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RESUMO 

XAVIER, Emanuella. Exploração do Serviço Postal pelas Empresas Privadas: 
Inexistência de Monopólio da União. 2005. f. 173. Dissertação de Mestrado. Centro 
de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de 
Pernambuco. Recife.  
 
A presente dissertação tem por finalidade demonstrar que o monopólio do serviço 

postal foi extinto desde a Constituição Federal de 1988. Para a construção desse 

argumento é preciso analisar as legislações anteriores, conjugando essa 

interpretação com o novo ordenamento jurídico que elevou a livre-iniciativa a 

princípio fundamental do Brasil. A análise histórica do setor postal é fundamental na 

construção desta hipótese. Se, antes, a atividade era desenvolvida unicamente pelo 

Estado, fazendo parte do grupo dos serviços públicos, hoje, com a nova perspectiva 

do Estado, devendo ser fiscalizador e regulador muito mais do que explorador direto, 

a atividade passa a ser desenvolvida também pelos particulares, assumindo uma 

natureza econômica. Entretanto, tratando-se de matéria de relevante interesse 

coletivo, não pode o setor postal ficar à mercê unicamente das regras do mercado, 

necessitando de forte regulação estatal, cabendo à iniciativa privada manter os 

mesmos princípios impostos ao serviço público, garantindo continuidade, 

universalidade, eficiência e transparência no serviço. A aproximação da iniciativa 

privada com o setor público vem demonstrando que o interesse público não é 

assegurado apenas pelo Estado. Os interesses particularísticos não são 

necessariamente antagônicos aos interesses públicos. Surge uma relação de 

parceria entre as duas esferas. No âmbito do setor postal, observa-se a experiência 

da União Européia, comprovando que a abertura do mercado postal à concorrência 

propiciou melhoria do serviço, sem abrir mão de garantir o acesso a toda 

coletividade.  

Palavras-chave: Monopólio. Serviços de interesse econômico geral. Serviço postal. 



  
 

ABSTRACT 

XAVIER, Emanuella. Exploitation of the Postal Services by Private Company: 
Lack of Monopoly of the Union. 2005. f. 173. Master Degree - Centro de Ciências 
Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de Pernambuco. 
Recife.  
 
 
This dissertation intends to demonstrate that the postal service monopoly became 

extinct with the Federal Constitution of 1988.  In order to construct this argument, we 

must analize prior legislation, coupling this interpretation with the new juridical 

ordering which elevated free initiative to status of fundamental principle in Brazil.  

Historical analysis of the postal sector is fundamental to our hypothesis.  If the 

service was developed solely by the State, comprising part of the group of public 

services, today, in light of the new view of the State as watchdog and monitor instead 

of direct exploiter, the service may also be developed by the private sector, thus 

assuming an economic nature.  Nonetheless, regarding this issue of considerable 

collective interest, the postal sector cannot be at the mercy of market norms, and 

requiring strict state regulation. Hence, it behooves the private sector to maintain the 

same principles imposed upon public service garanteeing continuity, universality, 

efficiency and transparency of service. Joining private initiative with the public sector 

has demonstrated that the assurance of public interest is not limited to the State.  

Private interests are not necessarily antagonistic to public ones. A relationship of 

partnership arises between these two spheres.  In the postal sector we observe the 

case of the European Union, proving that opening the postal market to competition 

was conducive to the improvement of the service without sacrificing the garantee of 

universal access.  

 

Keywords: Monopoly. Services of general economic interest. Postal service.  
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INTRODUÇÃO 

 

1 Os serviços postais em um Estado Regulador: controvérsias sobre sua 

natureza.  

  

Este trabalho pretende demonstrar que, através da interpretação 

constitucional, podemos concluir que a exploração dos serviços postais não pertence 

mais exclusivamente à União Federal, podendo ser livremente executada pelas 

empresas privadas. 

O setor postal enfrentou várias mudanças desde a sua criação. Se, no 

princípio, só o Estado tinha condições de desempenhá-lo, considerando-o como 

atividade própria da Administração Direta, a partir do Decreto-Lei 509/69 e da Lei 

6.538/78, o serviço foi descentralizado, passando a ser explorado pela Empresa 

Pública de Correios e Telégrafos. 

As legislações também limitaram, dentro das atividades de correios, 

quais seriam exploradas pelo regime de monopólio.2 Essa reserva foi possível em 

razão da Constituição Federal de 67/69 permitir a criação de monopólio por meio de 

leis ordinárias. 

Aqui notamos a mudança da natureza jurídica da atividade. Antes, ao 

pertencer ao núcleo das funções estatais, caracterizava-se como um serviço público 

prestado pela União e, a partir dessas legislações, passou a ser considerada uma 

atividade econômica, contudo, a sua exploração foi reservada a uma empresa 

pública. Dessa forma, dúvidas não existiam sobre a impossibilidade de as empresas 

privadas prestarem o serviço postal. Ademais, vivíamos em pleno período militar e na 

                                                
2 Art. 9º da lei nº 6.538/78 



  
 

certeza de que quanto maior a intervenção do Estado na economia mais o interesse 

público estaria bem protegido.  

Porém a Constituição de 1988 trouxe-nos outro modelo econômico e 

outro modelo de Estado, fazendo com que as legislações infraconstitucionais sobre o 

setor postal fossem confrontadas com a Constituição. A partir desse momento 

haveria a necessidade de se averiguar se o monopólio estabelecido fora 

recepcionado em razão dos novos princípios constitucionais.  

Quanto ao monopólio das atividades a Constituição trouxe logo, em seu 

art. 177, quais seriam as atividades reservadas exclusivamente à União Federal. O 

rol agora era taxativo, não se admitindo o acréscimo posterior pelo legislador 

ordinário.  

Essa limitação veio atender ao novo fundamento do Estado brasileiro – 

a livre-iniciativa. A partir dele, não se podia permitir que atividades não elencadas 

pela Constituição fossem excluídas da livre concorrência. E o serviço postal não 

estava entre as atividades expostas no art. 177. 

Tudo parecia claro. Se as legislações não foram recepcionadas, a 

limitação trazida por elas deixava de existir.  

Empresas privadas foram criadas e iniciaram a prestação do serviço, 

mas foram surpreendidas com ações judiciais alegando quebra de monopólio postal. 

A Empresa de Correios e Telégrafos passou a argumentar que o monopólio estaria 

garantido pelo art. 21, X, e que a atividade postal não foi listada no art. 177 pela 

razão muito simples: o serviço postal não era atividade econômica e, sim, serviço 

público.  

Constatamos, então, na doutrina e nas decisões judiciais, a incerteza 

quanto à classificação da atividade, entendendo, de um lado, serem serviços 



  
 

públicos, pois inerentes à função do Estado, outros definindo-a como atividade 

econômica, podendo ser explorada pela iniciativa privada.  

Na verdade, há uma confusão e uma indefinição quanto à matéria, 

ficando claro inexistir uma interpretação em sintonia com a transformação do Estado, 

bem como uma falta de interesse em se investigar as mutações pelas quais passou o 

setor postal. Se o serviço já foi explorado exclusivamente pelo Estado, entendendo-

se parte de sua função estatal, hoje será que seus pressupostos se mantêm?  

Para o início de nosso trabalho, partimos da premissa de que o serviço 

postal não é serviço público. Também não é uma simples atividade econômica à 

mercê das regras do mercado. É mais do que isso, pois se refere a uma atividade de 

relevante interesse coletivo. Fomos acompanhar o estudo da matéria nos países-

membros da União Européia e verificamos que eles criaram uma classificação para 

esse tipo de serviço, chamando-os de serviços de interesse econômico geral. 

Era necessário repensar o mercado reservado aos serviços públicos, 

abrindo-o à concorrência, mas, ao mesmo tempo, assegurando o acesso ao serviço 

para todos os membros da comunidade. Criou-se, então, dentro dos serviços de 

interesse geral, o serviço universal, com uma qualidade definida e a um preço 

razoável.    

A experiência trazida pela União Européia apresentou-se útil e viável 

para o Direito brasileiro, permitindo uma visão global da matéria, já que se trata de 

um serviço transfronteiriço. 

Para admitirmos essa nova espécie de serviços temos que ultrapassar 

a idéia de que o serviço público possui um conceito para pensarmos em uma noção. 

A partir desse novo paradigma, passamos a justificar o texto normativo contido no art. 



  
 

21, X da Constituição Federal, inserindo-o em seu contexto histórico, ciente de que 

sua interpretação se modificará para acompanhar essas mudanças. 

A preocupação com a atualização dos textos por meio da interpretação 

constitucional esteve presente, afastando-nos do compromisso de descobrir a 

vontade do legislador ou a vontade do texto normativo. Na verdade, o que nos 

interessa é a concretização da Constituição, uma Constituição que é dos vivos e 

não dos mortos!    

No decorrer de nossa argumentação, ou seja, na procura de uma 

decisão entre tantas outras permitidas pelo texto constitucional, vamos construindo o 

significado do texto, sem nos distanciarmos do mundo dos fatos, vez que Direito e 

realidade não são momentos distintos.  

Pensar sobre a exploração do serviço postal é pensar, antes de tudo, 

na reforma do Estado brasileiro, é visualizá-lo sob a perspectiva de um Estado 

fiscalizador, regulador, não mais interventor direto na atividade econômica. Não 

podemos esquecer de que a flexibilização dos monopólios estatais foi determinante 

para essa transformação, surgindo o fenômeno da desestatização. A partir dessa 

nova concepção, todos os conceitos jurídicos merecem ser redefinidos. 

E é neste novo cenário que se discute se a exploração do serviço postal 

caracteriza-se como função inerente ao Estado, justificando, desse modo, a retirada 

de tais serviços da livre concorrência, ou, se por outro lado, tais serviços podem ser 

explorados pelas empresas privadas, devendo contudo sofrer uma regulação 

constante do Estado. 

A reflexão de qual papel deve ser desempenhado pelo Estado traz 

consigo o amadurecimento da relação entre o setor público e o privado. Notamos 

com isso um alargamento da noção de interesse público, permitindo que a iniciativa 



  
 

privada também possa conciliar o seu interesse com o da coletividade. Eles agora 

não são mais necessariamente antagônicos.   

A pesquisa torna-se importante diante da incerteza jurídica que se 

reserva ao tema. Podemos dizer que a jurisprudência está dividida quanto à matéria,3 

tornando relevante a contribuição que se quer trazer neste trabalho, mesmo porque 

há inúmeros processos judiciários no Brasil sobre a questão, cujo interesse 

econômico envolve quantias bilionárias.4 

O interessante é notarmos que, embora o tema desse trabalho seja 

bastante pertinente e envolva quase toda a população do País como usuária do 

serviço, pouca coisa já se falou sobre ele na doutrina. Quanto às decisões dos 

Tribunais, limitam-se a uma análise superficial, não enfrentando a matéria de forma 

devida, inexistindo uma releitura permanente da Constituição e do próprio papel 

estatal.  

Para readequar a natureza jurídica dos serviços postais, também é 

preciso verificar as transformações do Estado Liberal para o Social e, por fim, para o 

Estado Regulador ou Social-Liberal, como menciona Bresser Pereira,5 repensando 

sua importância na sociedade moderna, redefinindo quais atividades que, por sua 

natureza, devem permanecer inerentes à função do Estado, quais as que serão por 

opção político-normativa por ele exploradas, e, ainda, aquelas que excepcionalmente 

poderão ser fornecidas pelo Estado em situação semelhante ao particular. Entretanto, 

estas últimas, como dito, terão caráter excepcional, devendo existir motivos 

                                                
3 Vide acórdãos do STF de nºs 229.444-8/77.825-0; TRF – 2ª Região nº 201.02.01.033739-8; TRF – 

5ª Região,  MAS 050462/PE, rel. Araken Mariz; STJ, Resp. nº 39.690/DF rel. Min. Adhemar Maciel 
j. 24.03.98, DJU 20.04.1998. 

4 O Brasil movimenta em torno de 5,9 bilhões de reais. Segundo reportagem publicada por 
LACERDA, André. Reforma Vai Reduzir Tarifas Postais. JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 
Caderno de Economia, de 11 abr. 2000, p. 20. 

5 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma Nova Gestão para um Novo Estado: Liberal Social e 
Republicano. In: Revista do Serviço Público, ano. 52. n. 1, p. 5-23, jan./mar., 2001. 



  
 

relevantes de interesse da coletividade para a interferência do Poder Público nas 

atividades meramente econômicas. 

Será preciso uma reflexão sobre a atuação do Estado Empresário, as 

circunstâncias que o levaram a chamar para si algumas atividades típicas da 

atividade econômica, tendo relevância o estudo do Estado Regulador, sendo esse 

muito mais um gestor da economia do que intervencionista. 

Após a pesquisa sobre as transformações do Estado, analisaremos se 

os serviços de postagem são considerados como serviço público, atividade 

econômica ou serviços de interesse econômico geral, descrevendo suas 

características principais, fazendo um breve estudo sobre o seu surgimento e quais 

os objetivos a serem alcançados em sua exploração. 

Classificar o serviço postal como atividade econômica de interesse 

geral é uma das premissas deste trabalho, demonstrando ser infundada a tese que 

classifica o serviço postal como serviço público inerente ao Estado, pois estaria em 

confronto com a nova perspectiva de um Estado Regulador. 

A identificação das normas que regem tais serviços no texto 

constitucional, juntamente com as legislações anteriores, será de tamanha 

importância para a conclusão da recepção ou não de tais regras pela Carta Magna, e, 

conseqüentemente, para a afirmação de que o monopólio postal não foi reconhecido 

pela Constituição Federal de 1988.  

Morre, assim, com a Constituição Federal de 1967/69, o Estado 

paternalista, com o impulso de tudo produzir, em tudo intervir, tudo administrar. Com 

isso é permitido o desabrochar do princípio da livre-iniciativa, sendo alçado a 

princípio fundamental da República Federativa do Brasil. 



  
 

Pensar de outra forma, é estar indiferente às transformações sociais, 

permanecendo no discurso de que o Estado é a mãe de todos, presente para atender 

diversas necessidades. Porém essa idéia, ao contrário do que possa parecer, gera o 

enfraquecimento do próprio Estado, havendo um aumento de suas competências e a 

sua falência institucional. 

Todas essas concepções mostram a tendência para a construção do 

Estado Regulador, cujo objetivo não é ser mínimo e, sim, melhor para toda a 

população. 

 

 

2 Na busca de informação e conhecimento: como se pretende desenvolver o 

trabalho.  

 

Pensar por problemas6, procurar defender um discurso razoável é como 

pretendemos desenvolver o presente trabalho. Ele se centraliza na perspectiva de 

que o Poder Judiciário é via concretizadora dos direitos, adquirindo o intérprete uma 

especial função, visto que os textos normativos não nasceram prontos.     

Servimo-nos das lições de Aarnio, com a sua lógica do razoável7, da 

possibilidade de uma interpretação da Constituição aberta a todos os integrantes da 

                                                
6 O pensar e repensar o problema através da práxis foi uma das contribuições da tópica, trazendo 

consigo a nova retórica capaz de resolver os problemas através da argumentação, vinculando a 
norma à realidade. Paulo Bonavides, ao se pronunciar sobre o pensamento que inspirou a nova 
hermenêutica, assim se manifestou: Pela primeira via (filosófico-jurídica, que é da Filosofia do 
Direito), os pensadores do Direito deduzem de apotegmas filosóficos e ideológicos suas noções 
jusconstitucionais, buscando a relevância dos conteúdos e seu predomínio, relativo ou absoluto, 
sobre os elementos formais. Parte para a dogmática da Constituição aberta, cujas cláusulas 
adquirem inteira juridicidade mediante o ato de concretização. Vide: Teoria Constitucional da 
Democracia Participativa - por um direito constitucional de luta e resistência por uma nova 
hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 115.  

7 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 
Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. 



  
 

sociedade, como nos fala Häberle,8 da preocupação em construirmos uma metódica 

constitucional, nas palavras de Müller.9 As lições de Eros Roberto Grau sobre a 

especificidade de se interpretar um sistema econômico em uma Constituição também 

nos foi bastante útil.10 

A certeza de que os textos normativos só passariam a ser normas a 

partir da junção com os fatos, e que a decisão seria fruto além desses dois elementos 

da pré-compreensão do intérprete, fez com que trabalhássemos sob uma perspectiva 

metódica estruturante, a fim de respondermos razoavelmente aos problemas 

lançados, buscando-se a racionalidade através dos bons argumentos, pois só assim 

justificaríamos as normas jurídicas. 

Mantendo a idéia de que a imutabilidade dos pontos de partida é uma 

das premissas a serem afastadas neste trabalho, passamos a analisar o 

ordenamento jurídico não mais com olhos cartesianos, cujas premissas eram tidas 

como verdadeiras pela evidência. Nossas premissas não são conseguidas pelo uso 

da lógica formal, afinal o Direito traz consigo as virtudes da retórica, da 

argumentação, do convencimento. Não podemos abrir mão delas na construção de 

nossa racionalidade.  

Modificando esse ponto de partida é fácil demonstrar que as decisões 

em sentido contrário são repetições umas das outras, nas quais, muitas vezes, a 

fundamentação se alicerça em premissas falsas e sob argumentos de autoridade. 

Nelas não se encontram presentes a preocupação com a revisão dos conceitos.  

                                                
8 HÄBELER, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. 
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 

9 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

10 Desenvolvidas principalmente em suas obras: A Ordem Econômica na Constituição Federal de 
1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003; Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do 
Direito. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003 e O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003. 



  
 

Ao ultrapassarmos a filosofia da consciência, encontramo-nos com a 

filosofia da linguagem, e isso nos trouxe conseqüências importantes para a 

fundamentação de nossa hipótese de estudo, vez que permitiu analisarmos o serviço 

público e o serviço postal além de um conceito que precisava ser resgatado nos 

textos pelo intérprete.  

Na verdade, fomos trilhando o nosso próprio caminho sem pensar no 

encontro com o antigo percurso (discurso). A preocupação era resolvermos o 

problema de forma mais satisfatória, observando as circunstâncias atuais. Os 

conselhos de outrora, frutos da experiência adquirida, não foram menosprezados, 

porém queríamos viver a nossa história, e ela deveria refletir o nosso tempo.   

Como começamos a pensar por problemas, tivemos que analisar o 

porquê da existência do serviço público, repensar a sua importância e o seu 

significado no alcance do interesse público, refletindo no que diz respeito ao serviço 

postal, se esse preenchia os requisitos e mais, se eles ainda se sustentavam.  

Procuramos a justificação para a exploração do serviço postal ser 

realizada apenas pela União, e verificamos que isso encarecia sobremaneira os 

serviços, vez que, quando o serviço era oferecido pelos particulares, além de se ter a 

eficiência, encontrávamos uma tarifa mais módica.  E passamos a indagar: A quem 

interessaria a manutenção do monopólio do serviço postal? Que interesse público 

estaria sendo protegido? 

Na procura por bons argumentos, partimos de uma noção de serviço 

público, não mais de um conceito, afastando-nos da idéia de função pública e nos 

aproximando da noção de utilidade econômica.  

Foi necessário também rever quais seriam as funções inerentes ao 

Estado, a concretização do princípio da livre-iniciativa, tudo circundando a reforma do 



  
 

Estado, visando a encontrar uma definição do que seriam os serviços postais e qual 

seria o real interesse da coletividade como usuária desses serviços. 

A partir dessa readequação, construímos a nova concepção dos 

serviços postais em consonância com o Estado Regulador, demonstrando-se, por 

fim, a legitimidade do fornecimento do serviço postal pelas empresas privadas à luz 

da Constituição Federal de 1988.    

A tarefa do intérprete se faz predominante para a resolução do 

problema, porque confiamos que essa matéria independe de mudanças legislativas 

para ser resolvida. E aqui nos encontramos com duas exigências da pós-

modernidade para o Direito: o desenvolvimento da nova hermenêutica e a função 

política do Judiciário na solução dos conflitos. 

Para essa nova interpretação das normas e do Direito necessitamos de 

componentes que foram retirados juntamente com o surgimento do positivismo. E 

quais seriam esses componentes? Certamente diríamos que não há só um elemento 

faltoso, a dificuldade da solução desse conflito é a ausência de questões políticas,11 

éticas e morais nas decisões jurídicas. É nesta idéia moderna de que as normas 

jurídicas se bastam por si só, independem de outras regras, que se verifica o abismo 

axiológico.12 

Se o Direito faz parte do gênero ética, teremos, sim, dificuldades de 

isolá-lo das outras ciências, sem permitir interferências. O estudo do Direito e sua 

aplicação com base única e exclusivamente no ordenamento jurídico, sem qualquer 

valoração do conteúdo era o projeto dos positivistas. “A ambição do positivismo 

                                                
11 Afigura-se-nos que os juízos interpretativos de toda a matéria constitucional não podem 

desprender-se, nunca, da esfera política do Direito. Cf. BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional 
da Democracia Participativa - por um direito constitucional de luta e resistência por uma nova 
hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 39. 

12 Sobre a matéria, vide ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 
288-298. 



  
 

jurídico é assumir uma atitude neutra diante do Direito, para estudá-lo assim como é, 

e não como deveria ser: isto é, ser uma teoria e não uma ideologia”.13 

A tendência positivista tem sido questionada principalmente após os 

estudos sobre a teoria do discurso, essa representando uma volta à dialética 

platônica, abafada pelo silogismo categórico que predominou o método científico.  

A nova contextualização do Direito, impulsionada pela teoria da 

argumentação, retoma, a nosso ver, as questões éticas esquecidas nos trabalhos 

jurídicos, pois, na verdade, faz uma releitura dos textos normativos. Entretanto, não 

podemos afirmar que esse fenômeno seja a volta da hibridez do Direito, pois 

entendemos que a busca pela segurança jurídica, antes de eliminar arbitrariedades, 

encontra-se em uma decisão conforme as regras de Direito e em conformidade com 

as demais regras sociais.  

Construímos o nosso discurso pensando sempre por problemas e 

tentando resolvê-los de forma racional, sem nos distanciarmos do mundo dos fatos, 

porque assim deve ser a interpretação/aplicação dos textos normativos, um dar 

sentido, não simplesmente o emprego de pura  técnica.   

 

                                                
13 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995. 

p. 223. 



  
 

1 SURGIMENTO DO SERVIÇO POSTAL 

 

Na Antigüidade, era organizado para uso exclusivo do soberano, 

servindo para transmitir as ordens do poder central aos seus correspondentes nas 

províncias, garantindo também o transporte de produtos, provisões militares e os 

impostos. Ao homem comum, o seu acesso era quase impossível.14  

O Império Romano viu o serviço ser aniquilado em decorrência das 

invasões bárbaras. Carlos Magno tentou ainda soerguer a organização, mas seus 

sucessores deixaram enfraquecer o poder central. O surgimento dos feudos fez com 

que as comunicações entre as províncias fossem rompidas, subsistindo apenas a 

entrega de correspondências em decorrência das ordens monásticas, das 

corporações de artistas nômades e das universidades.15  

Em 1315, a Universidade de Paris foi autorizada a utilizar mensageiros 

para o transporte de correspondências e de carga de seus alunos. A população 

passou a se utilizar desse serviço.16 

Em 1464, o Rei Luiz XI estabeleceu o serviço postal com competência 

exclusiva para a entrega de correspondência oficial. Através do decreto de 7 de 

dezembro de 1627, o serviço foi franqueado ao público, porém de monopólio do 

Estado,17 representando uma atividade que dizia respeito ao rei, fazendo parte dos 

                                                
14 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 

Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 220. Vide também 
CREVELD, Martin Van. Ascensão e Declínio do Estado. Trad. Jussara Simões. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. p. 67. 

15 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 
Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 221. Sobre o 
desaparecimento do serviço postal no feudalismo vide CREVELD, Martin Van. Ascensão e 
Declínio do Estado.Trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 72.  

16 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 
Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 221. 

17 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 
Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 221. 



  
 

chamados serviços do público/da coisa pública.18 E, em 1789, estava arrendado por 

doze milhões de libras, pagas anualmente.19  

A monarquia austríaca, a partir do reinado do Imperador Frederico III, 

também desenvolveu o serviço postal, e seus descendentes levaram o serviço para 

a Alemanha, Países Baixos, Espanha e Itália, criando os correios feudais, 

desaparecido em 1866, com a criação da Confederação Germânica.20 

A partir do século XVI, o serviço começa a ter uma nova dimensão na 

Europa, fruto da grande corrente de renovação que sacudiu o continente. A principal 

transformação foi a de que o serviço passou a ser acessível a todos ou, ao menos, a 

todos que pudessem pagar as tarifas relativamente caras.21 Seu uso ocorreu 

principalmente para facilitar as operações comerciais.22 

No governo de Napoleão Bonaparte, foi criado, em 1805, um “fundo de 

perequação”, permitindo que as empresas de postagem pudessem garantir o serviço 

em todo o território francês a preços uniformes. Ainda não era o serviço público, mas 

a idéia dele, já que o governo começou a se preocupar com a existência de um 

serviço que deveria ser usufruído por todos, aplicando-se a uniformidade da tarifa.23 

Na Inglaterra, para resolver o problema dos custos na entrega das 

correspondências, foi verificado que seu fator principal estava na coleta e na 

distribuição, e que o seu transporte pouco encarecia o custo total, o que a levou a 

estabelecer uma tarifa única para todo o país, pré-paga por meio do selo, muito mais 

                                                
18 JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 

2003. p. 18. 
19 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 

Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 221. 
20 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 

Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 221. 
21 Dados históricos disponível também em: <http://www.camara.gov.br> Acesso em: fev. 2003. 
22 HABERMAS, Juergen. Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa. Trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 
29. 



  
 

barata que a anteriormente cobrada.24 O serviço era monopolizado pelo Post Office, 

havendo previsão de multas caso fosse descumprido o monopólio. O mesmo 

ocorreu nos Estados Unidos da América.25   

As vantagens da exploração pelo regime monopolístico se davam por 

duas razões: 1) possibilidade de uma tarifa única, sem apreciação do percurso do 

serviço, economizando-se tempo e pessoal, pois não eram necessários cálculos 

especiais para cada correspondência; 2) garantir a continuação do serviço 

possibilitando seu uso pelas populações mais longínquas.26    

Como se verá no decorrer do trabalho, o setor postal passou por 

grandes modificações nos últimos 30 anos, principalmente no que diz respeito à 

natureza de sua atividade, mostrando-nos que as vantagens outrora oferecidas por 

um mercado monopolístico hoje não mais se apresentam.   

 

 

1.1 O serviço postal brasileiro27 

 

No Brasil Colonial, o serviço postal praticamente não existiu. Havia 

alguma organização no envio e recebimento de correspondência com Portugal, mas, 

dentro do território, o serviço chegou a ser proibido, como consta em uma ordem do 

Rei de Portugal D. João V, em pleno século XVIII, quando já despertava o 

sentimento nacionalista na Colônia. 

                                                                                                                                                   
23 MOREIRA, Vital. Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Européia. In: Revista 

de Direito Público da Economia, editora Fórum, n. 1, jan./mar., 2003. p. 227.  
24 Disponível em: <http://www.camara.gov.br> Acesso em: fev. 2003. 
25 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 

Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 222. 
26 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 

Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 222. 
27 Dados históricos disponível em: <http://www.camara.gov.br> Acesso em: fev. 2003. 



  
 

Foi com a vinda da Família Real ao Brasil, em 1808, que o serviço 

postal ganhou a necessária organização. No mesmo ano, foi editado o primeiro 

regulamento postal, passando o serviço a ser executado pelo Estado em regime de 

monopólio. 

Em 1835, foi instituída a distribuição domiciliária de correspondência 

para toda a população, até então só realizada para as casas que pagassem uma 

taxa anual situada entre dez e vinte mil réis. 

Com a introdução do selo postal, em 1843, os serviços tiveram forte 

incremento no País. Agências foram instaladas em cidades e vilas, aumentando o 

número de funcionários. Nesse início, eram de fundamental importância a 

participação e o interesse do Estado em levar o serviço a todos os cantos do País, 

não deixando localidades sem acesso, mesmo porque isso proporcionava a 

integração nacional.  

No Brasil Monarquista, essa exploração só era realizada pelo Estado, 

repetindo-se com a República, e não poderia ser de outra forma, pois estávamos na 

formação do Estado brasileiro, não existindo ainda uma iniciativa privada fortalecida. 

Na verdade, “a iniciativa privada não tinha capacidade, nem interesse econômico, 

em desempenhar essa atividade em todo o território nacional”.28  

No início do século XX, o serviço de correios estava a cargo do 

Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Os estados, entretanto, podiam 

instituir esse serviço para atender internamente os seus territórios, fixando as 

taxas.29 Com o Decreto 200/67, foi criado o Ministério das Comunicações, que 

                                                
28 BARROSO, Luis Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. Legitimidade da Atuação da 

Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais, Fasc. Civil, ano 90, v. 786, p. 151, abr., 2001. 
29 CASTRO, Augusto Olympio Viveiros de. Tratado de Sciencia da Administração e Direito 

Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Jacinto Ribeiro dos Santos, 1914. p. 222-223. 



  
 

absorveu o Conselho Nacional de Telecomunicações, o Departamento Nacional de 

Telecomunicações e o Departamento dos Correios e Telégrafos (art. 199). 

Por outro lado, as aviações militares do Exército e da Marinha, desde a 

década de 30, com o objetivo de encurtar a distâncias dos lugares mais remotos do 

País, proporcionando a inclusão social, levava “conhecimento, auxílio, progresso e 

esperança”30 para as comunidades mais longínquas, era o Correio Aéreo Militar. 

Esses foram os primeiros passos para a criação, em 1941, do Correio Aéreo 

Nacional (CAN), a cargo do Ministério da Aeronáutica.  

Atualmente, existem 24 postos da CAN espalhados no território 

nacional, levando não só informações, como também a entrega de remédios, livros, 

alimentos, atendimentos médicos, etc.31 

Quanto ao serviço postal, esse permaneceu sob a competência da 

Administração Direta do Governo Federal até o final da década de 60, quando foi 

publicado o Decreto-Lei nº 509/69, transformando o Departamento dos Correios e 

Telégrafos – DCT em empresa pública, art. 1º. O serviço agora seria prestado pela 

Administração Indireta. Posteriormente, a Lei nº 6.538/78 veio disciplinar mais 

detalhadamente o setor postal. Em ambas as legislações, ficou estabelecida a 

reserva do mercado postal à União Federal, art. 2º, I e art. 9º, respectivamente.   

Assim ocorreu em virtude da Constituição Federal de 1967/69,32 em 

seu art. 163, permitir que norma legal posterior definisse quais as atividades ou 

serviços poderiam ser prestados sob o aludido regime.  

                                                
30 Disponível em <http://www.aer.mil.br> Acesso em: 14/04/2005. 
31 “Esse CAM, atualmente denominado Correio Aéreo Nacional (CAN), permanece com a missão de 

assegurar a presença do Governo Federal nos mais diversos rincões do Brasil, o que levou o nosso 
Congresso tocado por um forte espírito cívico a exigir da Força Aérea Brasileira a continuidade da 
operação do Correio Aéreo Nacional, incluindo-o na Constituição de 1988”. Disponível em 
<http://www.aer.mil.br> Acesso em: 14/04/2005. 

32 Ao longo do trabalho, mencionaremos Constituição 67/69 em razão da emenda nº 1 ter modificado 
sobremaneira o art. 163.  



  
 

Tal situação permaneceu até a promulgação do Texto Constitucional 

de 1988, que fixou expressamente as atividades que seriam exploradas em regime 

de monopólio estatal, não mencionando o serviço postal entre elas.  

Foi retirado também o arbítrio do legislador ordinário em alargar o rol 

de atividades e serviços que poderiam ser prestados em regime de monopólio pela 

União. Com isso, só seriam consideradas atividades reservadas à União, aquelas já 

fixadas pelo texto constitucional. 

Na verdade, o que se viu no documento de 1988 foi uma 

reestruturação do Estado, que saía de governos militares, autoritários, interventor 

direto da economia, para se tornar um Estado Democrático de Direito, devolvendo à 

iniciativa privada as atividades que deveriam ser por ela exploradas. Notemos que a 

reforma que se seguiu foi além da organização administrativa do governo, ela refletiu 

e vem se refletindo em uma mudança de concepção de Estado. 

 

 

 

1.2 As legislações infraconstitucionais sobre o serviço postal e a sua recepção pela 

CF/88. 

 

Diz-se que uma norma legal foi recepcionada pela nova ordem 

constitucional, quando, embora anterior ao texto constitucional em vigor, não o 

afronta, isto é, não dispõe de forma contrária ao que nele está contido.33 

De fato, todos os preceitos inseridos no texto constitucional têm um 

efeito tido como negativo que possui duas implicações: a de impedir que qualquer 

                                                
33 Cf. Peter Häberle, as leis pré-constitucionais reclamam um exame mais rigoroso de seu conteúdo. 

Em: Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. p. 44-45. Nota.  



  
 

norma ordinária posterior disponha de forma que lhe seja contrária; e a de tornar 

sem eficácia as normas anteriores que igualmente tragam dispositivos opostos aos 

seus.  

Sendo assim, qualquer norma anterior ou posterior que determine ou 

autorize exatamente aquela situação que poderia ser prevista ou autorizada pela 

Constituição, mas não foi, deve ser considerada por esse fato inconstitucional, se 

posterior, ou não recepcionada, se anterior. Eis o ocorrido na questão que 

procuramos esclarecer. 

Aqui nos deparamos com uma hipótese que parece ser de fácil 

resolução, porém não é o que se revela na prática. Essa dificuldade decorre em 

razão de permanecermos com a idéia de a Constituição ter que se adaptar às leis 

infraconstitucionais.  

Estamos ainda longe de “interpretarmos a Constituição a partir da 

própria Constituição”,34 e ficamos, assim, como se o velho tivesse que acompanhar 

o novo, como se nada tivesse modificado.  

É preciso evitar, aqui, umas das patologias crônicas da hermenêutica 
constitucional no Brasil: a interpretação retrospectiva pela qual se procura 
interpretar o texto novo de maneira a que ele não inove nada, mas, ao 
revés, fique tão parecido quanto possível com o antigo.35 

 

O Direito não pode ser instrumento do governo dos vivos pelos 

mortos!36 

Ora, se a exceção imposta aos particulares quanto à proibição de 

explorar o serviço postal não foi assegurada pela Constituição em nenhum de seus 

                                                
34 SILVA, Aluísio Couto e. Privatização no Brasil e o Novo Exercício de Funções Públicas por 

Particulares. Serviço Público “à Brasileira”? In: Revista de Direito Administrativo. Renovar, Rio de 
Janeiro, v. 230, p. 70, out./dez, 2002. 

35 BARROSO, Luis Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. Legitimidade da Atuação da 
Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais, Fasc. Civil, ano 90, v. 786, p. 133, abr. 2001.  



  
 

dispositivos, resta indiscutível a possibilidade de empresas privadas explorarem a 

prestação desse serviço, nada mais havendo a impedir tal procedimento, antes pelo 

contrário, passou a Constituição a considerar a livre iniciativa como fundamento da 

República Federativa do Brasil, e não a intervenção direta na economia pelo poder 

público. Aqui, sim, a exceção!   

Do exposto, leva-se à convicção de que nem o Decreto-Lei 509/69 nem 

tampouco a Lei 6.538/78 foram recepcionados pela Constituição Republicana de 

1988 e, portanto, perderam sua eficácia a partir da promulgação dessa. 

Entretanto, as interpretações dos textos constitucionais em relação à 

matéria não andam pacíficas, gerando inúmeras ações a respeito da extinção ou 

não do monopólio postal37, e, conseqüentemente, na admissibilidade das empresas 

privadas explorarem esse serviço.  

Chegamos aqui ao nosso problema.38  

É a partir dele e com ele que percorreremos o caminho para alcançar 

um discurso razoável, procurando justificar a aplicação da norma, conscientes de 

que a interpretação não é um ato declaratório, não se trata de demonstração, mas 

de um ato constitutivo,39 cujas decisões interpretativas são tomadas a partir de um 

problema. 

                                                                                                                                                   
36 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Constitución y Teoria General de la Interpretación Jurídica. Trad. de Arantxa 

Azurza. Madrid: Civitas, 1985, p. 76, apud GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a 
Interpretação/Aplicação do Direito. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 115. 

37 Ver REXOffício nº 045737/AL José Delgado j. 11.10.1994; Resp. nº 65.354-1/DF rel. Min. Hélio 
Nosimann, j. 14.06.1995, DJU em 07.08.1995; Ação Cautelar nº 1997.01.2086-4, 9ª VF de PE, j. 
21.06.2002; Ação Ordinária nº 1998.0007.59-1, 9ª VF de PE, j. 21.06.2002. 

38 Na definição de Viehweg, o problema seria “toda questão que aparentemente permite mais de uma 
resposta e que requer, necessariamente, um entendimento preliminar, de acordo com o qual toma o 
aspecto de questão que há de levar a sério e para o qual há que buscar uma resposta”. VIEHWEG, 
Theodor. Tópica e Jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. p. 34.  

39 Um dos elementos da nova hermenêutica é considerar a interpretação constitucional como 
concretização (HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 
Alemanha. Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 61), 
entendendo que a norma é objeto de conclusões, não de averiguações. Vide também GRAU, Eros 
Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 55. 



  
 

Para analisarmos se o Decreto-Lei 509/69 e a Lei 6.538/78 foram 

recepcionadas pela Constituição, teremos que nos deter basicamente na 

interpretação de dois artigos, o art. 21 e o art. 177. 

Comecemos pelo último, visto ser o que estabelece quais são as 

atividades que devem ser exploradas unicamente pela União sob o regime de 

monopólio, excepcionando o princípio fundamental da livre-iniciativa (art. 1º, IV). 

O art. 177 está inserido no título da organização econômica e 

financeira da Constituição, e estabelece as atividades que ainda continuarão a ser 

desempenhadas em caráter de exclusividade pela União Federal. 

Para a escolha dessas atividades, a Constituição de 1988 tratou de 

forma diversa da Constituição anterior, trazendo um elenco taxativo de quais seriam 

as reservadas à União, retirando a permissão do legislador de aumentá-las.  

O art. 177 da Constituição Republicana de 1988 dispôs da seguinte 

forma: 

Constituem monopólio da União: 
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural (...); 
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III – a importação e exportação dos produtos (...); 
IV – o transporte marítimo do petróleo bruto (...) e gás natural de 
qualquer origem; 
V – a pesquisa, a lavra, (...) de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados. 
 

À lei ordinária restou dispor apenas sobre os contratos a serem 

firmados para o desenvolvimento das atividades enumeradas acima e sobre o 

transporte e a utilização dos materiais radioativos.  

Com a impossibilidade do legislador ordinário em criar monopólio, 

afastando da iniciativa privada a exploração de serviços econômicos, fica claro que 

as atividades que permaneceram nas mãos exclusivas da União foram aquelas 



  
 

estabelecidas expressamente pela Constituição em seu art. 177. Se não estiverem 

contidas nesse artigo, só poderão vir a ser por meio de uma Emenda Constitucional.  

Fez-se necessária toda essa transcrição para que pudéssemos tornar 

mais explícita a seguinte constatação: no rol constitucionalmente previsto das 

atividades e serviços que constituem monopólio da União, não consta o 

serviço postal. 

Diga-se, an passant, que, em tese, poderia a Constituição estabelecer, 

em um outro artigo, uma outra hipótese de monopólio da União, mas não o fez, nem 

com relação ao serviço postal nem com relação a nenhuma outra atividade.  

Esse fato serve para fortalecer a impressão, já bastante vigorosa em 

face da forma imperativa utilizada na escrita, de que o art. 177 da CF/88 traz em 

seu bojo um elenco taxativo de atividades e serviços que devem ser prestados 

pela União sob o regime de monopólio. 

É bom frisarmos que estamos aqui falando de MONOPÓLIO e não de 

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. Falar em monopólio é falar de atividade econômica,40 

e, quanto a essa matéria, o constituinte expressamente reservou à União as 

mencionadas no art. 177, não cabendo ao intérprete alargar esse elenco e, muito 

menos, em matéria de serviço postal, querer utilizar legislações anteriores à 

Constituição para continuar com um regime que não mais predomina no País.     

O monopólio de uma atividade pode se dar por causas naturais e 

legais. No primeiro caso, a ausência de concorrência ocorre em razão dos altos 

investimentos necessários para a implementação do serviço, aliado à obrigação de 

prestá-lo em caráter universal, em condições de igualdade e a preços acessíveis. 

Isso é melhor alcançado através de um único fornecedor. Porém, como o uso da 



  
 

tecnologia vem, aos poucos, ultrapassando as barreiras econômicas que 

justificavam os monopólios naturais, os ainda existentes permanecem em razão de 

outros direitos que devem ser assegurados, como o de proteção ambiental. É o caso 

da concessão de distribuição de energia elétrica, que, pela inviabilidade de mais de 

uma rede de transmissão, causando efeitos colaterais indesejados para o interesse 

público, permanece com um único fornecedor. 

Como a livre concorrência não é um princípio absoluto, na ponderação 

de interesses, ainda permanece a viabilidade desse tipo de monopólio. 

Vislumbramos, entretanto, que, em decorrência dos avanços 

tecnológicos, em pouco tempo essa barreira também poderá vir a ser ultrapassada. 

O compartilhamento da rede de distribuição do serviço41 já é uma tendência para um 

novo modelo. 

A segunda espécie de monopólio é o legal, estabelecido através de 

uma opção política, impossibilitando a concorrência no setor, podendo ser mutável 

com o tempo e o lugar. Antes criado tanto pela Constituição quanto por leis 

infraconstitucionais, hoje apenas pela primeira hipótese.     

Diferentemente acontece com as atividades de competência exclusiva 

da União, pois sua reserva é assegurada em razão da soberania nacional. São as 

atividades que, por sua natureza, fazem parte da própria existência do Estado. 

Como exemplo, teríamos a competência da União em declarar a guerra e promover 

                                                                                                                                                   
40 No mesmo sentido, BARROSO, Luis Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. 

Legitimidade da Atuação da Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais, Fasc. Civil, ano 90, v. 786, 
p. 152, abr., 2001. 

41 Tanto o Tribunal, quanto a Comissão européia, já vêm adotando o compartilhamento da rede para 
os serviços postais, assim como para as redes elétricas, de telecomunicações, os portos e 
aeroportos. Cf. MARTINS, Ana Maria Guerra. A Emergência de um Novo Direito Comunitário da 
Concorrência – as Concessões de Serviços Públicos. In: Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra, v. XLII, n. 1, p. 98, 2001. Vide também a previsão 
contida na lei portuguesa de bases dos serviços postais (102/99, de 26 de julho), que, em seu art. 
21 estabelece as condições de acesso à rede postal pública.       



  
 

a defesa nacional. É cediço que tais atividades não podem ser entregues aos 

particulares.  

Notemos que a justificativa para essas atividades serem de 

competência exclusiva do ente público não está na preservação da ordem 

econômica ou para atender o bem-estar social da população, elas fazem parte da 

base de sustentação do Estado.     

O art. 21 da CF, entretanto, traz tanto uma quanto outra, ou seja, as 

atividades exclusivas e concorrenciais da União.42 Assim, quando o constituinte 

disse no caput do artigo: compete à União, ele não quis dizer compete 

exclusivamente ou privativamente, assim como fez no caput do artigo subseqüente.  

Vejamos que em todos os incisos do art. 21 encontramos diferentes 

maneiras de a União efetivar as suas obrigações a depender da natureza das 

atividades, quais sejam: 1) atividades ligadas intrinsecamente à existência do 

Estado, pois afetam diretamente a sua soberania, sendo afastada a prestação pelos 

particulares; 2) atividades em que o Estado detém a titularidade, mas pode repassar 

a sua exploração à iniciativa privada, como é o caso da telefonia; 3) atividades que, 

pelo interesse público envolvido, deve ser sempre assegurada a existência do 

serviço.  

Nesse último grupo, encontramos, os serviços postais, porém o 

constituinte não reservou apenas à União Federal a sua exploração. Sua 

preocupação foi a de assegurar que a União tivesse a obrigação de manter a 

existência do serviço em todo o território nacional, e não absolutamente dizer que só 

a ela caberia tal exploração.   

                                                
42 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Reestruturação do Setor Postal Brasileiro, 

Revista Trimestral de Direito Público, n. 19, p. 158, 1998. 



  
 

Não resta dúvida de que a atividade postal é importante para o 

desenvolvimento das relações econômicas e sociais,43 estando a preocupação do 

constituinte em garantir a universalidade do serviço, a sua manutenção, mas daí 

afirmar que um país perde a sua soberania se o serviço também for prestado por 

particulares vai uma diferença “abissal”.44 

Vejamos que, ao mencionar à Constituição a competência da União 

para emitir moeda (art. 21, VII), seria fácil chegarmos à conclusão, através da 

interpretação, que, em virtude do princípio da soberania do Estado e da segurança 

nacional, a atividade não comportaria uma exploração em regime de concorrência. 

Mesmo assim, para que não restassem dúvidas, o próprio constituinte determinou, 

em seu art. 164, que essa competência da União seria realizada exclusivamente 

pelo Banco Central. Não bastou a simples leitura do art. 21, VII para se chegar a tal 

conclusão.45  

Observemos também que, se caso o monopólio postal persistisse em 

razão do art. 21, X, da CF, não poderia a legislação infraconstitucional tornar o 

monopólio parcial, assim como fez a Lei 6.538/78 em seu art. 9º. A limitação ali 

estabelecida foi possível em virtude do monopólio postal ter sido criado por lei 

infraconstitucional, em consonância com a permissão contida no art. 163 da CF de 

67/69.46  

Para afastar o argumento de que o monopólio reservado à União só é o 

das atividades estabelecidas pelo art. 177, e não estando o serviço postal aí 

                                                
43 Com o desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de se enviar uma mensagem de um canto a 

outro do planeta em fração de segundo, as cartas sociais foram bastante reduzidas. No que diz 
respeito às operações comerciais de entrega de faturas para pagamento de bens ou serviços, 
acreditamos que, em pouco tempo, também, em razão do uso da internet, esse serviço estará 
consideravelmente reduzido. O interesse então passará a ser o de entrega de encomendas. 

44 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Reestruturação do Setor Postal Brasileiro, 
Revista Trimestral de Direito Público, n. 19, p. 158, 1998. 

45 Ibid., p. 160. 
46 Ibid., p. 162. 



  
 

inserido, conclui-se pela extinção do monopólio, encontramos o seguinte argumento: 

as matérias tratadas pelo referido artigo correspondem apenas às atividades 

econômicas desenvolvidas com exclusividade pela União Federal, e como o serviço 

postal é considerado serviço público, não poderia ser mencionado nesse dispositivo 

constitucional.47 

O argumento não se sustenta. A uma, porque, desde o nascimento da 

empresa pública, prestadora do serviço postal, a matéria vem sendo tratada como 

atividade econômica e não serviço público,48 daí se falar, desde então, de 

monopólio; a duas, porque essa separação entre serviço público e atividade 

econômica não reflete a atual relação de cooperação entre o Estado e os 

particulares, na qual o interesse público deixou de ser de exclusividade estatal.  

Na verdade, é nítida a transformação pela qual atravessa o Direito 

Público, ocasionada principalmente pela política de privatização e de 

desburocratização do Estado, proporcionando uma associação entre a iniciativa 

privada e o poder público a fim de prestarem serviços à comunidade. Como nos diz 

García-Pelayo, o Estado e a sociedade não são mais sistemas autônomos, 

autoregulados, formam agora um complexo público-privado que se 

complementam.49 

Especialmente quanto ao Direito Administrativo, podemos dizer que 

cresce a idéia encontrada na doutrina alemã do Direito Administrativo da 

Cooperação.50  

                                                
47 Ver Ação Ordinária nº 1999.70.00.033981-5, 1ª VF do Paraná, j. em 10.08.2001; Ação Ordinária nº 

2000.70.00.000029-4, 4ª VF do Paraná, j. 02.06.2000. 
48 No mesmo sentido, BARROSO, Luis Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. 

Legitimidade da Atuação da Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais, Fasc. Civil, ano 90, v. 786, 
p. 150, abr. 2001.  

49 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. 2. ed., Madrid: 
Alianza, 1996. p. 25. 

50 Ver JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: 
Dialética, 2003. p. 146. Quando o Direito Inglês inutiliza a diferença entre Direito Público e Direito 



  
 

E compartilhando com essa nova forma de pensar e estruturar o 

Estado e o Direito Público é que iremos interpretar as antigas legislações sobre a 

matéria, fazendo com que sejam recebidas pela Constituição no que não se 

afastarem desse novo modelo de Estado. 

Sendo assim, se o art. 177 não trouxe o serviço postal entre os seus 

incisos, e a simples leitura do art. 21, X, da CF não nos leva à conclusão de que 

exista a exclusividade na prestação do serviço postal em favor da União, resta-nos 

analisar se as legislações infraconstitucionais foram recepcionadas pela atual Carta, 

no que diz respeito à reserva de mercado da atividade postal em benefício da União, 

em virtude de outro dispositivo constitucional. 

Porém, antes de desenvolvermos nosso argumento de inexistência de 

monopólio postal, precisamos sedimentar nossa premissa inicial de que o serviço 

postal faz parte das atividades econômicas, sendo que, por obrigatoriedade 

constitucional, deve ser prestado pela União Federal, a fim de garantir sua 

existência, porém, não mais sob o regime de monopólio.   

 

                                                                                                                                                   
Privado, não haveria aqui também uma tendência do Direito Administrativo de Cooperação? 
Comentários sobre o Direito Inglês consultar a mesma obra, p. 150. E quanto ao Direito Brasileiro, a 
publicação da lei das parcerias público-privada (nº 11.079/2004) não já seria fruto dessa tendência, 
como também o contrato de gestão? 



  
 

2 O AFASTAMENTO DA IDÉIA DE SERVIÇO PÚBLICO COMO FUNÇÃO PÚBLICA 

PARA A APROXIMAÇÃO DA NOÇÃO DE UTILIDADE ECONÔMICA. 

 

Para a construção da racionalidade da nossa interpretação, seguimos a 

teoria exposta por Aulis Aarnio,51 cuja racionalidade está vinculada a um discurso 

razoável.52 Para o autor, a simples referência a uma opinião dominante não é 

suficiente, deve ser justificada e assim aceita em uma argumentação racional.53 

Como estamos construindo as bases de nosso problema, a fim de 

resolvê-lo de forma razoável e adequada, necessitamos de logo ultrapassar o 

paradigma de que o serviço público detém um conceito para pensarmos em uma 

noção, sendo essa fruto de contradições e superações sucessivas ao longo do 

tempo. Assim fazendo, poderemos refletir que, se o serviço postal já foi considerado 

serviço publico, hoje já não o é. 

Em todo o mundo os desafios impostos aos operadores do direito têm 
gerado a necessidade de romper paradigmas que custamos tanto a 
estabelecer. O risco de não nos aventurarmos a refletir sobre essas 
transformações é sermos surpreendidos por uma realidade que 
desgostamos e pior sobre a qual estamos despreparados para intervir.54 
 

Ao pensarmos por problemas, tornamos os nossos pontos de partida 

mutáveis. Deixamos de lado significados predeterminados e iniciamos a construção 

da racionalidade de nosso discurso procurando justificar a norma a partir de boas 

razões, que vão sendo expostas a partir dos problemas, não aceitando a justificação 

                                                
51 Vide a sua obra Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. 
52 Nesta linha ver também o pensamento de Luis Recaséns Siches quando diferencia a lógica formal, 

preocupada com os conceitos universais, da material, vinculada ao conteúdo dos textos normativos, 
ocupando-se com os aspectos particulares, factuais. Chama-a de lógica do razoável porque 
direcionada ao homem, repleta de aspectos axiológicos. E acrescenta que o problema da 
interpretação é um problema de lógica material e não formal. Ver sua obra Tratado General de 
Filosofia del Derecho. 7. ed. México: Porrua, 1981. p. 631-664. Outro autor referência é 
PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  

53 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 
Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 179. 



  
 

da decisão com base em argumentos de autoridade, porque a interpretação não é de 

exclusividade estatal.  

Não é pelo fato de o Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, 

entender que o monopólio postal subsiste, que tal decisão não necessitará de uma 

fundamentação razoável. Repetir as premissas achando-as imutáveis é o que se quer 

questionar neste trabalho.  

As decisões sobre o serviço postal precisam construir a sua própria 

fundamentação, não se valendo apenas dos argumentos de autoridade, que são 

afastados de logo na teoria de Aarnio.55 

O simples argumento de que o Supremo Tribunal Federal56 vem 

decidindo que o serviço postal é serviço público e de exclusividade da União não 

inviabilizará os nossos argumentos, mesmo porque estamos fazendo uma dogmática 

“doutrinalista” e não “normativista”,57 tentando dialogar em um espaço de diversidade, 

deixando a nossa contribuição. 

 Com a superação da filosofia essencialista, da consciência, cujas 

palavras já possuem um conceito predeterminado, cabendo ao intérprete descobrir o 

seu significado, relação sujeito-objeto, partimos para o momento da virada lingüística, 

na qual as palavras significam uma expressão lingüística, e a relação se dá entre 

sujeito-sujeito. Aqui, o objeto não está fora do contexto do sujeito, este não observa 

aquele numa relação estática, os dois fazem parte de uma mesma relação.   

                                                                                                                                                   
54 SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena. Apresentação. _______ (coord.). Direito Global. 

São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 9. 
55 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 28. 
56 Recursos Extraordinários nº 229.444-8-CE; 220.906-DF; 229.696-PE; 230.072-RS; 230.051-SP; 

225.011-MG, entre outros. 
57 ESSER, Josef. Princípio y Norma en la Elaboración Jurisprudencial del Derecho Privado. 

Trad. de  Eduardo Valenti Fiol. Barcelona: Bosch, 1961. p. 399. 



  
 

É com o apoio desse paradigma que sustentamos não ter o serviço 

público um conceito, visto não possuir essência alguma.58 Não existe um conceito 

predeterminado do que seja serviço público, antes buscamos, no mundo da vida, a 

significação de sua expressão, a sua noção, e assim desenvolvemos as idéias a 

seguir, que irão, ao final, embasar a nossa hipótese de que o serviço postal não é 

mais considerado como serviço público, e a sua exploração deixou de ser exclusiva 

da União.  

A possibilidade de uma atividade ser considerada pública, 

momentaneamente, não traz nenhuma novidade, basta consultarmos a doutrina 

francesa para encontrarmos os princípios do serviço público apontados por Louis 

Rolland59 e, entre eles, estará o da mutabilidade ou da adaptabilidade do serviço 

público (leis Rolland). A definição desse instituto variará com o tempo e o lugar, 

adaptando-se ao sabor do interesse da coletividade.  

Na verdade, o próprio Léon Duguit, criador da Escola do Serviço 

Público Francês, mestre de Bordeaux, já mencionava essa característica, entretanto, 

previa o autor um aumento cada vez maior de atividades caracterizadas como serviço 

público, cabendo ao Estado, detentor maior de responsabilidades, a organização, 

regulamentação e fiscalização desses serviços.60 

Duguit justificava o aumento das necessidades da civilização em razão 

das transformações econômicas e industriais. Com isso, passavam os governantes a 

                                                
58 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 115-116. André de Laubadère também rejeitava a idéia do serviço público por 
natureza, pois a sua noção é variável com o tempo e os desejos dos homens. Vide sua obra: Traité 
Èlémentaire de Droit Administratif. 2. ed., Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
1957. p. 538. 

59 ROLLAND, Louis. Précis de Droit Administratif, 11. ed., Paris: Dalloz, 1957. p. 18. Vide também 
JÈZE, Gaston. Les Principes Généraux du Droit Administratif. 3. ed., v. 2. Paris: Marcel Giard, 
1930. p. 5.   

60 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Trad.: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 
49-51. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). E ainda do autor: Las Transformaciones del 



  
 

assumir, de forma mais freqüente, a organização dos serviços. Se, antes, as 

atividades consideradas obrigatórias, os chamados serviços públicos originários, 

eram os de guerra, polícia e justiça, agora teriam que organizar as atividades 

advindas do desenvolvimento comercial.61 Esse intervencionismo estatal era 

característico do princípio do solidarismo, pois, como cada vez mais, os homens 

dependiam um do outro, cabia ao poder público cuidar para que os serviços 

necessários à satisfação social fossem melhor organizados.62   

O princípio do solidarismo foi trazido pela Sociologia através dos 

estudos de Émile Durkeheim,63 defendendo o intervencionismo estatal e 

influenciando essa concepção de Estado, como também a doutrina do serviço 

público. Um dos principais representantes dessa corrente para o Direito Público foi 

Léon Duguit, que atribuía ao Estado a responsabilidade pela solidariedade social, 

garantindo à população a prestação dos serviços públicos, os quais deveriam estar 

ligados a uma função social.64  

Essa característica foi marcante durante o Estado Social, quando 

tivemos a sensação de que determinados serviços deveriam permanecer apenas 

com o Estado65 para garantir a sua soberania e a unidade do sistema. Entendíamos 

                                                                                                                                                   
Derecho Público.Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 2. ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 
101.    

61 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público. Trad. Adolfo Posada e Ramon 
Jaen. 2.ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 100 e 102. 

62 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público.Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 
2.ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 103-104. 

63 São idéias trazidas pelo autor que identificamos com as de Léon Duguit: todos os indivíduos são 
mutuamente solidários; a solidariedade social contribui para a integração da sociedade; a 
solidariedade sai do seu estado bruto quando é visível através do direito; há um órgão em que o 
nosso estado de dependência vai sempre crescendo: o Estado. DURKHEIM, Émile. A Divisão do 
Trabalho Social. 2. ed., Lisboa: Presença, v. 1, 1984. p. 33, 36, 78-80, 231 e 261. Ver também os 
comentários de JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São 
Paulo: Dialética, 2003. p. 20.   

64 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público.Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 
2.ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 113.    

65 Duguit nos aponta que o Estado passou a chamar para si um maior número de serviços públicos 
durante a guerra, para garantir aos civis o acesso aos serviços. Os Elementos do Estado. Trad.: 
Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 39. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). 



  
 

que assegurando um maior número de serviços públicos, que consideramos ser de 

interesse público, mas não de exclusividade estatal, o desenvolvimento do País 

estaria garantido, e os serviços seriam melhor oferecidos.  

Por essas razões, serviços como os de telefonia, energia, postagem, 

transportes públicos, permaneceram nas mãos do Estado. Essa centralização de 

atividades tinha como pano de fundo a integração nacional. 

Com a decadência do Estado Empresário, verificamos que a exploração 

dessas atividades e sua regulação não estavam sendo desenvolvidas 

satisfatoriamente, nem sempre atingindo o interesse público. E assim, com o 

movimento iniciado pela privatização, vimos retornar à iniciativa privada a exploração 

dessas atividades, mesmo porque a existência do regime concorrencial não afasta a 

perseguição do interesse público.  

O Estado que detinha o monopólio da direção e da organização dos 

interesses públicos passa agora a reconhecer outros tipos de autoridade, sem abrir 

mão do alcance desses mesmos interesses. Notemos que essa mudança não altera 

a base sociológica do serviço público, pois hoje facilmente percebemos que o 

solidarismo social não está restrito ao Estado. Será que só o Estado é capaz de 

realizar atividades de interesse coletivo?  

Dessa forma, é falacioso o discurso que relaciona a exclusividade 

estatal na prestação de serviço público tendo por base esse argumento, visto que a 

iniciativa privada também pode perseguir esse princípio. Como se vê, a idéia de 

Duguit permanece!66 

                                                
66 REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 

Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 112. 



  
 

Ademais, o mestre francês não afastou a exploração dos serviços 

públicos dos particulares, asseverando que uma atividade, ao receber a qualidade de 

pública, não implicava o monopólio em favor dos governantes.67 Laubadère também 

apontava que o centro da definição de serviço público estaria no interesse público, e 

essa satisfação não seria de monopólio do Estado.68  

O movimento de abertura de mercado deveu-se também aos avanços 

tecnológicos alcançados a partir das últimas décadas do século XX, mostrando-se 

que era viável a concorrência nos serviços de infra-estrutura, como de geração e 

distribuição de energia e o de telecomunicações, permitindo-se o compartilhamento 

das redes.  

Como conseqüência, quebrou-se o paradigma de que não seria 

interessante a concorrência nesses serviços, tornando inexistentes os motivos para a 

manutenção dos monopólios.  

Além do mais, a prática vem demonstrando, principalmente no setor 

postal, que o monopólio não impedirá que as empresas privadas “iniciem um 

processo de solapamento da exclusividade Estatal na exploração das atividades”.69 

Contudo, tal fato só pôde ocorrer após a superação de que o interesse público não 

era apenas de exclusividade estatal, permitindo-se ao particular prestar os serviços 

públicos, como também a opção da Constituição Federal de 1988, ao elevar a livre-

iniciativa a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Conforme 

Martins, o Estado passa a ter obrigação com a manutenção, existência e 

                                                
67 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. 

p. 51. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). 
68 LAUBADÈRE, André de. Traité Élémentaire de Droit Administratif. 2. ed., Paris: Librairie 

Générale de Droit et de Jurisprudence, 1957. p. 536. 
69 MARQUES NETO, Regulação Estatal e Interesse Público. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 173. 

No mesmo sentido JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 486.   



  
 

conservação dos serviços de interesse geral, mas não mais o dever de assegurar os 

serviços.70   

Léon Duguit já vislumbrava, no início do século XX, que o crescente 

número de serviços públicos estaria aumentando também o poder dos governantes. 

Entretanto, esse aumento de força vinha sendo equilibrado ou aniquilado por outro 

fenômeno característico do Direito Público Moderno – o movimento da 

descentralização.71  Destacava que essa mudança acabaria também atingindo a 

exploração postal.72  

Ao lado da descentralização, dizia ainda Duguit, ocorria o fenômeno da 

industrialização dos serviços públicos, sendo o serviço postal um exemplo de 

atividade de caráter industrial, tendo sido encaminhada, no ano de 1910, uma 

proposição à Câmara dos Deputados, pelo então deputado M. Steeg, a fim de 

outorgar autonomia ao serviço de correios para que ele pudesse se desenvolver de 

forma industrial.73 

Mesmo Duguit já apontando esse momento da descentralização, 

passou o Estado, principalmente após a 2ª Guerra Mundial, a assumir diretamente a 

exploração dos serviços comerciais e industriais. Com o desenvolvimento do Estado 

Social, suas idéias ficaram um pouco adormecidas, prevalecendo o conceito de 

serviço público em sentido subjetivo, explicado em razão da centralização dos 

serviços nas mãos do Estado.  

                                                
70 MARTINS, Ana Maria Guerra. A Emergência de um Novo Direito Comunitário da Concorrência – as 

Concessões de Serviços Públicos. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Coimbra: Coimbra, v. XLII, n. 1, p. 85, 2001.  

71 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público.Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 
2. ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 110. 

72 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. 
p. 55-56. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). 

73 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público.Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 
2. ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 112-113. 



  
 

Chegado o momento da descentralização, o Estado passou a rever 

suas funções, pois, para o sucesso desse novo modelo, não se poderiam repetir os 

erros do Estado Liberal, e ele teria de encontrar uma forma de garantir o bem comum 

sem utilizar o modelo intervencionista de outrora. Surge, então, a nova função de 

mediação74, e a idéia de um Estado Regulador, comprometido em resolver os 

conflitos, mas não de forma autoritária e, sim, buscando soluções negociadas para 

impulsionar os meios de produção e garantir a prestação de serviços mais 

satisfatórios para a população.  

Se, antes, era o próprio Estado que executava e controlava os serviços, 

hoje, faz-se necessária sua intervenção sobre o domínio econômico de forma 

indireta, de modo que os serviços, agora explorados pelos particulares, desenvolvam-

se de forma regulada, garantindo à população serviços públicos de qualidade, 

contínuos, universais e eficientes, mas que também assegurem à iniciativa privada o 

retorno satisfatório de seus investimentos,75 incentivando ainda a livre concorrência 

de forma que possibilite a modicidade das tarifas.  

Ganha força o entendimento de que o serviço público seria a atividade que, 
pela sua imprescindibilidade social justifica que o poder público reserve para 
si o ônus de assegurar que tal atividade será posta permanentemente à 
disposição da coletividade, sem que isso implique necessariamente no dever 
ou na prerrogativa de exploração exclusiva.76  

 

                                                
74 Cf. Eros Grau, a própria hermenêutica é uma operação de mediação. Em: O Direito Posto e o 

Direito Pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 207. 
75 A revista Exame trouxe, como matéria de capa, o título: Vergonha do lucro, e mostra através de 

pesquisa realizada que a população considera em 1º lugar como missão das empresas a geração 
de emprego (93%), e, em 2º, o apoio a projetos sociais (42%). Lucro (10%), nem pensar. Os dados 
servem para refletirmos que o País não irá se desenvolver se continuarmos pensando que a 
iniciativa privada é a vilã dos males sociais. A lucratividade, não resta dúvida, é a razão mais forte 
para a criação de uma empresa, porém, tal lucro indiretamente ou diretamente irá trazer benefícios 
para a população, seja pela geração de emprego, pelo pagamento de tributos ou até pelas ações 
sociais adotadas. Assim, ao permitirmos que a iniciativa privada preste serviços “públicos”, 
devemos ter consciência de que, por óbvio, o lucro estará presente. Sem lucro, diz a matéria, “não 
há geração de riqueza, crescimento, emprego, justiça social – não há, em suma, nada que justifique 
a existência das empresas”. BLECHER, Nelson e GUROVITZ, Hélio. O Estigma do Lucro. Revista 
Exame. Ano XXXIX, n. 6, ed. 839, p. 20, 30 mar. 2005. 

76 MARQUES Neto, Floriano Peixoto de Azevedo. A Nova Regulação dos Serviços Públicos. In: 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. n. 228. p. 22, abr./jun., 2002.  



  
 

Na verdade, reconhecer que certas atividades têm caráter público 

independe de quem preste o serviço ou do modo de sua gestão. Assim também nos 

mostra Eros Grau, quando afirma que um serviço não deixa de ser público pelo fato 

de ser prestado por particulares. O que assim o caracteriza é a sua natureza, que 

variará com o tempo e o lugar, e não quem o fornece.77 

A separação de atividades oferecidas pelo Estado e pela sociedade não 

permanece em um Estado Regulador, cujo interesse é aproximar a sociedade das 

atividades de interesse público, e dividir as competências, porque caracterizar um 

serviço como público automaticamente não nos remete à idéia de que é prestado 

pelo Estado. 

Essa distinção já havia sido feita por Duguit, assim como a percepção 

de que o Estado seria essencial na regulamentação, organização e fiscalização do 

serviço. “Dizer que um serviço se torna ou deve tornar-se um serviço público significa 

que êsse serviço será organizado pelos governantes e que funcionará sob a sua 

fiscalização”.78  

A possibilidade de a iniciativa privada estar explorando atividades de 

interesse geral faz com que o Estado modifique a sua atuação a fim de que os 

serviços sejam desempenhados de forma satisfatória, atendendo ao interesse 

comum.  

Surge, então, a necessidade de construir uma nova maneira de regular 

essas atividades, que não poderão mais ser tratadas como se o próprio Estado 

fornecesse o serviço. A regulação79 agora imposta é vista sob uma perspectiva 

                                                
77 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 105. 
78 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. 

p. 55. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). 
79 Adotamos aqui o conceito de regulação econômica exposta por Floriano de Azevedo Marquês Neto 

quando atribui ao Estado, através dessa nova função, as atividades de “fiscalizar, planejar, 



  
 

diversa, adquirindo o Estado novas funções, que não são poucas, contradizendo a 

tese que vê nesse processo um desaparecimento lento das atividades estatais.   

Somos de opinião contrária a esse posicionamento, visto que o Estado 

sai desse processo fortalecido, apresentando-se, hoje, em condições de proporcionar 

serviços de interesse público bem mais satisfatórios, porém não mais como 

explorador e sim regulador.  

García-Pelayo elenca algumas funções que devem ser desempenhadas 

pelo Estado a fim de garantir o desenvolvimento econômico, entre elas: 1) Fixar 

objetivos bens definidos, orientando a economia nacional - é o que nós chamamos de 

criar um projeto de Estado, a longo e médio prazo, e não termos simplesmente um 

projeto de governo, mutável ao sabor dos governantes; 2) Criação de políticas 

públicas capazes de prevenir e controlar as crises; 3) Apoio na infra-estrutura para o 

desenvolvimento das atividades, englobando desenvolvimento do setor de logística, 

comunicação, política de educação para uma boa mão-de-obra; 4) Regulação das 

atividades, agindo como árbitro nas questões de oferta e demanda de bens e 

serviços, intervindo na economia a fim de equilibrar os interesses envolvidos.80    

Poderá prestar diretamente menos serviços, entretanto regulará mais. 

Sua presença não é apenas útil, mas imprescindível81. Porém, para isso, precisa 

exercer uma atividade de regulação diferenciada, criando entes administrativos 

capazes de desempenhar a função de maneira técnica e longe das pressões 

políticas.  

                                                                                                                                                   
coordenar, orientar, coibir condutas nocivas, regulamentar e fomentar atividades econômicas”. A 
Nova Regulação dos Serviços Públicos. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. n. 
228. p. 14, abr./jun., 2002.    

80 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. 2. ed., Madrid: 
Alianza, 1996. p. 73-74. 

81 REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 
Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 



  
 

A retirada do Estado da efetiva execução de algumas atividades e o 
trespasse de sua exploração a particulares (mediante o recurso a parcerias, 
abertura à competição ou a outorga de concessões e permissões), antes de 
implicar uma retirada da esfera pública desta área de atividade imporá na 
necessidade de fortalecimento da atuação pública.82 
 

É certo que o controle dos serviços públicos, quando prestados pelo 

Estado, era exercido de forma subordinada e burocrática, agora, com a prestação 

sendo feita pelo particular, parte-se para uma relação contratual, cujos direitos e 

deveres do ente regulado deverão estar pré-fixados nos marcos regulatórios, e o 

controle será exercido através dos resultados alcançados. 

O poder público, ao eleger uma atividade à condição de serviço público 

e passá-la à exploração da iniciativa privada, assume compromissos perante a 

sociedade, devendo assegurar a manutenção da universalidade, a continuidade e a 

eficiência desses serviços, proporcionando ainda a modicidade das tarifas. Isso será 

feito através de uma forte incidência reguladora sobre os prestadores dos serviços. 

Com a percepção de que o interesse público é muito mais amplo do que 

o estatal, iniciou-se o afastamento da idéia de serviço público como função pública 

para a aproximação da noção de utilidade econômica. As empresas privadas passam 

então a funcionar como agentes econômicos e não como delegatárias de serviço 

estatal, observando-se a regra do art. 170, parágrafo único da CF. 

Citemos os requisitos que identificavam, outrora, um serviço como 

público: a) fossem de interesse geral ou utilidade pública; b) prestados pelo Estado e 

c) sob o regime jurídico de Direito Público. Apenas o primeiro hoje se sustenta.83  

                                                                                                                                                   
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 111. 

82 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulação dos Serviços Públicos. In: Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro. n. 228. p. 15 abr./jun., 2002. 

83 Vide MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar , 2000. p. 125. 



  
 

No Direito Francês, berço do instituto, o que caracteriza um serviço 

como público é saber se sua atividade é de interesse geral e se tem vínculo direto ou 

indireto com o Estado.84 Vem recebendo a classificação de: constitucional (ligado à 

função de soberania, na verdade seriam as atividades administrativas) e nacionais 

(de caráter econômico, aberto à concorrência).85  

Na Espanha, os serviços podem ser públicos sem existir qualquer 

vínculo, ficando a depender da sua finalidade,86 permanecendo, contudo, sob 

regulação estatal. É o que acontece também com as public utilities norte-americanas. 

O Direito Brasileiro segue o modelo Francês e exige o vínculo com o 

Estado. Assim, só seriam considerados serviços públicos aqueles prestados pelo 

Estado ou, pelo menos, através de delegação.87  

Particularmente, vislumbramos que os serviços oferecidos à população 

com a característica de serem de interesse geral, e com conteúdo econômico, não 

seriam mais considerados públicos, mesmo que houvesse alguma ligação com o 

Estado. Mesmo porque, como nos diz Rangone, a redução do espaço de titularidade 

estatal também diz respeito às atividades delegadas, que só deverão permanecer se 

                                                
84 Vide SILVA, Aluísio Couto e. Privatização no Brasil e o Novo Exercício de Funções Públicas por 

Particulares. Serviço Público “à Brasileira”? In: Revista de Direito Administrativo, Renovar, Rio de 
Janeiro, v. 230, p. 45-74, out./dez, 2002. A doutrina clássica do Direito Francês não é uníssona, 
ficando a depender do critério adotado - objetivo ou subjetivo. Vejamos que Duguit apontava o 
serviço público como aquele organizado pelos governantes, sob sua intervenção e sem interrupção. 
Frisava, todavia, que os agentes encarregados na sua gestão não precisavam ser dependentes 
imediatos e diretos dos governantes. DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho 
Público.Trad. Adolfo Posada e Ramon Jaen. 2. ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 111. Já 
Jèze, ao defender o critério subjetivo, considerava ser público aquilo que o governante entendia 
que o era, fornecido em regime jurídico especial. JÈZE, Gaston. Les Principes Généraux du Droit 
Administratif. 3. ed., v. 2. Paris: Marcel Giard, 1930. p. 2, 4, 16 e 19. 

85 JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética 
2003. p. 67-68. 

86 Ibid., p. 72. 
87 ARAGÃO, Alexandre Santos. Serviço Público e Concorrência. In: Revista de Direito Público da 

Economia, n. 2, abr./jun., p. 78 – Nota, 2003; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti nos lembra que no 
Direito Brasileiro ainda predomina uma concepção formal dos serviços públicos. Em: Teoria dos 
Serviços Públicos. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Direito Administrativo Econômico. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p. 43. 



  
 

a livre-iniciativa não for capaz de prestar um serviço eficiente, não atendendo o 

interesse público.88 

Isso não quer dizer que não sofram qualquer fiscalização e controle, 

antes pelo contrário, diante de sua relevância social, consideramos que os serviços 

públicos prestados pela iniciativa privada precisam sofrer uma dura regulação por 

parte do Estado, mas não necessariamente devem receber a classificação de 

públicos. Se não mais precisam ser regidos pelo regime de Direito Público89 e podem 

ser prestados pelo particular, não há que se falar em serviços públicos.  

Vejamos que só o fato de serem de interesse geral e de utilidade 

pública não os classifica como de exclusividade estatal. Não, se entendemos que o 

interesse público deixou de ser monopólio do Estado. Se é assim, não há por que 

relacionar serviços públicos com atuação estatal. 

Talvez por querer afastar o cunho ideológico impregnado no termo 

serviço público a União Européia deixou de utilizá-lo,90 passando a chamar os 

serviços de relevante interesse público prestados por particulares ou pelo poder 

público de serviços de interesse econômico geral. 

Nos Tratados e nas Diretivas aplicados pela União Européia não há 

referência a serviços públicos91 e, sim, a atividades econômicas de interesse geral e 

atividades de interesse geral.92 

                                                
88 RANGONE, Nicolleta. I Servizi Pubblici. Bologna: Il Mulino, 1999, p. 24-25 apud ARAGÃO, 

Alexandre Santos. Serviço Público e Concorrência. In: Revista de Direito Público da Economia, 
n. 2, p. 78, abr./jun., 2003.    

89 Alguns autores como Celso Antônio Bandeira de Mello na sua obra Curso de Direito 
Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 622 e Marçal Justen Filho em Curso de 
Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 481, permanecem ainda com a exigência do 
regime jurídico de Direito Público para caracterizar um serviço como público.  

90 JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 177. 

91 Com exceção do art. 73 do Tratado que trata sobre o sistema de transporte. 
92 Não vamos definir esses conceitos, posto que serão tratados no último capítulo. 



  
 

Na Doutrina Italiana, existe a tendência de se classificar o serviço 

público como uma cláusula geral relacionando-a a uma atividade econômica de 

interesse geral.93 Existe uma identidade na noção de serviço público italiano com o 

modelo anglo-saxão das public utilities,94 já que a noção de serviço público esteve 

ligada simplesmente ao interesse público.95 O Direito Italiano, através da Lei 

287/1990 art. 8º, adotou a expressão comunitária serviço de interesse econômico 

geral, seguindo assim o que disciplina o Tratado de Maastricht em seu art. 86.96  

O Direito Inglês não se preocupa em conceituar serviço público, mas 

em construir um modelo de gestão de serviço público.97 

A União Européia adotou a concepção material, funcional, objetiva de 

serviço público ao definir o que seja o serviço de interesse econômico geral. Como o 

critério passa a ser o objetivo, os serviços em rede,98 e, entre eles, os correios, 

podem ser explorados tanto pelo Estado, quanto pela iniciativa privada. Voltou-se 

assim à concepção material de serviço público antes pensada por Léon Duguit.99 

                                                
93 JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 

2003. p. 93. Assim também nos parece ser a percepção de GIANNINI, Massimo Severo. 
Instituzioni di Diritto Ammnistrativo. 2. ed., Milano: Giuffrè, 2000. p. 593. 

94 JUSTEN, Mônica Spezia. Op. cit., p. 93, 95 e 97. Nesse modelo, as atividades de interesse da 
coletividade são atendidas como qualquer outra atividade econômica pela iniciativa privada. 
Entretanto seu controle será feito pelas agências federais ou estaduais, a fim de atingirem um 
equilíbrio entre os objetivos do lucro e o oferecimento dos serviços à coletividade de forma 
adequada e com uma tarifa razoável. Cf. MEDAUAR, Odete. Serviços Públicos e Serviços de 
Interesse Econômico Geral. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação 
das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo 
Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 118.  

95 ALESSI, Renato. Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano. Milano: Giuffrè. 1953. 
p. 345 e 351. 

96 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 
2003. p. 101. 

97 Ibid., p. 166. 
98 Englobam também, nessa classificação, os serviços de transporte, distribuição, importação e 

exportação de gás e eletricidade, telecomunicações e os transportes ferroviários e aéreos. Todos 
abertos às regras da concorrência, com exceção apenas da imposta pelo art. 86º § 2º do Tratado, 
quer dizer: quando o regime concorrencial for obstáculo ao desenvolvimento da atividade. Mas 
mesmo nessa hipótese, a regra derrogatória ao regime concorrencial não é limitada ao Estado.    

99 Comparemos a percepção dada pela União Européia a esses serviços e a noção de serviço público 
definida por Duguit: “é toda a atividade cuja realização deve ser regulada, assegurada e fiscalizada 
pelos governantes, – porque a realização dessa atividade é indispensável ao desenvolvimento da 
interdependência social, e porque é de tal natureza que só pode ser completamente assegurada 



  
 

A entrega desses serviços à iniciativa privada é um retorno à sua 

origem. Por que, então, permanecer com a nomenclatura de serviços públicos 

vinculados à idéia de atuação estatal?100 A característica da publicização não remete 

automaticamente à participação do Estado. 

São consideradas atividades que interessam a um grande número de 

pessoas, serviços que, na era moderna, são essenciais, tais como energia, telefone, 

postagem, transporte, gás, etc., e, por esse fato merecem uma especial atenção do 

Estado. O serviço assume a natureza pública porque é de relevante interesse coletivo 

e não porque é prestado pelo Estado ou por seus delegatários.  

Como conjugar essa teoria sem confrontar com o art. 175 da CF? O 

Direito Brasileiro adota o critério subjetivo101 para conceituar o que seja serviço 

público. Ou seja, é serviço público aquilo que o legislador diz que o é, sendo 

incumbência do poder público, diretamente, ou sob o regime de concessão, ou 

permissão, a prestação de serviços públicos. Nessa teoria, não é pela natureza da 

atividade que se receberá a característica de serviço público e, sim, quem detém a 

sua titularidade. 

Primeiramente, devemos dizer de logo que estamos considerando 

serviços públicos como espécie do gênero atividade econômica. Não entram nessa 

                                                                                                                                                   
pela intervenção da fôrça do governo”. Em: Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo 
Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 48-49. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III).   

100 Nos Estados Unidos, inexiste o conceito de serviço público, estando a iniciativa privada com quase 
todos os serviços de natureza econômica. Nesses casos, o Estado exerce função de proteger o 
interesse público através de uma forte regulação. Modelo que vem sendo seguido não só pelo 
Brasil, como também pela maioria dos países europeus e da América Latina. Ver também 
REBOLLO, Luis Martín, quando afirma a quebra da identificação entre a titularidade pública e o que 
se vem entendendo como serviço público. (Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La 
Nueva Concepción y Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências 
Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 110. 

101 O doutrinador italiano Massimo Severo Giannini salienta que o critério subjetivo de serviço público 
tem perdido importância. Vem em sua obra Instituzioni di Diritto Ammnistrativo. 2. ed., Milano: 
Giuffrè, 2000. p. 590. 



  
 

classificação as atividades estatais de poder de polícia, segurança pública, jurisdição, 

ou seja, uma concepção ampla.102 

Dessa forma, as regras sobre o serviço público no Direito Brasileiro 

deverão ser lidas, tendo como ponto de partida, que são atividades com conteúdo 

econômico, abertas à concorrência, podendo as empresas privadas ter vínculo com o 

Estado ou não.  

Seguindo a tendência que o Direito Público assume na União Européia 

e nos Estados Unidos, entendemos que a terminologia “serviço de interesse 

econômico geral” deverá ser utilizada pelo Direito Brasileiro, englobando assim os 

serviços públicos, que, para nós, têm caráter econômico, pois tal classificação se 

coaduna melhor com as reformas estatais vivenciadas a partir do final do século XX. 

Assim, a leitura do art. 175, hodiernamente, deve estar em consonância com essa 

nova perspectiva de serviços públicos. 

Apoiamos nosso entendimento na lição de Carlos Ari Sundfeld103 que se 

manifestou sobre a matéria nos seguintes termos: 

Os hábitos doutrinários brasileiros conservados de épocas passadas têm 
determinado ainda hoje o uso da denominação “serviços públicos” para 
designar as atividades econômicas definidas constitucional ou 
legislativamente como de titularidade do Estado (servindo como exemplo as 
atribuídas à União pelo art. 21 da Carta de 1988). Mas vencida a era do 
Estado-empresário e iniciada a do Estado-regulador, a legislação 
brasileira passou a tratar essas atividades de um modo novo, 
admitindo sua exploração também em regime privado, embora sujeito 
a regulação estatal, o que tornou impróprio e perigoso o emprego para 
designá-las, da velha expressão “serviços públicos”. Considerando que, 
na Europa – berço, justamente, do conceito de “serviço público” – o mesmo 
processo de reforma redundou na adoção de um novo conceito, o de 
“serviços de interesse econômico geral”, e isso por influencia da “Carta 
Européia dos Serviços de Interesse Geral” editada pela Comissão Européia 
(cf. José Maria Souvirón Morenilla, La Actividad de la Administración y el 
Servicio Público, Granada, Ed. Comares, 1998, p. 278 e ss.), e levando em 
conta ainda o fenômeno de globalização do Direito, parece bem adotar a 
mesma terminologia. Portanto, passo a chamar de “serviço de interesse 

                                                
102 Podem ser classificadas também como atividades administrativas. 
103  SUNDFELD, Carlos Ari. A Administração Pública na Era do Direito Global. ________; VIEIRA, 

Oscar Vilhena (Coord.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, p. 161 – Nota, 1999. Não 
aceitando esse entendimento JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito 
Europeu. São Paulo: Dialética, 2003. p. 191 – Nota.  



  
 

econômico geral” aqueles, como os de telecomunicações, energia elétrica, 
petróleo, saneamento básico, transportes coletivos, etc., titularizados pelo 
Estado, mas abertos à prestação por particulares, por meio de concessão, 
permissão ou autorização, sempre sob o poder regulador estatal. Grifos 
nossos. 
 

Odete Medauar, ao refletir se as mudanças no Direito Brasileiro, 

trazidas pela flexibilização dos monopólios, a partir de 1995, trouxeram alguma 

conseqüência para a interpretação do art. 175, abolindo a titularidade estatal dos 

serviços, chega à seguinte conclusão: primeiramente esclarece que não considera 

serviço público atividade econômica; depois, ao analisar propriamente o art. 175, diz 

que a presença do poder público deve existir na exploração dos serviços públicos, 

podendo, entretanto, seu vínculo ser forte ou fraco, nunca, porém, abolido. E segue 

dizendo: “Esta presença se expressa na escolha do modo de realização da atividade, 

na sua destinação ao atendimento de necessidades da coletividade”,104 daí ser 

necessário à titularidade do serviço com o poder público.  

Vejamos que, ao admitirmos plenamente possível compatibilizar a idéia 

européia dos serviços de interesse econômico geral com o art. 175 da CF, não 

estamos dizendo que a presença do poder público esteja afastada ou abolida. O 

Estado continuará sendo o gestor dessas atividades, definindo seu modo de 

realização, os objetivos a serem alcançados, os resultados desejados, ou seja, as 

regras para a sua exploração. O que queremos chamar a atenção é que as 

atividades com relevante interesse coletivo para atingirem o seu objetivo não 

precisarão ser de titularidade estatal,105 nem muito menos prestadas pelo poder 

                                                
104 MEDAUAR, Odete. Serviços Públicos e Serviços de Interesse Econômico Geral. In: MOREIRA 

NETO, Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do 
Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 125. 

105 A nós pareceu também que Duguit não atribuiu ao Estado a titularidade do serviço, o que o autor 
deixa claro é a sua importância na organização e fiscalização do serviço público. Vejamos breves 
passagens de sua obra: “Demais, os governantes, não sendo titulares dum direito de poder público, 
não possuem sôbre as pessoas dos agentes a quem se confia a gestão dos serviços públicos 
aquela autoridade ilimitada que o antigo direito público tinha a tendência para lhes atribuir”. Ou 



  
 

público. Precisarão, sim, ser bem regulamentadas e fiscalizadas. Porém, a idéia de 

que a população seria mais bem atendida, tendo o Estado a titularidade do serviço ou 

da prestação não se sustenta. Na verdade, é totalmente irrelevante para o 

atendimento das metas a serem traçadas.   

Não é que não exista mais serviço público, a classificação dada a ele é 

que não mais se coaduna com a realidade, por isso preferimos adotar a seguinte 

classificação: 

• Atividades administrativas – ligadas ao poder de império, não 

podendo ser entregues aos particulares. Afastados o princípio 

fundamental da livre-iniciativa e as regras da concorrência. (são 

os chamados serviços públicos inerentes).106  

• Serviços de interesse econômico geral – desempenhados tanto 

pelo Estado, por exceção, quanto pela iniciativa privada. Abertos 

à concorrência, a não ser que, para proteger o interesse público, 

precisem ser desempenhados em exclusividade, os conhecidos 

monopólios naturais. (são os serviços públicos comerciais ou 

industriais). 

• Serviços sociais - também desempenhados pelo Estado ou pela 

iniciativa privada. É o caso dos serviços de Saúde, Educação, 

                                                                                                                                                   
ainda: “Certos autores, sobretudo Berthélemy, que não aceitam a personalidade do Estado-poder, 
admitem, pelo contrário, a personalidade patrimonial do Estado e crêem impossível explicar a 
proteção dos bens e afectos aos serviços públicos sem admitir um direito de propriedade de que a 
pessoa-Estado seja titular”. DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo 
Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 57-58. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). Sem 
destaques. 

106 O interessante é notarmos que, na doutrina clássica de Léon Duguit, já se mencionava a 
existência de atividades que, desde muito cedo, foram entregues aos governantes, e, entre elas, 
estavam a defesa do território, o poder de polícia e o serviço de justiça. As outras atividades, 
chamadas de serviços técnicos, eram desempenhadas também pelos governantes, atuando como 
gerentes dos negócios da coletividade. Esses serviços já eram numerosos, dizia o mestre, 
entretanto, esse aumento implicava cada vez mais a descentralização dos serviços. DUGUIT, Léon. 



  
 

por exemplo. Nessa espécie, a doutrina não é muito pacífica: 

uma parte considera serviço público quando o Estado é o 

prestador do serviço, passando a ser atividade econômica 

quando é o particular. Ou seja, a qualificação de ser público ou 

não é variável a depender do prestador. 

 

 Ao optarmos pelo critério objetivo de serviços públicos, afastamos a 

possibilidade de que a simples escolha do legislador possa transformar uma atividade 

em serviços públicos. Porém, caso isso venha a ocorrer, duas situações devem ser 

observadas: 1) ser de interesse coletivo; 2) inexista um modelo menos restritivo para 

a atividade.107 

Ari Sundfeld108 aponta como um dos motivos para a inutilidade dos 

velhos conceitos de serviço público a vinculação excessiva a um modelo econômico 

ultrapassado, baseado em um regime monopolítico, não-concorrencial, por meio de 

empresas estatais,109 que está sendo abandonado em todo o mundo, inclusive no 

Brasil.  

Na realidade, ocorre um distanciamento do conceito de serviço público 

do seu aspecto jurídico, construído para se voltar ao seu sentido econômico. É a 

superação do conceito pela idéia de noção, sendo esta transitória, vinculada à 

tradição de um determinado momento, servindo o Direito como elemento fundamental 

do processo de adaptação social, adequadamente considerado e ponderado.      

                                                                                                                                                   
Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 52-55. 
(Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III).   

107 Essas ressalvas foram postas por Alexandre Aragão em: O Princípio da Proporcionalidade no 
Direito Econômico. Revista de Direito Mercantil, Individual Econômico e Financeiro. Malheiros, 
ano XL, v. 121, p. 75, jan./mar., 2001. 

108 SUNDFELD, Carlos Ari. Serviços Públicos e Regulação Estatal. Introdução às Agências 
Reguladoras. In:______ (coord.). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. 
p. 32-33. 



  
 

Para o retorno dessas atividades à iniciativa privada de forma 

satisfatória, utilizando o Direito, nas palavras de Reich110, para “viabilizar a 

democracia também na economia”, urge uma regulação que terá que ser 

“suficientemente forte e ativa para evitar a efetiva mercantilização dessas utilidades 

(o que levaria a uma exclusão econômica da sua fruição, algo írrito à noção de 

generalidade e acessibilidade próprias a um serviço de relevância coletiva)”. 111   

Não estamos aqui a defender o desaparecimento do Estado, ou 

aceitando teses neoliberais112 descompromissadas com a coesão econômica e 

social. Acreditamos que as mudanças vivenciadas na organização dos Estados não 

são transitórias, como também não se resumem apenas a reformas administrativas. 

Existe, sim, uma nova maneira de pensar as relações entre o Estado e a sociedade, 

ditada principalmente pelas regras do capitalismo, porém isso não quer dizer que as 

teses neoliberais não tragam, ou não exijam, um desempenho diverso do ente 

público, ou ainda que desejem o seu enfraquecimento.113   

                                                                                                                                                   
109 O serviço público não precisa ser organizado por empresa estatal, observa GIANNINI, Massimo 

Severo. Instituzioni di Diritto Ammnistrativo. 2. ed., Milano: Giuffrè, 2000. p. 233.  
110 REICH, Norbert. Intervenção do Estado na Economia (Reflexões Sobre a Pós-Modernidade na 

Teoria Jurídica). In: Revista de Direito Público - Cadernos de Direito Econômico e Empresarial, n. 
94, p. 265.  

111 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulação dos Serviços Públicos. In: Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro. n. 228. p. 24, abr./jun., 2002. 

112 O modelo neoliberal está baseado nas teses da redução do Estado, eficiência e livre concorrência. 
Entretanto, como esse modelo está inserido dentro de um Estado Democrático de Direito, é 
impensável não haver um comprometimento com a inclusão social, pois, do contrário, será engolido 
pelas mazelas sociais.  

113 Nas restrições a produtos brasileiros no Exterior, podemos verificar nitidamente a necessidade de 
um Estado forte, não como interventor direto da atividade econômica, mas como árbitro na 
mediação dos interesses públicos. O que interessa à iniciativa privada é o desenvolvimento da 
atividade e o seu retorno financeiro. Ao Estado também interessa o desenvolvimento, mesmo 
porque o crescimento econômico poderá trazer consigo um desenvolvimento sóciopolítico ao País, 
porém cabe a ele também evitar o abuso do poder econômico exercido pelos particulares. É para 
essa direção que caminha a reforma do Estado, o aprimoramento da sua função reguladora, 
superando a idéia de que os interesses dos particulares são apenas privatísticos. Em viagens do 
Presidente Lula ao exterior, China (junho/2004) e, a última, Coréia do Sul e Japão (maio/2005), o 
Presidente levou consigo comitivas com 450 e 400 empresários, respectivamente, demonstrando a 
importância do trabalho em parceria entre os setores público e privado.Cf. ORTIZ, Gaspar Ariño: 
“La administración es un ser al servicio de, es un ser para, y su grandeza estará en buena parte en 
poner en marcha a la sociedad”. Em sua obra Economia y Estado. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1993. p. 344. 



  
 

Um novo Estado está surgindo e não é o neoliberal, mas o Social-

Liberal, na expressão de Bresser Pereira. E o que diferencia este modelo dos 

demais? Ele é Liberal porque acredita no mercado e na concorrência bem mais do 

que acreditava o Estado Social, e ele permanece Social porque continua 

comprometido com os Direitos Sociais. Esse Estado busca a eficiência e o bem-estar 

da população independentemente de quem se proponha a prestar os serviços 

necessários para atingir essa satisfação coletiva. Em um Estado Social-Liberal, 

sempre que a concorrência for possível, o Estado ficará de fora, devendo participar 

do desenvolvimento da atividade oferecendo uma regulação que ”atuará como 

substituta parcial da concorrência”.114  

García-Pelayo demonstra que há convergência entre os princípios do 

neocapitalismo e as finalidades do Estado Social na medida em que o neocapitalismo 

fornece a infraestrutura econômica a qual o Estado Social se desenvolve115.  

É pensando em contribuir nesse projeto que lançamos as idéias deste 

trabalho, buscando, com isso, um Estado mais democrático, voltado para a 

construção de uma sociedade inclusiva. 

E o afastamento da idéia do serviço público como função pública para a 

aproximação da noção de utilidade econômica permite a participação ativa dos 

particulares na concretização das políticas públicas, visto ser a prestação de serviços 

públicos um instrumento para a efetivação dos direitos fundamentais.116 

 

 

                                                
114 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma Nova Gestão para um Novo Estado: Liberal Social e 

Republicano. In: Revista do Serviço Público, ano. 52. n. 1, p. 12, 16-17, jan./mar., 2001. 
115 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. 2. ed., Madrid: 

Alianza, 1996. p. 81.  
116 Marçal Justen Filho aponta que os serviços públicos têm, como pressuposto, a concretização dos 

direitos fundamentais, sendo esse também o fundamento do direito administrativo hodierno. Em: 



  
 

2.1 Serviços de Interesse Econômico Geral: uma nova forma de entender o público 

 

A idéia que predominou na construção do Estado Moderno foi a de que 

a vontade individual cederia lugar à vontade da coletividade a fim de conquistarmos a 

paz e a ordem. Esse pacto social serviria como uma união de forças e de vontades 

visando a criar uma sociedade única, formando um único corpo político, porém com 

os direitos de liberdades individuais bem demarcados.  

Essa preocupação em assegurar a paz e a ordem foi fundamental e 

necessária para o desenvolvimento do capitalismo. Sendo marcante a idéia de que 

questões privadas não seriam da alçada do Estado e vice-versa.  

Para o liberalismo, o Estado era visto como um inimigo a ser combatido, 

uma ameaça aos direitos individuais de liberdade, um poder que aterrorrizava o 

indivíduo. Interessava, por outro lado, construir um Estado apenas garantidor dos 

anseios da população, essa formada por homens livres e capazes para fazer ou 

deixar de fazer o que lhes aprouvesse, tudo convergindo para o desenvolvimento da 

classe burguesa sem a interferência do poderio estatal.  

A idéia de que, assegurando o direito de liberdade do indivíduo, se 

estaria protegendo o interesse de todos foi construída pela burguesia, mas, na 

verdade, a proteção voltava-se apenas para o seu grupo. O conceito de liberdade 

situava-se na individualidade. 

Se, de um lado, o modelo liberal defendia a presença mínima do 

Estado, na certeza de que, conquistando o progresso, os indivíduos estariam 

usufruindo seus benefícios, utilizando-se apenas as regras de mercado para resolver 

os conflitos, por outro, o Estado Social apresentava-se como concretizador das 

                                                                                                                                                   
Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 44 e 480. Esse também parece ser 
o entendimento da União Européia.    



  
 

mudanças, responsável pela construção de um ambiente mais solidário, mais justo, 

com respeito não apenas aos direitos de liberdade117 como também a certeza de que 

era necessário concretizar os direitos a uma vida digna, à moradia, à saúde, a um 

salário justo, etc., e isso forçou o Estado a se equipar para atender à demanda, 

atuando de forma intervencionista. 

Empresas foram criadas para alavancar o crescimento, fazendo com 

que a administração pública estivesse presente em quase todas as atividades 

econômicas. E, se não bastasse esse crescimento, o Estado ainda fomentava a 

economia através dos subsídios concedidos aos particulares. Ocorre aqui, como nos 

diz Habermas, a passagem do Estado mantenedor da ordem para a função de 

organizador, ampliando o setor dos serviços públicos.118 

Paralelamente a essa tendência institucionalizada ou formal de intervenção 
na economia, surge uma outra que aponta para o mesmo sentido, só que de 
tipo informal, mas não menos significativa, decorrente em larga medida do 
fomento público ou do crédito concedido por entidades bancárias oficiais 
como o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), além de muitos, na esfera dos Estados-membros. As empresas 
devedoras dessas instituições públicas, quando impossibilitadas de pagarem 
os débitos com elas contraídos passavam, muito freqüentemente a te-las 
como sócias em não poucas vezes, como sócias detentoras do controle 
acionário.119 

 

Se o Estado Social não concretizou os direitos postos em sua 

Constituição, trouxe mudanças na percepção do indivíduo como ser social. Esse 

                                                
117 Luis Carlos Bresser Pereira faz uma reflexão sobre as duas formas de conceituar a liberdade: 

negativa e positiva. A primeira, advindo do Estado Liberal, assegurava os direitos civis. Já o positivo 
refletia os anseios do Estado do Bem-Estar Social, ligando-se aos direitos sociais, políticos, à 
cidadania. “A liberdade negativa é uma liberdade “de”, enquanto a positiva é uma liberdade “para”. 
O cidadão tem a liberdade negativa de não sofrer restrições ou interferências em relação aos seus 
desejos legítimos; tem a liberdade positiva para participar do governo, partilhar a riqueza social, e 
garantir que o que foi decidido ser público de fato o seja”. Em: Cidadania e res publica: A 
Emergência dos Direitos Republicanos. Revista de Direito Administrativo, n. 208, p. 157, 
abr./jun., 1997.  

118 HABERMAS, Juergen. Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma 
categoria da sociedade burguesa. Trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 
176. 

119 SILVA, Almiro do Couto e. Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por 
particulares. Serviço público “à brasileira”?, Revista de Direito Administrativo, Renovar: Rio de 
Janeiro, n. 230, p. 51-52, out./dez., 2002. Hoje, o BNDE chama-se BNDES, incluindo-se o social 
entre suas atividades, refletindo o modelo à época adotado.  



  
 

passou a se reconhecer como integrante de um grupo e a se identificar com ele.120 

Formou-se, assim, a sociedade de massas e com ela o desejo da democracia-

participativa, mesmo que de forma inconsciente, como assevera Paulo Bonavides.121 

O que nos interessa perceber, nessa passagem de Estado Liberal para 

o Social, é a permanência da dicotomia público/privado. Os interesses privados 

cingiam-se à esfera particular, enquanto o interesse público era sinônimo de 

interesse estatal. Como nos fala Fernando Herren Aguillar,122 chegou-se facilmente à 

noção de que a negação dos interesses privados representaria a proteção do 

interesse comum. Ou ainda, segundo Jèze, que o interesse privado deveria se 

inclinar diante do interesse público.123 

Essa divisão hoje não permanece, principalmente porque todas as 

transformações sociais, políticas e econômicas vivenciadas, principalmente nas 

últimas duas décadas do século passado, fizeram com que o foco de interesse do 

Estado fosse direcionado para o indivíduo, não mais para o interesse do próprio 

Estado. O indivíduo, que já foi chamado de súdito, utente, usuário dos serviços 

públicos, hoje recebe o nome de consumidor, com direitos assegurados, sendo o 

principal interessado e destinatário na melhoria do serviço. 

                                                
120 Verifiquemos que essa identificação com um grupo também foi feita pela burguesia, quando do 

surgimento das corporações nas cidades durante o Estado Feudal. Foi a partir das comunas que 
elas se reconheceram como classe, dando-se início ao poder advindo do capital. Segundo nos traz 
SCAFF, Fernando Facury, o direito mercantil foi um reflexo da organização desse grupo. Ver sua 
obra: Responsabilidade Civil do Estado Intervencionista. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
p. 62-63.    

121 O autor, ao comentar as conseqüências do surgimento das massas, aponta seu lado negativo, sua 
fácil manipulação, presa fácil das demagogias, e o positivo, apontando sua motivação, sua força, e 
se forem conduzidas por líderes esclarecidos, capazes e com ardor democrático, conseguirão 
atingir a democracia. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Social. 3. ed., Rio de Janeiro: 
FGV, 1972. p. 220-221. Vide também do autor a obra Teoria Constitucional da Democracia 
Participativa – por um direito constitucional de luta e resistência por uma nova hermenêutica por 
uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001. 

122 AGUILLAR, Fernando Herren. Controle Social de Serviços Públicos. São Paulo: Max Limonad, 
1999. p. 25.  

123 JÈZE, Gaston. Les Principes Généraux du Droit Administratif. 3. ed., v. 2. Paris: Marcel Giard, 
1930. p. 3 e 15. 



  
 

Essa transformação ultrapassou a convicção de que interesse estatal 

era igual a interesse público, e mais, com ele não se confundindo, inviabilizou 

também pensarmos em uma noção de interesse público de forma universal, absoluta, 

visto estarmos diante de uma pluralidade de interesses que deveriam ser 

identificados e protegidos124.  Com o advento do Estado pluriclasse, nos diz Giannini, 

a equiparação de interesse estatal e público é modificada.125 Se antes o interesse 

público era considerado homogêneo, agora passa a ser heterogêneo, como ocorre 

com a esfera privada.126 

Seguindo essas idéias, questionamos a razão de as atividades 

exploradas para usufruto de todos, do coletivo, geral, impessoal, terem que 

permanecer exclusivamente com o Estado. O público tem que ser único? Em uma 

sociedade pluralista, esse pressuposto não se mantém. Como nos diz Barracho, o 

Estado não é o único ator na concretização dos interesses gerais.127 

A partir dessa quebra de paradigma, começam a surgir atividades 

públicas não-estatais desenvolvidas por particulares; verifica-se o crescimento do 

juízo arbitral, cujas partes escolhem a melhor maneira de resolver seus conflitos; a 

parceria público-privada; o contrato de gestão; a privatização dos serviços públicos, 

                                                
124 Nos dizeres de Héctor Jorge Escola: “El interés público así entendido, es no solo la suma de una 

mayoría de intereses individuales coincidentes, personales, directos, actuales o eventuales, sino 
también el resultado de un interés emergente de la existencia de la vida en comunidad, en el cual la 
mayoría de los individuos reconocen, también, un interés propio y directo”. Em: El Interés Publico 
– Como Fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 31. Marçal 
Justen Filho questiona essa definição apontando que o interesse público não se mede por 
números, não é o interesse da maioria que se refletirá em interesse público, pois o interesse público 
também estará presente no interesse da minoria. Ver sua obra; Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 40. Esse aliás é um dos desafios da sociedade multicultural ou 
pluralista dos dias de hoje, onde se verifica a diversidade de interesses públicos ,e com isso, a 
dificuldade de encontrá-los, antes mesmo de protegê-los.      

125 GIANNINI, Massimo Severo. Instituzioni di Diritto Amministrativo. 2. ed., Milano: Giuffrè, 2000. 
p. 21. 

126 GIANNINI, Massimo Severo.Corso di Diritto Amministrativo. Milano: Giuffrè, 1965. p. 122. 
127 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Belo 

Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 93.  



  
 

ou seja, a construção de uma administração gerencial alicerçada no princípio da 

eficiência e não mais no da burocracia.  

O interesse público passa a ser objeto de disputa tanto dos particulares 

quanto do Estado, sendo possível a ambos desempenharem um bom serviço, 

entretanto, a participação do ente público nas atividades de cunho econômico deve 

ser restrita, tendo em vista os princípios da livre-iniciativa, livre concorrência e da 

subsidiariedade estatal.  

Como a equação do serviço público dava-se na ordem: serviço público 

= setor público = exclusividade pública, a superação da exclusividade pública, 

contudo, implicará também o abandono do setor público e da idéia do serviço público. 

Vital Moreira entende que essa conclusão, fruto de análises dos economistas, é 

precipitada.128  

Na verdade, se a concepção que tínhamos de serviço público não mais 

permanece, não podemos enxergar o novo como se tivéssemos observando o velho. 

Aceitarmos que o “serviço é público antes de ser estatal,”129 e admitirmos que o 

interesse do particular nem sempre é antagônico ao público, necessariamente 

teremos que rever a equação antes exposta, mas isso não quer dizer que os 

princípios do serviço público não devam prevalecer.  

Para Luis Martín Rebollo,130 no rompimento da identificação do serviço 

público com a titularidade pública está a chave para se entender a diferença do novo 

com o velho. Trata-se, pois sim, de compatibilizar o mercado com o interesse 

coletivo.  

                                                
128 MOREIRA, Vital. Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Européia. Revista de 

Direito Público da Economia, Ed. Fórum, n. 1, p. 246, jan./mar., 2003. 
129 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 482.   
130 REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 

Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 



  
 

Guilhermo Muòoz relata uma conversa sua com um professor francês 

que nos demonstra a dificuldade dessa quebra de paradigma: - “Guilhermo, qué es 

esto de los servicios públicos privatizados y del derecho administrativo de la 

posprivatización”?131 A perplexidade do professor não poderia ser outra já que, na 

França, o serviço público esteve ligado ao monopólio e a certeza de que as 

finalidades do serviço publico só poderiam ser conseguidas com a ausência da 

concorrência132. Com essa compreensão, continuou sua argumentação: - “Hasta 

ahora yo pensaba que si um servicio público se privatiza, simplemente deja de serlo. 

De ahí mi confusión.”133    

Por outro lado, poderíamos questionar se ainda seria possível tornar o 

Estado detentor exclusivo da execução de atividades de interesse coletivo? 

Responderíamos afirmativamente, devendo, porém, observar alguns requisitos: a 

ação deve ser restrita, só ocorrendo quando houver um benefício geral a ser 

perseguido; ocorra falha dos particulares em sua exploração; e que haja uma 

aceitação da sociedade, visto que há um sacrifício de interesses individuais em nome 

de uma universalidade.134  

Essa mudança da atuação estatal pode ser vista sob dois aspectos: a 

subsidiariedade e a flexibilidade. O primeiro delimita a atuação estatal e com isso fixa 

a sua responsabilidade, o segundo volta-se para os resultados, aceitando a mudança 

                                                                                                                                                   
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 107. 

131 MUÒOZ, Guilhermo. Las Transformaciones del Servicio Público. SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, 
Oscar Vilhena (coord.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 169. 

132 CHEVALLIER, Jacques. A Reforma do Estado e a Concepção Francesa do Serviço Público. In: 
Revista do Serviço Público, ano 47, v. 120, n. 3, p. 53, set./dez. 1996. 

133 MUÒOZ, Guilhermo. Las Transformaciones del Servicio Público. SUNDFELD, Carlos Ari; VIEIRA, 
Oscar Vilhena (coord.). Direito Global. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 170. 

134 Cf. MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação Estatal e Interesse Público. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 46. 



  
 

de funções e de órgãos a depender do alcance desses resultados.135 Na verdade, a 

preocupação em se delimitar a atuação do Estado passa pela discussão do limite 

entre o público e o privado.136 

O princípio da subsidiariedade assume uma importância fundamental 

nessa nova perspectiva de Estado, sendo considerado como uma resposta ao 

sistema liberal e social. 

Vejamos que o Estado Liberal decretava o setor privado como 

desinteressado em realizar atividade de interesse coletivo, pois tinha como premissa 

que o homem era egoísta, interessado apenas em seu desenvolvimento, em seu 

bem-estar individual, entendendo o Estado como garantidor dessa felicidade. Quanto 

ao interesse social, seria assegurado pela própria dinâmica do livre mercado, o que 

não ocorreu. Já o Estado Social via o homem como incapaz de desempenhar 

atividade de interesse da coletividade, como também o mercado, restando ao ente 

público a sua prestação137. Jèze traz esta percepção através das decisões do 

Conselho de Estado Francês.138 

É certo que os particulares buscam desempenhar atividades que lhes 

tragam um retorno econômico, devendo também primar pela eficiência da prestação, 

mas isso não nos leva a concluir que o seu interesse seja antagônico ao público. 

Como nos diz Baracho, aceitar que se redefinam competências entre o setor privado 

e setor público é que proporcionará o equilíbrio social, entretanto, a aplicação do 

princípio da subsidiariedade não pode se desenvolver em uma sociedade onde 

                                                
135 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Globalização e o Direito Administrativo. In: _________ 

(coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em 
homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 555, 

136 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação Estatal e Interesse Público. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 172. 

137 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Belo 
Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 99. 

138 JÈZE, Gaston. Les Principes Généraux du Droit Administratif. 3. ed., v. 2. Paris: Marcel Giard, 
1930. p. 2-3 Nota. 



  
 

predomina a individualidade, nem muito menos em uma totalitária, onde os indivíduos 

estão afastados uns dos outros.139   

A idéia trazida pelo princípio da subsidiariedade é uma tentativa de 

convergir as duas tendências para a efetivação do bem-estar,140 considerando 

inexistir incompatibilidade entre as esferas públicas e privadas.      

A aplicação desse princípio permite a aliança do interesse da iniciativa 

privada na exploração de serviços de relevante interesse coletivo, como a telefonia, 

energia elétrica, postagem, transporte, etc., com o interesse do Estado de ser o 

regulador dessas atividades, atuando como árbitro com o compromisso de 

desenvolvê-las. Ao mesmo tempo, exige que o prestador observe um atendimento 

mínimo, fazendo com que os princípios presentes no serviço público continuem a ser 

observados. Baracho chama de cidadania ativa esse movimento do setor privado, 

destacando que, para a viabilidade do princípio da subsidiariedade, é necessária uma 

sociedade civil mais voltada para os interesses da coletividade.141 

Essa nova maneira de pensar as atividades econômicas, antes 

desenvolvidas exclusivamente pelo Estado, ganhou destaque com o surgimento da 

União Européia, cujo pilar de sua criação foi a abertura dos mercados econômicos 

das nações participantes observando-se o princípio da concorrência e também o da 

subsidiariedade estatal, aliado ao programa de privatização das empresas públicas. 

Nesse cenário, é que foram criados os serviços de interesse econômico geral. 

Porém, ao assumir a iniciativa privada a exploração desses serviços 

teve que receber também alguns encargos provenientes de sua natureza. Por não se 

                                                
139 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Belo 

Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 99-100. 
140 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Belo 

Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 99. 
141 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Belo 

Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 100. 



  
 

tratar de atividades voltadas exclusivamente para o lucro, não se regendo pelas 

mesmas regras de uma atividade econômica de mercado, haveria um custo.  

Ou seja, permanecem os princípios que balizavam os serviços públicos, 

tais quais: o da universalidade, igualdade, continuidade, eficiência, modicidade das 

tarifas, publicidade, entre outros. Afinal, admitir a livre concorrência não significa a 

abertura irrestrita às regras do mercado. Daí, mais uma vez, a importância da 

regulação estatal desses serviços.  

É certo que o mercado traz benefícios para o crescimento do País, mas 

é imprescindível a presença do Estado nas limitações do direito à concorrência. Eles 

estão interligados, um dependendo do outro, “contradizendo o mito liberal da 

separação economia/Estado”.142 Na verdade, há um constante trabalho de equilíbrio 

entre o interesse do mercado e o interesse geral. 

Como dissemos anteriormente, estamos trabalhando para uma 

mudança de concepção de Estado e não apenas de reformas administrativas, mas, 

para essa transformação, os princípios que norteiam a vida em sociedade também 

devem ser revistos, posto que os formadores do Estado são o seu próprio povo, não 

há uma oposição entre o interesse da sociedade e o interesse público.  

Trabalhar com a aproximação do público com o privado tornou-se uma 

tarefa diária para os operadores do Direito, devendo ser afastadas todas as barreiras 

preconcebidas. A superação da idéia de que os interesses particulares não coincidem 

com o da coletividade, se quisermos viver em uma sociedade mais fraterna, deve 

acontecer. 

                                                
142 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003. p. 38 e 64. 



  
 

O cuidado com o outro terá que ser prioridade entre as nações, vez 

que, do contrário, estaremos fadados ao desaparecimento.143 E não pensemos que 

isso é argumento escatológico. O princípio da solidariedade144, para alguns com um 

significado maior do que o da fraternidade, trouxe-nos outras metas a serem 

alcançadas. Até quando viveremos por nós mesmos?  

As estatísticas sociais estão aí para nos deixar envergonhados, não 

podemos permitir que argumentos formais, falaciosos, impeçam que se procure uma 

nova saída.  

Vivemos a terceira onda da globalização, na qual a produtividade do 

trabalho humano e a produção vêm crescendo como nunca se viu na História, 

mesmo no período da Revolução Industrial, quando os homens tiveram a consciência 

de que poderiam mudar o mundo, tamanho foi o crescimento econômico. Dizia-se, à 

época, que era como se a economia fosse levantar vôo. Hoje, “a economia levantou 

mesmo vôo. E, no entanto, a miséria se alastra e a desigualdade cresce”.145   

Talvez a parceria entre o público e o privado possa ajudar a concretizar 

os direitos fundamentais, porque a sua implementação não depende apenas do ente 

público. 

Notemos que as atividades de interesse econômico geral que começam 

a ser entregues aos particulares é uma conseqüência dessa realidade, em que o 

particular mostra que é capaz de oferecer serviços adequados para a população e 

divide, com o poder público, essas obrigações. Baracho nos lembra que a prioridade 

                                                
143 Marçal Justen Filho coloca-nos a questão ética como sendo a razão circundante do Direito 

Administrativo, não apenas as econômicas e técnicas. Em: Curso de Direito Administrativo. São 
Paulo: Saraiva, 2005. p. 43.   

144 A Constituição de 1988 trouxe como um dos objetivos fundamentais da República a construção de 
uma sociedade solidária, art. 3º, I. 

145 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 70-71. O autor menciona como a primeira e a segunda onda da globalização o período das 
navegações com a descoberta de outros povos e o tráfico de escravos, e a colonização das 
nações, respectivamente. Op. cit., p. 67-68.   



  
 

é o atendimento ao interesse geral, qualquer uma das instâncias, sendo a mais 

capaz, não forçosamente a pública, deverá intervir. Contudo, devemos observar que 

a tarefa principal do Estado é garantir o cumprimento do bem comum e da 

solidariedade, só devendo agir diretamente para tal fim quando inexistir outro grupo 

social que assim o faça.146  

Adam Smith já apontava, como uma das finalidades do Estado, a 

prestação de certos serviços públicos, contudo, sob a condição de serem 

concomitantemente desinteressantes para os particulares.147 Nesse grupo, já se 

enquadrava o serviço postal em pleno século XVIII.148 Giannini também nos traz a 

observação de que durante o Estado Liberal o poder público assumiu algumas 

funções que não interessavam a iniciativa privada, entre elas o serviço postal.149 

Não podemos pensar, todavia, que a prestação dos serviços de 

interesse geral pelos particulares seja um modelo perfeito e irá resolver todos os 

problemas, não é por acreditarmos no modelo que achamos que ele não tem erros. 

Porém, se existem falhas no mercado, também existem no setor público,150 daí, mais 

uma vez, verificarmos a importância da regulação pública para o alcance da 

eficiência dos serviços.  

Não resta dúvida de que esse modelo precisa de um Estado fortalecido, 

capaz de controlar os agentes econômicos. CONTROLE e PARCERIA são dois 

                                                
146 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: Conceito e Evolução. Belo 

Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 1995. p. 100. 
147 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Trad. Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice Ostrensky. 

São Paulo: Martins Fontes, 2003, vol. II, p. 916. Os outros papéis a serem desempenhados pelo 
Estado, na visão do autor, eram: o dever de proteger a sociedade da violência e da invasão por 
outros Estados e o dever de estabelecer uma adequada administração da justiça. Para o 
desenvolvimento dessas considerações, consultar a obra citada no livro V, cap. 1.  

148 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Trad. Alexandre Amaral Rodrigues e Eunice Ostrensky. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, vol. II, p. 918.  

149 GIANNINI, Massimo Severo. Instituzioni di Diritto Amministrativo. 2. ed., Milano: Giuffrè, 2000. 
p. 585. 

150 ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. La Función del en el Estado Social y Democrático de 
Derecho. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. p. 24. 



  
 

elementos indispensáveis para a consecução desse objetivo. Afinal de contas, a 

verdadeira soberania de uma nação não se mede pela quantidade de empresas 

estatais, mas pelo nível de vida, possibilidade de desenvolvimento, exercício pleno de 

liberdades e direitos que seus habitantes gozem.151 

A palavra-chave para alcançar esses objetivos é a eficiência152, mas ela 

não se resume à eficiência econômica, ligada a fatores de produção, diminuição de 

custos, aumento de capacidade de produção, crescimento dos lucros,  

 

mas, além disso a eficiência sócio-econômica, que consiste em produzir bens 
e serviços de melhor qualidade, mais rapidamente e em maior quantidade, 
para atender a sociedades cada vez mais demandantes; não mais apenas a 
eficiência que depende somente da ação do Estado, mas, acrescida a ela, a 
eficiência proporcionada pelo concurso de uma sociedade solidarizada pela 
democracia; e, ainda, não mais apenas a eficiência que depende da atuação 
de Estados isolados, mas a que se logra através de um concerto 
institucionalizado de Estados solidários.153 

 

   Como vemos, o trabalho é de união, parceria, a fim de atender 

diferentes interesses públicos encontrados nessa sociedade plural. E, para isso, 

precisamos admitir não só a existência de interesses públicos não-estatais, como 

também ultrapassar a idéia de que o Estado é o detentor exclusivo dessas 

prerrogativas. 

O monopólio estatal dos interesses públicos e da exploração dos 

serviços públicos trouxe efeitos negativos para a população, chegando-se ao extremo 

                                                
151 Cf. MAIORANO, Jorge Luiz. La Administración Pública y la Reforma del Estado. In: Revista de 

Informação Legislativa, Senado Federal, Brasília, n. 106, ano 27, p. 74, abr./jun, 1990.  
152 Não se pode negar que o princípio da eficiência foi uma das razões para a modificação do modelo 

de administração pública. Sua importância é incontestável, e para sua concretização foi inserido 
juntamente com os outros princípios da administração pública no caput do art. 37 da Constituição 
Federal vigente, quando da Emenda Constitucional n. 19, de 4/6/1998. Ademais, abandona-se a 
idéia de que a gestão pública basta ser eficaz, ou seja, consista apenas em desenvolver processos 
para produzir resultados. A Administração Pública Gerencial importa-se menos com os processos e 
mais com os resultados, para que sejam alcançados com o menor custo, no mais curto lapso de 
tempo e com a melhor qualidade possível. Neste sentido ver DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 42-43. 



  
 

de Gaspar Arinõ Ortiz asseverar que: “Os serviços públicos constituem uma ameaça 

para as liberdades públicas, para a capacidade dos cidadãos desenvolverem as 

atividades que lhes pertencem”.154  

Não comungamos por completo com a afirmação exposta, visto que os 

serviços públicos, na forma como foram idealizados, cumpriram com o seu papel, 

responderam, naquele momento, ao que se desejava do ente público. Entretanto, 

pelas razões já mencionadas, acreditamos que seu ciclo terminou. Estamos em outro 

momento social, o embate entre indivíduo-sociedade-Estado foi superado, tentamos 

construir, agora, uma democracia-participativa, sendo a parceria entre o público e o 

privado uma opção para o desenvolvimento do País.  

Aceitarmos que a exploração dos serviços públicos deve permanecer 

sob o domínio estatal, é aí, sim, concordar com Gaspar Arinõ: constitui uma ameaça 

para as liberdades públicas, para a capacidade dos cidadãos desenvolverem as 

atividades que lhes pertencem.  

Dessa forma, não há como sustentar que a exploração dos serviços 

postais, de caráter eminentemente econômico, seja afastada da iniciativa privada. 

Quando pensamos em qual interesse público está sendo protegido com essa reserva, 

a resposta é nenhum. 

Além das tarifas serem superiores às cobradas pela iniciativa privada,155 

                                                                                                                                                   
153 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Globalização e o Direito Administrativo. In: ________ 

(coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em 
homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 549. 

154 ORTIZ, Gaspar Arinõ. La Regulación Económica: Teoría e Práctica de la Regulación para la 
Competencia. Buenos Aires: Ábaco, 1996. p. 160.  

155 A ECT cobra às empresas, em média, de R$ 0,19 a R$ 0,33 por entrega de correspondência, a 
depender do volume mensal contratado e o destino. O valor cobrado pela iniciativa privada varia 
entre R$ 0,04 a R$ 0,33, a depender da especificidade da entrega, como, por exemplo, carta 
protocolada, endereço opcional, entrega simples, etc., modificando muito o preço de acordo com a 
empresa prestadora. São os benefícios da concorrência. Dados colhidos do processo nº 
2003.83.00.000031-1, 6ª VF de Pernambuco. Nos documentos anexados neste processo pudemos 
comparar o preço cobrado por três empresas privadas e pela ECT. O próprio presidente da ECT, 
Egydio Bianchi, em 11.04.2000, asseverava que a abertura do mercado à iniciativa privada poderá 



  
 

após as privatizações das telecomunicações, o argumento do sigilo das informações, 

que justificava a exploração do serviço pela União, foi enfraquecido. Mesmo porque, 

se alguma correspondência for violada, os responsáveis serão punidos, como o 

seriam por qualquer descumprimento contratual.156 Se assim não fosse, não 

existiriam bancos privados, sob o mesmo argumento do sigilo. Também não se 

sustentam os argumentos da segurança e da integração nacional para a 

permanência do serviço com a União.  

O serviço postal, hoje, não é mais relevante para a segurança nacional 

e nem para a soberania. Estamos na era tecnológica, onde podemos transmitir dados 

de um canto a outro do planeta em fração de segundos utilizando apenas máquinas. 

Não há dúvida de que a atividade postal tem natureza essencialmente econômica, 

não se justificando que sua exploração seja reservada ao poder público.  

Isso não quer dizer que não seja uma atividade de interesse geral, 

devendo, portanto, ser garantida a sua universalidade e realizado um controle estatal. 

Daí a achar que a expressão manter o serviço postal contida no art. 21, X da CF 

permite ao Estado explorar a atividade de forma exclusiva vai uma longa distância. 

Gaspar Arinõ Ortiz a presunção de que o Estado é um ente angelical que vela 

cuidadosamente pelo bem público não mais se sustenta.157 

A aceitação da iniciativa privada como prestadora de serviços de 

interesse econômico geral, ocorre um repensar do que seja o público.  

Luis Martín Rebollo foi muito feliz na conclusão de seu artigo, quando 

afirmou que a idéia de Duguit permanece nos dias atuais, pois se temos um Estado 

                                                                                                                                                   
reduzir as tarifas de cartas simples em 30%. Cf. LACERDA, André. Reforma Vai Reduzir Tarifas 
Postais. JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, Caderno de Economia, de 11 abr. 2000, p. 20. 

156 A lei portuguesa de bases dos serviços postais (102/99, de 26 de julho) estabelece, como requisito 
essencial na prestação do serviço, a inviolabilidade e o sigilo das correspondências, com os limites 
e exceções fixados na lei penal e demais legislação aplicável (art. 3º, 1.a). A Constituição Federal 
da Alemanha elenca o sigilo dos correios entre o rol dos seus direitos fundamentais, art. 10.  



  
 

intervindo, mesmo que através da regulação, determinando os princípios a serem 

observados pelo prestador de um serviço de interesse geral, é porque a finalidade de 

garantir o bem-estar social está presente, independentemente de que se mudem os 

nomes ou o regime jurídico. Assim, mesmo que a União Européia, e aqui podemos 

incluir o Brasil ou qualquer outro país, alcance um grande mercado, que se consiga 

também um equilíbrio entre o público e o privado, não sob a ótica da titularidade do 

serviço e, sim, na construção de uma sociedade que garanta um mínimo de bem-

estar para os seus integrantes.158      

 

 

2.2 Serviço Postal: Serviço Público, Atividade Econômica ou Serviço de Interesse 

Econômico Geral?  

 

Como já podemos verificar, falar em serviço público é percorrermos um 

caminho sabendo que não existe uma saída única. É um assunto árido, pois repleto 

de questões ideológicas, mutáveis no decorrer do tempo. A doutrina brasileira, como 

as demais, apresenta diversas classificações que não se compatibilizam. Mas será 

que a distinção entre serviço público e atividade econômica existe159 e é válida? 

                                                                                                                                                   
157 ORTIZ, Gaspar Arinõ. Economia y Estado. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993. p. 170. 
158 REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 

Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 112,. 

159 Almiro do Couto e Silva nos diz que se essa separação existiu foi durante o século XIX. A partir do 
momento em que o Estado passou a explorar as atividades de competência da iniciativa privada, 
pois de conteúdo econômico e industrial, e passou a chamá-las de serviço público, essa divisão 
perdeu o sentido. Em: Privatização no Brasil e o Novo Exercício das Funções Públicas por 
Particulares. Serviço Público “à Brasileira”? Revista de Direito Administrativo. Renovar, Rio de 
Janeiro, n. 230, p. 58 – Nota, out./dez. 2002.      



  
 

Uma das classificações mais citadas é a de Eros Grau, ao apontar o 

serviço público como espécie do gênero atividade econômica.160 Para o autor, todo 

serviço público tem natureza econômica.161 

Muitos não concordam com essa classificação, sendo bastante criticada 

sob o argumento de que a regra geral do art. 175 da CF vale apenas para a atividade 

econômica, os serviços públicos não se restringem a essa regra162. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, influenciado pelo Direito Italiano, diz 

que uma atividade é considerada serviço público quando for usufruída diretamente 

pelo cidadão.163 Entretanto, permanece como sua característica principal a presença 

do regime jurídico de Direito Público. Se assim não for, tratar-se-á apenas de serviço 

governamental.164 O que é rebatido por outros doutrinadores, como Grotti ao 

questionar os serviços diplomáticos, por ser um serviço público,165 porém não 

usufruído diretamente pelo cidadão. 

Podemos apontar outra classificação que divide o serviço público em: 

inerente ao Estado, por opção político-constitucional, subdividindo-se em explorados 

                                                
160 Na mesma linha, MARQUES NETO. A Nova Regulação Estatal dos Serviços Públicos. Revista de 

Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 228, p. 23, abr./jun., 2002; JUSTEN FILHO, Marçal. 
Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 457.  

161 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 92. Alexandre Aragão nos chama a atenção ao fato de, embora a nossa 
Constituição diferencie atividade econômica e serviços públicos, não podemos fechar nossos olhos 
para a realidade a “ponto de sustentar que os serviços públicos não sejam atividades econômicas”. 
Em: O Princípio da Proporcionalidade no Direito Econômico. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro. Malheiros, v. 121, ano XL, p. 58, jan./mar., 2001.  

162 Vide MEDAUAR, Odete. Serviços Públicos e Serviços de Interesse Econômico Geral. In: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências 
Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 125. A nosso ver, há uma confusão entre serviço público e 
atividade administrativa. 

163 Sobre essa característica no Direito Italiano, ver ALESSI, Renato. Sistema Istituzionale del 
Diritto Amministrativo Italiano. Milano: Giuffrè, 1953. p. 343-379 e JUSTEN, Mônica Spezia. A 
Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética. 2003. p. 82. 

164 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 628. 

165 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São 
Paulo: Malheiros. 2003. Mais uma vez uma confusão entre serviço público e atividade 
administrativa. 



  
 

através de concessão ou permissão; condicionados à licença prévia da autoridade 

competente.166 

Não poderíamos deixar de citar a classificação de Hely Lopes 

Meirelles167 ao estabelecer os serviços públicos inerentes ao Estado e aqueles de 

utilidade pública. 

Diversas são as formas de agrupar as atividades, notadamente as 

prestadas pelo Estado. Contudo, podemos resumir dessas teorias que a noção de 

serviço público está revestida de dois sentidos: um amplo e outro restrito. O primeiro 

engloba todas as atividades prestadas pelo Estado, incluindo as atividades 

econômicas, de poder de polícia, de regulação, de jurisdição, segurança, ou seja, 

sinônimo de atuação estatal. 

Entretanto, se a expressão serviço público, em um sentido amplo, fosse 

a mais adequada, todo o Direito Administrativo conteria um único capítulo 

denominado serviço público, pois todas as atividades aí se incluiriam.168 Essa 

identificação de serviço público com as atividades estatais, verificadas nas 

classificações da doutrina brasileira, teve interferências do Direito Francês.169 Mas 

até lá a noção de serviço público vem sofrendo mutações a partir do Direito 

Comunitário. 

                                                
166 BARROSO, Luis Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. Legitimidade da Atuação da 

Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais. Fasc. Civil, ano 90, v. 786, p. 131-159, abr. 2001. 
167 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21. ed., São Paulo: Malheiros, 2003. 

p. 297. 
168 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2001. p. 367.  
169 Na França, o serviço público já apresentou três fases, servindo para: 1) justificar a existência do 

Estado; 2) fundamentar o Direito Administrativo; 3) identificar o povo com seus anseios sociais. 
JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 
2003. p. 19. Vide também LAUBADÈRE, André de. Traité Élémentaire de Droit Administratif. 
2.ed., Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1957. p. 540, 586-587.  



  
 

No sentido restrito,170 estariam apenas as atividades de fundo 

econômico, entretanto dotadas de interesse geral, de utilidade pública, podendo ser 

delegadas aos particulares. As que ficassem de fora desse grupo seriam 

consideradas como atividades administrativas.171 Extraímos assim uma definição 

negativa, afastando-se da classificação de atividades econômicas todas aquelas 

relacionadas ao poder de império do Estado, e as que não pudessem se sujeitar às 

regras da concorrência.172 

As atividades eminentemente de caráter econômico não trazem 

dificuldades em sua classificação. Competem preferencialmente à iniciativa privada, 

podendo ser exploradas pelo poder público nas circunstâncias postas pelo art. 173 da 

CF. 

O grande interesse do setor privado dirigia-se e se dirige à possibilidade 

de explorar os serviços públicos, promovendo a quebra dos monopólios.  

Com as transformações vivenciadas nos últimos séculos, 

principalmente pelos avanços tecnológicos e aliado à pressão para a abertura do 

mercado à concorrência, foi possível a prestação dos serviços por mais de um 

fornecedor, trazendo benefícios para a população. Dessa forma, estava superada a 

barreira econômica, restando agora a jurídica.173 

                                                
170 Floriano de Azevedo Marques Neto utiliza o termo no sentido restrito como sendo o seu sentido 

próprio. Em:: A Nova Regulação Estatal dos Serviços Públicos. Revista de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro, n. 228, p. 18 – nota, abr./jun., 2002.  

171 Já Héctor Jorge Escola entende que, ao tirar as atividades legislativas e de justiça (judicante) 
desenvolvidas pelo Estado, todo o resto é atividade administrativa. Vide sua obra El Interés 
Publico – Como Fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 37, 40 
e 116. Mas, se aceitarmos essa afirmação, devemos considerar que incluídas nessas atividades 
administrativas estão os serviços públicos, mas estes não esgotam aquelas. 

172 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 
2003. p. 180. 

173 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Nova Regulação Estatal dos Serviços Públicos. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 228, p. 21, abr./jun., 2002. 



  
 

Essa nova realidade fez com que a noção de serviço público fosse 

modificada, surgindo assim um terceiro grupo - as atividades de interesse econômico 

geral, rompendo-se a barreira que separava os interesses públicos dos privados.  

A idéia de que o serviço público estava sempre ligado ao monopólio 

estatal deu lugar à preocupação de inseri-lo como um elemento essencial para a 

coesão social,174 independentemente de quem deva prestá-lo.  

Esse foi o critério que a União Européia passou a adotar para definir o 

que seja um serviço público, ou melhor, serviços de interesse econômico geral.  

Marçal Justen também aponta essa classificação como uma terceira 

espécie, caracterizada como atividades relevantes de fins coletivos. Salienta, porém, 

que embora não esteja formalmente na Constituição Federal, advém do próprio 

sistema jurídico, agrupando um “conceito intermediário entre serviço público e 

atividade econômica em sentido restrito”.175   

Estariam os serviços postais incluídos nesse grupo? Como vêm sendo 

classificados pela doutrina176 e pela jurisprudência?177 

Como dito anteriormente, esses serviços foram prestados pelo Estado 

na certeza de que faziam parte da função estatal, entretanto, com a criação da 

                                                
174 Em Léon Duguit, já podemos encontrar essa relação entre o princípio da solidariedade-serviço 

público-coesão nacional. In: Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo Salgueiro. Lisboa: 
Inquérito, 1939. p. 14. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III).  

175 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 459. 
176 Diogo de Figueiredo refere-se a esse serviço como de competência administrativa da União com 

expressão econômica. Em: A Ordem Econômica na Constituição de 1988, Rev. de Dir. Proc. 
Geral. Rio de Janeiro, n. 42, p. 60, 1990. Este também parece ser o entendimento de DI PIETRO, 
Maria Sylvia. Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 164-165. Ives 
Gandra e Celso Basto classificam-no como serviço público, cabendo à União, entretanto, preservar 
a atividade, sem exclusividade. Em: Comentário à Constituição do Brasil, v. 1, São Paulo: 
Saraiva. p. 148. Vide também MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 485; GRAU, Eros Roberto. A Ordem 
Econômica na Constituição Federal de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 159-163; 
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003. 

177 Ver, entre outras, Ação Ordinária nº 1999.70.00.033981-5, 1ª VF do Paraná, j. em 10.08.2001; 
Ação Ordinária nº 2000.70.00.000029-4, 4ª VF do Paraná, j. 02.06.2000; Agravo de Instrumento nº 
32279 – SE, TRF – 5ª Região, Des. Margarida Cantarelli, j. 19.09.2000; HC nº 201.02.01.033739-
8/RJ, TRF - 2ª Região, Des. Castro Aguiar. 



  
 

Empresa Pública de Correios e Telégrafos e a transferência dessa atividade para a 

Administração Indireta, o serviço passou a ser considerado como parte das 

atividades econômicas desenvolvidas pelo Estado. 

Vejamos que o surgimento desse tipo de empresa foi em decorrência 

do projeto de desburocratização e desestatização iniciado pelo Decreto 200/67, que 

já previa a transferência das atividades para a iniciativa privada assim que pudessem 

ser exploradas satisfatoriamente por particulares e, caso continuassem sob a égide 

estatal, deveriam ser prestadas por empresas públicas e sociedades de economia 

mista.  

Consta expressamente em seu art. 5º, II, que as empresas públicas são 

criadas para a exploração de atividade econômica. O que não ocorreu na prática, 

pois houve um uso demasiado desse modelo de administração, independentemente 

de a atividade ser exclusivamente econômica.178   

A partir do momento em que o Estado transferiu a atividade postal para 

a Administração Indireta, criando a empresa pública de Correios e Telégrafos, não 

resta dúvida de que a atividade passou a ser desenvolvida como atividade 

econômica. Daí a necessidade de as legislações infraconstitucionais terem 

determinado quais os serviços deveriam ser reservados à União, tornando o 

monopólio parcial. Além do que, não podemos esquecer que falar em monopólio é 

falar em atividade econômica. 

Ora, se pela simples leitura do artigo 8º, XII, da Constituição Federal de 

67/69, cujo texto é o mesmo contido no atual art. 21, X da CF de 1988, não se 

presumia que a exploração era exclusiva da União, é porque a atividade não fazia 

                                                
178 Em setembro de 1981, foi realizado um recenseamento oficial, constatando-se a existência de 530 

pessoas jurídicas públicas federais desenvolvendo atividade econômica, entre elas, autarquias, 
empresas públicas e sociedade de economia mista. Cf. TÁCITO, Caio. O Retorno do Pêndulo: 



  
 

parte do rol das atividades “inerentes” ao Estado. Se a exclusividade da prestação 

advinha e advém desse dispositivo constitucional, a lei infraconstitucional não poderia 

torná-lo parcial.179  

Se o serviço postal já foi considerado como um serviço inerente à 

função estatal, essa situação não mais permanece, daí o desafio de termos uma 

interpretação atual da Constituição Federal.  

Ao considerarmos que o serviço postal é uma atividade econômica, 

poderemos concluir que sua exploração pode ser feita pela iniciativa privada, nada 

impedindo, por si só, a existência de competição em sua exploração.  

A grande dificuldade em seguirmos esse raciocínio deve-se a 

equiparação feita, durante muito tempo, da noção de serviço público à idéia de 

exclusividade estatal, estando presentes “na base dessa noção fatores ideológicos, 

jurídicos e econômicos”.180 No caso dos serviços postais havia um impedimento que 

era a estipulação do monopólio previsto pelo Decreto-Lei 509/69 e a Lei 6.538/78. 

Lembremos que excluir atividade econômica da exploração dos 

particulares e declará-la monopólio estatal era possível àquele momento por previsão 

constitucional, art. 163 da CF de 67/69. E assim o foi até a Constituição de 1988. A 

partir de então, o monopólio previsto pelo Direito Brasileiro passou a ser o 

estabelecido no art. 177. Constatamos, dessa forma, que a Constituição de 1988 não 

é favorável aos monopólios.181 

                                                                                                                                                   
Serviço Público e Empresa Privada. O Exemplo Brasileiro. In: Revista de Direito Administrativo. 
Rio de Janeiro, v. 202. p. 3, out./dez., 1995. 

179 Nesse sentido, MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Reestruturação do Setor Postal 
Brasileiro, Revista Trimestral de Direito Público, n. 19, p. 149-169, e MARINHO, Josaphat. 
Sistema Normativo e Serviço Postal no Brasil. In: Revista de Direito Público, v. 18, n. 74, p. 70-78, 
abr./jun., 1985.  

180 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo, In: A Nova Regulação Estatal dos Serviços 
Públicos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 228, p. 20, abr./jun., 2002.  

181 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed., São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 736.   



  
 

É nítida a impressão de que, desde a transferência para a 

Administração Indireta e a publicação das legislações infraconstitucionais, a atividade 

postal passou a ser considerada como atividade econômica, tendo sido reservada a 

sua exploração à União por determinação legal. Essa reserva é compreensível 

àquela época, durante a ditadura militar, e na ilusão de que o Estado seria o provedor 

de todos os anseios da população.    

Com a Constituição Federal de 1988, inicia-se um novo período na 

história do Estado brasileiro, ficando para trás, sem ter sido concluído, o projeto de 

um Estado Social e burocrático.182 Isso, entretanto, não inviabiliza o novo modelo, 

pois, para se chegar ao projeto de um Estado Regulador, de uma administração 

gerencial, como vem sendo proposto pela Constituição Federal, não precisamos 

completar o ciclo do modelo burocrático, não se trata de um projeto linear. 

E, quanto ao serviço postal, que mudanças trouxe a nova Constituição? 

A previsão constitucional continuou a mesma, ou seja, determina que à 

União caberá a manutenção do serviço. Dois pontos devem ser frisados: 1. não há 

mais a permissão de criação de monopólios, além dos inseridos na própria carta 

constitucional; 2. o princípio da livre-iniciativa fora elevado a fundamento da 

República Federativa do Brasil. 

A partir dessa constatação, questionamos a recepção das legislações 

infraconstitucionais à luz dos novos paradigmas impostos pela Constituição, pois, 

                                                
182 A mudança do regime político de autoritário para liberal trouxe consigo uma mudança na 

organização do Estado de patrimonial para burocrático, o que não ocorreu com os regimes liberal-
democrático e social-democrático, que permaneceram sob uma administração burocrática. 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma Nova Gestão para um Novo Estado: Liberal, Social e 
Republicano. In: Revista do Serviço Público, ano. 52. n. 1, p. 13, jan./mar., 2001. 



  
 

como nos diz Recaséns Siches, não tem sentido tratar as normas desconectadas das 

situações que as originaram.183 

Ora, se a atividade postal era tida como econômica, se a exclusão de 

sua exploração pelos particulares foi determinada por lei, e se essa proibição não foi 

repetida nem recepcionada pelo novo ordenamento jurídico iniciado no País,184 

estava claro que a exploração do serviço passava a ser livre. 

Para nós, a grande dificuldade que se tem gerado na interpretação do 

art. 21 da CF é considerar que o rol de atividades elencadas por ele limita-se a 

serviços públicos,185 quando, na verdade, fixa apenas competência entre os entes 

federativos. Ele não diferencia o que seja serviço público e atividade econômica.186 

Mais uma vez, Marçal Justen vem nos esclarecer que foi errôneo, por 

sua parte, já ter interpretado as regras do art. 21 como sendo apenas de serviços 

públicos inerentes à União, visto que nem todas as competências administrativas são 

serviços públicos. Para o autor, hoje permanece a interpretação de que as atividades 

mencionadas no dispositivo, e entre elas o serviço postal, poderão ser qualificadas 

como serviço público a depender de circunstâncias.187  

O desafio para os intérpretes, entretanto, é saber quais os requisitos 

essenciais para qualificar essas atividades como públicas, posto que o art. 21 foi 

silente.  

                                                
183 SICHES, Luis Recaséns. Tratado General de Filosofia del Derecho. 7. ed., México: Porrua, 

1981. p. 652. 
184 O sentimento de que a Constituição Federal era a lei máxima e de que todas as demais 

legislações deveriam ser interpretadas à luz de suas normas não existia entre os nossos juristas. 
Podemos dizer que a própria história do constitucionalismo brasileiro favoreceu essa situação, pois 
passamos por períodos ditatoriais, cuja importância da Constituição esteve sempre posta em 
dúvida. Com o início da democracia, não podemos permitir que isso se repita. Toda e qualquer 
legislação deve ser lida através das normas constitucionais. 

185 Cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 661. 

186 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 485 e 
498. 

187 Ibid., p. 479 e 484. 



  
 

A União Européia tem conseguido chegar a uma conclusão satisfatória 

ao reservar, dentro da atividade a ser desenvolvida, tanto pelo particular quanto pelo 

poder público, um “núcleo duro”188 de proteção, os chamados serviços universais.189 

E aqui asseveramos a lição de Ari Sundfeld, quando nos lembra a importância de se 

estudar o Direito Global, não estando mais restrito aos diplomatas, acadêmicos e 

poucos profissionais. Não é mais uma excentricidade, não se limita ao estudo do 

Direito Internacional Público e Privado190.  

Porém, se alguma dúvida ainda existia de que o serviço postal era 

atividade econômica, a própria União tratou de solucioná-la quando iniciou em 1989 

os contratos de franquia191 para a exploração desses serviços. Se esses fossem 

serviços públicos, mais ainda, serviços inerentes ao Estado, importantes à soberania 

do País, esses contratos não poderiam ser celebrados.192 Contudo, em 1998, através 

da Lei 9.648, foi fixado um prazo para a extinção desses contratos até dezembro de 

2002, prorrogado por mais cinco anos pela Lei 10.577/2002. E não foi só isso: a Lei 

9.648/98 trouxe outra novidade, acrescentou o inciso VII ao art. 1º da lei 9.074/95, 

                                                
188 Expressão trazida por SÁLVIA, Filipo. Il Servizio Pubblico: uma Particolare Conformazione 

dell”Impresa. In: Diritto Pubblico. v. 2, Padova: Cedam, 2000. p. 542, apud JUSTEN, Mônica 
Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 2003. p. 184. 

189 Deixamos de fazer considerações sobre essa classificação, pois será objeto de estudo ao final do 
trabalho. 

190 SUNDFELD Carlos Ari; VIEIRA, Oscar Vilhena. Apresentação._________ (coord.). Direito Global. 
São Paulo: Max Limonad. 1999. p. 11. Sobre a importância do Direito Administrativo comparado 
vide ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Econômico. In: 
Revista de Direito Mercantil, Industrial Econômico e Financeiro. Malheiros, v. 121, ano XL, p. 
57, jan./mar., 2001.  

191 O TCU nos autos do processo nº 010050/95-7, Tomada de Contas Especial, Pleno, rel. Min. 
Fernando Gonçalves, j. 26.6.1996 (DOU 18.7.1996, p. 13322)  insurgiu-se contra o uso desse 
contrato sem o devido processo licitatório, caracterizando uma afronta a lei. Dinorá Adelaide Musetti 
Grotti entende que a utilização desses contratos como meio de transferir a execução de serviços 
postais constitui um desvio de finalidade, principalmente se não obedecerem ao processo de 
licitação. Em: O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 220. Diverge da autora Maria Sylvia Di Pietro em sua obra Parcerias na Administração 
Pública, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 164-165. Esse sistema de franquias tem sido 
considerado como uma privatização no setor. Cf. AMARAL FILHO, Marcos Jordão Teixeira do. 
Privatização no Estado Contemporâneo.São Paulo: Ícone, 1996. p. 43, 158-159.   

192 No mesmo sentido, Marçal Justen: Havendo franquia não há serviços públicos. Em: Curso de 
Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 554.  



  
 

estabelecendo que os serviços postais se sujeitariam ao regime de concessão ou 

permissão. 

Aqui é um ponto sobre o qual necessitamos refletir. 

Para quem ainda admite que o monopólio postal não foi extinto, 

cabendo apenas à ECT a sua exploração em obediência ao art. 21, X, a Lei 9.648/98 

é inconstitucional, visto a impossibilidade de se delegar o serviço devendo sua 

prestação ser exclusiva da União.193 

Nós também consideramos a lei inconstitucional, não sob o mesmo 

argumento, mas por defender que o serviço postal não é mais serviço público, 

estando sua exploração aberta à concorrência desde a Constituição Federal de 1988. 

Como podemos notar, toda a dificuldade está na classificação do 

serviço postal em serviço público, atividade econômica ou se admitirmos a terceira 

classificação, serviços de interesse econômico geral. Filiamo-nos ao pensamento de 

que os serviços postais são atividades econômicas, entretanto, como se trata de uma 

atividade de interesse geral, faz-se necessária uma regulação estatal permanente, 

daí aceitarmos a nomenclatura utilizada pela União Européia de serviços de interesse 

econômico geral.  

Entretanto, para isso, temos que ultrapassar a equação: serviço público 

= atuação estatal = titularidade pública.194 A partir dessa quebra, podemos concluir 

que o serviço postal não é explorado por delegação, pois o Estado não pode 

transferir um serviço que não é de sua titularidade. Ele pode, sim, regular a atividade, 

estabelecendo regras para seu melhor desenvolvimento.  

                                                
193 Nesse sentido MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. p. 661-662.    
194 Marçal Justen Filho assevera que, nem todos os serviços públicos são de titularidade estatal. Em: 

Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2005. p. 482.  



  
 

Assim, se na exploração do serviço postal não há serviço delegado, 

então não se pode falar em concessão ou permissão. 

Os mesmos argumentos utilizaremos na análise do projeto de Lei nº 

1.491/99 que tramita no Congresso Nacional com o objetivo de organizar o Sistema 

Nacional de Correios, realizando uma reforma no setor postal e transformando a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) na empresa Correios do Brasil 

S.A. O projeto prevê a extinção do monopólio postal em dez anos, a partir da 

publicação da Lei195, abrindo o setor ao mercado concorrencial, bem como a criação 

de um órgão regulador. 

Esse projeto também sofre o vício de inconstitucionalidade, assim como 

a lei antes mencionada, pois para aqueles que ainda defendem o monopólio postal 

em razão do art. 21, X, da CF, o monopólio só poderia vir a ser extinto através de 

uma emenda à Constituição. Para a outra corrente, à qual nos filiamos, a 

inconstitucionalidade ocorre em razão do monopólio postal já ter sido extinto desde a 

Constituição de 1988.  

Aqui não podemos deixar de registrar as palavras enriquecedoras de 

Léon Duguit, quando nos ensina que o sistema jurídico não pode ser estático, 

imutável, posto que acompanha as mudanças sociais. Na verdade, antes mesmo que 

a construção de um ordenamento se complete, um observador atento perceberá “os 

primeiros sinais de destruição e os primeiros elementos de um novo sistema. Felizes 

                                                
195 “Art. 184. A empresa a que se refere o art. 175 desta Lei terá exclusividade na prestação dos 

serviços de correios com a seguinte abrangência: I – atendimento, coleta, triagem, 
encaminhamento e distribuição no território nacional e a expedição para o exterior de carta e cartão 
postal; II – o serviço público de telegrama; e III – atendimento, coleta, triagem, encaminhamento e 
distribuição no território nacional e a expedição para o exterior, de correspondência agrupada. § 1º 
A exclusividade referida no caput será extinta ao final do prazo de dez anos contados da 
data de publicação desta Lei”. Grifos nossos. 



  
 

os nossos filhos se souberem livrar melhor do que nós dos dogmas e dos seus 

prejuízos”.196 

Estamos vivenciando um novo período para os serviços que, outrora, 

foram chamados de públicos e, para isso, precisamos interpretar a Constituição de 

acordo com o novo modelo, utilizando-nos das fontes do Direito para alcançarmos 

uma interpretação razoável.  

Isso não nos leva a concluir que o serviço público esteja em crise, e, 

sim o seu modelo tradicional. Ademais, o serviço público deve significar um serviço 

ao público, preocupado com o destinatário, com o consumidor e não de titularidade 

pública.197  

Ao fixarmos como um dos pontos de partida que o serviço postal é uma 

atividade econômica, e mais, uma atividade econômica de interesse geral, 

passaremos a demonstrar as razões que nos levam a defender que o monopólio 

imposto outrora à exploração do serviço postal não mais se sustenta.   

                                                
196 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público.Trad.: Adolfo Posada e Ramon 

Jaen. 2. ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 372. 
197 REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 

Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 103. 



  
 

 
3 COMO INTERPRETAR AS NORMAS SOBRE SERVIÇO POSTAL DENTRO DE 

UM NOVO CONTEXTO HISTÓRICO – À PROCURA DOS ARGUMENTOS. 

 

Como a norma não é uma decisão pura, simples e acabada, a 

interpretação do Direito propicia a sua atualização e integração.  

A partir dessa concepção, veremos que a decisão é uma escolha entre 

tantas outras possíveis, bastando que seja a mais adequada,198 ou, melhor dizendo, 

razoavelmente justificada. Até porque a Constituição apenas nos fornece pontos de 

apoio, incompletos, para a decisão,199 cabendo ao intérprete observar a unidade do 

direito, a sua finalidade e aos princípios.200 

Notemos que essa idéia da existência de várias possibilidades de 

decisão não é nova, aparecendo também nos estudos de Hans Kelsen. Ao falar, 

sobre a moldura jurídica, que o intérprete teria à sua frente na companhia de várias 

decisões possíveis, afirmava o autor que qualquer uma delas poderia ser aplicada, 

contanto que se enquadrasse perfeitamente na área já preestabelecida em torno da 

moldura.201 

Porém, uma das diferenças dessa hermenêutica dita clássica, para a 

nova hermenêutica dita filosófica, é a de que para a primeira, cujo representante 

principal foi Kelsen, essa multiciplidade de escolhas do julgador era considerada 

como política do Direito e não ciência do Direito, no que a nova hermenêutica assim 

o confrontou, pois, em uma interpretação, o intérprete determina o conteúdo do texto 

                                                
198 Ver AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 34.  
199 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 

Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 57. 
200 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2000. p. 39. 
201 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. p. 388. 



  
 

normativo, não faz simplesmente uma averiguação. É somente no momento dessa 

escolha que a norma jurídica é formada. Não é ato estranho à ciência do Direito. 

A nova hermenêutica assume esse papel, e os intérpretes começam a 

pensar por problemas, elevando-se a pragmática a elemento indispensável na 

interpretação dos textos.202 A nova hermenêutica passa a ser crítica, “porque é 

produtiva e não reprodutiva”.203 E esse trabalho não pode estar fora da ciência do 

Direito, antes pelo contrário, ele é a própria ciência. 

A partir do momento em que se trabalhou a idéia de que a norma já era 

um reflexo de uma interpretação, originada de um texto e ligada a um fato, procurou-

se privilegiar os contextos e as funções das incertezas significativas dos discursos, a 

dar ênfase ao rigor e à pureza dos mesmos.204 

E isso ocorre porque, com a virada lingüística, o intérprete não 

permanece contemplando o objeto (Direito, textos jurídicos, fatos sociais, etc.), para 

assim reconstruí-lo, ele já se encontra “inserido, desde sempre, na linguagem, da 

qual o objeto faz parte”.205  

Ele não está vinculado a descobrir o sentido dos textos, como se eles, 

por si sós, já trouxessem um significado, mesmo porque “as palavras da lei são 

constituídas de vagueza, ambigüidades, enfim, de incertezas significativas. São, 

pois, plurívocas”,206 que só, através da interação com o intérprete, por meio de suas 

                                                
202 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma Exploração Hermenêutica da 

Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 47. 
203 Ibid., p. 168. 
204 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma Exploração Hermenêutica da 

Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 229. Aponta o autor que essa 
substituição na análise do discurso tem sua matriz em Wittgenstein. 

205 Ibid., p. 230. 
206 Ibid., p. 228. Chaïm Perelman também nos aponta essa característica das palavras, asseverando 

que quando os racionalistas afastam a retórica do discurso, por considerarem que a verdade das 
premissas era alcançada pela evidência, esquecem que as palavras podem ter diferentes 
significados a depender da sua ligação com o mundo dos fatos, e isso faz surgir um problema na 
hora da decisão que a lógica formal não vai resolver. Surge então a necessidade de demonstrar as 
razões da escolha construindo argumentos capazes de atingirem o convencimento. Em: Lógica 
Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 142. 



  
 

experiências, de uma tradição, que a interpretação do texto será realizada, 

permitindo uma variedade de possíveis decisões. 

Na verdade, o que temos são jogos de linguagem que trabalham a 

relação dos signos com o usuário, privilegiando o terceiro nível da semiótica, a sua 

vertente pragmática.207 É nesse círculo onde se encontram os textos, os fatos e os 

“pré-juízos” do intérprete, frutos de uma tradição, que se dará à interpretação. Afinal, 

o suporte fáctico é indispensável para quem quer entender as leis e as operações de 

interpretação e julgamento,208 porque, para a elaboração de uma decisão, 

invariavelmente, o julgador irá precisar de informações que se desprendem do texto 

normativo,209 e, não obstante, determinam a decisão. 

A interligação entre o fato e a norma, juntamente com o horizonte do 

intérprete, permite que se afaste uma interpretação estática, inautêntica, fruto 

apenas da subsunção e da repetição de hábitos da doutrina e da jurisprudência.210 

Notemos que isso marca a superação da dicotomia sujeito-objeto (filosofia da 

consciência), onde ocorre a ultrapassagem da essência (relacional) para a coerência 

(funcional)211, cujos textos normativos não são considerados mais como objetos.  

Ao interpretarmos as regras sobre o serviço postal não podemos e não 

devemos levar nossos olhos para uma realidade completamente diversa da atual.  

Para verificarmos a importância de um intérprete em movimento, vivo, 

façamos um esforço e coloquemo-nos à época das legislações sobre o serviço 

                                                
207 Ver sobre a fase da semiótica privilegiada pela nova hermenêutica em STRECK, Lênio Luiz. 

Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma Exploração Hermenêutica da Construção do Direito. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.  

208 PONTES DE MIRANDA, F. C. Tratado de Direito Privado. 2. ed. t. I. Rio de Janeiro: Borsói, 
1954. p. X-XI e XVI. 

209 Sobre a introdução de resultados de outras ciências na interpretação/aplicação das normas ver 
MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 34 e 89-90. 

210 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 251. 



  
 

postal. Estaríamos no período da ditadura militar, na tentativa de uma construção de 

um Estado do Bem-Estar Social, onde o Estado era cobrado e se sentia capaz de 

assumir todas as necessidades da população, adotava-se o modelo de monopólio 

público para as principais atividades de interesse da sociedade, a participação do 

capital estrangeiro era mínima e, quanto ao setor de transmissão de dados, não 

conhecíamos ainda o envio de correspondência eletrônica, bem como todas as 

facilidades que a rede mundial de computadores vem nos oferecendo. 

Hoje não enxergamos mais essa realidade, as mudanças tecnológicas 

derrubaram barreiras antes inimagináveis simplificando as relações comerciais do 

dia-a-dia.  

A relação indivíduo-Estado assume outra face, fazendo com que a 

relação de subordinação entre poder público e administrado esteja ultrapassada. 

Hoje falamos em parcerias público-privadas! E o que nos interessa particularmente 

observar, nessa realidade, é o fato de a linha divisória entre o público e o privado 

estar cada vez mais tênue.  

É cediço que o campo em que o intérprete se encontra inserido não 

permanece mais o mesmo, e o Direito, elemento integrante desse círculo 

hermenêutico, tem que acompanhar essa dinâmica.  

Não podemos defender que o mundo da vida, onde acontecem os fatos 

sociais, esteja separado dos textos normativos.212 Nem aceitar que o intérprete, ao 

relacioná-los, permaneça em uma posição isolada, podendo livre e conscientemente 

manipulá-los. O ser só pode se reconhecer, inserido em um universo permanente, 

no dinamismo com as coisas. Como nos diz Hesse, não há interpretação de normas 

                                                                                                                                                   
211 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma Exploração Hermenêutica da 

Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 227.     



  
 

independente de problemas concretos e descontextualizados de uma determinada 

existência histórica.213 

Sendo assim, uma das premissas que deverão ser lançadas na 

procura dos argumentos é a de que as “leis constitucionais são dotadas não apenas 

de pré-história, mas também de pós-história,”214 atuando o intérprete como partícipe 

desse processo. 

Com isso, ganha a interpretação um caráter dinâmico, vinculando o 

intérprete permanentemente à elaboração de um discurso crítico, levantando 

dúvidas e introduzindo todos os participantes em um processo de argumentação, 

pois a racionalidade desejada ao final do percurso será dimensionada pela forma 

que se exteriorizará o conhecimento.215 

 

 

3.1 A solução do problema: confrontando as duas interpretações sobre a existência ou 

não do monopólio postal de acordo com a Constituição Federal de 1988.  

 

Aqueles que defendem a permanência do serviço postal 

exclusivamente nas mãos do Estado fundamentam sua pretensão no art. 21, X da 

CF, juntamente com o Decreto-Lei 509/69 e a Lei 6.538/78. 

Essa posição doutrinária e jurisprudencial lê o mandamento esculpido 

no art. 21, X da CF: “Compete à União: manter o serviço postal e o correio aéreo 

                                                                                                                                                   
212 Friedrich Müller também nos lembra que, na concretização das normas, Direito e realidade não 

são autônomos. Em: Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 58. 

213 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 
Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 61-62. 

214 Cf. Peter Häberle, as leis pré-constitucionais reclamam um exame mais rigoroso do seu conteúdo. 
Em: Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
Contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997, p. 42 – Nota. 



  
 

nacional”, a confirmação dos preceitos estabelecidos pelas legislações acima 

elencadas. É o novo com a cara do velho! 

Na análise dessa interpretação, verificamos que, no que concerne ao 

serviço postal, a atual Carta Magna, apenas em duas oportunidades, faz-lhe 

menção: no inc. X do art. 21 e no inc. V do art. 22. 

Na primeira, determina o legislador constituinte que à União caberá 

manter o serviço postal; e, na segunda, prevê que apenas a União criará normas 

legais ordinárias para regulamentá-lo. 

Quanto ao primeiro dispositivo constitucional supra-indicado (art. 21, 

X), colacionamos trecho de decisão judicial do Desembargador Federal Castro 

Aguiar, do TRF da 2ª Região que afirmou categoricamente: 

Cabe à União a manutenção do serviço postal, sem qualquer 
referência a monopólio. Em outras palavras, a União é obrigada 
a manter o serviço postal, mas isso não implica monopólio, 
melhor dizendo, em não havendo quem desenvolva o serviço 
postal, sua prestação há de ser obrigatória para a União.216 – 
grifos nossos.     

 

Eis uma perfeita interpretação do preceito constitucional em tela, pois 

que, se não consta do art. 21 da Constituição a expressão “privativamente” ou 

“exclusivamente” e nem no art. 177, não há que se falar em monopólio e, se não 

existe monopólio, a única interpretação possível do verbo manter encontrado no art. 

21, X, é a de que a União possui o dever de nunca permitir a extinção do serviço 

postal.217 

                                                                                                                                                   
215 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 244. 
216 HC nº 201.02.01.033739-8/RJ, j. em 05 de maio de 2002. 
217 Ao analisarmos a Lei de Bases dos Serviços Postais em Portugal (Lei n.º 102/99, de 26 de Julho), 

encontramos, em seu art. 5º, uma redação que lembra o disposto no art. 21, X, da nossa 
Constituição Federal, senão vejamos: “Compete ao Estado assegurar a existência e 
disponibilidade do serviço universal entendido como uma oferta permanente de serviços postais 
com qualidade especificada”.... Sem grifos. Logo abaixo, em seu art. 7º, a Lei esclarece quem pode 
efetuar esse serviço, podendo ser o Estado; pessoa coletiva de Direito Público ou pessoa coletiva 
de Direito Privado, mediante contrato. Essa visualização é importante para termos uma idéia do 



  
 

Vejamos que o monopólio postal foi estabelecido pelas normas 

infraconstitucionais antes referidas, com expressa permissão Constitucional. O atual 

art. 21, X tem o mesmo teor do art. 8º, XII da Constituição de 67/69, contudo, o que 

não permaneceu foi a reserva de mercado à União para a exploração do serviço 

postal. 

O simples verbo manter não nos permite chegar à conclusão de que se 

trata de monopólio postal. Notemos que o termo se repete no inciso XV do mesmo 

art. 21 ao dispor sobre a competência da União em organizar e manter os serviços 

oficiais de Estatística, Geografia, Geologia e Cartografia de âmbito nacional, como 

também quando da competência dada aos Municípios pelo art. 30, VI, de manter 

com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população. 

Ambos os dispositivos não nos permitem concluir que tais atividades 

devam ser prestadas em caráter de monopólio. Dessa forma, não há que se falar 

que a recepção do monopólio previsto pelas leis infraconstitucionais esteja no 

dispositivo do art. 21, X da CF em razão do verbo manter.218 

No mesmo sentido, são as decisões colacionadas abaixo.219 

 

1.  AP. CIVEL nº 93055/AL – Rel. ARAKEN MARIZ - Julgamento: 
01/10/1996.  
 
E M E N T A 
ADMINISTRATIVO. REVOGABILIDADE DA LEI Nº 6.538/78. A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NÃO TRATA DO MONOPÓLIO 

                                                                                                                                                   
sentido das normas, ou seja, determinar a competência do Estado em assegurar e manter o 
serviço postal, mas isso não nos permite interpretar que se trata de uma competência de 
exploração exclusiva. 

218 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Reestruturação do Setor Postal Brasileiro, Revista 
Trimestral de Direito Público, n. 19, p. 161, 1998. 

219 Ver também: TRF – 5ª região: AGTR nº 30105/PE, rel. Castro Meira, julg. em 02/08/2001, por 
maioria, publ. DJU de 23/10/2001; AGTR nº 39227/SE, rel. Castro Meira, julg. 04/04/2002, unânime, 
publ. DJU de 15/05/2002; AC nº 213993/CE, rel. Ivan Lira de Carvalho (convocado), julg. em 
27/02/2003, publ. DJU 13/05/2003; AGTR 49965/PB rel. Ubaldo Ataíde, j. 10/12/2003; AC 
91945/AL, rel. Francisco Falcão, j. 12/06/1996; HC 332/CE, rel. Ridalvo Costa, j. 23/03/1994.  



  
 

POSTAL.  
1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NÃO RECEPCIONOU A LEI Nº  
6.538/78, POIS A ATIVIDADE POSTAL NÃO CONSTITUI MAIS 
MONOPÓLIO DA UNIÃO. 
2. O DISPOSTO NO ART. 21, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88, 
APENAS SE REFERE À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO POSTAL, MAS 
NÃO IMPÕE QUE SEJA EM REGIME DE MONOPÓLIO, POIS, SE ASSIM 
FOSSE, ESTARIA CLARA A PALAVRA "PRIVATIVA".  
3. APELAÇÃO IMPROVIDA.  
 
2.   H.C. nº 00335/CE - Rel. JOSE MARIA LUCENA – Julgamento: 
16/12/1993 
 
EMENTA 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO 
PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DO MONOPÓLIO POSTAL DA UNIÃO. 
NORMA NÃO RECEPCIONADA. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. CONCESSÃO DA ORDEM. DENÚNCIA PELO CRIME PREVISTO 
NO ART. 42 DA ALEI Nº 6538/78. VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL 
DA UNIÃO.  
1. A LEI Nº 6538/78 NÃO FOI RECEPCIONADA PELA NOVA ORDEM  
CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE A ATIVIDADE POSTAL NÃO 
CONSTITUI MAIS MONOPÓLIO DA UNIÃO. A CARTA MAGNA ATUAL 
(ART. 21, X) DISPÕE APENAS QUE COMPETIRÁ À UNIÃO MANTER O 
SERVIÇO POSTAL, MAS NÃO IMPÕE QUE SEJA EM REGIME DE 
MONOPÓLIO, DO CONTRÁRIO TERIA EMPREGADO AS EXPRESSÕES 
"PRIVATIVA" OU "EXCLUSIVAMENTE", OU ENTÃO TERIA INCLUÍDO O 
SERVIÇO POSTAL DENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 177. 
2. DESAPARECENDO A FIGURA DO MONOPÓLIO POSTAL, ATIPICA-
SE A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 42 DA LEI Nº 6538/78. 
CONCESSÃO DA ORDEM.  
 

 

Se alguma exclusividade existe em favor da União essa é unicamente 

o da competência legislativa estabelecida no art. 22, inc. V, da CF/88. 

Porém são duas coisas completamente distintas. De um lado, está a 

exclusividade de apenas a União legislar sobre o serviço postal e, do outro, o 

monopólio da exploração.  

Há aqui apenas uma exclusividade, somente a União pode legislar 

sobre o serviço postal, no entanto, não possui essa constatação o condão de criar 

ou permitir a criação de um monopólio através do qual somente a União pudesse 

explorar o serviço postal. 

Ressalte-se que, no art. 22, quando a Constituição quis criar a 

competência legislativa exclusiva da União, utilizou a expressão “privativamente”; já 



  
 

no art. 21, X não há o uso nem dessa expressão nem de outra correspondente, e 

como ressaltamos, a simples leitura do verbo manter não nos permite chegar a essa 

interpretação de exclusividade. 

Valemo-nos dos ensinamentos de Luis Roberto Barroso para 

demonstrar tal assertiva: 

Imaginar que o serviço postal é um serviço público, como os dos 
incisos XI e XII, seria ignorar a gritante diferença de texto que os 
distingue, como se o constituinte nada quisesse dizer com isso, e 
estivesse apenas fazendo uso diletante das formas lingüísticas, para 
dizer a mesma coisa de modos inteiramente diversos.  
Ademais como já se viu, a exploração do serviço público, por caracterizar 
hipótese de intervenção estatal na ordem econômica, tem natureza 
excepcional e deve ser interpretada de forma estrita. Não é possível assim 
entender 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 qualidade 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 XII220. Grifos nossos. 

 

Foi essa dualidade de tratamento que levou todas as decisões dos 

julgados transcritos anteriormente a considerar que a Constituição atual não 

autorizou nem previu o monopólio de exploração do serviço postal e, ipso facto, não 

recepcionou a Lei 6.538/78 e o Decreto-Lei 509/69, pelo menos na parte onde os 

mesmos criaram o referido monopólio.  

Ademais, se a exclusividade na prestação do serviço advém da norma 

constitucional não poderiam as legislações infraconstitucionais limitar essa 

exclusividade. Notemos que, nas legislações referidas, existe a delimitação do que 

seja ou não monopólio postal, o que não poderia ser admitido caso o monopólio 

postal estivesse assegurado pelo art. 21, X, da CF.  

A exploração do serviço postal é essencial para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade, e foi por essa razão que o constituinte pátrio determinou que a 

                                                
220 BARROSO, Luís Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. Legitimidade da Atuação da 

Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais, Fasc. Civil, ano 90, v. 786, p. 153-154, abr. 2001. 



  
 

União não deixasse que esse serviço fosse extinto. Isso, no entanto, não nos leva à 

interpretação de que a exploração desse serviço seja exclusiva da União. Nem 

utilizando uma das técnicas da interpretação tradicional, a literal, chegaríamos a uma 

interpretação restritiva como essa.  

Porém os defensores desse discurso, ao interpretarem o art. 21, X, da 

CF, utilizam a interpretação literal como seu principal argumento, esquecendo-se de 

que a literalidade é um elemento importante para a concretização, mas é apenas um 

dos elementos, geralmente, o ponto de partida. Quem deseja interpretar as normas 

“além do positivismo legalista deve indicar regras para a tarefa da concretização da 

norma no sentido de abrangente da práxis efetiva”.221 A interpretação literal aponta 

apenas indícios. 

Ao aceitarmos que o texto normativo permite mais de uma 

interpretação, cabe ao intérprete procurar bons motivos, boas razões para justificá-

lo. Sendo assim, não entendemos como o argumento da interpretação literal da 

regra: compete à União manter o serviço postal possa razoavelmente justificar o 

monopólio do serviço, como também que essa regra possa recepcionar a Lei 

6.538/78 e o Decreto-Lei 509/69! 

Se pensarmos que os serviços públicos sociais e culturais, como são 

os de Saúde, Educação e Previdência, com um elevado grau de essencialidade 

estão abertos à exploração pela iniciativa privada, como admitir que para os 

“serviços públicos” comerciais ou industriais estejam afastadas essas mesmas 

regras? Não há razoabilidade nesse argumento!222 

Além do mais, mesmo que se admita que as normas 

infraconstitucionais foram recepcionadas pela Constituição de 1988, não se deve 

                                                
221 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 

ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 61 e 72-75. 



  
 

esquecer do alerta de Hesse sobre as alterações históricas a que está sujeita a 

Constituição.223 E, a partir dessa constatação, dar início ao trabalho hermenêutico, 

preocupando-se em julgar as leis do ponto de vista dos efeitos reais que elas 

produzem.224 

 “É paradoxal a situação do Direito. Aspira à permanência e, entretanto, 

é compelido sempre a transmudar-se, desde que não mais se equacione com os 

sentimentos e as aspirações populares.”225 Mas, o texto normativo não está pronto e 

acabado, a sua interpretação/aplicação “não é mera reelaboração de algo já 

efetuado”.226 

É com esse sentimento que lançamos as razões de nossa 

interpretação, buscando uma racionalidade argumentativa, não mais sistêmica.227  

Ao interpretarmos o art. 21, X, da CF, chegamos à conclusão de que o 

monopólio postal não foi assegurado à União, ao menos por esse artigo. Para isso 

servimo-nos de alguns argumentos: 

• o princípio fundamental da livre iniciativa, art. 1º, IV da CF;  

• os programas de desburocratização iniciados pelo Estado 

brasileiro;  

• a abertura ao capital estrangeiro;  

• as privatizações, principalmente a do setor de 

telecomunicações;  

• o princípio da subsidiariedade estatal; 

                                                                                                                                                   
222 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 486. 
223 Cf. HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 

Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 40. 
224 SICHES, Luis Recaséns. Tratado General de Filosofia del Derecho. 7. ed., México: Porrua, 

1981. p. 632. 
225 XAVIER, Aloísio de Melo. Panorama. Recife: CEPE, 1994. p. 25. 
226 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 

ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 61. 



  
 

• o fortalecimento da cooperação entre a iniciativa privada e o 

Estado.  

Esses são os elementos basilares à interpretação do art. 21, X, da CF, 

na busca de resolver o nosso problema. 

Vejamos a seguir algumas dessas características. 

 

 

3.2 A Reforma do Estado no Brasil 

 

Atravessamos um período de reavaliação dos modelos adotados, 

sejam eles econômicos, sociais, religiosos ou políticos. Não podemos dizer que seja 

um fenômeno da modernidade, posto que essas mudanças institucionais foram 

vivenciadas em outros momentos da História da Humanidade.228 

O século XX trouxe-nos várias experiências de Administração Pública, 

seus sucessos e fracassos. Mostrou-nos a ganância e o egoísmo do homem na 

proteção incessante de sua individualidade e a preocupação com seu progresso 

individual. Mas também mostrou-nos a solidariedade entre eles, a capacidade de se 

reunir para atingir um interesse comum, caminhando assim para a efetivação da 

cidadania. 

                                                                                                                                                   
227 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das Decisões Judiciais. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. p. 96. 
228 Como exemplos, podemos citar o Estado Romano, onde os cristãos não eram considerados bons 

cidadãos, pois não se interessavam por questões militares e terrenas, e depois, com a ascensão da 
Igreja e seu interesse em assuntos políticos, fez “da sede do Império o seu ponto de irradiação”, 
estando “presente nas decisões do imperador, encontrando toda a facilidade para a divulgação da 
sua doutrina, que tinha como correlato lógico o ideal de um Império Universal, e com isso, a religião 
cristã passou a ser a oficial do Império”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O Futuro do Estado, São 
Paulo: Moderna, 1980. p.78; Nesse sentido ver SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade Civil 
do Estado Intervencionista. 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 33. E ainda, o sistema 
econômico dos feudos e logo após o surgimento dos guetos nas cidades, formando uma nova 
classe social, a burguesia, antes tão desprezada por não ter títulos nobres e posteriormente com a 
evolução do comércio, passou a ser detentora da riqueza, dando-se início a uma nova relação 
social de poder, não mais pelo critério da nobreza, mas, sim, pelo econômico. 



  
 

Em todos esses momentos, o Estado foi referência para o seu povo, ou 

terá sido o inverso?229 Se, no final do século XIX e início do século XX, prevaleceu a 

defesa de um modelo liberal, com a sua mínima participação, propiciando a evolução 

da nação e do indivíduo de uma forma livre, particular, posteriormente, e em 

oposição, o Estado funcionou como garantidor e empreendedor das vontades 

sociais.  

Foram dois extremos vivenciados durante quase o século inteiro. 

O Estado, como implementador das políticas públicas, é um modelo 

ideal, contudo o Estado do Bem-Estar Social mostrou-nos sua ineficiência para a 

assumir todos os anseios sociais, surgindo o período de descentralização, havendo 

uma inequívoca redefinição de seu papel. 

No que se refere às opções políticas e de organização da 

Administração Pública, as transformações têm sido intensas e aceleradas, refletindo 

um pouco a angústia dos fracassos. 

Duas realidades são vivenciadas pelos governantes: 1) a situação de 

crise, em especial, a financeira, pela constatação de que a Constituição determinou 

diversas obrigações ao poder público impossíveis de serem implementadas 

satisfatoriamente, principalmente com o modelo de administração burocrática 

adotado pelo Estado brasileiro; 2) “a postura desesperada por soluções; é a busca 

                                                
229 Estado e Direito não passam de criaturas e instrumentos da Sociedade. São instituições sociais 

cujas características variarão em função das mudanças que estiverem ocorrendo na estrutura da 
sociedade. Cf. PEREIRA, Luis Carlos Bresser. Cidadania e res publica: A emergência dos direitos 
republicanos. Revista de Direito Administrativo, n. 208, p. 150, abr./jun. 1997. Ivo Dantas 
observa que, o Estado nem sempre existiu e nem sempre existirá, mas a organização política, ao 
contrário, sempre existiu e sempre existirá. O Estado é espécie dessa organização. Vide sua obra 
Direito Constitucional Econômico. Curitiba: Juruá, 1999. p. 121. Esse assunto requereria uma 
análise mais detida, o que infelizmente não podemos desenvolver no presente trabalho.   



  
 

de institutos novos, de medidas inovadoras, que permitam ao Estado lograr maior 

eficiência na prestação dos serviços que lhe estão afetos”.230 

A Administração Pública sente esse momento de transformação e tenta 

se modernizar como forma de responder à crise pela qual atravessa o Estado.  

O projeto de privatização de suas empresas é o principal marco dessa 

mudança, assumindo a Administração novos papéis institucionais. Aquele Estado 

paternalista, centralizador, presente em diversas áreas econômicas, não consegue 

se desenvolver e nem se sustentar. 

O primeiro passo para a descentralização das atividades do Estado, 

mesmo que timidamente, ocorreu em 1979 com a publicação do Decreto nº 83.740, 

na qual foi criado o Programa Nacional de Desburocratização, adotando-se, a partir 

de 1981, com os Decretos 86.214 e 86.215,231 uma política restritiva para a criação 

de novas empresas estatais, iniciando também o projeto de transferência das 

empresas estatais para o setor privado.232 Embora, desde o Decreto-200/67, já 

encontrássemos entre um dos princípios da Administração Federal a 

descentralização (art. 6º, III), prevendo a dissolução de empresas estatais quando 

acusassem prejuízo, estivessem inativas, ou as atividades desempenhadas já 

fossem atendidas satisfatoriamente pelas empresas privadas (art. 178). Entretanto, o 

período histórico aqui é bem diverso, estávamos em pleno regime militar, o mundo 

ainda se dividia entre o comunismo e o capitalismo, por certo a situação não era 

favorável a uma diminuição do Estado.  

                                                
230 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão permissão, 

franquia terceirização e outras formas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 40.  
231 Esse Decreto excluía em seu art. 4º, II, as empresas sob o regime de monopólio legal de serem 

privatizáveis. 
232 Cf. TÁCITO, Caio. O Retorno do Pêndulo: Serviço Público e a Empresa Privada. O Exemplo 

Brasileiro. In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro. v. 202, p. 6, out./dez., 1995. Para 
Marcos Jordão Teixeira do AMARAL FILHO, o plano de desregulamentação do governo assumia a 
ineficiência do serviço público e pretendia a diminuição da interferência estatal no dia-a-dia do 
cidadão. Privatização no Estado Contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996. p. 111. 



  
 

Em 1985, foi publicado o Decreto nº 91.991233 para aperfeiçoar o 

programa de desburocratização que já se iniciara no País, criando o Conselho 

Interministerial de Privatização, que foi sucedido, em 1988, pelo Conselho Federal 

de Desestatização, conforme o Decreto nº 95.886. Com o governo Collor, foi 

instaurado o Programa Nacional de Desestatização, através da Medida Provisória nº 

155/90, convertida em Lei nº 8.031/90, subsistindo como padrão da política de 

privatização.234 Essa lei abandonava os aspectos nacionalistas e de segurança 

nacional que limitavam os programas anteriores, tendo como um dos seus objetivos, 

art. 1º, reavaliar as funções estatais. As alterações se seguiram com o Decreto nº 

724/93 e a Lei nº 9.491, de 09/09/97, tendo sido modificada pelas Leis 9.491/97, art. 

2º e 9.700, de 12/11/98, art. 28. 

Nesse momento, partíamos para uma nova concepção de Estado, não 

apenas de reforma da Administração Pública.  

O setor postal viveu e vive esse momento, sendo necessário para a 

fundamentação de nossa hipótese inserir nosso objeto de estudo nas circunstâncias 

sociopolítico-econômicas atuais, fazendo uma aproximação com o mundo da vida.235 

Afinal, “os factos são mais poderosos do que os textos, e o direito encontra-se na 

realidade social e não nas fórmulas das leis, por muito solenes que sejam”.236 

                                                
233 Repetiu a proibição contida no art. 4º, II, do Decreto nº 86.215/81. 
234 Para essas e outras informações sobre o período de transição das empresas estatais, ver 

TÁCITO, Caio. O Retorno do Pêndulo: Serviço Público e a Empresa Privada. O Exemplo Brasileiro. 
In: Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro. v. 202, p. 1-10, out./dez., 1995. Consultar 
também AMARAL FILHO, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado Contemporâneo. 
São Paulo: Ícone, 1996. p. 43-47.   

235 Para Lênio Streck, o desafio da interpretação é poder aplicá-la no mundo da vida. “Hermenêutica é 
experiência. É vida”! (Hermenêutica Jurídica e(m)Crise. Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 252).     

236 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. 
p. 7-8 (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III).  



  
 

Com a nova perspectiva de Estado, nascia a idéia de que o interesse 

público não deixaria de ser atendido caso o Estado estivesse regulando e 

disciplinando as atividades que foram entregues à iniciativa privada.  

Com o reconhecimento da importância da regulação afastava-se o 

medo de se repetir o modelo do Estado Liberal, como também a desnecessidade de 

se continuar com o modelo intervencionista do Estado Social. 

O Estado apresenta-se agora como uma espécie de árbitro na 

intervenção sobre o domínio econômico, modificando a idéia de que controlar o 

mercado era chamar para si o maior número de atividades econômicas. Essa 

concepção foi um dos fracassos do Estado Moderno, tendo enfraquecido sua própria 

razão de ser. 

Nos dias atuais, é fácil verificar uma tendência nítida nas aspirações da 

sociedade e da própria Administração na redução do Estado, permitindo que as 

atividades que não sejam ligadas essencialmente à função estatal possam ser 

entregues aos particulares, buscando serviços mais eficientes e com tarifas mais 

reduzidas, tendo em vista o próprio princípio da livre-iniciativa assegurado pela 

Constituição de 1988.237 

A reordenação da posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor 

público, é uma das transformações econômicas de relevo. Assinala Habermas que, 

nesse momento, as instituições privadas passam a assumir um caráter semi-oficial 

                                                
237 Como menciona Luis Roberto Barroso: “É fora de dúvida que a sociedade brasileira exibia 

insatisfação com o estado no qual se inseria e não deseja vê-lo em um papel onipotente, arbitrário 
e ativo – desastradamente ativo – no campo econômico”. Aspectos Constitucionais. In: MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 21. 



  
 

no desempenho de tarefas de interesse social, atuando o Estado em sua 

regulação.238 

Essas idéias não são pacíficas, nem uniformes, surgindo 

questionamentos e análises sobre a importância do Estado. Quais seriam suas 

funções institucionais? Em que circunstâncias sua presença se tornaria necessária? 

Com esse modelo ele não estaria fadado ao desaparecimento? 

Podemos dizer que atravessou e atravessa o Estado uma crise 

existencial, encontrando-se em um processo de compreender que ele não se limita a 

prestar serviços públicos, não está aqui a sua razão de ser.239 

Os paradigmas do Estado Social não se sustentam mais, pois, além do 

Estado não se resumir à prestação de serviços públicos, acrescenta-se ainda o fato 

de que a economia não precisa mais do fomento estatal, estando a iniciativa privada 

fortalecida e independente.  

Surge agora uma sociedade civil organizada, sabedora não só de seus 

direitos sociais, mas também consciente de sua responsabilidade como construtora 

da cidadania. Não existe mais a satisfação em atuar como espectadora, antes pelo 

contrário, a sociedade sente-se capaz de encontrar os diversos interesses públicos 

existentes entre a pluralidade de seus participantes, apresentando-se também como 

partícipe da proteção e do desenvolvimento desses interesses. Com isso, a linha 

divisória entre o público e o privado vem sendo cada vez mais enfraquecida. 

                                                
238 HABERMAS, Jürgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa. Trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 
176. 

239 RIVERO, Jean. Droit Administratif. 13. ed., Paris: Dalloz, 1990. p. 40. No mesmo sentido, 
REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 
Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 86. Duguit apontava o serviço público como um dos elementos do Estado, estando a sua 
noção gravitando todo o direito público moderno. Sendo destituído de valor o ato do governante que 



  
 

E é nesse cenário não só brasileiro, mas também encontrado na 

maioria dos países, que a gestão pública vai se transformando. E o Estado passa a 

ser o gestor dos interesses públicos.240 

Notemos, todavia, que o modelo de Estado Social não rompeu com o 

do Estado Liberal, como também o modelo de um Estado Regulador não rompe com 

o do Social. Na verdade, são medidas tomadas pelo capitalismo com o objetivo de 

salvar a si mesmo, na tentativa de “reduzir a intensidade e a duração das crises 

cíclicas próprias do capitalismo”.241 Não havia, e não há, nenhuma pretensão de se 

desenvolver uma revolução político-econômico-social.   

Devemos ter clara a idéia de que Estado Social não se equivale ao 

Estado Socialista. Aquele não rompe totalmente com as idéias liberais, a burguesia 

continua no poder.  

O Estado social representa efetivamente uma transformação 
superestrutural por que passou o antigo Estado liberal. Seus matizes são 
riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, desde as 
bases, do Estado proletário, que o socialismo maxista intenta implantar: é 
que ele conserva sua adesão à ordem capitalista, princípio cardial a que 
não renuncia.242 
  

Esses modelos refletem as saídas encontradas pelo capitalismo para 

continuar sendo muito mais uma opção de vida do que um modo de produção,243 a 

ponto que, em todas essas mudanças, seus paradigmas de proteção à liberdade e à 

propriedade nunca foram alterados. 

                                                                                                                                                   
não tenha como fim o serviço público. Em: Os Elementos do Estado. Tradução: Eduardo 
Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 46 e 50 (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III).  

240 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000. p. 33 e 128. 

241 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 32. 

242 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Social. 3. ed., Rio de Janeiro: FGV, 1972. p. 205. 
Vide também GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. 2. 
ed., Madrid: Alianza, 1996. p. 66. 

243 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice. 9. ed., São Paulo: Cortez, 2003. p. 320.  



  
 

Atualmente, nesse novo momento, que Habermas chama de 

capitalismo avançado,244 presenciamos o Estado trabalhando em parceria com a 

iniciativa privada, transferindo-lhe algumas atividades antes só prestadas pelo poder 

público, fazendo surgir uma nova forma de gestão e o repensar da legitimidade para 

convalidar tais atos.  

Diogo de Figueiredo Moreira Neto245 resume essas considerações 

citadas destacando as idéias que circundaram o Estado nos últimos dois séculos, 

bem como as novas perspectivas de Administração Pública a partir destes modelos: 

• Políticos – Derrocada do Megaestado de inspiração hegeliana, imaginado 

como indispensável tutor e responsável pela nação. 

• Econômicos – Falência do modelo Keynesiano, apoiava-se no pleno emprego 

e nas inefáveis atividades “estratégicas”. 

• Social – Envelhecimento da concepção robsoniana do Welfare State, que 

confiava ao Estado a responsabilidade pela felicidade das pessoas. 

Conseqüências: 

1. Reorganizar os Estados Nacionais e administrar a sua inserção no processo 

de globalização, ambas dependentes da reformulação do próprio conceito de 

Estado.  

2. Necessidade de reorganizar a Administração Pública. Concepção policêntrica 

de organização de poder. 

3. Ressurgimento da sociedade como elemento político (referência central para 

a compreensão da Emenda Constitucional nº 19/98, notadamente quanto à 

                                                
244 Este termo é utilizado por Jürgen Habermas em sua obra A Crise de Legitimação no 

Capitalismo Tardio, trad. Vamireh Chacon, 2. ed., Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002.  
245 O autor expõe estas idéias em seu artigo Coordenação Gerencial na Administração Pública 

(administração pública e autonomia gerencial. Contrato de gestão. Organizações sociais. A gestão 
associada de serviços públicos: consórcios e convênios de cooperação). In: Revista de Direito 
Administrativo. n. 214, p. 39-40, out./dez., 1998. 



  
 

Administração Pública e à autonomia gerencial, contrato de gestão, 

organizações sociais, gestão associada de serviços públicos). 

 

A remodelação do Estado passa pelo projeto de privatização,246 que 

se, ao mesmo tempo, visa a diminuir sua participação em setores que podem ser 

explorados pela iniciativa privada, atendendo aos princípios da livre-iniciativa e da 

subsidiariedade estatal, por outro lado, exige a criação de uma estrutura de 

fiscalização e regulação, visto ser fundamental para o desenvolvimento do País247.  

Esse movimento de privatização pode ser entendido como um novo 

ciclo do processo de desburocratização. Se, com a reforma iniciada pelo Decreto-Lei 

200/67 teve início a uma Administração mais descentralizada, tendo sido 

transferidas atividades de produção de bens e serviços para as autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, agora aparece um 

                                                
246 Adotamos aqui o conceito aberto e assim amplo de privatização, esta como um projeto de 

desregulação – diminuição da intervenção estatal na economia; desmonopolização de atividade 
econômica; concessão de serviços públicos, tendo como concessionário não mais um ente público 
e, sim, privado; contracting out – a parceria com o setor privado para os contratos de obras e 
prestação de serviços. Essa classificação foi exposta por DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Parcerias na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 18. Devemos também 
chamar a atenção para a diferença entre desestatização e privatização. Na primeira as entidades 
estatais deixam de explorar as atividades econômicas, na segunda, há uma delegação da 
atividade. Nesta última, permanecem os princípios do serviço público, mas prestado por 
particulares. Sobre o assunto ver AMARAL FILHO, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no 
Estado Contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996. p. 41-43.     

247 Aloysio Biondi traz, em seu livro, O Brasil Privatizado. (São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
2000) sua indignação com o modelo de privatização realizado pelo governo brasileiro, asseverando 
que o governo deixou passar a chance de se capitalizar e de modificar as relações sociais com a 
venda das estatais, visto que não propiciou uma parceria com a sociedade civil para a compra das 
ações, assim como fez a Inglaterra com a pulverização das mesmas; não conseguiu pagar suas 
dívidas, vez que, na maioria das vendas, o próprio Estado financiou a compra; aceitou moedas 
podres; assumiu várias obrigações e ainda perdeu a chance de quitar sua dívida com os 
trabalhadores, levando-os a utilizarem o seu FGTS ou PIS/PASEP para a compra das ações, dívida 
essa em torno de 60 bilhões de reais. Para o autor o País perdeu com a privatização, não 
desempenhando o papel que se anunciava, ou seja, criar novos motores na economia. Mas se o 
processo de privatização brasileiro não trouxe o retorno financeiro que poderia ter trazido, o modelo 
de Estado Regulador e das Agências Reguladoras não desmerecem o seu valor. Era evidente que 
as reformas teriam que acontecer, que o Estado estava desvirtuando seu papel institucional, 
podendo sem dúvida deixar à iniciativa privada a exploração de tais serviços sem qualquer prejuízo 
ao interesse público. Mas, infelizmente, não soube o Estado tirar vantagens com a venda de suas 
empresas. Houve, na verdade, uma dilapidação do patrimônio público. Para se ter uma visão real 



  
 

novo modelo de Administração Pública, denominada gerencial, onde os particulares 

assumem o desenvolvimento das atividades de forte interesse coletivo, restando ao 

Estado a sua fiscalização e regulação.248   

Com isso, afastamos a idéia de que o interesse público é sinônimo de 

interesse estatal, alargando a noção desse termo e começando a vislumbrar a 

possibilidade de as empresas privadas também serem capazes de explorar 

atividades de interesse geral. Na verdade, em uma sociedade pluralista, antes de 

definirmos quais são os interesses públicos precisamos identificá-los, sendo ele 

variável com o tempo e com o lugar.   

A preocupação passa a ser com a qualidade do serviço prestado, 

ficando à margem do discurso o prestador do serviço, como também o regime 

jurídico ao qual se sujeita. 

O grande salto para a releitura do conceito de interesse público é 

ultrapassarmos a noção que se tem da coisa pública de que ela não pertence ao 

povo e, sim, ao Estado, ou seja, o público é o estatal não o comum a todos.249    

Os interesses legítimos dos particulares não podem significar 

automaticamente um interesse contrário aos desígnios públicos250. Da mesma forma 

que o serviço público não pode significar apenas uma incumbência do Estado.  

Essa nova noção de interesse público está relacionada com a 

necessidade de reorganizar a Administração Pública, permitindo o surgimento de 

                                                                                                                                                   
do que foi o plano de privatização a obra de Aloysio Biondi nos traz excelentes informações e 
reflexões. 

248 Duguit já assinalava que a tendência do direito moderno seria a descentralização. In: Os 
Elementos do Estado. Trad.: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 56. (Cadernos 
“Inquérito” Série E – Direito III).   

249 Cf. GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 257. 

250 Cf. MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação Estatal e Interesse Público. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 152. 



  
 

diversos núcleos de autoridade, porém unidos em um compromisso de coesão251 

econômica e social. 

                                                
251 A coesão social e territorial aparece como um compromisso dos países-membros da União 

Européia, quando da exploração das atividades de interesse econômico geral, trata-se de um valor 
comum. Art. 16º do Tratado da Comunidade Européia alterado em Amsterdã. O termo coesão 
econômica e social aparece no art. 2º ao tratar sobre os objetivos da União. 



  
 

4 INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 21, X, DA CF INCOMPATÍVEL COM O 

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA LIVRE-INICIATIVA. 

 

Após percorrermos o século XIX e XX com governos liberais, sociais, 

militares, democráticos, chegamos com o saldo de sete Constituições, refletindo, em 

cada uma delas, o seu momento histórico e os ideais dominantes. Infelizmente, 

passamos por todas sem conseguirmos implementar um Estado Liberal, Social ou 

Social-Democrático.252   

No que diz respeito à livre-iniciativa, ela também teve que se amoldar 

às circunstâncias históricas, sofrendo variadas interpretações e aplicações, 

principalmente, quando o Estado desempenhou a função de empresário das 

atividades industriais e comerciais.   

Com a reforma política e econômica iniciada com a CF de 1988, a livre- 

iniciativa foi indicada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

sendo também apontada como princípio norteador253 da ordem econômica. E aqui 

queremos chamar a atenção para dois aspectos: 

1. A livre-iniciativa constitui fundamento não só da ordem econômica, 

art. 170, CF, como também da própria República. Ela é considerada 

como um princípio fundamental, art. 1º, IV, da CF.254 

                                                
252 “Não se deve encobrir, artificialmente, a circunstância de que o Brasil chega à pós-modernidade 

sem ter conseguido ser nem liberal nem moderno. De fato, no período liberal jamais nos livramos 
da onipresença do Estado. A sociedade brasileira, historicamente, sempre gravitou em torno do 
oficialismo”. Cf. BARROSO, Luís Roberto. Intervenção no Domínio Econômico – Sociedade de 
Economia Mista – Abuso do Poder Econômico. In: Revista de Direito Administrativo. n. 212. p. 
304, abr./jun., 1998.  

253 Washington Peluso Albino Souza traz a distinção entre fundamento e princípio sendo aquele 
entendido como causa, no sentido de razão de ser de uma escolha, já os princípios seriam o ponto 
de partida daquela escolha. Em: A Experiência Brasileira de Constituição Econômica. Revista de 
Informação Legislativa. n. 102. Brasília: Senado Federal. p. 31, abr./jun., 1989. Ver também nesse 
texto a análise do princípio da livre-iniciativa em todas as Constituições Federais do Brasil. 

254 Vide SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 720; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988. In: Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro, p. 64 M,1990; BARROSO, Intervenção no Domínio Econômico – Sociedade de Economia 



  
 

2. Mesmo sendo fundamento do Estado brasileiro, este princípio não 

pode ser interpretado como absoluto. 

 

Notemos que, mesmo no período das idéias liberais,255 no qual o 

Estado só era chamado para garantir a ordem e a tranqüilidade das relações 

jurídicas, ou podemos dizer, econômicas, o princípio da livre-iniciativa nunca fora 

absoluto,256 dependia de autorização estatal, tendo surgido também empresas 

estatais com finalidades econômicas. 

Com o início das Constituições Sociais, as liberdades individuais 

continuaram sendo observadas, entretanto, passaram a estar compromissadas com 

os princípios do valor social do trabalho, da construção de uma sociedade justa, 

redutora das desigualdades sociais e com a dignidade da pessoa humana, princípio 

basilar de nossa Constituição Federal de 1988, cujas demais normas do 

ordenamento jurídico devem circundar.  

Ao elevar o princípio da livre-iniciativa à categoria de Direito 

Fundamental, o Estado também precisou se cercar de princípios corretivos,257 os 

                                                                                                                                                   
Mista – Abuso do Poder Econômico. In: Revista de Direito Administrativo. n. 212. p. 305, 
abr./jun., 1998.  

255 É falsa a idéia de que o Estado Liberal fosse omisso em relação à iniciativa privada, “pois medidas 
de polícia já eram neste estágio, quando o princípio tinha o sentido de assegurar a defesa dos 
agentes econômicos contra o Estado e contra as corporações, a eles impostas”. GRAU, Eros 
Roberto. Princípio da Livre Concorrência – Função Regulamentar e Função Normativa. In: Revista 
Trimestral de Direito Público. Malheiros, n. 4. p. 124, 1994.  

256 O princípio da liberdade de iniciativa econômica, estabelecido originalmente no édito de Turgot, de 
09/02/1776, e depois no Decreto d’Allarde de 2-17 de março de 1791, já determinava que qualquer 
pessoa era livre para desempenhar a profissão que desejasse ou desempenhar qualquer atividade, 
contanto que fosse possuidora de uma patente, ou seja, um tipo de imposto, devendo se sujeitar à 
fiscalização e às regras do Poder Público. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 183. Sem contar que, na Inglaterra, 
em pleno século XIX, embora tenham surgido diversas leis em atenção ao princípio do laissez faire, 
tal qual sobre as sociedades por ações entre 1825-65, também foram criadas instituições estatais 
como a Factory Inspectorate, o Poor Law Board, o General Board of Health, etc. Ver SANTOS, 
Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2003. p. 119. 

257 A expressão princípio corretivo foi utilizada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto quando pondera, 
de um lado, a livre-iniciativa à iniciativa suplementar do Estado; a liberdade de empresa com o 
princípio de sua função social; a liberdade de lucro e de competição com o da repressão ao abuso 
do poder econômico; a liberdade de contratação com a valorização do trabalho, entre outros. Em: 



  
 

quais moderam essa liberdade. Porque, como nos ensina Alexy, não há catálogos 

de direitos fundamentais cujos princípios não se colidam e, conseqüentemente, os 

próprios direitos, daí a importância da ponderação em cada caso concreto.258 

Ou seja, mesmo tendo a Constituição de 1988 valorizado sobremaneira 

a livre-iniciativa como instrumento para o desenvolvimento do País, garantindo as 

liberdades individuais, ela não pode ser aplicada de forma isolada e absoluta sem a 

interligação com os demais objetivos do Estado.  

A observação de que o mercado não é capaz de auto-regular-se, a 
verificação de insuficiência dos postulados da racionalidade dos 
comportamentos individuais, do ajuste espontâneo das preferências, da 
harmonia natural dos interesses particulares e do interesse geral, tudo isso 
associado à evidência dos fenômenos de dominação que desnaturam o 
funcionamento dos mercados, tudo conduziu à relativização do princípio da 
livre iniciativa.259 
 

Mesmo sendo relativizada, a livre-iniciativa toma outro 

dimensionamento quando compreendida como um princípio fundamental, ou, na 

classificação de Canotilho,260 de princípio estruturante. No entendimento do 

doutrinador português, tal categoria não poderá ser modificada sem a alteração da 

própria estrutura da Constituição, visto que são norteadoras de todas as normas, 

não só da Constituição como também de todo o ordenamento jurídico.  

Deste modo, no caso da Constituição Brasileira, os princípios fundamentais 
(arts. 1º ao 4º) representam o que se vem chamando de princípios 
estruturantes do Ordenamento Jurídico Nacional, e carregam, em si, o 
conteúdo valorativo do Estado, representam o seu querer-ser, de forma que 
inferem esses valores nos demais princípios e normas constitucionais, que 
existem para possibilitar a concretização dos mesmos através da 
interpretação e aplicação do direito.261 

                                                                                                                                                   
Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: APEC, 1989, p. 
28-29.  

258 ALEXY, Robert. Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no 
Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo. Trad. Luís Afonso Heck, n. 
217, jul./set., p. 67-79, 1999. 

259 GRAU, Eros Roberto. Princípio da Livre Concorrência – Função Regulamentar e Função 
Normativa. In: Revista Trimestral de Direito Público. Malheiros. n. 4, p. 125, 1994.  

260 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. 2. ed. Lisboa: Almedina, 1998, título 2. 
261 RÊGO, George Browne. Os Princípios Fundamentais e sua Natureza Estruturante na Constituição 

de 1988. In: Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Recife: UFPE/CCJ. ano 8, n. 8. 
p. 132, 1997. 



  
 

 Notemos que a livre-iniciativa não é somente do capital, ela se interliga 

também à valorização social do trabalho, daí não se poder concluir que a aplicação 

da livre-iniciativa seja apenas uma afirmação do capitalismo.  

E, quando fazemos a leitura dos artigos da Constituição, esse 

argumento se reforça, posto que o princípio não aparece apenas para a liberdade de 

empresa, ou seja, para a livre-iniciativa privada, encontramos também a livre- 

iniciativa econômica de cooperativa (art. 5º XVIII, art. 174, §§ 3º e 4º), 

autogestionária e a pública (arts. 173, 177 e 192, II).262  

É certo que a livre-iniciativa pública, diante do programa nacional de 

desestatização, Lei nº 8.031/90, foi reduzida, e para sua implementação deverá 

haver um motivo, assim como previsto no art. 173 da CF. Esse artigo vem asseverar 

que a não-aplicação do princípio da livre-iniciativa deverá se basear na própria 

Constituição Federal, mesmo porque, sendo um fundamento da República, não cabe 

ao intérprete querer minimizar o seu alcance.263 Ademais, a observância do princípio 

deve ser a regra e não a exceção. 

Esse é um dos motivos de não aceitarmos a interpretação extensiva do 

art. 21, X, da CF. Defender que a simples presença do verbo manter já reserva à 

União a exploração do serviço postal, faz com se despreze o princípio fundamental 

da livre-iniciativa.  

A intervenção estatal na economia deve ser excepcional, não se 

admitindo uma interpretação extensiva das regras constitucionais. O princípio é o da 

                                                
262 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 183.   
263 “Isto significa que para frustar-se (sic) a efetivação do princípio da livre iniciativa é preciso estar 

escudado em exceção que a própria Constituição estabeleça e de cuja ocorrência se faça prova 
cabal e inequívoca”. BARROSO, Luís Roberto. Intervenção no Domínio Econômico – Sociedade de 
Economia Mista – Abuso do Poder Econômico. In: Revista de Direito Administrativo. n. 212. p. 
318, abr./jun., 1998.   



  
 

subsidiariedade estatal,264 ou seja, só será aceita a participação do Estado nas 

atividades econômicas caso não haja interesse da iniciativa privada para 

desenvolver tal atividade, devendo, entretanto, essa exploração interessar à 

coletividade. Ou ainda para corrigir alguma deficiência, mas sempre com o intuito de 

incentivar a livre-iniciativa e a livre concorrência, sendo inaceitável o Estado tomar 

para si a exploração de tais atividades em regime de exclusividade.  

O princípio da subsidiariedade no sentido de que a atividade econômica do 
Estado deve ser complementar à da iniciativa privada, embora não mais 
explícito no texto constitucional, é uma conseqüência natural da opção pela 
livre iniciativa sendo pois, um limite à criação a encampação ou 
nacionalização de empresas. Daí a necessidade de à luz de um novo 
cenário econômico, se repensar onde é indispensável a presença do 
Estado.265 
 

Essa redefinição das funções estatais não é um fenômeno encontrado 

apenas no Brasil, ou em países ditos emergentes. Na Doutrina Italiana, também 

aparece a referência à atividade monopolística apenas quando a iniciativa privada se 

mostrar incapaz de prestá-la, mesmo porque o Direito Italiano refere-se a serviço 

público como uma atividade de interesse econômico. Existe, como nos diz Alessi, 

uma limitação ao monopólio, devendo o serviço público ser exercido em regime de 

concorrência.266  

A Constituição Espanhola, por sua vez, levou a livre-iniciativa e a 

concorrência a princípio fundamental (art. 38), iniciando-se também o confronto com 

as atividades econômicas monopolizadas, pois, a partir da nova Carta, foi eleito um 

novo modelo de relações econômicas.  

                                                
264 Canotilho também aponta esse princípio como um dos estruturantes da ordem constitucional 

portuguesa. Ver sua obra Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 340.  

265 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2003. p. 128-129. 

266 ALESSI, Renato. Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano. Milano: Giuffrè, 1953. 
p. 346. 



  
 

Gaspar Arino vai mais além e considera que a livre-iniciativa detém um 

aspecto axiológico superior aos princípios do Estado Social e Democrático de 

Direito, pois está incluída em um projeto-padrão, assim como os princípios da 

propriedade privada, economia do mercado, iniciativa privada e defesa da 

concorrência.267 

Como dito no início deste tópico, entendemos que o princípio da livre- 

iniciativa não deve ser interpretado de forma absoluta.  

A União Européia, por exemplo, vem relativizando o princípio da 

concorrência, pilar da Comunidade, caso se apresente como um obstáculo para o 

desenvolvimento da atividade econômica de interesse coletivo (art. 86.2 do Tratado). 

Na Alemanha, após a Segunda Guerra, a exploração de atividades 

ligadas à noção de serviço público permaneceu vinculada ao interesse público, 

porém o Estado só poderia assumir a prestação se a iniciativa privada assim não 

desejasse ou se a exploração fosse insuficiente. A questão ainda não está pacífica, 

havendo decisões judiciais no sentido de permitir ao Estado a exploração dessas 

atividades, conquanto que não restrinja desproporcionalmente as liberdades 

fundamentais dos particulares.268  

O Estado Britânico não se preocupa com a conceituação de atividades 

com características de serviços públicos ou com a criação de um modelo, mas, sim, 

com a construção de um modo de gestão que proporcione serviços de qualidade e 

represente uma economia nos gastos públicos.269  

                                                
267 ORTIZ, Gaspar Arino. Princípios de Derecho Público Econômico. Granada: Fundación de 

Estúdios de Regulación – Comares, 1999. p. 213.  
268 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 

2003. p. 133, 143 e 153.  
269 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 

2003. p. 166. 



  
 

Na França, as atividades de interesse coletivo estão divididas em 

serviço públicos constitucionais que seriam um serviço público administrativo, 

prestado pelo Estado e não aberto à concorrência, abrangendo aqueles ligados à 

função de soberania tais como: defesa nacional, justiça, atividade diplomática, 

polícia. E, no outro grupo, estão os serviços públicos nacionais, que, embora sejam 

de interesse público, estão abertos às regras do mercado, à concorrência.270  

Como visto, as reformas estatais parecem ser um fenômeno linear 

entre os principais países, limitando a atuação estatal a manter determinados 

serviços sempre que não houver um interesse em sua exploração ou na medida em 

que essa apresentar falhas.271 A partir do momento em que a iniciativa privada for 

capaz de desenvolver a atividade por si só, cessará a intervenção estatal. Assim é 

como entendemos a regra exposta no art. 21, X, da CF, que, diante do fundamento 

constitucional da livre-iniciativa, não poderá sofrer uma interpretação extensiva a 

ponto de se concluir que o serviço postal é atividade a ser explorada exclusivamente 

pela União.  

Se a iniciativa privada tem interesse e é capaz de explorar o serviço, 

resta ao Estado regulá-lo a fim de que todos possam usufruir uma atividade de 

interesse coletivo, daí a doutrina apontar não apenas o princípio da subsidiariedade, 

como também a republicização272 do espaço público. 

                                                
270 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 

2003. p. 67-68.  
271 No mesmo sentido, MOREIRA, Vital. A Ordem Jurídica do Capitalismo. Coimbra: Centelha, 

1978. p. 220-221. “O princípio, assim, resulta num critério residual de atribuição de funções: na falta 
de soluções por parte dos indivíduos ou dos organismos sociais, cabe a atuação estatal, ou para 
estimular a iniciativa privada ou para suplementar os vazios por ela eventualmente deixados”.  

272 Um Estado republicizado não significa a volta do sistema liberal do século XIX, mas também não 
se reverte na política intervencionista de outrora, atuando o ente público como compensador e 
supridor das necessidades sociais advindas de um regime capitalista. Será através de uma forte 
regulação que se verá uma nova perspectiva de Estado, e se reconhecerá a existência de 
interesses privados não “particularístico”. Vide MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação 
Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 178-194. 



  
 

Ademais, não defendemos a extinção do monopólio postal apenas sob 

o argumento da livre-iniciativa, mesmo porque o princípio não tem aplicação 

absoluta, devendo estar vinculado a outras considerações, o que, a nosso ver, são 

perceptíveis no caso em análise. 

O que não se pode concluir, a par da importância que o constituinte 

deu à livre-iniciativa, é que se interprete a regra do art. 21, X, como se o princípio 

não existisse ou, ainda, que ele fosse uma exceção, permanecendo a idéia de que, 

ao Estado, cabe prestar os serviços de relevante interesse coletivo.  

O certo é que os princípios que definem liberdades preferem os que as 

condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado cedem aos que 

reservam poderes aos indivíduos.273 

Veja-se que a Constituição, atenta ao caráter excepcional de tais serviços 
públicos por definição normativa, identifica-os de maneira expressa. De fato 
ao enunciar os serviços públicos dessa natureza que caberiam à União, 
aos Estados e aos Municípios – arts. 21, XI e XII, 25, § 2º, e 30, V -, teve o 
cuidado de utilizar a expressão “explorar o serviço diretamente ou mediante 
concessão ou permissão, ou outra similar. Preocupou-se em deixar claro 
que tais atividades só poderiam ser desempenhadas pelos particulares 
mediante delegação do Poder Público, por terem sido subtraídas da livre 
iniciativa.274 

  

A opção econômica pela livre-iniciativa e livre concorrência275 traz 

conseqüências para toda a organização estatal, e é com base nessa escolha que 

                                                
273 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, Revista de 

Direito da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro. n. 42, p. 59, 1990. 
274 BARROSO, Luis Roberto. Regime Constitucional do Serviço Postal. Legitimidade da Atuação da 

Iniciativa Privada. Revista dos Tribunais, Fasc. Civil, ano 90, v. 786, p. 142-143, abr. 2001. 
275 Miguel Reale distingue os dois princípios da seguinte maneira: “Ora, livre iniciativa e livre 

concorrência são conceitos complementares, mas essencialmente distintos. A primeira não é senão 
a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das riquezas, 
assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também 
a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à consecução dos fins 
visados. Liberdade de fins e de meios informa o princípio da livre iniciativa, conferindo-lhe um valor 
primordial, como resulta da interpretação conjugada dos citados arts. 1º e 170. Já o conceito de 
livre concorrência tem caráter instrumental, significando o ‘princípio econômico’ segundo o qual a 
fixação dos preços das mercadorias e dos serviços não deve resultar de atos de autoridade, mas 
sim do livre jogo das forças em disputa de clientela na economia de mercado”. Inconstitucionalidade 
de congelamentos. In: Folha de São Paulo, 24.10.88, p. A-3, apud GRAU, Eros Roberto. A Ordem 
Econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 162.   



  
 

devemos ler os demais dispositivos legais, fazendo uma interpretação constitucional 

racional e razoável.  

Notemos que essa opção constitucional está inserida em um novo 

projeto de Estado, preocupado com o desenvolvimento das atividades econômicas e 

do País, mas também com a proteção de seus cidadãos.  

 

 

4.1 Quais as vantagens de um mercado livre e concorrencial? 

 

Havendo o constituinte apontado a livre concorrência e a livre-iniciativa 

como princípios setoriais da atividade econômica, devemos refletir sobre suas 

vantagens em relação ao mercado monopolístico, seja ele público ou privado. 

Não resta dúvida de que a livre concorrência é uma desconcentração 

de poder. No setor privado, proporciona o surgimento de várias empresas pela 

disputa do mercado, facilitando a escolha dos consumidores. Quando a abertura 

ocorre para as atividades antes só exploradas pelo poder público, o ganho ainda é 

maior, pois são atividades que necessitam de investimentos contínuos e, com muita 

freqüência, não atendidos pelo Estado. Conforme García-Pelayo os avanços 

tecnológicos constituem um elemento imprescindível para o desenvolvimento da 

concorrência.276 

Com as desestatizações do serviço público, a tendência é a melhor 

organização dos gastos públicos, deixando essas empresas de servirem como 

cabides de emprego, troca de favores entre os políticos, desvio de dinheiro 

                                                
276 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. 2. ed., Madrid: 

Alianza, 1996. p. 70. 



  
 

público,277 tendo sido usadas para atender a uma política de tarifa deficitária a fim de 

controlar as taxas de inflação.  

Não podemos esquecer também que um processo de privatização 

bem-sucedido, assim como uma posterior regulação dos serviços, podem trazer 

diversos benefícios para o Estado, além da organização de seus gastos, entre eles: 

crescimento da arrecadação, investimentos diretos e indiretos, crescimento de 

empregos. Também é fundamental que o Estado incentive a concorrência nos 

setores, evitando que se tenha um bom serviço, entretanto, um número pequeno de 

consumidores podendo usufruí-lo. 

A revista Exame278 trouxe informações de alguns resultados das 

empresas que foram privatizadas, constatando a eficiência e a produtividade 

conseguidas após terem saído das mãos do Estado. Vejamos: 

  Antes da Privatização           Depois da Privatização 

CSN (Privatizada em 1993)       

Faturamento279 (em bilhões  1,5    12,2 

de reais) 

Produtividade (toneladas  282    946 
produzidas por funcionários) 

 

EMBRAER (Privatizada em 1994) 

Lucro (em milhões de reais)  -321    588 

                                                
277 Estamos acompanhando, neste momento, pela imprensa, denúncias de corrupção (super- 

faturamento de compras) contra alguns funcionários do alto escalão da Empresa Nacional de 
Correios e Telégrafos – ECT, tendo sido instaurada, pelo Congresso, uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito – CPI, para a apuração das denúncias. Esse fato vem asseverar ainda mais a nossa 
convicção de que as empresas públicas são alvo fácil para a corrupção dentro do Governo, 
servindo como meio de enriquecimento ilícito dos políticos. A sociedade não aceita mais ver esses 
jogos de interesse dentro das empresas públicas, daí a crescente importância do modelo gerencial 
da Administração Pública. Para o assunto consultar a Revista Veja nos n. 21-24, ano 38, maio e 
junho 2005, ou qualquer jornal de grande circulação a partir da última quinzena de maio de 2005. 

278 LAHÓZ, André. Antes e Depois da Venda. Revista Exame, Ano XXXIX, n. 5, edição 838, de 16 de 
março de 2005, p. 38-41 e 102. 

279 No ano de 1990 a empresa apresentou prejuízos de 47 bilhões de dólares. AMARAL FILHO, 
Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado Contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996. p. 
147. O autor traz nessa obra várias informações sobre as empresas privatizadas.    



  
 

Nº de aviões entregues       4    148 
 

Vale do Rio Doce (Privatizada em 1997)     

Faturamento (em bilhões    3,9     5,5 

de reais) 

Vendas no mercado mundial   19%    33% 
ALL (América Latina Logística) (Privatizada em 1997) 

Faturamento (em milhões   194     854 

de reais) 

Volume transportado        6       14 
 

Telefônica (Telesp) (Privatizada em 1998) 

Faturamento (em bilhões      4       13 

de reais) 

Tempo de instalação de uma linha até 4 anos   até 14 dias 

 

A revista também apontou outros dados: o número de linhas de 

telefones fixos, no País, saltando de 2 milhões, em 1998, para os atuais 108 

milhões, como também o dos telefones celulares que, neste ano, alcançou o número 

de 66 milhões de linhas, 41% a mais do que no final de 2003; Trouxe-nos dados 

também da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodoviárias (ABCR), que 

reúne 36 concessionárias em sete Estados, que investiram, em 1998, o total de 10 

bilhões de reais.  

Rebate também o argumento dos críticos à privatização de que haveria 

muita demissão de funcionários, mostrando-nos que nem sempre foi o que ocorreu. 

No primeiro momento, as demissões foram inevitáveis, porque as empresas estavam 

com pessoal em excesso, pois serviam de cabide de emprego, como foi o caso da 

ALL, que teve o número de funcionários reduzido pela metade, mas também 

verificou-se o aumento dos funcionários da Embraer, mais de 12 mil novos 



  
 

empregos nos últimos sete anos,280 e o da Vale, passando de 17.000 para 31.650, 

no Brasil, e 1.700, no Exterior.281    

Quanto ao aumento na arrecadação, verificou-se, por exemplo, no 

caso da CSN, que, em 1992, ainda estatal, não pagou nenhum dividendo ao 

Governo, e, em 2004, o Estado recebeu mais de meio bilhão de reais em impostos. 

O mesmo valor também foi o que pagou a Embraer,282 que soma ainda, em 

investimentos, nos últimos 10 anos, o valor de 2 bilhões de reais.283   

Para que se possa comparar os números logo depois da privatização 

listados no quadro anterior, e os atuais, citemos o exemplo da Vale do Rio Doce que, 

em 2004, anotou um lucro jamais alcançado por outro grupo privado no País – 6,4 

bilhões de reais, tendo o valor da empresa saltado de 10 bilhões de dólares, quando 

da privatização, para os atuais 39,9 bilhões de dólares.284  

E o que dizer também da internacionalização da Embraer, vejamos os 

dados: 1) instalada fábrica no nordeste da China, sua primeira unidade industrial fora 

do Brasil; 2) em agosto de 2004, iniciou a construção de uma fábrica nos EUA; 3) 

ampliação da sua subsidiária Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) no 

estado do Tennessee (EUA); 4) Aquisição da Indústria Aeronáutica de Portugal – 

OGMA.285 Esse crescimento vem proporcionando à Empresa melhor posicionamento 

político-estratégico em seu mercado.  

                                                
280 Dado coletado no site <www.embraer.com>, acesso em: 30 de março de 2005. 
281 RYDLEWSKI, Carlos. Uma Máquina de Fazer Lucros. Revista Veja, Ano 38, n. 13, edição 1898, 

de 30 mar. 2005. p. 86.  
282 LAHÓZ, André. Antes e Depois da Venda. Revista Exame, Ano XXXIX, n. 5, edição 838, de 16 

mar. 2005. p. 40. 
283 Dado coletado no site <www.embraer.com>, acesso em: 30 de março de 2005. 
284 RYDLEWSKI, Carlos. Uma Máquina de Fazer Lucros. Revista Veja, Ano 38, n. 13, edição 1898, 

de 30 mar 2005. p. 86. 
285 Dado coletado no site <www.embraer.com>, acesso em: 30 de março de 2005. 



  
 

A Embraer foi a maior empresa exportadora nos anos entre 1999 e 

2001 e, a segunda, entre 2002 e 2004, estando seu contrlo em mãos brasileiras (Cia 

Bozano, Fundos: Previ e Sistel).286   

Esses números não podem passar como insignificantes, e faz com que 

analisemos a matéria longe de questões ideológicas, permitindo uma avaliação 

objetiva dos resultados. Por que, então, a privatização ainda é tão criticada, 

principalmente pelos políticos? A resposta está em Brasília! Imaginemos quantos 

cargos de confiança eram ocupados nas empresas estatais. Após a privatização, 

esses empregos públicos foram extintos. Lembremos a situação da Telebrás, com 

as suas 27 subsidiárias nos estados, todas com seu presidente, diretores e dezenas 

de assessores. Ou seja, foi o fim dos apadrinhamentos políticos.  

Podemos asseverar, dessa forma, que a livre concorrência e a livre- 

iniciativa proporcionam uma organização dos gastos públicos, bem como o repensar 

das funções públicas, posto que o Estado, ao permanecer durante muito tempo 

desempenhando atividades econômicas e, até mesmo, serviços públicos de caráter 

econômico, de forma improdutiva e falha, esqueceu de suas funções essenciais, 

mas também não desenvolveu as atividades econômicas que se propôs a realizar de 

forma satisfatória. 

Que sentido haveria na continuação desse modelo? Por que não 

entregar esses serviços à livre-iniciativa, permitindo às pessoas e aos grupos 

desenvolverem as atividades econômicas do País?287 

                                                
286 Dado coletado no site <www.embraer.com>, acesso em: 05 de junho de 2005. 
287 A crise do Estado-Providência e o impacto das transformações do mercado e na comunidade 

fazem com que o Estado devolva à sociedade civil “competências e funções que assumiu no 
segundo período e que agora parece estrutural e irremediavelmente incapaz de exercer e 
desempenhar”. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice. 9. ed., São Paulo: Cortez, 
2003. p. 89. 



  
 

Como fornecedor, o Estado entrega à população serviços 

defeituosos288 com uma fiscalização falha, pois é fiscal dele mesmo, proporcionando 

fraudes milionárias suportadas pela população. A sociedade não quer mais socializar 

esse custo, a ela interessa um bom serviço a preços baixos. E isso pode ser 

conseguido através da concorrência. 

A transparência do mercado também mostra-se como aliada para a 

implementação da livre-iniciativa e da livre concorrência na exploração de atividades 

econômicas. Sem dúvida trazem a conveniência de os cidadãos perceberem o custo 

de cada um dos serviços sem interferências políticas.289 

Entendemos, também, que, mesmo quando as atividades econômicas 

desempenhadas pelo Estado geram lucros,290 sua exploração deve ser dividida com 

a iniciativa privada, nunca em caráter de monopólio, a não ser que razoavelmente 

justificada.  

Não estamos aqui defendendo o Estado Mínimo ou a liberdade total 

das empresas, porque já frisamos a aplicação relativa ou, melhor dizendo, 

condicionada, do princípio da livre-iniciativa. Acreditamos, sim, que as atividades 

econômicas, e aqui incluímos os serviços públicos com essa mesma natureza, 

devem ser entregues aos particulares, cabendo ao Estado desempenhar a função 

de regulador, englobando não só a fiscalização como também o planejamento, a 

regulação e, principalmente, a função de mediação, facilitando o desenvolvimento da 

atividade e conseqüentemente do País.     

                                                
288 Celso Antônio Bandeira de Mello critica a assertiva de que o Estado é mau prestador dos serviços 

públicos, salientando que ele é muito pior fiscalizador. Ora esse argumento faz-nos refletir ainda 
mais sobre a necessidade de o Estado desempenhar apenas uma atividade, sua acumulação é 
ineficaz. Em: Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 627 – Nota 
17. 

289 ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. La Función del Tributo en el Estado Social y Democrático 
de Derecho. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. p. 102. 



  
 

Percebamos que essa intervenção indireta do Estado na economia, 

através da regulação, pode ocorrer contra os interesses dominantes, entretanto 

servirá para manter o equilíbrio do sistema que não possa mais ser assegurado 

através das regras de um mercado livre.291 Na verdade, são os mecanismos 

utilizados pelo próprio capitalismo para resolver suas imperfeições.  

 

 

4.2 A concretização do Princípio da Livre-Iniciativa – Mudanças nas funções estatais 

 
 

Para a maioria das Nações que passaram boa parte do século XX 

como detentoras do poder econômico, assumindo diversas atividades comerciais e 

industriais, desviando-se de suas funções essenciais, a abertura de seus mercados 

foi justificada de formas diversas.  

Na Espanha, por exemplo, as causas foram pragmáticas, havia pouco 

dinheiro a ser investido, e o desempenho das empresas deixava a desejar, então 

optou o Estado por aplicar os recursos em suas atividades inerentes, deixando para 

a iniciativa privada o desempenho da atividade econômica. “O resultado foi uma 

invejável recuperação econômica”.292 

Na Inglaterra, surgia um problema mais filosófico, o repensar das 

funções estatais. Chegou-se à conclusão de que o Estado atuava em uma seara que 

não lhe competia. Cabia, sim, à iniciativa privada gerar os lucros e produzir as 

riquezas do País e isso faria de uma forma mais eficiente. Ao Estado, competia 

                                                                                                                                                   
290 Marçal Justen Filho assevera que o argumento da lucratividade não é suficiente para a exploração 

de atividade econômica por parte do Estado. Em: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 559.   

291 HABERMAS, Juergen. Mudança Estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma 
categoria da sociedade burguesa. Trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 
174. 



  
 

“zelar pelo bem-estar social dentro de um regime de liberdade ao particular”.293 

Também aqui houve um sucesso na medida, permitindo uma eficiência na produção, 

uma abertura no protecionismo governamental, libertando o Estado das pressões 

sindicais. 

Na França, desejava o Governo democratizar o patrimônio público, 

chamando os assalariados para se tornarem donos das empresas através da 

pulverização das ações. Com o dinheiro obtido, pretendia o Estado quitar boa parte 

de suas dívidas e o restante investir em programas sociais. Aqui também aparece o 

interesse em chamar a iniciativa privada para assumir o crescimento econômico do 

País.294 

Já em Portugal, tinha-se a preocupação de se desfazer das empresas 

públicas deficitárias e investir em outras empresas que não faziam parte do 

programa de desestatização, “isto aliado a uma preparação em termos de eficiência 

empresarial, para ingresso na Comunidade Econômica Européia”.295 

Na Itália, a privatização identificou-se com a necessidade de reduzir ou 

mesmo de anular a interferência do poder público no campo da economia de 

mercado.296 

A abertura do mercado ocorreu, em princípio, nas atividades que eram 

predominantemente privadas, não havendo qualquer justificação para que 

                                                                                                                                                   
292 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003. p. 142. Sobre a desestatização no Direito Comparado consultar o autor nessa 
mesma obra. 

293 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. 3. ed. Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2003. p. 142. Para uma análise do processo de privatização na Inglaterra, vide AMARAL 
FILHO, Marcos Jordão Teixeira do. Privatização no Estado Contemporâneo. São Paulo: Ícone, 
1996. p. 55-58.  

294 Sobre o processo de privatização na França vide AMARAL FILHO, Marcos Jordão Teixeira do. 
Privatização no Estado Contemporâneo. São Paulo: Ícone, 1996. p. 69-71. 

295 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003. p. 142. 

296 Cf. GIANNINI, Massimo Severo. Instituzioni di Diritto Ammnistrativo. 2. ed., Milano: Giuffrè, 
2000. p. 246. 



  
 

continuassem nas mãos do poder público e, muitas vezes, em caráter de 

exclusividade. 

Nas duas últimas décadas do século XX, presenciamos a abertura do 

mercado para a exploração dos serviços públicos ou, como preferimos chamar, dos 

serviços de interesse econômico geral. Esse processo foi acelerado com a criação 

da União Européia, trazendo, como um dos seus objetivos, a socialização dos 

mercados dos países participantes.297 

No entanto, a transferência das atividades para a iniciativa privada fez 

com que o Estado convivesse com outros núcleos de autoridade, nascendo um novo 

papel estatal.298 Agora, em vez de interventor direto na ordem econômica, ele 

passaria a ser regulador dessa nova ordem, desempenhando um controle e uma 

fiscalização, não de forma linear, hierárquica, mas baseados em mediações e 

cooperações.299 Prepondera o papel estatal de não mais empreendedor mas 

planejador das atividades econômicas. 

É cediço que as circunstâncias históricas, tais como as duas grandes 

guerras mundiais e a crise na bolsa de Nova York, em 1929, chamaram o Estado 

para desempenhar diretamente as atividades não só públicas, como também 

privadas, ocasionando um aumento nas contas públicas e um desvio de suas 

finalidades. 

                                                
297 Ver o art. 90–2, atual art. 86-2 do Tratado de Roma, e que o Tratado de Amsterdã deu ênfase 

especial ao erguê-lo ao plano dos “valores comuns da União”. Para outras considerações sobre o 
tema, ver SILVA, Aluísio Couto e. Privatização no Brasil e o Novo Exercício de Funções Públicas 
por Particulares. Serviço Público “à Brasileira”? In: Revista de Direito Administrativo, Renovar, 
Rio de Janeiro, v. 230, p. 45-74, out./dez, 2002. 

298 Sobre essa mudança no modelo de Estado,vide MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. 
Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 13. Nesse trabalho, o 
autor faz a seguinte indagação: “Até que ponto pode se manter incólume o arcabouço teórico 
constituidor do Direito Público à luz das transformações por que passa o conceito de Estado?”.  

299 “O Estado é ele próprio, um agente activo das transformações ocorridas na comunidade e no 
mercado e ao mesmo tempo, transforma-se constantemente para se adaptar a essas 
transformações”. Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice. 9. ed., São Paulo: 
Cortez, 2003. p. 84. 



  
 

A aplicação desse modelo mostrou-nos as conseqüências maléficas de 

ter um Estado paternalista, que não se limitou apenas ao déficit público, mas 

também foi responsável pela falta de estímulo ao homem para desenvolver sua 

capacidade no desenvolvimento da atividade econômica, esfera que deve ser 

assumida pela atividade de grupos privados e não pelo Estado.300 

O modelo paternalista instalado também trouxe conseqüências 

culturais, pois se confundiu o público com o privado. O nepotismo e a troca de 

favores foram, e continuam sendo, práticas de grupos patrimonialistas e 

corporativistas.301 

Optamos com a CF de 1988, por um sistema capitalista, modelo 

econômico aberto à livre-iniciativa e à livre concorrência,302 proporcionando a 

chegada do Estado e da sociedade civil à maioridade, visto que incentiva os grupos 

privados a participarem do processo de desenvolvimento do País, gerando riquezas, 

e, por outro lado, força o Estado a assumir um papel de condutor indireto desse 

desenvolvimento. “O Estado de fato substitui o mecanismo de mercado, sempre 

                                                
300 A literatura também nos mostra essa inércia do homem em determinado momento histórico. 

Tomemos, como exemplo, a obra de DOSTOIEVSKI, Fiódor. Crime e Castigo. Trad., Paulo 
Bezerra. 4. ed. São Paulo: 34, 2002, quando os personagens discutem sobre as razões da 
mudança da economia e as conseqüências na vida das pessoas, asseverando que elas desejam 
tirar vantagens das situações, desejam enriquecer à custa dos outros, isso porque “acostumaram-
se a viver recebendo tudo pronto a caminhar levados por mãos alheias, a comer já mastigado”.  E 
completa o autor, tudo isso em razão da “arraigada e excessiva falta de espírito empreendedor”. p. 
164-165. Ou nos dizeres de ESTEVAN, Juan Manuel Barquero. La Función del Tributo en el 
Estado Social y Democrático de Derecho. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002. p. 20: O Estado paternalista não respeita os indivíduos como agentes 
pensantes, capazes de tomarem decisões..., impedindo que as pessoas persigam seus próprios 
valores à sua maneira. 

301 Na perspectiva patrimonialista do Estado, confunde-se o “patrimônio público com o do indivíduo ou 
de sua família”, e, na corporativista, confunde-se aquele com o “dos grupos de interesse 
corporativamente organizados. Patrimonialistas e corporativistas são livre-atiradores, indivíduos 
que, contando que a maioria não faça o mesmo, não hesitam – individualmente no caso do 
patrimonialismo, coletivamente, no caso do corporativismo – em privatizar o Estado, em capturá-lo”. 
Cf. PEREIRA, Luis Carlos Bresser. Cidadania e Res Pública: A emergência dos direitos 
republicanos. In: Revista de Direito Administrativo. n. 208. p. 162, abr./jun., 1997. 

302 A Lei de concessões de serviços públicos nº 8.987/95 traz em seus arts. 7º, III e 16 o incentivo à 
livre concorrência. A carta dos serviços públicos adotada em 1994, na Itália, elencou como um dos 
seus princípios o direito do usuário em escolher entre diversos fornecedores aquele que lhe 
prestaria o serviço.  



  
 

quando crie e melhore as condições para a realização do capital: através do 

fortalecimento da capacidade competitiva na nação”.303 

A escolha pelo modelo capitalista não é uma repetição do que se viu 

no final do século XIX e início do XX, com a adoção da política do laissez-faire, 

laissez-passé. Esse Estado Regulador ou, como chama Bresser Pereira Social-

Liberal,304 está comprometido com a inclusão social, mas isso não nos leva à 

conclusão de que a garantia dos direitos sociais, bem como dos serviços públicos, 

devam ser providos diretamente por ele.  

Podemos notar essa tendência ao verificarmos os ônus impostos à 

iniciativa privada quando da exploração dos serviços de interesse econômico geral, 

nos quais os princípios do serviço público devem ser observados.  

Notemos que, mesmo a livre concorrência continuando a ser um dos 

pilares da comunidade européia, outros objetivos se postulam e, entre eles, está a 

obrigação dos serviços de interesse econômico geral proporcionarem a coesão 

econômica, política e territorial. 

Se a preocupação com a garantia dos direitos sociais se repete 

também nesse modelo de Estado, por que chamá-lo de Social-Liberal? Ele 

permanece social, pois continua comprometido com os direitos sociais, e liberal 

“porque acredita mais nos mercados e na concorrência do que neles cria o Estado 

social-democrático”.305 

Tanto o setor público quanto o privado almejam menor participação 

estatal na exploração das atividades econômicas e, para isso, a Constituição 

                                                
303 HABERMAS, Juergen. A Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio. Trad. CHACON, 

Vamireh. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. p. 50.  
304 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma Nova Gestão para um Novo Estado: Liberal, Social e 

Republicano. In: Revista do Serviço Público, ano 52, n. 1, p. 12 e 15, jan./mar, 2001. 
305 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Uma Nova Gestão para um Novo Estado: Liberal, Social e 

Republicano. In: Revista do Serviço Público, ano 52, n. 1, p. 16, jan./mar, 2001. 



  
 

assegura os elementos básicos da economia de mercado, como: “a liberdade de 

iniciativa; a liberdade de competição; a liberdade de contratação e de 

apropriação”.306 

Sai então o Estado da condução do processo econômico, e se vê 

obrigado a conviver com outros núcleos de autoridade, de poder, trabalhando agora 

como mediador desses interesses e parceiro na organização do mercado.  

Nesse processo, podemos apontar a livre concorrência como um 

instrumento para limitar a formação desse poder, na medida em que propicia o 

surgimento de novos agentes econômicos. Entretanto, não somos ingênuos a ponto 

de encobrir o fato de que as empresas detêm a capacidade de interferir no jogo 

econômico, propiciando a formação de oligopólios e até de monopólios de fato,307 e 

aqui, mais uma vez, é necessária a presença do Estado como fiscalizador da corrida 

pelo lucro e a sua participação na organização do mercado. 

Por outro lado, indagamo-nos: Os serviços públicos são melhores 

protegidos com a ausência de concorrência? Ou, ainda: Uma atividade considerada 

como serviço público se equipararia a um bem público, tornando sua exploração 

uma res extra comércio?308 

Envolver toda a questão da concorrência no aspecto subjetivo, ou seja, 

só o Estado tem condições de atender ao interesse público, é, na verdade, colocar o 

interesse público como um elemento subordinado. Primeiro verifica-se a 

                                                
306 EIZIRIK, Nelson. Monopólio Estatal da Atividade Econômica. In: Revista de Direito 

Administrativo.n. 194, p. 64, out./dez., 1993.  
307 “Nas últimas décadas do século XX, verifica-se o crescimento dos oligopólios, ou seja, do 

comportamento interdependente entre as empresas, particularmente nos setores em que o 
tamanho proporciona acesso a grandes economias de escala. Na situação de oligopólio há uma 
tendência dos oligopolistas de maximizarem sua renda conjunta, na qual os preços são uniformes, 
e os que já estão dentro do mercado conjugam seus esforços para impedir a entrada de novos 
concorrentes, muitas vezes mediante pressão sobre os legisladores para que estabeleçam normas 
restritivas ao ingresso de novas empresas no setor”. Cf. EIZIRIK, Nelson. Monopólio Estatal da 
Atividade Econômica. In: Revista de Direito Administrativo.n. 194, p. 73, out./dez., 1993. 



  
 

competência para depois analisar a finalidade.309 Isso não estaria ultrapassado, na 

medida em que a Administração deixa de ser a única intérprete do interesse público?  

Para se permitir pensar nessa nova proposta de Estado e no que 

interessa diretamente a nós, na nova concepção de serviços públicos,310 faz-se 

necessário afastar qualquer ideologia no que concerne à política econômica ou a 

preferências políticas. Só assim poderemos caminhar pela argumentação do texto 

sem esquecermos de que para discutir é preciso desmistificar!  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
308 MARQUES NETO, Floriano Peixoto. A Nova Regulação dos Serviços Públicos. In: Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro. n. 228. p. 21, abr./jun., 2002. 
309 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000. p. 29. 
310 Monica Spezia Justen nos traz a observação de que a maior parte da doutrina sobre serviço 

público foi produzida na época influenciada pelo positivismo e portanto revelaram-se fechadas e 
impositivas. Em: A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 2003. p. 
65. 



  
 

 
5 O FIM DO MONOPÓLIO POSTAL: UMA QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO. 

 

Interpretar a Constituição Federal de 1988, principalmente no que diz 

respeito à ordem econômica, é um processo dinâmico, vez que não se trata de um 

modelo acabado, necessitando adaptar alguns institutos em consonância com a 

realidade social.311 

Como nos diz Konrad Hesse, essa atualização da “constituição 

econômica” é feita conscientemente, a fim de deixar “espaço à livre discussão, 

decisão e configuração”. Mesmo porque a Constituição não é uma unidade já 

concluída, pois sujeita “a vida que ela quer ordenar”, sofrendo assim alterações 

históricas.312 

Ou, ainda, Eros Grau quando afirma que não temos uma Constituição 

de 1988 e, sim, uma Constituição do Brasil dos dias atuais, que está sendo 

interpretada/aplicada de acordo com o nosso momento histórico, instalando, a cada 

dia, um novo ponto de partida, um novo horizonte de pré-compreensão.313   

Na hermenêutica hodierna, o intérprete não está preocupado com o 

espírito da lei ou com a vontade do legislador, essas premissas caracterizam uma 

hermenêutica clássica, preocupada com regras de interpretação. O intérprete, hoje, 

vincula-se à resolução de um problema,314 entendendo o Direito dentro de um 

                                                
311 “As reestruturações da “ordem capitalista”, que assistimos durante a última década do século que 

passou, não se limitam a encaminhar transformações isoladas na ordem jurídica, identificadas na 
criação de um novo ramo ou mesmo de um novo instituto jurídico, mas apanham e afetam o direito 
no seu todo”. Cf. GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 265. 

312 HESSE, Konrad.Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 
Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 38-40. 

313 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 309-311. 

314 “O pensar por problemas permite uma interpretação que se apresenta como um processo aberto 
de argumentação”. Cf. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Los Métodos de la Interpretação 
Constitucional – Inventario y critica. In: ________. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. 



  
 

processo de contínua adaptação de suas normas à realidade e seus conflitos. A 

hermenêutica atual é tida como filosófica, posto que trabalha com um “dar sentido” 

ao texto.315  

Nesse parágrafo, podemos destacar que a idéia de subsunção do fato 

à norma e a imutabilidade dos pontos de partida defendidos pela dogmática jurídica 

são ultrapassados no novo modelo de interpretação/aplicação do Direito. 

O próprio entendimento do que seja interpretação foi modificado. Se, 

outrora, uma norma dita como clara não necessitava de interpretação, hoje a palavra 

“norma” já pressupõe previamente ter passado por uma interpretação, pois antes de 

sua interpretação/aplicação, ocorrida em um mesmo momento, só existira texto. 

Ademais, para haver interpretação de um texto faz-se necessária a existência de um 

fato, pois é certo que os textos normativos não são autônomos.316 

Interpretar um texto legal significa produzir uma interpretação e não 

reproduzi-lo. Não se trata de um ato declaratório do intérprete e, sim, constitutivo.317 

Ao interpretar um texto, o intérprete conduz a uma determinação do 

conteúdo, não se limitando à simples averiguação do fato ao texto.318 Não se 

descobre o sentido da norma como se ele já estivesse lá à espera do intérprete, mas 

ocorre uma permanente atualização de seu significado. 

                                                                                                                                                   
Trad. Juan Luis Requejo Pagés e Ignácio Villaverde Menéndez. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden, 1993. p. 20.   

315 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m)Crise. Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 168.  

316 Ibid., p. 251. 
317 Vide STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m)Crise. Uma Exploração Hermenêutica 

da Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 237 e GRAU, Eros 
Roberto. Ensaio e discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 55. 

318 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Los Métodos de la Interpretação Constitucional – Inventario y 
Critica. In: _______. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. Trad. Juan Luis Requejo Pagés e 
Ignácio Villaverde Menéndez. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993. p. 24. 



  
 

Sobre o intérprete, é bom que se diga de logo a quem estamos nos 

referindo. Para Hans Kelsen,319 e com ele a doutrina tradicional, o intérprete 

autêntico é o juiz, o aplicador do Direito. Filiamo-nos à corrente de pensamento de 

Peter Häbeler, por defender uma hermenêutica constitucional aberta em razão da 

sociedade pluralista à que nós formamos. Contesta o autor a exclusividade estatal 

na interpretação constitucional do Direito, entendendo ser a interpretação 

constitucional um processo aberto, havendo uma integração da realidade nesse 

processo.320 

Para ele, são considerados intérpretes da Constituição tanto o juiz 

quanto o advogado, as partes envolvidas no litígio, os peritos, as testemunhas, os 

integrantes de associações, ou seja, qualquer participante do mundo da vida.321 

E assim o é porque a norma, ou melhor, o texto não é uma decisão 

pura, simples e acabada, ela é produzida com dados tanto “do mundo do dever ser, 

como do ser”.322 Lembra-nos Hesse que a norma constitucional não tem existência 

autônoma em face da realidade.323 

Essa separação entre os dois mundos é nítida na teoria dogmática, 

porém se torna inviável em uma perspectiva do Direito que deseja garantir mais do 

                                                
319 Vide KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
320 Essas idéias são defendidas pelo autor em sua obra: Hermenêutica Constitucional – A 

sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: Contribuição para a interpretação pluralista e 
“procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 
1997.  

321 “O Direito deve ser entendido como uma prática dos homens que se expressa em um discurso que 
é mais que palavras, é também comportamentos, símbolos, conhecimentos, expressados (sempre) 
na e pela linguagem. É o que a lei manda, mas também o que os juízes interpretam, os advogados 
argumentam, as partes declaram, os teóricos produzem, os legisladores sancionam ou os 
doutrinadores criticam”. Cf. STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m)Crise. Uma 
Exploração Hermenêutica da Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 
p. 211. No mesmo sentido, SCAFF, Fernando Facury. A Constituição Econômica Brasileira em seus 
15 Anos. In: Revista de Direito Público da Economia, n. 2, p. 82, abr./jun., 2003.  

322 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2003. p. 31. 

323 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1991. p. 14. 



  
 

que a estabilidade das relações. Afinal ele não é “um jogo de vidrilhos que se olha 

contra o sol. Tudo pelas formas e em função das formas”.324  

Na repetição desse modelo, em nome da tão sonhada estabilidade, 

podemos chegar a um resultado não razoável.325 Cabe a nós refletirmos sobre o 

preço que estamos pagando pela ilusão de uma certeza jurídica. 

Quantas decisões são proferidas pelos Tribunais afastadas do mundo 

da vida, entretanto, com a consciência tranqüila do julgador de que fez o que tinha 

que ser feito. E mais, vimos os direitos fundamentais sendo negados, ou ignorados, 

sob o argumento de que as regras estabelecidas pela Constituição são 

programáticas, necessitando de uma complementação pelo legislador. 

A idéia de que o processo hermenêutico completa o trabalho do 

legislador não é percebido pelo intérprete, que continua a se utilizar da justificação 

interna do Direito, através da subsunção, pois mais fácil, a buscar uma justificação 

externa, ou seja, conexão dos fatos com as normas.326 

Nossa hipótese de estudo, neste trabalho, mostra-nos ser possível 

utilizarmos a hermenêutica para construirmos decisões satisfatórias, tentando 

materializar muito mais os anseios da sociedade do que nos preocuparmos em 

“tornar a lei perene e intocável”.327 

Aqueles que defendem a permanência do monopólio postal nas mãos 

da União após a Constituição de 1988 fecham os olhos para a redefinição da função 

estatal, o processo de desestatização, o alargamento da noção de interesse público, 

a existência de diversas empresas privadas já prestando esses serviços de forma 

                                                
324 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 262. 
325 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 34. 
326 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 167. 



  
 

satisfatória (mundo da vida),328 a verificação de que a iniciativa privada tem melhores 

condições de prestar os serviços públicos do que o Estado, se assim estiverem bem 

regulamentados. Como nos lembra Duguit, os fatos são mais fortes do que todas as 

teorias.329  

Interpretam o art. 21, X da CF de forma extensiva, deixando de lado a 

impossibilidade de assim o fazer em razão do fundamento constitucional da livre- 

iniciativa, esquecendo-se também de que o Estado, hoje, apresenta-se como 

subsidiário. 

Em recente Simpósio Nacional de Direito Constitucional, realizado na 

cidade de Curitiba/PR sob a organização da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional, um dos oradores, Ubirajara Custódio Filho, proferiu a palestra 

intitulada: Serviço Público e Democracia no Setor Postal,330 e, apontando a saída 

para a celeuma que envolve a manutenção ou não do monopólio postal, afirmou 

estar nas mãos do legislador331 a sua solução.  

                                                                                                                                                   
327 AGUILLAR, Fernando Herren Fernandes. Constituição Sintética ou Analítica. In: Revista de 

Informação Legislativa. Brasília, ano 24, n. 96, p. 96, out./dez., 1987.  
328 Cf. Noticiou o Jornal do Commercio, existem em todo o país cerca de 15 (quinze) mil empresas 

privadas prestando o serviço, empregando em média 1 (um) milhão de pessoas. Em Pernambuco, 
são 6 (seis) empresas, gerando em torno de 1.500 (um mil e quinhentos) empregos. Disputa pelos 
Serviços Postais. Jornal do Commercio. Recife, Caderno de Economia, de 31 out. 2004, p. 3. 

329 DUGUIT, Léon. Las Transformaciones del Derecho Público.Trad.: Adolfo Posada e Ramon 
Jaen. 2. ed. Madrid: Francisco Beltran, 1926. p. 102. 

330 Palestra realizada em 05/10/2004 no Teatro Guairá/PR. 
331 Os doutrinadores não podem se dar ao luxo de fechar os olhos para a nova realidade. Ao não 

concordarmos que a saída está nas mãos do legislador, lançamos as palavras de Paulo Bonavides 
que assim se expressou: “A par das relutâncias do Poder Central em admitir a gigantesca crise que 
se abate sobre o Brasil, é de notar, por igual, a falência representativa do sistema legislativo. Sua 
certidão de óbito na gestação de um Estado democrático e social de Direito desde muito se acha 
lavrada em 4.045 medidas provisórias, editadas ou expedidas a partir da instalação do regime 
federativo e constitucional de 1988, bem como em 649 projetos de Emenda Constitucional que ora 
tramitam nas duas Casas do Congresso”. Em: Teoria Constitucional da democracia participativa 
– por um direito constitucional de luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma 
repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 92. 



  
 

Ora, essa conclusão não traz nenhuma resposta ao jurisdicionado, 

nem muito menos ao Judiciário, que, diante de centenas de ações envolvendo a 

matéria, não pode cruzar os braços à espera de uma definição do legislador.332 

No caso em apreço, estamos diante de duas hipóteses de 

interpretação do texto constitucional que os Tribunais333 deverão analisar e verificar 

a que melhor condiz com o mundo da vida, devendo estar fundamentada 

validamente pelas normas constitucionais.  

A saída encontrada pelo palestrante parece esquecer os reflexos da 

pós-modernidade no Direito, quais sejam: 

• O Poder Judiciário desempenhando uma função política. 

• A nova hermenêutica Constitucional. 

A primeira conseqüência traz consigo a quebra do paradigma da 

separação de poderes. Na verdade, temos que, se os Poderes da União puderem de 

per si concretizar as normas constitucionais é porque a harmonia se faz presente na 

divisão dos trabalhos, e que a separação de poderes está sendo realizada 

satisfatoriamente. Contudo, esse raciocínio não nos leva a defender que se o Poder 

competente for omisso, deixando de efetivar as normas constitucionais, os outros 

deverão também se omitir sob o argumento de que estaria fora da sua competência, 

posto que essa conduta não refletiria a vontade do povo e conseqüentemente da 

Constituição Federal.  

                                                
332 Na mesma opinião, ver REALE, Miguel. Gênese e Vida dos Modelos Jurídicos – Problemas de 

Semântica Jurídica, In: O Direito Como Experiência. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 209-218, e 
COELHO, Inocêncio Mártires. Elementos da Teoria da Constituição e de Interpretação 
Constitucional, In: ______ et alli. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2002. p. 55-73. 

333 A Associação Brasileira das Empresas de Distribuição (ABRAED), interpôs no Supremo Tribunal 
Federal, uma argüição de descumprimento de preceito fundamental contra a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, questionando a existência de monopólio postal (ADPF 46). O julgamento foi 
iniciado em meados de junho de 2005, estando até o momento suspenso, em razão do pedido de 
vistas, após o voto do relator pela procedência do pedido e um voto divergente. Ver também os 
Recursos Extraordinários: 427149; 423548; 421248; 417980; 4083397. E Especial n. 670604/PE.  



  
 

Cada vez mais, os atos, contratos, regulamentos e operações materiais 

encetados pela Administração Pública, mesmo no exercício de competências 

discricionárias, devem exprimir não a decisão isolada e pessoal do agente público, 

mas as escolhas politicamente informadas que, por essa via, demonstrem os 

interesses públicos a concretizar.334 

Não sabemos dizer ao certo se essa harmonia e independência, 

trazidas com a separação dos poderes, não seriam um instrumento para sociedades 

ainda imaturas na consecução do bem comum, cujas tarefas devem ser 

rigorosamente separadas, pois, do contrário, existiria sempre a preocupação de o 

mais forte se sobrepor ao mais fraco, como nos Estados Absolutistas.  

Isso não seria uma preocupação de povos que ainda não estão 

politicamente organizados,335 inconscientes de seu papel institucional? 

A interpretação conferida ao princípio da separação dos poderes tem 

sido questionada pela doutrina e jurisprudência em razão da constatação de que a 

relação entre os governantes e governados vem sendo sobremaneira modificada a 

partir dos Estados Democráticos.336 Hoje, os deveres estatais são muito mais de 

políticas do fazer do que de sua negação.337 

                                                
334 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 267-268. 
335 O politicamente organizado não no sentido formal, jurídico, mas na formação da sociedade 

consciente da sua responsabilidade. Porém não na visão romântica de que todos devem ajudar uns 
aos outros, no sentimento de fraternidade e, sim, tendo a certeza de que se vivemos em grupo 
todos devem gozar dos resultados já alcançados, pois, do contrário, a proteção individual estará 
ameaçada. 

336 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo critica o uso inadequado de O Espírito das Leis, onde não se 
encontrará nem separação funcional nem material das autoridades estatais. “A idéia de separação, 
entendida como acantonamento estrito dos poderes, cada um com o monopólio pleno sobre uma 
respectiva função, é uma interpretação radicalmente falsa”. Em: Revolución Francesa y 
Administración Contemporánea. Madrid: Civitas, 1994. p. 49. 

337 Habermas nos fala em direitos negativos do cidadão perante o Estado, que passam agora a ser 
pensados de forma positiva como direitos de participação. Em: Mudança Estrutural da Esfera 
Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Trad. Flávio R. Kothe. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 262-264. 



  
 

A participação e a vigilância dos poderes para que a máquina estatal 

corresponda à vontade da nação fazem-se muito maiores atualmente localizando-se 

a harmonia dos poderes na cooperação das instituições entre si, e com a sociedade 

civil. Daí a crescente utilização de mecanismos como os contratos de gestão para 

atender às políticas públicas. 

O axioma da separação repousa agora numa distinção funcional e orgânica 
de poderes, que é a da democracia participativa, assentada com verdade, 
solidez e legitimidade, sobre pontos de um eixo axiológico cifrado num 
único princípio cardeal: o princípio da unidade da Constituição.338 
 

 Citemos o exemplo das relações familiares para esclarecer que essa 

independência dos poderes não pode ser tida como absoluta, sob pena de 

prejudicar o objeto protegido.  

Na divisão das tarefas do lar, coube à mãe a fiscalização e o 

acompanhamento das atividades escolares, atentando para as deficiências e a 

conduta dos filhos. Se a mãe tem sido relapsa, omissa, por motivos vários, ou está 

equivocada em seus ensinamentos comportamentais, o pai, ao interferir, seja 

questionando tal atitude, seja determinando o que deve ser feito, não estará 

usurpando o papel que coube à mãe na divisão das tarefas, pois o pátrio poder é 

exercido conjuntamente. Se houve uma separação das funções educacionais, foi, 

sem dúvida, para beneficiar os filhos, mas se uma das partes não está conseguindo 

atingir o que foi preestabelecido, nada mais certo que o outro, observador das 

dificuldades presentes, e preocupado com os resultados, descumpra o que foi 

acordado e interfira na execução da tarefa.  

O que não deve ser esquecido, entretanto, é que o trabalho 

inicialmente único, ou seja, a educação dos filhos, foi repartido em várias atividades 

                                                
338 Cf. BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa - por um direito 

constitucional de luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma repolitização da 
legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 27.     



  
 

para assim ser melhor desempenhado, mas isso não faz com que esqueçamos do 

objetivo maior, o resultado perquirido nessa divisão de tarefas. É isso que deve ser 

protegido, não a forma como se chegará ao resultado. 

Da mesma maneira, acontece com o Estado. O interesse que circunda 

todos os Poderes da União é o público, esse é que deve ser sempre procurado. Se 

um ente público, em determinado momento, encontra-se em dificuldades de 

visualizar o motivo pelo qual foi criado, seja através do uso arbitrário do poder, seja 

pela ausência de políticas públicas, caberá aos outros usar de instrumentos cabíveis 

ao seu alcance para modificar tal situação,  

a fim de que se possa, uma vez por todas, extirpar as raízes da crise 
constituinte, que outra coisa não significa nem representa senão o 
quebramento e depravação do contrato social por formas políticas e 
desmoralizadas do governo, adversas aos interesses, às exigências e aos 
valores da nacionalidade e do povo.339  

 

Se o Poder Executivo insiste em chamar para si a competência 

exclusiva na exploração do serviço postal cabe sim ao Poder Judiciário interferir, 

efetivando os princípios constitucionais. Se o interesse público está sendo 

observado na entrega aos particulares dos serviços postais, e se esse entendimento 

é consoante com o novo modelo econômico escolhido pelo constituinte, sendo até 

um dos fundamentos da República, não há porque ficar omisso. 

Aqui voltamos à questão: devemos verificar primeiro a finalidade de 

entregarmos esses serviços aos particulares, ou nos limitaremos a analisar 

competências? A simples conclusão de que, bem ou mal atendendo aos interesses 

coletivos apenas o ente estatal deverá prestar o serviço postal em razão do exposto 

no art. 21, X da CF é que não podemos aceitar. É um argumento muito simplista, 

                                                
339 BONAVIDES, Teoria Constitucional da Democracia Participativa - por um direito constitucional 

de luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 14. 



  
 

nada que uma análise mais atenta ao dispositivo e às circunstâncias que o envolvem 

não derrubasse.  

Notemos que a discussão, mais uma vez, gira em torno de uma 

concepção subjetiva ou objetiva sobre a matéria. Aqui não podemos deixar de 

transcrever as palavras de Léon Duguit, que percebeu essa situação desde o 

começo do século passado: 

As declarações de vontade dos governantes só possuem valor na medida 
em que estão conformes com a regra de direito, ..., e que se impõe a todos 
os membros duma sociedade, por ser como que a armadura dessa 
sociedade. Na nossa concepção, a lei não tem o carácter duma ordem 
dada pelo Parlamento e que se imponha porque é o Parlamento que a 
formula. Os 900 indivíduos que compõe o Parlamento não podem dar-me 
uma ordem; a lei só se imporá à obediência dos cidadãos quando seja a 
expressão ou a execução duma regra de direito; e é dever dos governantes 
organizarem o corpo legislativo de maneira que sejam reünidas tôdas as 
garantias possíveis para que êle não ultrapasse essa missão. A decisão 
jurisdicional só é válida na medida em que seja conforme ao direito, - quer 
aplique uma regra do direito, quer verifique a existência duma situação 
jurídica subjetiva. O acto administrativo, enfim, não se reveste de carácter 
próprio por emanar dos governantes e dos seus agentes; o acto 
administrativo só terá eficiência quando as condições normais e gerais de 
qualquer acto jurídico nele se encontrem reunidas.340 Grifos Nossos. 
    

A contribuição que o Poder Judiciário tem a dar na efetivação das 

normas constitucionais é fundamental para a construção do Estado idealizado pela 

coletividade. O avanço político de uma nação depende de sua manifestação. 

Em cada fase vivenciada pelo Estado Moderno, foi exigida uma 

participação maior de um dos poderes. Com o Estado Liberal, e a criação do 

princípio da legalidade, esteve o Poder Legislativo em evidência; com o Estado 

Social, passou o Poder Executivo a ser cobrado na implementação das políticas 

públicas; agora, no Estado Democrático do Direito e, de uma certa forma, pela 

falência dos dois modelos anteriores, passa o Poder Judiciário a ser a principal via 

concretizadora dos direitos.  

                                                
340 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Trad.: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 

36-37 (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). 



  
 

Se os agentes executores não estão atentos quanto às suas 

atividades, compete ao Poder Judiciário determinar que se cumpra o que foi 

estabelecido por lei, principalmente pelo Poder Constituinte. Sua atividade serve 

como uma das formas de reforçar a aplicação da Lei, e seus agentes não podem 

ficar omissos, solucionando os conflitos por meio apenas da subsunção do fato à 

norma.  

Por isso, os juízes são incômodos para os governos. Mais incômodos 
quanto maior for o apetite autoritário dos governantes. É tarefa do judiciário 
ser incômodo, porque consiste ele exatamente em obstáculo, obstáculo da 
cidadania contra o abuso.341 
  

O Poder Judiciário tem o dever de pôr em prática esta Constituição, tal 

qual os outros Poderes. Sua neutralidade e imparcialidade não se localizam nos 

bastidores das transformações sociais, ele tem sua parcela de contribuição na 

construção do Estado de Direito.  

O papel político dos juízes renasce e se afirma a cada novo dia, nesta 
realidade de descalabro social; a antiga ”neutralidade” do juiz torna-se cada 
vez mais um vício a ser urgentemente sanado, surgindo como perfil do 
magistrado ideal aquele que opta por colorir ideologicamente a lei que 
aplica na prática diária.342 
 

Não se concebe mais que a simples menção de direitos e deveres 

esgote a participação do Estado, fazendo crer à população que seus direitos já estão 

garantidos. Ou ainda a cômoda posição da Magistratura Brasileira de não promover 

a efetivação dos direitos, como se isso não lhe pertencesse, estando fora do âmbito 

da sua responsabilidade. “A angústia das partes é a angústia do juiz, a possibilidade 

                                                
341 MACIEL, Cláudio Baldino. Juízes são Incômodos. In: Revista da Associação dos Magistrados 

Brasileiros, ano 5, n. 11, p. 254, 2001. 
342 GAULIA, Cristina Tereza. A interpretação das Leis Principiológicas e a Convicção Político-

Ideológica do Magistrado. In: Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 5, n. 11, 
p. 144, 2001.  



  
 

de resgate da dignidade do homem através da concretização e efetivação dos 

comandos da lei, sua meta maior”.343 

O Estado somos todos nós, formando instituições fortes e 

compromissadas com as suas atividades, a sociedade civil organizada, atuante e a 

iniciativa privada consciente de sua responsabilidade no desenvolvimento 

sociopolítico-econômico do País. 

Nós nos acostumamos tanto em resolver apenas os nossos problemas 

que esquecemos que o todo se completa com as partes. Da mesma forma, podemos 

pensar o serviço público e assim ultrapassarmos o paradigma de que o interesse 

público é inversamente proporcional ao privado. 

Quanto à segunda conseqüência apontada pela pós-modernidade, ou 

seja, a importância da hermenêutica constitucional, podemos repetir aqui o discurso 

tradicional e dizer que essas mudanças irão trazer resultados indesejados ao Direito, 

entre eles, a insegurança jurídica, entretanto, essa é um processo natural da 

contemporaneidade, que consideramos até inevitável. Por outro lado, a segurança e 

a insegurança não têm um entendimento absoluto em razão da própria 

complexidade da vida, assim como a própria racionalidade. Pensá-la no singular traz 

enormes dificuldades à sociedade moderna.344  

A certeza jurídica pede mais do que a eliminação da arbitrariedade, ela 

deseja que a decisão seja conforme o Direito e em concordância com outras normas 

                                                
343 GAULIA, Cristina Tereza. A interpretação das Leis Principiológicas e a Convicção Político-

Ideológica do Magistrado. In: Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 5, n. 
11, p. 143, 2001. 

344 Sobre a dificuldade em conceituar a racionalidade, ver NEVES, Marcelo. Prefácio. In: TEIXEIRA, 
João Paulo Allain. Racionalidade das Decisões Judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 
p. XIII. 



  
 

sociais.345 A racionalidade de uma decisão deveria ser medida pelos “padrões 

decorrentes dos costumes que ainda não se condensaram em normas”.346 

As conseqüências do afastamento do Direito do mundo da vida 

serviram como ferramentas para a nova hermenêutica construir um discurso 

razoável, chegando-se à tão propagada racionalidade das decisões. Mesmo porque 

o postulado da objetividade jurídica não está na criação de um ideal absoluto, mas 

em um “postulado de uma racionalidade verificável da aplicação do direito suscetível 

de discussão”.347  

Não nos preocupamos se essa abertura na interpretação dos textos 

normativos gerará diferentes decisões judiciais, levando à total insegurança nas 

relações jurídicas. E não nos preocupamos porque entendemos ser esse discurso 

falacioso, preocupado apenas em manter o status quo. 

Fixamos os olhos na idéia de que a certeza jurídica e a previsibilidade 

serão alcançadas quando a decisão estiver racionalmente e razoavelmente 

fundamentada e, isso não quer dizer que esse procedimento não seja controlável.348 

Devemos trabalhar em torno de uma metódica de interpretação constitucional, assim 

como nos alertou o professor Müller.349 Essa deve ser a preocupação do cientista do 

Direito que se propõe estudar a matéria. 

                                                
345 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 27. 
346 Vide HESSE, Konrad, Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 

Alemanha. Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. Friedrich Muller 
também nos aponta a existência de um Direito Consuetudinário com plena qualidade de norma, 
afirmando: “A não-identidade de norma e de texto da norma, a não-vinculação da normatividade a 
um teor literal fixado e publicado com autoridade ressalta também do fenômeno do direito 
consuetudinário”. Em: Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 54. 

347 MÜLLER, Friedrich, Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 65.  

348 Essa é a tarefa da interpretação nos fornecida por HESSE, Konrad. Elementos de Direito 
Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 55. 

349 Para o autor o intérprete deve interpretar as normas com uma metódica, com a hermenêutica, 
evitando as ponderações de valores, sistemas de valores, pois conduzem a insinuações 



  
 

No Estado Democrático, a ciência jurídica não pode abrir mão de seus 

resultados e de seus modos de fundamentação e de discussão. Admitir uma 

racionalidade universal, integral, significaria ignorar o caráter de decisão e de 

valoração do Direito,350 mas isso não quer dizer que não busquemos a tecnicidade 

da lei constitucional através de “objetividade genericamente alcançável pelo trabalho 

jurídico, a serviço da clareza das normas, da clareza dos métodos e da segurança 

jurídica próprias do Estado de Direito”.351 Não queremos um Estado do Judiciário!352 

  Como não estamos satisfeitos com o modelo sociopolítico-econômico 

que vem sendo aplicado pelo Brasil, estamos sempre à procura de novas soluções, 

mesmo porque “não merece o privilégio de viver o seu tempo quem não é capaz de 

ousar... Ousar pelo social, jamais pelo individual de e em si mesmo”.353  

Percebemos que a autolimitação das técnicas de interpretação 

tradicional é ilusória diante dos problemas encontrados na práxis. Na verdade, elas 

servem como “pontos de vista auxiliares”,354 porém insuficientes e incompletos 

diante da complexidade do mundo dos fatos. 

É preocupante vermos o Brasil ocupando a 10ª posição no ranking dos 

países com maior economia do mundo, em 1998 e, em contrapartida, 75 milhões de 

pessoas não encontrarem um atendimento de mínima qualidade nos Serviços 

                                                                                                                                                   
ideológicas. Em: Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. ed. 
São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 36.  

350 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 66.  

351 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad., Peter Naumann. 2. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 43-44. 
352 MÜLLER, Friedrich, op. cit., p. 33. Nessa mesma obra, o autor mostra a sua preocupação com a 

inconstância do Tribunal Federal da Alemanha em aplicar as técnicas tradicionais de interpretação, 
deixando-as, às vezes, em segundo plano diante de uma aplicação com o sentido da lei que o 
transcende, se corresponder melhor a uma decisão valorativa da Constituição. Utiliza o Tribunal, a 
natureza das coisas, o mundo dos fatos, como recurso para a proibição do arbítrio. Existem várias 
passagens na obra demonstrando essa inconstância e falta de uma metódica, retiramos essas 
observações principalmente das páginas 29, 30 e 37.   

353 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 269. 



  
 

Públicos de Saúde, de Assistência Social, vivendo em condições precárias de 

habitação, alimentando-se mal ou passando fome.355 Isso demonstra claramente 

que o modelo de sociedade que construímos não está funcionando para a maioria 

da população brasileira.   

A rigidez na aplicação do Direito Administrativo deve ser repensada e 

balanceada com o interesse público do caso concreto. Ademais, não podemos 

esquecer que estamos  

diante de um Direito Administrativo mais complexo e plural que abandona a 
idéia de que uma atividade administrativa só é racional na medida em que 
estiver previamente prevista e detalhadamente normatizada; que a 
substituiu por técnicas de análise, gestão e responsabilidades 
estratégicas.356 
 

Devemos estar cientes da importância da interpretação na preservação 

da força normativa da Constituição. Se as situações fáticas mudam, a interpretação 

deve ser usada, buscando-se concretizar o sentido dos textos, evitando-se 

mudanças desnecessárias na Constituição. Pois quanto mais se alterar a 

Constituição, mas ela perderá a sua força normativa.357 

A expectativa de certeza que desejamos será encontrada quando a 

decisão ou a interpretação estiverem previstas na Lei (ou admitidas); o discurso for 

racional, e a decisão atender aos valores dominantes.358 

                                                                                                                                                   
354 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 44.  
355 Ver KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha – os (des) 

caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. p. 
17. Dados da pesquisa do IBGE.  

356 ARAGÃO, Alexandre Santos de. As Agências Reguladoras Independentes e a Separação de 
Poderes – Uma Contribuição da Teoria dos Ordenamentos Setoriais. Revista dos Tribunais, 
Fascículo Civil, v. 786, ano 90. p. 44, abr. 2001.  

357 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1991. p. 22-23. 

358 AARNIO, Aulis. Lo Racional Como Razonable – un Tratado de la Justificación Jurídica. Trad. 
Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionais, 1991. p. 244. 



  
 

A procura por boas razões leva-nos a esse discurso racional. Mas 

precisamos nos permitir pensar, questionar os argumentos, para só assim construir o 

nosso.  

A possibilidade de o serviço postal ser prestado pelos particulares 

como se pôde verificar depende de nosso trabalho hermenêutico, na busca de uma 

melhor decisão para resolver o problema. Essa decisão não pode ser mera repetição 

do que já foi pensado por outros, posto que “a interpretação jurídica não é pura e 

simplesmente um pensar de novo aquilo que já foi pensado, mas, pelo 

contrário, um saber pensar até ao fim aquilo que já começou a ser pensado por 

um outro”.359   

    

                                                
359 RADBRUCH, Gustavo. Filosofia do Direito. v. I. Coimbra: Armênio Amado, 1961. p. 274. 



  
 

 
6 A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL NA UNIÃO EUROPÉIA:360 UMA 

EXPERIÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO DIREITO BRASILEIRO 

 

A abertura do setor postal na União Européia vem sendo realizada à 

medida que o mercado comum europeu amadurece e se estabiliza. Acompanha, 

dessa forma, a passagem do Estado-Empresário para o Regulador361, parecendo 

haver um consenso nos Estados-Membros quanto à necessidade de assegurar uma 

combinação harmoniosa dos mecanismos de mercado e das missões de serviço 

público.362 

Possibilitar a concorrência foi, desde sempre, um dos objetivos da 

União Européia. Investia-se em um projeto de livre circulação de bens, serviços e de 

pessoas, tornando a economia uma questão essencialmente privada.363  

No âmbito dos serviços públicos, via-se a incapacidade dos Estados-

Membros de continuarem a arcar com todas as atividades ligadas ao bem-estar 

social, fazendo com que a organização dos gastos públicos fosse uma preocupação 

predominante. Mas, se ao mesmo tempo, o interesse era alcançar uma liberalização 

do mercado, a fim de propiciar o crescimento e a integração da comunidade, ficava a 

angústia de garantir um fornecimento mínimo desses serviços a todos os seus 

integrantes. Poderia o mercado fazer esse papel? 

Por meio das leituras dos Tratados,364 das Comunicações, das 

Resoluções e das Diretivas365 expedidas pelas autoridades Públicas na União 

                                                
360 Os dados colhidos para a elaboração deste capítulo, bem como os textos dos Tratados, Diretivas, 

Comunicações e Resoluções do Parlamento foram conseguidos no site <www.europa.eu.int.> 
Acesso em: 31 de março de 2005. 

361 Ver os artigos 82 e 86 do Tratado da Comunidade Européia. 
362 Ver o Livro Branco sobre os serviços de interesse geral – COM (2004) 374 final. 
363 MOREIRA, Vital. Os Serviços Públicos Tradicionais sob o Impacto da União Européia. In: Revista 

de Direito Público da Economia, Editora Fórum, n. 1, p. 238, jan./mar, 2003.  
364 Ver os Tratados de Roma, Maastricht e Amsterdã. 



  
 

Européia, podemos afirmar que a concretização desse objetivo tornou-se uma 

responsabilidade partilhada por todos. Haveria então que se encontrar uma solução 

que compatibilizasse o interesse do mercado com o da coletividade.  

A partir da proposta de abertura do chamado Mercado Comum 

Europeu,366 a iniciativa privada apresentou-se como apta a desenvolver serviços de 

relevante interesse coletivo, possibilitando o equilíbrio entre os dois interesses. Os 

Estados-Membros, tiveram que adaptar as suas antigas regras às novas diretrizes 

desse mercado, passando a dividir a competência, antes exclusiva, de propiciar o 

bem-estar da população através dos serviços públicos.  

Para a oferecimento dessas atividades à população, o Direito europeu 

não impôs a privatização dos serviços públicos, mas a sua liberalização. A 

neutralidade, no que diz respeito à propriedade, foi frisada pelo Tratado Constitutivo 

da União Européia, atual art. 296.367 Sem proibir a intervenção do Estado na 

economia, impõe regras para essa intervenção, assegurando assim a concorrência. 

O Tratado de Roma nem sequer fazia referência aos serviços públicos. 

Não sabemos se por não querer de logo entrar em uma seara polêmica, porque 

cada Estado-Membro tratava a matéria internamente de forma diversa, ou porque já 

se pensava em um novo modelo para esse tipo de atividade.368 

                                                                                                                                                   
365 No decorrer deste capítulo, analisaremos alguns desses documentos. 
366 O art. 7ºA do Tratado estabelece que esse mercado compreende um espaço sem fronteiras 

internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais sejam 
assegurados. 

367 REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva Concepción y 
Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 103-104 e 111. Vide também MARTINS, Ana Maria Guerra. A Emergência de um Novo 
Direito Comunitário da Concorrência – as Concessões de Serviços Públicos. In: Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra: Coimbra, v. XLII, n. 1, p. 78, 2001. 

368 A Comunicação da Comissão sobre os serviços de interesse geral na Europa – COM/2000/0580 
final, anexo II, p. 40, traz-nos a definição de serviço público nos seguintes termos: “Trata-se de uma 
expressão ambígua, uma vez que se refere quer ao próprio organismo que presta o serviço quer à 
missão de serviço geral que lhe é confiada... Verificam-se por vezes equívocos entre a expressão 
“serviço público”, que diz respeito à vocação de prestar um serviço ao público na perspectiva do 



  
 

Por uma razão ou outra foram criados os termos serviço econômico de 

interesse geral369 e serviço de interesse geral370 para disciplinar as atividades. Como 

o próprio nome diz, que tivessem uma relevância para a coletividade. Estes serviços 

englobam os serviços em rede, entre eles os serviços postais, como também o de 

educação, saúde e serviços sociais.371  

Uma característica interessante desses serviços é o fato de inexistir 

qualquer impedimento na sua exploração de serem realizados pelo Estado ou pela 

iniciativa privada, vez que o critério para uma atividade receber essa qualificação é 

meramente objetivo.372 Em conseqüência as regras relativas à concorrência se 

aplicam sem distinção as empresas públicas e privadas, principalmente no que diz 

respeito aos artigos 85, 86 e 92 do Tratado.373 

A reestruturação do setor postal, e a possibilidade de concorrência 

dentro dos Estados-membros, não poderiam ficar à margem dessa nova perspectiva 

de serviço público. As mudanças ocorreram de forma paulatina, após vários debates, 

consultas públicas, relatórios, sugestões.  

                                                                                                                                                   
serviço a prestar, e a expressão “sector público” (incluindo o funcionalismo público) que se refere 
ao estatuto jurídico dos prestadores do serviço, na perspectiva da propriedade desse serviço”. Ver 
também REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva 
Concepción y Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.) Uma Avaliação das Tendências 
Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 103-104 e 111. 

369 Esse termo é utilizado no art. 86 do Tratado que instituiu a União Européia e, mais recentemente, 
no art. 16º. Na definição trazida pela COM/2000/0580 final, anexo II, p. 40, publicada no Jornal 
Oficial C 17, de 19.01.2001, encontramos como sendo “serviços de mercado que os Estados-
Membros sujeitam-se a obrigações de serviço público em função de critérios de interesse geral. 
Abrange em princípio, as redes de transporte a energia e as comunicações”. 

370 O Livro Verde sobre os serviços de interesse geral usa a expressão como gênero, havendo 
serviços incluídos nessa classificação com natureza mercantil, seriam os serviços de interesse 
econômico geral. COM (2003) 270 final – Jornal Oficial C 76 de 25/03/2004. Na definição trazida 
pela COM/2000/0580 final, anexo II, p. 40, publicada no Jornal Oficial C 17, de 19.01.2001, refere-
se a “serviços de mercado e serviços não integrados no mercado que as autoridades públicas 
consideram de interesse geral e que estão sujeitos a obrigações específicas”.   

371 Ver COM (2003) 270 final – Jornal Oficial C 76 de 25/03/2004. 
372 JUSTEN, Mônica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética 

2003. p. 184-185. Ver também o Livro Branco sobre os serviços de interesse geral – COM (2004) 
374 final. 



  
 

A preocupação de como desenvolver um mercado postal aberto à 

concorrência, sem abrir mão de um serviço mínimo, garantindo a universalidade com 

uma tarifa razoável, mais uma vez estava presente.  

Vejamos que, no fundo, é a mesma preocupação que enfrentamos, ou 

seja, pensar de que forma pode o Brasil organizar o serviço postal, respeitando o 

princípio da livre-iniciativa e, ao mesmo tempo, garantindo e exigindo um 

atendimento mínimo a toda população.  

Para solucionar o problema, foi criado o serviço universal,374 

assegurando o acesso mínimo aos serviços em rede,375 a sua manutenção, e com a 

qualidade já estabelecida, sem interrupções, devendo ser aplicados preços 

razoáveis.  

A Comissão Européia considerou que o serviço universal atende às 

exigências e especificidades do modelo europeu de sociedade, sendo o marco de 

uma política que concilia o dinamismo do mercado, da coesão e da solidariedade.376 

O art. 3.1 da Diretiva 97/67/CE, que dispôs sobre o desenvolvimento 

do mercado interno dos serviços postais comunitários, veio também estabelecer o 

que se entendia por serviços universais naquele setor: 

Os Estados-membros devem assegurar que os utilizadores usufruam do 
direito a um serviço universal que desenvolva uma oferta permanente de 
serviços postais com uma qualidade especificada prestados em todos os 
pontos do território, a preços acessíveis a todos os utilizadores. 

                                                                                                                                                   
373 Cf. CELLI JUNIOR, Umberto. Regras de Concorrência no Direito Internacional Moderno. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 124. 
374 Encontramos, em Odete Medauar e Mônica Justen, referências sobre o uso do termo universal, 

explicando-nos que a origem da expressão encontra-se nos Estados Unidos, tendo sido utilizada 
pela empresa de telecomunicações ATT, em 1893, para assegurar o seu controle no mercado após 
a empresa BELL ter perdido a sua licença sob a justificativa de que somente um serviço 
independente, interligado e extenso poderia garantir um serviço universal e eficaz. Em: Serviços 
Públicos e Serviços de Interesse Econômico Geral. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo 
(coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em 
homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 119, e A Noção de 
Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 2003. p.194, respectivamente. 

375 Ver COM/2000/0580 final, anexo II, p. 40, publicada no Jornal Oficial C 17, de 19.01.2001, que 
também traz a sua definição. 

376 COM/2000/0580 final, de 20.09.2000, publicada no Jornal Oficial C 17, de 19.01.2001 



  
 

  

Na mesma Diretiva, encontramos referência ao prestador do serviço 

universal, art. 1.13, definindo-o como sendo: “a entidade pública ou privada que 

presta um serviço postal universal ou partes deste num Estado-Membro e cuja 

identidade foi notificada à Comissão de acordo com o disposto no art. 4º” (Grifos 

nossos). Mais uma vez aqui verificamos a permissão da iniciativa privada para 

explorar o serviço.  

Essa notificação se faz necessária em razão das normas de 

concorrência, devendo ser realizada com a maior transparência possível, visto tratar-

se de uma limitação ao mercado, combatida quanto possível pela Comunidade.  

A Diretiva também trouxe a possibilidade de o prestador do serviço não 

reservado assumir obrigações de serviço universal. Assim, um mesmo prestador, 

poderá desempenhar as duas funções ou, até mesmo, a sua autorização para a 

prestação dos serviços não reservados estar subordinada ao desempenho do 

serviço universal, art. 9º. Vejamos que o interesse da Comunidade insere-se na 

qualidade do serviço e no atendimento das perspectivas de seus usuários, e não no 

critério subjetivo do prestador. 

O que se via era o desejo de liberar os serviços em rede, aliado à 

manutenção de um serviço universal. Conforme nos diz Ana Maria Guerra Martins, 

essa liberalização tem acontecido de forma gradual, não sendo, porém, simultânea 

para todas as atividades. Entretanto, foi nos setores de telecomunicações, serviço 

postal, dos transportes, energia elétrica e de audiovisual que se verificaram os 

maiores desenvolvimentos, tanto na legislação quanto na jurisprudência.377 

                                                
377 MARTINS, Ana Maria Guerra. A Emergência de um Novo Direito Comunitário da Concorrência – 

as Concessões de Serviços Públicos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Coimbra: Coimbra, v. XLII, n. 1, p. 85-87, 2001. 



  
 

No setor postal, foi a partir da última década do século XX que se 

iniciou a abertura do mercado à livre concorrência e à melhoria do setor.  

Em 1992, foi lançado, pela Comissão, um Livro Verde sobre o 

desenvolvimento dos serviços postais.378 Esse livro tinha, como objetivo, analisar e 

debater a situação postal comunitária, trazendo seus problemas e pensando nas 

soluções para o futuro. 

Esse documento trouxe os seguintes dados: 

01) Situação atual: 

• representava 1,3% do PIB da Comunidade, empregava 1,7 

milhões de pessoas e tinha um volume de negócio em torno de 

59 milhões de euros; 

• os serviços postais públicos detinham 60% do mercado, e as 

empresas privadas, 40%, mas no que se referia ao volume, o 

público detinha 96% e o privado 4%; 

• noventa e três por cento era de postagem nacional, 4%, com os 

demais países da comunidade e 3%, com outros países; 

• de 80% a 85% das entregas eram de natureza comercial ou 

profissional, sendo 55% de cartas e 70% de pacotes.  

 

2) Problemas encontrados: 

• a qualidade era insuficiente e variava muito de um país para 

outro; 

• não havia uma harmonização do serviço entre as redes postais 

dos países da comunidade, ocasionando uma má operatividade;  

                                                
378 COM (91) 476 final, 11/06/1992. 



  
 

• inexistia uma universalidade no serviço, variando de acordo com 

o lugar da prestação; 

• havia distorção comercial tanto nas empresas de natureza 

comercial como naquelas prestadoras de serviço universal. 

 

3) Importância de se ter um serviço universal: 

• tenha a abrangência em todo o território comunitário; 

• seja acessível a todos; 

• proporcione um preço razoável; 

• seja de boa qualidade. 

 

O Livro Verde permite a reserva de alguns serviços dentro do conjunto 

do serviço postal. Para essa reserva, é adotado o critério de peso ou do valor 

franqueado da correspondência, estabelecendo alguns direitos exclusivos ao 

prestador universal a fim de garantir o acesso de todos ao serviço, com uma tarifa 

módica e um mínimo de qualidade.  

O Livro Verde também aponta a preocupação com a velocidade na 

prestação do serviço entre os países-membros, reforçando a importância de se 

definir o serviço universal, as regras de acesso, as normas de qualidade, as tarifas, 

etc. 

Em 02 de junho de 1993, a Comissão entregou, ao Conselho e ao 

Parlamento Europeu, algumas diretrizes sobre o desenvolvimento do serviço 

postal.379 Nessa comunicação, a Comissão apresenta as orientações provenientes 

dos questionamentos feitos em decorrência do Livro Verde e, entre elas, estão: um 

                                                
379 [COM] (93) 247 final. 



  
 

consenso de que existe um setor reservado; a necessidade de melhorar a qualidade 

do serviço; a revisão dos gastos com o serviço, a importância de separar as funções 

de regulação e de exploração. 

Em 07 de fevereiro de 1994, o Conselho adotou uma resolução dos 

serviços postais comunitários,380 tendo, como objetivos, entre outros: 

• criar um serviço universal, que deverá ser implementado em 

toda a comunidade, com atendimento mínimo de qualidade, sem 

discriminação, acessível a todos e com preço razoável, 

devendo, porém, ser economicamente viável; 

• promover uma liberalização gradual do serviço, garantindo, 

todavia, a permanência do serviço universal; 

• separar as funções de regulação e de exploração; 

• observar a coesão econômica, social e territorial. 

 

O Conselho deu um prazo para que a Comissão colocasse esses 

objetivos em prática, devendo as medidas ser transparentes e de fácil aplicação, a 

fim de facilitar a vigilância e o seu cumprimento. O Conselho enviou também essa 

resolução para os Estados-Membros, visando à adesão dos objetivos propostos. 

Em 26 de julho de 1995, a Comissão apresentou um projeto de 

comunicação expondo a compatibilidade da reserva de mercado e a livre prestação 

do serviço.381 

A Comissão apresentou posteriormente, em 17 de outubro de 1996, 

uma comunicação ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Econômico e 

                                                
380 Diário Oficial C 48 de 16.2.1994. 
381 SEC [95] 830 final. 



  
 

Social e ao Comitê das Regiões, informando os dados sobre a consulta pública 

realizada a respeito das medidas estatais relativas ao setor postal.382 

Levando-se em consideração todos os estudos apresentados pelos 

documentos anteriores, surge a Diretiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de dezembro de 1997, estabelecendo as regras comuns para o 

desenvolvimento interno dos serviços postais comunitários e a melhoria da 

qualidade dos serviços.383 

Nas considerações descritas pelo documento, trazendo as 

fundamentações de seus artigos, encontramos todas as observações já expostas 

pela Comissão e pelo Conselho. Entre elas, destacamos: 1) O documento asseverou 

a comprovada importância do serviço postal para a coesão econômica e social da 

Comunidade por se tratar de um instrumento essencial de comunicação e de 

comércio (2). 2) Considerou a necessidade da liberalização do serviço, devendo ser 

observados os direitos e as obrigações do prestador do serviço universal (8). 

Considerou conveniente separar as funções de regulação e de exploração do 

serviço, favorecendo a concorrência leal no setor (39).  

Notemos que, ao mesmo tempo em que a Diretiva fixou as regras para 

se considerar um serviço universal, observância de peso e de preço, já estabeleceu 

que esses critérios seriam revistos a partir de janeiro de 2003, visando a uma ulterior 

liberalização gradual e controlada do mercado (art. 7º, 3). 

Em seqüência, o Parlamento Europeu e o Conselho publicam, em 10 

de junho de 2002, uma Diretiva384 alterando as regras sobre a abertura à 

concorrência dos serviços postais da Comunidade estabelecida na Diretiva 

97/67/CE. 

                                                
382 COM [96] 480 final. 
383 Jornal Oficial n. L 015 de 21/01/1998, p. 014-0025.  



  
 

As mudanças trazidas vêm conciliar a promoção da liberalização 

gradual e controlada do mercado postal à garantia do serviço universal (1).  

Mais uma vez falou-se na importância social e econômica do setor 

postal, principalmente, a integração das comunidades rurais e as de difícil acesso, 

que se beneficiam de um serviço universal (6). Ressaltou também a necessidade de 

o setor postal se modernizar, melhorando a qualidade do serviço e propiciando 

através do aumento da competitividade, a integração do serviço postal com outros 

meios de comunicação (10). 

Estabeleceu a redução do peso das correspondências aplicável aos 

prestadores universais, bem como a liberalização total dos correios transfronteiriços 

de saída, com eventuais exceções a algum Estado-Membro, necessárias ainda à 

manutenção do serviço universal (16). Porém já assinalou a importância de se 

estabelecer um calendário385 de abertura gradual e controlada do mercado à 

concorrência, possibilitando, aos prestadores universais, organizarem-se a fim de 

modernizar e reestruturar o serviço, garantindo a sua viabilidade a longo prazo e em 

um contexto concorrencial diverso (14). Estabeleceu a data de 31 de dezembro de 

2008 para a caducidade da Directiva 97/67/CE.    

                                                                                                                                                   
384 2002/39/CE – Jornal Oficial n. L 176 de 05/07/2002, p. 0021-0025. 
385 Esse calendário foi fixado alterando o art. 7º da Diretiva 97/67/CE, dividindo em duas etapas a 

liberalização do mercado: a partir de 01 de janeiro de 2003, o serviço estava reservado aos 
prestadores universais para as cartas de peso inferior a 100 gramas e, em 01 de janeiro de 2006, 
para as cartas de peso inferior a 50 gramas. O artigo estabelece que esses limites de peso ”não 
são aplicáveis, a partir de 01 de janeiro de 2003, se o preço for igual ou superior ao triplo da tarifa 
pública de um envio de correspondência do primeiro escalão de peso da categoria mais rápida e, a 
partir de 01 de janeiro de 2006, se o preço for igual ou superior a duas vezes e meia essa mesma 
tarifa”.     



  
 

Assim como foi feito com o Livro Verde, a Comissão apresentou 

relatórios386 sobre a aplicação das Directivas 97/67/CE e 2002/39/CE, do qual 

destacamos as seguintes observações: 

• em 2000 o setor postal na EU atingiu receitas aproximadas de 

88 milhões de euros; 

• em 2002 empregava diretamente 8,5 milhões de pessoas; 

• registrado mais de 5 milhões de postos de trabalho vinculados 

ao serviço postal; 

• estabeleceu um serviço universal mínimo, garantindo a 

manutenção de um serviço de interesse geral satisfatório e o 

desenvolvimento do mercado postal; 

• promoveu uma melhoria na qualidade do serviço, registrando-

se, no âmbito do serviço transfronteiriço, que 92,3% foram 

distribuídos no prazo D+3 (– dia do depósito mais três dias 

úteis); 

• os prestadores de serviços postais transformaram-se em 

organizações industriais modernas; 

• propiciou uma harmonização mínima do mercado, ocorrendo a 

separação entre as entidades reguladoras e os operadores; 

• as medidas adotadas criaram uma expectativa quanto à 

possibilidade ainda maior na abertura do mercado, visando a 

uma maior eficiência e rentabilidade.   

 

                                                
386 Primeiro relatório, COM (2002) 632, de 25.11.2002. Segundo relatório, COM (2005) 102, de 

23.03.2005. A Diretiva 2002/39/CE em seu art. 23, determina que a cada dois anos a Comissão 
apresente relatório sobre o desempenho do setor postal. 



  
 

Registramos ainda a expedição de uma Comunicação da Comissão387 

no que diz respeito à interpretação das normas do Tratado sobre o setor postal. 

Essa Comunicação, porém, não vincula a interpretação do Tribunal de Justiça, 

apenas fornece orientações às empresas e aos Estados-Membros sobre a aplicação 

das regras de concorrência no caso concreto. Aprecia também a compatibilidade das 

medidas estatais sobre o serviço reservado em relação às regras da concorrência.  

Ao passo que os Estados-Membros acompanham as determinações da 

comunidade, começam a reestruturar o seu setor postal. Ressaltamos que a Diretiva 

97/67/CE entrou em vigor em 10.2.1998 e determinou a data limite de transposição 

de suas normas pelos Estados-Membros para 9.2.1999. E a Diretiva 2002/39/CE 

entrou em vigor em 5.7.2002, determinando uma data limite para 31.12.2002. 

Entretanto, antes da publicação dessas normas, muitos países já 

haviam aberto o mercado postal às regras do mercado e ao prestador do serviço 

universal, como foi o caso da França, país mais conservador nessa área de serviço 

público, mas que, desde a década de 80, o seu serviço postal deixou de ser 

explorado pelo Estado, tornando-se apenas regulado.388   

Na Alemanha389 e na Bélgica, o setor postal passou a estar sujeito ao 

regime concorrencial.390 Na Espanha, o serviço universal de postagem foi 

estabelecido pela Lei 24/1998. Algumas atividades, todavia, baseados na art. 128.2 

da CF são reservadas à entidade estatal, permanecendo o restante, inclusive parte 

do serviço universal, entregue à livre concorrência.391 Na Itália, assevera Massimo 

                                                
387 Jornal Oficial C 39 de 06.02.1998. 
388 Ver sobre o assunto JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. 

São Paulo: Dialética, 2003. p. 69.  
389 Art. 87f da sua Constituição. 
390 JUSTEN, Monica Spezia. A Noção de Serviço Público no Direito Europeu. São Paulo: Dialética, 

2003. p. 144. 
391 Ver REBOLLO, Luis Martín. Serviços Públicos y Serviços de Interés General: La Nueva 

Concepción y Operatividad del Servicio Público en el Derecho Administrativo ol. In: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências 



  
 

Severo Giannini, o serviço de postagem que, no século XIX, foi desenvolvido de 

forma administrativa, hoje vem se transformando em um serviço econômico, 

fornecido também pela iniciativa privada.392 

Em Portugal, a Diretiva 97/67/CE foi transposta para a ordem jurídica 

interna pela Lei nº 102/99, de 26 de julho e o Decreto-Lei nº 448/99, de 4 de 

novembro, estabelecendo as bases gerais da gestão do serviço bem como as regras 

para a concessão do serviço postal universal, tendo sido alterados pelo Decreto-Lei 

n.º 150/2001, de 7 de Maio, disciplinando o regime de acesso e exercício da 

atividade de prestador de serviços postais explorados em concorrência. Em 

atendimento às regras estabelecidas pela Diretiva 2002/39/CE foi publicado o 

Decreto-Lei n. 116/2003, de 12 de junho, revendo o âmbito dos serviços reservados 

ao prestador do serviço universal no quadro da progressiva liberalização do setor. 

A Comunicação da Comissão de 2000,393 ao analisar o quadro 

regulamentar dos serviços postais no mercado europeu, salientou que sete Estados-

Membros (Dinamarca, Alemanha, Finlândia, Itália, Países Baixos, Suécia e 

Espanha) foram além das determinações da Diretiva no que se refere à abertura dos 

seus mercados. 

Quanto às decisões judiciais, o caso Corbeau394 é referência sobre a 

possibilidade da abertura do mercado postal, a compatibilidade com o prestador 

universal e a aplicação da regra da concorrência. Julgado em 19 de maio de 1993, 

teve como partes o serviço postal da Bélgica e o comerciante de Liège, Paul 

Corbeau.  

                                                                                                                                                   
Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de 
Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 109. 

392 GIANNINI, Massimo Severo. Instituzioni di Diritto Ammnistrativo. 2. ed., Milano: Giuffrè, 2000. 
p. 234 e 593. 

393 COM/2000/0580 final, p. 29. 
394 Nº 320/91, [1993], I- 2568 



  
 

O Sr. Corbeau passou a oferecer um serviço expresso de coleta e 

entrega de correspondência e foi surpreendido com uma ação alegando que estava 

prestando um serviço que era oferecido em caráter de monopólio, a fim de garantir 

um serviço universal. 

A discussão ficou em torno da aplicação ou não do art. 86.2 do 

Tratado, ou seja, saber se o serviço prestado pelo Sr. Corbeau estava 

impossibilitando a continuidade satisfatória do serviço postal explorado com as 

características de um serviço universal. 

A Corte entendeu que a atividade prestada pelo Sr. Corbeau não era 

um obstáculo ao cumprimento da missão de um serviço universal, não colocando em 

perigo financeiro a empresa que desempenhava tal serviço. Levou em consideração 

também que o serviço oferecido diferenciava-se do serviço postal comum, pois havia 

a coleta da correspondência no endereço do remetendo, bem como a possibilidade 

de modificar o endereço do destinatário posteriormente. No caso, não foi afastada a 

regra da concorrência.395 

Vejamos que essa percepção de que a população desejava um serviço 

diferenciado não inviabilizou o serviço postal realizado de forma universal.  

Lembremos, aqui, os problemas enfrentados pelas empresas 

concessionárias de energia ou de água, que contratam as empresas terceirizadas 

para, no ato da entrega das faturas, fazerem a leitura do instrumento de medição do 

consumo. A ECT vem se insurgindo contra esses contratos, alegando a quebra do 

                                                
395 No mesmo sentido, os Casos 90/456/EEC perante a Comissão, Spanish Courier Services, decisão 

de 1/08/90, [1991] 4 CMRL 560; C-48 e 66/90, Netherlands e PTT Nederland (Dutch Courier 
Services), decididos em 12/02/92 e 41/83 perante a Comissão, Itália, [1985] ECR 873. Decisões 
transcritas por CELLI JUNIOR, Umberto. Regras de Concorrência no Direito Internacional 
Moderno. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 130, 138 e 141. 



  
 

monopólio,396 mas, na verdade, mesmo para quem entenda que esse permanece, 

não pode fechar os olhos para essa nova situação. O serviço de leitura desses 

equipamentos não é realizado pela ECT. A iniciativa privada aparece aqui apta a 

prestar o serviço, realizando-o de forma conjugada, propiciando uma queda no custo 

da prestação do serviço, refletindo-se em uma tarifa mais módica. 

Isso nos mostra que o serviço postal não representa mais a simples 

entrega de cartas sociais, essas, aliás, com o uso da internet, vêm sendo cada vez 

mais casuais.397 O setor postal hoje tem que estar aliado às inovações tecnológicas, 

sendo um meio facilitador do desenvolvimento das atividades. Entender que apenas 

a ECT é capaz de atender a essa demanda é desconhecermos o atual mercado 

postal. Devemos pensar em garantir as prestações desejadas pela população e não 

em reservar setores de atividades.     

O desenvolvimento dos serviços de interesse geral no Mercado 

Comum Europeu tem sido acompanhado pelas autoridades, encontrando-se, em 

vários documentos, seja nas comunicações da Comissão, nas Resoluções, nas 

Diretivas ou nos Tratados, a menção a essa nova forma de classificar tais 

serviços.398 

                                                
396 Ver as ações de nº Recurso Especial 3667/SC (9057337); RESP 4.623/PR; 39690/DF; 4873/SP; 

Remessa Oficial em Mandado de Segurança 96.01.13694-0/AM  e 1998.01.00.034502-4/RO – TRF 
1ª Região; Apelação em Mandado de Segurança 96.01.07549-6/GO – TRF 1ª Região; Ação 
Ordinária 2003.83.00.000031-1 6ª VF de PE.   

397 A COM/2000/0580 final, p. 30 já prevê a evolução muito rápida do setor postal, fazendo com que, 
em pouco tempo, o correio eletrônico substitua o correio tradicional, permitindo o desenvolvimento 
de novos serviços, necessitando-se de uma rede de logística muito eficiente para a entrega de bens 
e serviços em toda a União. 

398 Ver, sobre o assunto, BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo. Actualid de los Servicios Públicos. In: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências 
Contemporâneas do Direito Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 43-83. 



  
 

 Queremos destacar duas considerações anunciadas em uma das 

Comunicações da Comissão que recebeu o título de: Os Serviços de Interesse Geral 

na Europa:399 

 

1. La solidaridad y la igualdad de trato, en el contexto de una economía de 
mercado abierta y dinámica, constituyen objetivos fundamentales de la 
Comunidad Europea. Los servicios de interés general contribuyen a la 
consecución de estos objetivos. Los europeos esperan servicios de calidad 
a precios asequibles. Para muchos de ellos, estos servicios de interés 
general suponen auténticos derechos sociales y participan en gran medida 
en la cohesión social e económica. Por ello, los servicios de interés general 
están en la base del modelo europeo de sociedad. 
  

E ainda, 

6. Las sociedades europeas valoran mucho los servicios de interés general 
que han creado. Estos servicios responden, en efecto, a necesidades 
fundamentales. La función aglutinadora de la sociedad que asumen estos 
servicios supera el mero nivel de las preocupaciones materiales y adopta 
una dimensión simbólica: los servicios de interés general ofrecen 
referencias a la colectividad  y desempeñan la función de vínculo de 
pertenencia de los ciudadanos a esta. De esta forma suponen un elemento 
de identidad cultural para todos los países europeos, hasta los gestos de la 
vida diaria.   

 

Não podemos nos esquecer também da Carta de Direitos 

Fundamentais da União Européia400 que, em seu art. 36, assume o compromisso de 

garantir o acesso aos serviços de interesse econômico geral, tendo esse o fim de 

promover a coesão social e territorial da União.  

Com essa preocupação, demonstra a União Européia que o desejo de 

se construir um Mercado Comum Europeu forte, capaz de competir 

internacionalmente, está vinculado também à tradição dos Estados europeus de 

assegurar a universalidade de algumas prestações que a sociedade considera 

                                                
399 COM/2000/0580  
400 A Carta é de 08.12.2000, tendo sido publicada no Diário Oficial das Comunidades Européias em 

18.12.2000.   



  
 

imprescindível para o desenvolvimento desse projeto comunitário, que não seria 

alcançado com o exclusivo jogo das regras do mercado.401 

Como nos referimos em tópico deste capítulo, a experiência da União 

Européia deve ser observada pelo Direito Brasileiro a fim de podermos reestruturar o 

setor postal e darmos fim à insegurança nas relações jurídicas que envolvem as 

empresas privadas prestadoras do serviço.   

Vimos, pelo histórico dos acontecimentos, que a garantia de um 

serviço universal conviveu lado a lado com a liberação do mercado e o 

desenvolvimento do setor. Se a preocupação de aceitarmos o fim do monopólio 

postal passa pela manutenção de um serviço mínimo básico a todos os usuários, 

com uma qualidade definida e com uma tarifa módica, a iniciativa privada não pode 

ser considerada incapaz de realizar esses objetivos. 

Precisamos olhar o horizonte virados para o mar, capazes de aceitar o 

que está além dele, e não nos limitarmos a olhar apenas o continente, achando que 

iremos encontrar a solução para os problemas andando em círculos.  

A experiência européia é válida e plenamente viável dentro de nosso 

ordenamento jurídico. Daí Ari Sundfeld chamar a nossa atenção para a importância 

de se estudar o Direito de uma forma global,402 pois os problemas se repetem e, em 

algum lugar, já se procurou uma maneira melhor de resolvê-los. 

                                                
401 BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo. Actualid de los Servicios Públicos. In: MOREIRA NETO, Diogo 

de Figueiredo (coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito 
Administrativo (obra em homenagem a Eduardo Garcia de Enterría). Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. p. 46-47. 

402 Tema desenvolvido na obra sob sua coordenação Direito Global. SUNDFELD, Carlos Ari; 
VIEIRA, Oscar Vilhena (Coord.). São Paulo: Max Liminad – School of Global Law. 1999. 



  
 

 
CONCLUSÃO 

 

Estamos diante de um problema que vem perturbando os operadores 

do Direito e gerando insegurança nas relações jurídicas, qual seja: a possibilidade 

de as empresas privadas explorarem o serviço postal. 

Encontramos, na doutrina e na jurisprudência, discussões sobre a 

exploração pelas empresas privadas dos serviços postais, analisando se estariam ou 

não desempenhando atividade exclusiva da União e questionando até que ponto se 

justificaria a retirada de tais serviços da atividade econômica. E, ainda, se seria 

possível, por meio da nova hermenêutica, interpretar os textos constitucionais 

chegando-se à conclusão de que o monopólio postal não mais existe, sem depender 

para isso de uma mudança legislativa. 

O uso da nova hermenêutica, tida como filosófica, pois conduz a uma 

determinação do conteúdo das normas e não a uma simples averiguação, permitiu-

nos chegar à conclusão de que as normas constitucionais não recepcionaram as leis 

que criaram o monopólio do serviço postal. 

Se o serviço postal foi explorado exclusivamente pela União até a 

Constituição Federal de 1988, amparado por leis infraconstitucionais, com a 

promulgação da Nova Carta esse regime viu-se modificado, principalmente, pela 

elevação do princípio da livre-iniciativa a fundamento da República. Empresas 

privadas foram criadas com a finalidade de prestarem esses serviços.  

A partir da desburocratização do Estado e do início das privatizações, a 

ordem econômica do Brasil e a própria organização do Estado passaram a ser 

modificadas. O Estado, então intervencionista, começou a ser desejado enquanto 

fiscalizador da ordem econômica e garantidor dos direitos fundamentais. 



  
 

A crise instalada do Estado, fruto de sua ineficiência, foi a causadora 

da construção dessa nova perspectiva no setor público. A desvinculação do que seja 

público ou privado e, mais ainda, o conflito de interesse entre o público e o estatal 

fez surgir uma nova percepção de governo. 

As relações entre o público e o privado foram estreitadas, e o interesse 

público deixou de ser monopólio apenas do Estado, prolongando-se para um espaço 

do público não-estatal. Abriu-se a possibilidade de os particulares desempenharem 

funções que até então pertenciam ao Estado.  

Passamos a procurar não mais o conceito de serviço público ou de 

interesse público, mas à construímos uma noção para esses institutos. 

Ao iniciarmos a implementação de um Estado Regulador, tivemos que 

refletir sobre as suas reais atividades, deixando para a iniciativa privada o campo da 

atividade econômica, acreditando que ela seja capaz de gerar as riquezas do País, 

atuando o Estado como árbitro dessas relações, iniciando também uma cooperação 

entre o público e o privado.  

No que diz respeito ao serviço postal, concluímos que essa atividade 

insere-se no grupo de atividades de interesse econômico geral, que podem ser 

desenvolvidas pelos particulares sob a regulação do poder público e, para isso, 

observamos o mundo dos fatos e lançamos as premissas para a construção de 

nosso discurso.  

Ao interpretarmos a Constituição e as normas infraconstitucionais 

sobre a matéria procuramos seguir uma metódica, concretizando esses textos e 

observando a unidade da Constituição.  

Esteve sempre presente durante a construção dos argumentos de que 

ao possuirmos uma Constituição dos dias atuais, que se modifica a cada dia, e não 



  
 

aquela de 1988, tínhamos de observar o mundo dos fatos, vez que a interpretação 

do texto normativo só seria efetivada através da pré-compreensão do intérprete, dos 

fatos e do próprio texto.  

Observamos, diferentemente dos que defendem a existência do 

monopólio postal pela simples leitura do art. 21, X da CF, que a interpretação literal 

dos textos é apenas um ponto de partida, um indício para a justificação das normas.  

Com isso, construímos o nosso raciocínio sob argumentos vários, 

desde o princípio da livre-iniciativa, a reforma do Estado, as privatizações, a 

observância de momentos históricos diversos, a parceria entre o público e o privado, 

a regulação estatal, permitindo que fôssemos formando as nossas premissas, 

demonstrando-as através da razoabilidade dos argumentos.  

Paramos para pensar e justificar diversos institutos eivados de tradição 

em seus conceitos, com a consciência de que não queríamos respostas prontas, 

ilusórias diante dos problemas encontrados na práxis, desejávamos ir em busca da 

resposta para o nosso problema, que não seria desenterrada do texto normativo, 

mas que seria objeto de construção pelo intérprete, mesmo porque estamos 

procurando fazer doutrina, é este o papel do cientista: doutrinar. Argumentos de 

autoridade ou de uma opinião dominante não são suficientes, posto que “a ciência 

deve celebrar a liberdade: duvidar, contestar, ousar. Seu papel é o eterno 

atrevimento. O conforto do passado é dos colecionadores. Aos cientistas cabe a 

angústia de criar.”403 

Cremos que como estudiosos e aplicadores do Direito precisamos 

facilitar as relações jurídicas, procurando, de forma objetiva, atender aos anseios da 

                                                
403 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 7. 



  
 

sociedade. Foi para isso que o Direito nasceu, ele foi chamado para tentar 

solucionar o que as pessoas individualmente não eram capazes.404  

Com essa inquietação de ser sempre um estudante de Direito à 

procura de boas razões para justificar a nossa hipótese, fomos buscar a experiência 

da União Européia no setor postal e verificamos a aproximação da iniciativa privada 

na prestação de serviços antes só desempenhados pelo setor público. Vimos que a 

preocupação que circundava a abertura do mercado não só postal, mas de todas as 

atividades de relevante interesse coletivo estava na garantia de um serviço universal 

e na possibilidade de os serviços atingirem a coesão política, econômica e territorial.    

Esse serviço universal, com o objetivo de garantir a todos os usuários 

um serviço mínimo básico, com uma qualidade definida e com uma tarifa módica, 

viria a equilibrar o interesse do mercado em sua exploração, mas também alcançaria 

o interesse coletivo. 

A adoção da experiência européia tornou-se válida e plenamente viável 

em nosso ordenamento jurídico, demonstrando ser possível a prestação do serviço 

postal pelas empresas privadas, sem abrirmos mão de assegurar a todos o acesso 

ao serviço. 

Urge, então, trabalharmos para um Estado que possa ser o gestor dos 

interesses públicos, que possa, a cada dia, amadurecer a relação entre o público e o 

privado. E como dizia Duguit: “Os governantes já não são órgãos duma pessoa 

colectiva que dá ordens; são os gerentes dos negócios da coletividade”.405 

 

                                                
404 A sociedade na concepção liberal, “acreditava que o melhor proveito geral haveria de provir do 

melhor proveito individual”. Cf. GRAU. Eros Roberto. Princípio da livre concorrência – função 
regulamentar e função normativa. Revista Trimestral de Direito Público. Malheiros, n. 4, p. 123, 
1994. 

405 DUGUIT, Léon. Os Elementos do Estado. Trad.: Eduardo Salgueiro. Lisboa: Inquérito, 1939. p. 
55. (Cadernos “Inquérito” Série E – Direito III). 
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