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RESUMO

A concessão de infraestrutura impõe diversos desafios ao Poder Concedente. Quando se trata
de inserir atores privados em um setor historicamente dominado por uma única empresa estatal,
os desafios se maximizam. Neste texto, procura-se traçar um panorama das concessões
aeroportuárias conduzidas no Brasil a partir de 2011, com foco na modelagem dos editais de
licitação dos aeroportos e suas disposições com potenciais efeitos anticompetitivos para o
próprio certame e para o setor. Investiga-se a evolução do setor aeroportuário no Brasil e
também o contexto e motivos que levaram o Governo Federal a decidir pela concessão dos
aeroportos. Apresenta-se estudo dos editais de licitação, com foco em suas regras para
participação e habilitação de licitantes. Entende-se que muitas das disposições presentes nos
editais possuem efeitos negativos à concorrência. Um estudo crítico dos instrumentos
licitatórios permite examinar a evolução da modelagem das concessões, trazendo à luz as
mudanças ocorridas desde a primeira até a quarta rodada de concessões. É imprescindível que
os editais sejam repensados a cada nova rodada, avaliando se o modelo utilizado foi capaz de
atingir os objetivos pretendidos. Este estudo entende que o modelo utilizado pelo Poder
Concedente não foi o mais adequado para abrir o setor aeroportuário à concorrência, em que
pese ter ocorrido visível evolução nos editais desde a primeira concessão, em 2011, até aquelas
concretizadas em 2017. Oferece-se, ao cabo, sugestões para ampliação da competição nas
concessões que estão por vir.

Palavras-chave: Concessões; Aeroportos; Edital de Licitação; Concorrência; Infraestrutura.

ABSTRACT

There are many challenges in projects for the concession of infrastructure. Such challenges are
even greater when it comes to insert private players in an economic sector previously
monopolized by a state-owned company. This thesis seeks to provide a consistent picture of the
concessions of Brazilian airports started in 2011, focusing especially on the potential
anticompetitive effects of clauses inserted in the bidding terms. It also investigates how the
Brazilian airport sector has evolved in the last years and the motives that made the Federal
Government initiate the privatization of its largest airports. The study focus mainly on the rules
for participation and qualification requirements for the bidders. We understand that many of
the rules of the bidding terms have anticompetitive effects. The study here conducted is able to
shed light on the evolution of the terms since the first round of concessions, in 2011, until the
last, in 2017. It is mandatory that the Administration revisit and rethink the terms every new
round of concessions, assessing if they were able or not to achieve the projected goals for the
project. The present thesis argues that the way in which the airports concession was projected
was not able to foster competition, even though some relevant changes were seen since the first
round of concessions. Suggestions in order to enhance and improve competition in the next
round of concessions are made at the end.

Keywords: Airports; Concessions; Public Procurement; Competition; Infrastructure.
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INTRODUÇÃO1
O nível de desenvolvimento de um país e a qualidade de sua infraestrutura
disponível são diretamente proporcionais. São diversas as razões que colocam a
infraestrutura como fator essencial para o crescimento de um país (ou estado, município,
bairro). Por vezes, a disponibilidade de infraestrutura é condição indispensável para a
expansão de outras atividades: por exemplo, um polo industrial somente pode se instalar
em localidade que possua excelente fornecimento de energia elétrica. A devida
infraestrutura traz consigo benéficos efeitos colaterais: se a rede de saneamento básico se
expande, é de esperar que as doenças relacionadas à falta de tratamento de água e esgoto
diminuam, reduzindo, assim, os gastos públicos com saúde e proporcionando maior
qualidade de vida à população.
No atual cenário brasileiro, entretanto, a situação é perto de calamitosa e pode ser
resumida na feliz expressão de Fábio Giambiagi: “No Brasil, o estado da nossa
infraestrutura em geral é entre ruim e péssimo com qualquer métrica que for empregada.
Precisamos melhorar para chegarmos a um estado ruim”.2
Parece não haver dúvidas que o Brasil precisa de intensas melhoras em sua
infraestrutura, nas mais diversas áreas. A questão que se coloca, portanto, é: dada a
recente crise fiscal que assolou o país, como financiar estes investimentos? A saída mais
lógica parece ser a intensificação da participação do setor privado nesta missão, seja por
meio de concessões, parcerias público-privadas ou qualquer outro meio que seja
concebido para tanto3.
É exatamente neste cenário que se encontra a pertinência e relevância do tema
abordado na presente dissertação.
Uma boa infraestrutura de transportes é essencial para que o país possa competir
em nível internacional, reduzindo custos para os produtores e, consequentemente, para os

1

Este trabalho foi desenvolvido com auxílio da bolsa de estudos “Mário Henrique Simonsen”, oferecida
pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.
2
GIAMBIAGI, Fabio. Capitalismo: Modo de Usar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 48.
3
“O fracasso das várias tentativas do governo vêm reforçando a noção de que para que ocorra o crescimento
dos investimentos em infraestrutura teremos que encontrar formas de atrair capitais privados em uma
intensidade muito maior, deixando de nos apoiar em recursos do setor público”. (CARRASCO, Vinicius;
MELLO, João Manoel Pinho de. Por que fracassamos na infraestrutura? Diagnósticos, remédios e um
arcabouçou teórico de análise. In. PASTORE, Affonso Celso (Org.). Infraestrutura: eficiência e ética.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, p. 41.
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consumidores finais. Além disso, a infraestrutura de transportes é essencial para o fluxo
de importações e exportações.
No cenário brasileiro, o transporte aéreo assume papel de destaque. Fato é que o
Brasil não dispõe de grande malha ferroviária e as rodovias carecem de qualidade e
segurança. Assim, o transporte aéreo, seja de cargas, seja de passageiros, é de extrema
relevância para o desenvolvimento do país4. E para que o transporte aéreo evolua e atinja
seu potencial máximo, é indispensável que exista também infraestrutura aeroportuária de
excelente qualidade.
Ciente de tal necessidade, o Governo Federal iniciou um auspicioso processo de
investimento em infraestrutura aeroportuária a partir da concessão à iniciativa privada
dos principais aeroportos brasileiros. Ainda no governo do presidente Lula, em 2008, foi
incluído o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (RN) no Programa
Nacional de Desestatização. Em seguida, durante os anos de Dilma Rousseff, foram
concedidos os aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão e
Confins.
Quando assumiu o Governo Federal, Michel Temer logo colocou a questão da
infraestrutura em pauta, a partir do lançamento do Programa de Parcerias em
Investimentos. Em setembro de 2016, foi lançado o Programa Crescer, abarcando cerca
de 34 projetos de infraestrutura. Entre eles, a concessão de mais quatro aeroportos: Porto
Alegre, Florianópolis, Salvador.
O setor aeroportuário brasileiro era, até o início das concessões, administrado
quase em sua totalidade pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO. A estatal, criada em 1972, teve papel essencial para a difusão do transporte
aéreo no Brasil e interiorização de aeroportos. Dessa forma, com a entrada da iniciativa
privada no setor, naturalmente diversas questões inéditas tiveram de ser enfrentadas. A
presente dissertação explora as questões relativas à concorrência que surgiram durante a
modelagem do processo de concessão dos aeroportos, para ao final propor uma resposta
à seguinte pergunta: os modelos e instrumentos utilizados pelo Governo Federal foram
os mais adequados para promover a competição entre os aeroportos?
Para construir a resposta, esta dissertação se divide em três partes.

4

Cf. MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL – MTPA. Anuário Estatístico
de
Transportes
2010-2016.
Disponível
em:
<http://www.transportes.gov.br/images/2017/Sumário_Executivo_AET_-_2010_-_2016.pdf>
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Em sua primeira parte – “Infraestrutura” - revisita-se, inicialmente, a evolução
da infraestrutura aeroportuária no Brasil, analisando o histórico da forma de prestação do
serviço aeroportuário. A partir disso, são estudados os motivos que levaram a tomada de
decisão pela concessão dos aeroportos. O segundo capítulo trata de relatar as concessões
já conduzidas no país, descrevendo seus resultados e as normas pertinentes à cada rodada
de concessão, em esforço de arqueologia normativa.
A segunda parte do texto – “Concorrência” – se inicia com o capítulo três. Nele,
se avalia a possibilidade de concorrência entre aeroportos, a partir da relação entre livre
iniciativa e serviços públicos no contexto jurídico brasileiro. No mesmo capítulo, são
tecidas considerações sobre a diferença entre competição no e pelo mercado, bem como
se exploram os nichos de competição entre aeroportos.
O quarto capítulo é o mais longo do trabalho e versa sobre as restrições
concorrenciais encontradas nos editais de concessões dos aeroportos. A partir da leitura
do inteiro do teor dos próprios editais, decisões do Tribunal de Contas da União, relatórios
de audiências públicas, entre outros documentos, verificaram-se, ao menos, seis
requisitos dos editais com potencial anticompetitivo.
O capítulo cinco trata da relação entre regulação e concorrência no processo de
desestatização dos aeroportos brasileiros. Por se tratar de setor regulado, importante o
diálogo entre as autoridades de defesa da concorrência e os responsáveis pela regulação
do setor. Neste capítulo, são exploradas ainda as recentes decisões do CADE acerca da
mudança de composição acionária na sociedade de propósito específico do aeroporto do
Galeão.
O sexto e último capítulo conclui. Entende-se que o modelo utilizado pelo Poder
Concedente não foi o mais adequado para promover a abertura do setor aeroportuária à
concorrência, em que pese ter havido evoluções nos editais de licitação desde a primeira
rodada de concessões. São elaboradas sugestões ao final, com o fito de aumentar a
competitividade nas próximas rodadas de concessões.
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1. A EVOLUÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA NO BRASIL
1.1. A Infraestrutura Aeroportuária Como Serviço De Titularidade Estatal Por Força
Constitucional

No momento da redação da Constituição de 1988 o constituinte originário foi
obrigado a fazer escolhas sobre a forma de organização do Estado brasileiro. Optou pela
configuração do país em uma república federativa, com extensa divisão de competências
entre cada um dos entes federativos. O arranjo federativo exige a repartição de
competências entre o todo – o Estado Federal – e as partes – estados-membros, Distrito
Federal e os municípios.
Para garantir o relacionamento harmônico entre todos os entes da República
Federativa do Brasil, as atribuições de cada um deles devem ser impreterivelmente
limitadas, requisito necessário para que se tenha uma convivência sem conflitos entre
eles.
É precisamente no texto constitucional que se encontram as divisões de
competências entre cada um dos entes federativos do país. Fernanda Dias Menezes de
Almeida explica que a Constituição cuidou de atribuir competências próprias, exclusivas,
a cada uma das esferas de poder, combinando com competências concorrentes que todos
podem exercer, existindo ainda a possibilidade de participação das ordens parciais na
esfera de competências próprias da ordem central, por meio de delegação5.
O artigo 21 do texto constitucional elenca as competências materiais privativas da
União, isto é, compete somente e tão-somente a União deliberar sobre as matérias
arroladas nos incisos de tal artigo. De especial importância para o presente trabalho é o
inciso XII, o qual elenca a competência da União para explorar alguns serviços de
maneira direta ou mediante autorização, concessão ou permissão. Entre tais serviços se
encontram “a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária”, na alínea
5

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentários ao artigo 21, caput. In. CANOTILHO, J. J. Gomes;
MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição
do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 726.
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“c” do inciso XII. Como a presente investigação tem como objeto a concessão de
infraestrutura aeroportuária, não serão analisados os serviços de navegação aérea e
aeroespacial6.
Uma vez que a infraestrutura aeroportuária está expressamente arrolada nos
incisos do artigo 21 da Constituição Federal, imperioso compreender que nenhum ente
federativo, além da União, pode ser titular de tal serviço7. Trata-se de serviço de
titularidade estatal por força constitucional – ou serviço público constitucional.
A exata definição de serviço público é causa de diversas celeumas na doutrina do
Direito Administrativo. Não é objeto deste trabalho adentrar as mais diversas discussões
sobre as escolas de serviço público e suas crises8. Entretanto, faz-se mister aqui adotar
alguma definição que irá nortear o trabalho.
Entende-se o serviço público como atribuição do Estado, com lastro no próprio
texto constitucional ou em lei infraconstitucional. O Estado deve, portanto, desempenhar
suas atividades com ou sem reserva de titularidade, de maneira gratuita ou onerosa,
diretamente ou por delegatários, com vistas ao bem-estar da coletividade9. Quando
prestado por delegatários, deve existir algum vínculo entre o Estado e o particular, na
linha do que anota Almiro do Couto e Silva10.
6

Como se sabe, a teoria constitucional constantemente classifica a constituição brasileira de 1988 como
uma constituição de caráter analítico, detalhando minuciosamente competências dos entes federativos e
os princípios adotados, resultando em texto mais extenso em comparação às constituições de caráter
sintético. Nesse sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso assevera que a Constituição brasileira “sem
embargo de suas múltiplas virtudes reais e simbólicas, é – mais do que analítica – casuística no tratamento
de diversos temas, regulando-os pormenor” (BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito
Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 105). Assim, não há de estranhar que a CF tenha trazido em seu bojo disposições
acerca de infraestrutura aeroportuária, algo que poderia facilmente ser tratado por legislação
infraconstitucional. Para Fernanda Dias Menezes de Almeida, “o aumento da utilização do transporte
aéreo, previsível já ao tempo de elaboração da Constituição, terá figurado na órbita de preocupações do
constituinte, que houve por bem chamar a atenção para a infraestrutura aeroportuária do país, a merecer
exploração adequada pelo poder central a que incumbe cuidar da navegação aérea”. In. ALMEIDA,
Fernanda Dias Menezes de. Comentários ao artigo 21, inciso XII, alínea “c”. In. CANOTILHO, J. J.
Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à
Constituição do Brasil, p. 731.
7
“Nesse artigo, confere-se competência à União para desempenhar certas atividades de cunho político,
administrativo, econômico ou social que, por sua natureza, inserem-se na órbita do Poder Executivo,
pressupondo o ser exercício a tomada de decisões governamentais e a utilização da máquina
administrativa”. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 5ª ed.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 68.
8
Por todos, cf. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços Públicos. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 240-264 (Capítulo VI – O Serviço Público e Suas Crises).
9
Esta é a posição esposada por Alexandre Santos de Aragão. O autor adota o conceito restrito de serviço
público, contemplando os chamados serviços públicos econômicos e os serviços públicos sociais.
10
“O conceito de serviço público, no Brasil, segue, em suas grandes linhas, a noção clássica francesa,
designado, por consequencia, aquele serviço que é prestado por órgão estatal, visando fim de utilidade
pública, ou executado por particular, mas, neste caso, sempre por delegação do Estado. Em outras
palavras, para qualificação de um serviço como público, a par do interesse geral a que se destina satisfazer,
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A forma de prestação do serviço público constitucional é escolha de caráter
político da Administração Pública, desde que observadas as balizas constitucionais. O
Estado pode prestar estes serviços de forma direta, em monopólio ou não; pode conceder
ou permitir a execução do serviço a particular ou também a outro ente público, como
empresa estatal constituída para tanto, estabelecendo ou não a concorrência na prestação
do serviço; pode, ainda, apenas expedir autorização para que o privado desempenhe o
serviço, como já ocorre nos setores de telecomunicações e portuário.
Especificamente quanto ao serviço público de infraestrutura aeroportuária, este
passou por muitas mudanças no decorrer da história legislativa e constitucional brasileira.
O próximo tópico trata de resgatar o arcabouço legal da infraestrutura aeroportuária no
Brasil.

1.2. Histórico da prestação do serviço público de infraestrutura aeroportuária no Brasil

Em nível infraconstitucional, o diploma legal mais importante para a disciplina da
infraestrutura aeroportuária é o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) – Lei n. 7.565,
de 19 de dezembro de 1986.
De especial importância para este trabalho é o Capítulo II do Título III do CBA,
o qual dispõe sobre o sistema aeroportuário. De acordo com o artigo 26, “o sistema
aeroportuário é constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas as pistas
de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga aéreas,
terminal de passageiros e as respectivas facilidades”.11
Os aeródromos civis podem ser públicos ou privados (artigo 29). O CBA também
oferece sua definição legal de aeroporto, ao classifica-los como “aeródromos públicos,
dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque

é indispensável a existência de um vínculo orgânico entre ele e o Estado. Este é o titular do serviço, muito
embora sua gestão possa ser transferida a particulares […] Resumindo tudo: o direito brasileiro, em linha
de princípio, não conhece função pública ou serviço público, de qualquer natureza, que não seja prestado
pelo Estado ou mediante delegação dele”. SILVA, Almiro do Couto. Privatização no Brasil e o novo
exercício de funções públicas por particulares. Serviço público “à brasileira”? Revista de Direito
Administrativo, v. 230, out./dez. 2002, p. 45-46.
11
Há muita confusão acerca da definição dos termos “aeródromo” e “aeroporto”, os quais, apesar de
possuírem significados semelhantes, não são sinônimos. De acordo com a Agência Nacional de Aviação
Civil, “aeródromo é toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves”, enquanto
“aeroportos são os aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações a
aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas” (Disponível em:
<http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/cadastro-de-aerodromos>). Conclui-se,
portanto, que todos os aeroportos são aeródromos públicos, enquanto o contrário não se verifica.
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e desembarque de pessoas e cargas” (artigo 31, I). Dessa forma, o CBA também disciplina
a construção e exploração dos aeródromos públicos:

Art. 36. Os aeródromos públicos serão construídos, mantidos e explorados:
I – diretamente, pela União;
II – por empresas especializadas da Administração Federal Indireta ou suas
subsidiárias, vinculadas ao Ministério da Aeronáutica;
III – mediante convênio com os Estados e Municípios;
IV – por concessão ou autorização.

À época da edição do CBA, o Governo Federal já havia feito sua escolha políticoeconômica para a forma de construção, manutenção e exploração de aeródromos: a
utilização de empresa pública, recaindo na hipótese do inciso II do referido artigo 36.
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (“Infraero”) teve sua criação
autorizada pela Lei n. 5.862, de 12 de dezembro de 1972. Caracteriza-se a Infraero como
empresa pública, de acordo com o texto do Decreto-Lei n. 200, de 196712. O artigo 2º da
Lei estabelece como objetivos da Infraero “implantar, administrar, operar e explorar
industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República”.
A Infraero, portanto, tornou-se, desde sua criação, a operadora quase
monopolística da infraestrutura aeroportuária no Brasil: as únicas exceções a esse regime
eram os convênios de delegação celebrados com estados e municípios para a
administração de alguns aeroportos13. Os primeiros aeroportos a serem administrados
pela Infraero foram os de Brasília (DF) e o aeroporto de Ponta Pelada, em Manaus (AM).

12

“Art. 5º. Para os fins desta Lei, considera-se: (…) II – Empresa pública – a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado
por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levada a exercer por força de
contingência ou conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em
direito”.
13
A competência para celebração dos convênios de delegação se alterou com as recorrentes mudanças
legislativas que afetaram o setor aeroportuário. Originalmente, a competência fora exercida pelo
Ministério da Aeronáutica, por intermédio do Departamento de Aviação Civil (DAC). Em seguida,
passou-se ao Comando da Aeronáutica e, após, para a Agência Nacional de Aviação Civil. Em 2011, a
partir da Lei n. 12.462, a competência foi transferida para a Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República (SAC/PR). Atualmente, é competente o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, em
razão da extinção da SAC/PR, em virtude do disposto na Medida Provisória n. 726/2016, posteriormente
convertida na Lei n. 13.341/2016. A lista completa de convênios de delegação pode ser encontrada no
sítio
eletrônico
do
Ministério
dos
Transportes:
<http://www.aviacao.gov.br/acesso-ainformacao/outorgas/outorgas-de-aerodromos-civis-publicos-unidades-federativas-do-brasil>.
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Em seu auge, a empresa pública chegou a ser responsável pela administração de cerca de
67 aeroportos, distribuídos por todo o território nacional.
Pode-se depreender, portanto, que a Constituição Federal de 1988 apenas
consagrou o cenário infraconstitucional que já existia no país, ao elencar a infraestrutura
aeroportuária como serviço público de competência material da União, podendo ser
concedido, permitido ou autorizado a terceiro, em consonância com os artigos 21 e 175
da Constituição. A Infraero já existia como estatal prestadora de serviço público muito
antes da elaboração do texto constitucional de 1988, desenvolvendo suas atividades
através de outorga feita diretamente por lei14.
O cenário de quase monopólio da Infraero na administração de aeroportos
somente passou a se alterar a partir das concessões aeroportuárias iniciadas em 2010.
Ainda que a estatal conserve a administração de mais de cinquenta aeroportos pelo país,
os maiores aeroportos foram concedidos para a iniciativa privada, inaugurando uma nova
forma de se pensar o setor aeroportuário. São exatamente as concessões o principal objeto
de estudo deste trabalho nos próximos capítulos.

1.3. Mudança de paradigma: a privatização dos principais aeroportos brasileiros

A decisão por conceder os aeroportos brasileiros à iniciativa privada representou
verdadeira mudança no modo de pensamento do transporte aéreo no Brasil. Ao contrário
de rodovias, ferrovias e portos, por exemplo, que há muito já haviam iniciado a
experiência de concessões, o setor aeroportuário ainda era uma “ilha estatizante” na
infraestrutura brasileira.
Este cenário e mentalidade sofreram mudanças a partir da segunda metade da
década passada. Para poder corresponder ao significativo aumento da demanda por
transporte aéreo, era necessário promover profundas melhorias na infraestrutura

14

“Quando a Constituição de 1988 foi editada já existiam muitas empresas estatais prestadoras de serviço
público, em geral bastante importantes, cujas outorgas tinham sido feitas diretamente por lei, por ato
administrativo, por contrato de concessão ou por convênio, sem qualquer processo de disputa (em setores
como energia, telecomunicações, saneamento e ferrovias). Para acomodar essa situação ao texto do art.
175 da CF, que parecia conter uma exigência radical de licitação, os juristas deram a explicação de que
empresas estatais não seriam de fato concessionárias ou permissionárias, mesmo quando tivessem
contratos com esses nomes, mas, sim, delegatárias de serviço públicos. Essa solução de compromisso foi
aceita com naturalidade para os casos de empresa estatal de serviço público em que o mesmo ente da
Federação fosse titular do serviço e controlador da empresa (exemplo: a INFRAERO, empresa pública
federal responsável pelo serviço público de aeroportos, também federal)”. SUNDFELD, Carlos Ari.
Contratações Públicas e o Princípio da Concorrência. In. SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações
Públicas e Seu Controle, São Paulo: Malheiros/sbdp, 2013, p. 31.

22

aeroportuária nacional, ativo indispensável para o desenvolvimento e segurança do
transporte aéreo.
A presente seção trata dos motivos que levaram o Governo Federal a optar pelo
modelo de concessões aeroportuárias. Tem-se que a iminente necessidade de
investimentos em infraestrutura aeroportuária – devido a mudanças regulatórias e de
padrões de consumo - e a impossibilidade do Poder Público em os realizar sozinho foram
os principais vetores dessa decisão.

1.3.1. Por que privatizar os aeroportos? A evolução da demanda por aeroportos e o
gargalo de infraestrutura brasileiro

A escolha por conceder os aeroportos se deu em um momento em que o Brasil
precisava enfrentar sérios problemas de infraestrutura aeroportuária antes de receber dois
grandes eventos esportivos: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. A
concessão de aeroportos ainda acabou assumindo protagonismo a partir do início da crise
econômica em 2014, de forma que o Governo Federal não dispunha dos recursos
necessários para efetuar as melhorias de infraestrutura necessárias.
O transporte aéreo desempenha importante função no processo de globalização e
integração econômica do Brasil com seus parceiros comerciais, uma vez que ele induz
complexas cadeias logísticas, de forma que países que possuem melhor infraestrutura de
transporte aéreo também gozam de maior poder de barganha em acordos internacionais15.
O mercado de transporte aéreo evoluiu significativamente no Brasil nos últimos
anos, porém ainda encontra dificuldades em superar obstáculos crônicos, sejam eles de
ordem institucional (falta de planejamento para o setor de aviação civil), legal (necessária
revisão de marco legal e legislações para um novo ambiente mais competitivo) ou de
infraestrutura (notórias deficiências na infraestrutura aeroportuária e aeronáutica).
O presente trabalho se preocupa com este último grupo de questões: a
infraestrutura aeroportuária e suas questões tangenciais. De qualquer forma, este trabalho
inevitavelmente também acabará tocando em questões relativas a possíveis mudanças
legais que propiciem um ambiente para melhoria de infraestrutura.

15

IPEA. Panorama e Perspectivas para o Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo. Série Eixos do
Desenvolvimento Brasileiro. Comunicados do IPEA, n. 54, 31 de maio de 2010, p. 2.
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Isto posto, a fim de investigar como a infraestrutura aeroportuária brasileira
atingiu este ponto de saturamento, cumpre fazer um resgate das condições históricas que
levaram ao aumento da demanda por transporte aéreo no país nos últimos anos.

1.3.1.1 Mudanças de políticas governamentais no setor aéreo brasileiro
O setor aéreo brasileiro sofreu diversas reformas em sua forma de regulação pelo
governo. Em um primeiro momento, o transporte aéreo foi alvo de uma regulação estrita,
resultando no que acabou sendo conhecido como “competição controlada” no setor. Em
momento posterior, ao final do século XX, deu-se início a políticas de flexibilização da
aviação comercial, resultando na desregulamentação do mercado.
O marco inicial do período de regulação estrita é o Decreto n. 72.898, de 1973. O
decreto, em consonância com as políticas industriais da época, estabeleceu a concentração
no setor aéreo, com apenas quatro companhias nacionais e cinco internacionais,
fortalecendo o regime de competição controlada16. Neste cenário de forte intervenção
estatal, tanto o preço quanto outras variáveis, como a frequência de voos, eram definidas
pelas autoridades aeronáuticas. Por ser uma competição controlada, não se possibilitava
a livre entrada de novas empresas aéreas.
O decreto concedia, pelo período de quinze anos, às quatro companhias aéreas
brasileiras o direito de operar nas linhas aéreas mais movimentadas do país – conhecidas
como linhas-tronco17. Dois anos após, foi editado o Decreto n. 76.590, de 1975,
estabelecendo o Sistema Integrado de Transporte Aéreo (“SITAR”): um conjunto de
políticas industriais que visava o fomento da aviação no território nacional. A partir disso,
passou-se a distinguir as companhias aéreas “nacionais” das “regionais”: estas últimas

16

Alessandro Oliveira aponta que o regime de competição controlada estava implantado desde a década de
1960, a partir de encontros setoriais, denominados de Conferências Nacionais da Aviação Comercial
(CONAC). In. OLIVEIRA, Alessandro V. M. A experiência brasileira na desregulamentação do
transporte aéreo: um balanço e propositura de diretrizes para novas políticas. SEAE/MF
Documento de Trabalho n. 45, 2007, p. 10.
17
“A partir da publicação deste Decreto, fica concedido, pelo prazo de 15 (quinze) anos, às empresas de
transporte aéreo Viação Aérea Riograndense S.A. (VARIG), Viação Aérea São Paulo S.A. (VASP),
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A. e Transbrasil S.A. Linhas Aéreas, o direito de executar o serviço
aéreo de transporte regular de passageiros, carga e mala postal, independente de pedido”. (Art. 15, Decreto
n. 72.898/73).
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operavam as linhas-alimentadoras18. Cumpre ressaltar que as companhias aéreas
regionais não competiam com as empresas que operavam as linhas nacionais, devido à
reserva de mercado para cada tipo de linha aérea.
Alessandro Oliveira aponta que a partir dos anos 1980, com o colapso do Estado
brasileiro desenvolvimentista, o setor de transporte aéreo sofreu intensas mudanças,
principalmente devido às políticas de estabilização frente à forte inflação. O autor aponta
duas políticas governamentais que afetaram diretamente o transporte aéreo: (i)
minidesvalorização da taxa de câmbio, visando as atividades voltadas para exportação; e,
(ii) interferências na precificação setorial de atividades orientadas para o mercado interno
(setores com preços controlados). Assim, através da primeira política governamental, o
custo das companhias aéreas subiu e, por intermédio da segunda, o setor teve sua
rentabilidade prejudicada devido a defasagem imposta pelo controle do Conselho
Interministerial de Preços19.
Em 1992 se iniciou período de “liberalização com estabilização”, a partir da
edição do “Programa Federal de Desregulamentação” do Governo Collor – Decreto n.
99.179, de 199020. A flexibilização da intervenção governamental no setor aéreo
propiciou um ambiente de maior competição entre empresas aéreas em algumas rotas.
Esta liberalização se deu por etapas. Na primeira delas, em 1991, os monopólios
regionais, estabelecidos pelo SITAR, foram definitivamente abolidos. Dessa forma,
eliminaram-se as barreiras à entrada de novas empresas no mercado nacional. Ampliouse também o conceito de banda tarifária (o intervalo no qual as tarifas ao consumidor
poderiam variar): as empresas aéreas passaram a ter a possibilidade de oferecer passagens
com até 50% de desconto ou com acréscimo de até 32% do valor principal. Ainda, com
a estabilização econômica e cambial, proporcionou-se maior previsibilidade de custos
para as companhias, contribuindo para tornar o mercado mais competitivo21.
A segunda etapa de liberalização se deu no fim de 1997 e no início de 1998, com
a remoção das bandas tarifárias e o fim da exclusividade do direito das companhias aéreas
regionais em operarem as Linhas Aéreas Especiais22. Alessandro Oliveira aponta que em

18

Com o advento do SITAR, o País foi dividido em cinco regiões, cada uma operada por uma companhia
aérea regional em regime de monopólio: Nordeste, Rio-Sul, Taba, TAM e VOTEC.
19
OLIVEIRA, Alessandro V.M. A experiência brasileira na desregulamentação do transporte aéreo:
um balanço e propositura de diretrizes para novas políticas, p. 12.
20
O Programa Nacional de Desregulamentação só foi recentemente revogado, com a edição do Decreto de
7 de março de 2017, criando o Conselho Nacional de Desburocratização.
21
IPEA. Panorama e Perspectivas para o Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo, p. 18.
22
Rotas conectando as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.
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1998 se observou um grande surto de competitividade, com “guerras de preços” e
“corridas por frequências”23. Entretanto, a forte instabilidade cambial que voltou a assolar
o país em 1999 contribuiu negativamente para a política de liberalização, pois as
autoridades governamentais voltaram a controlar o reajuste de preços24.
Entre o biênio 2001-2002 ocorreu a terceira etapa da liberalização, em um cenário
de “quase-desregulação”. Instituiu-se a total liberalização dos preços, juntamente com a
flexibilização dos processos de entrada de novas empresas e abertura de novas linhas
aéreas. Foi neste período que surgiu a Gol Linhas Aéreas no mercado brasileiro. O
problema verificado neste período, como apontado pelo IPEA25, foi a falta de
planejamento adequado, acarretando efeitos indesejáveis em todo o sistema.
A partir de 2003, o regulador passou a implementar novos procedimentos de
interferência econômica no mercado: o Departamento de Aviação Civil passou a exercer
uma função moderadora, para “adequar a oferta de transporte aéreo à evolução da
demanda” e impedir competição danosa e irracional ao mercado26. Dá-se a este período
o nome de “re-regulação”, no qual a única diferença de um período regulador típico foi a
ausência de regulação tarifária27.

1.3.1.2 A evolução da oferta e da demanda do transporte aéreo no Brasil
Desde que passou a vigorar no Brasil a liberdade de oferta de transporte no
mercado aéreo, ocorreram grandes mudanças nos hábitos de voos dos brasileiros, tanto
na ponta da oferta quanto no lado da demanda.
A liberdade de oferta possibilitou o ingresso de novas empresas aéreas no mercado
nacional e a disponibilidade de novas rotas para os passageiros. Ao mesmo tempo, a maior
oferta e competitividade no mercado interno de transporte aéreo também resultou em uma
expressiva diminuição do preço médio da passagem aérea.
23

OLIVEIRA, Alessandro V. M. A experiência brasileira na desregulamentação do transporte aéreo:
um balanço e propositura de diretrizes para novas políticas, p. 16.
24
Foi também neste período que o CADE apreciou o Caso do Cartel de Aviação Civil – PA n.
08012.000677/1999-70. O caso versava sobre possível ajuste de preços entre a Varig, TAM, Transbrasil
e VASP. As companhias aéreas foram condenadas nos termos do art. 20, I, c/c art. 21, I e II, da Lei n.
8.884/94.
25
IPEA. Panorama e Perspectivas para o Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo, p. 19. “Trata-se,
portanto, de questão complexa que resulta, em grande medida, da condição peculiar da aviação civil:
como atividade econômica, está sujeita à dinâmica altamente competitiva do mercado e, como serviço
público, deve subordinar-se às normas e procedimentos definidos pelo poder concedente”.
26
OLIVEIRA, Alessandro V.M. A experiência brasileira na desregulamentação do transporte aéreo:
um balanço e propositura de diretrizes para novas políticas, p. 17.
27
IPEA. Panorama e Perspectivas para o Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo, p. 19
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Há algumas formas de se averiguar o crescimento do transporte aéreo no país.
Uma das principais mensura a evolução da oferta do transporte aéreo em termos de
Available Seat Kilometer (ASK) – em tradução livre, número de assentos ofertados por
quilômetro voado. O gráfico abaixo mostra a evolução do ASK quando do leilão dos
primeiros aeroportos, em 2011:
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Figura 1 - Evolução da oferta por transporte aéreo em relação ao ano imediatamente anterior. Fonte: Anuário do
Transporte Aéreo 2011. Elaboração do autor.

Necessário esclarecer que a variação negativa no ano de 2003 tem sua justificativa
na crise que afetou o setor aéreo naquele período, devido a problemas na saúde financeira
de algumas empresas importantes, notadamente a Varig, e o movimento temporário de
volta ao mercado regulamentado. O Departamento de Aviação Civil passou a atuar
novamente sobre os preços das passagens, a fim de preservar a continuidade dos serviços
aéreos.
A variação do preço médio da passagem aérea, por sua vez, é averiguada através
de dois indicadores.
Primeiro, o Yield Tarifa Aérea Média – indicador econômico que corresponde ao
valor médio pago por passageiro em cada quilômetro voado. Este indicador é afetado por
fatores como a distância do voo, antecedência de compra do bilhete, demanda,
concorrência em determinadas rotas, índice de aproveitamento da aeronave, organização
da malha aérea, limitação de infraestrutura aeroportuária e sazonalidade. Segundo, há a
Tarifa Aérea Média, indicador que corresponde ao valor pago por passageiros em uma
viagem aérea, independentemente de escalas, conexões e distâncias das rotas.
27

Figura 2 - Evolução anual do Yield Tarifa Aérea Doméstico (R$/km) e da Tarifa Aérea Doméstica (R$),
de 2002 a 2011, em R$ atualizados pelo IPCA de dez./2011. Fonte: Anuário do Transporte Aéreo 2011.

Percebe-se, a partir da Figura 2, que em 2011, ano das concessões dos aeroportos
de Guarulhos, Viracopos e Brasília, atingiu-se o menor valor histórico tanto de yield
quanto de tarifa aérea média. Esta diminuição nos preços se traduziu em maior demanda
por transporte aéreo. O índice RPK – Revenue Passenger Kilometer (Passageiro
Quilômetro Pago, em tradução livre), é utilizado para aferir a variação de demanda no
setor de transporte aéreo. A Figura 3 mostra a evolução da demanda no Brasil, entre 2000
e 2011:
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Figura 3 - Variação índice RPK entre 2001 e 2011. Fonte: Anuário do Transporte Aéreo 2011.
Elaboração do autor.

28

Em números absolutos, o ano de 2011 registrou o maior número de passageiros
transportados no mercado doméstico: 82 milhões. No transporte aéreo internacional,
foram registrados 17,9 milhões de passageiros.
É patente, portanto, o crescimento que o setor de transporte aéreo experimentou
no Brasil nos últimos anos. Todavia, há ainda potencial para maior evolução e
crescimento do setor, mas que acaba, por vezes, sendo barrado por dificuldades em uma
das pontas mais importantes para o setor: a infraestrutura aeroportuária doméstica.
De acordo com o Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil (“Estudo”),
divulgado pela consultoria McKinsey & Company em janeiro de 2010, não houve
crescimento da infraestrutura aeroportuária no mesmo ritmo da demanda por transporte
aéreo: dos vinte principais aeroportos do país, treze já apresentavam gargalos nos
terminais de passageiros, reduzindo, assim, o nível de serviço prestado aos usuários. O
Estudo apontou a necessidade de investimentos para aumentar a capacidade dos
aeroportos brasileiros em 2,4 vezes, passando de 130 milhões para 310 milhões de
passageiros ao ano. A expansão da infraestrutura aeroportuária foi classificada como a
necessidade de ação mais importante e imediata para proporcionar o devido crescimento
do setor28.
Para que todo sistema aeroportuário funcione de maneira adequada e em seu maior
potencial, não há dúvidas que os aeroportos são ativos fundamentais, pois a oferta de
transporte aéreo é limitada pela capacidade da infraestrutura aeroportuária. Investimentos
em aeroportos demandam obras pesadas e demoradas, de modo que aeroportos com pouca
estrutura se tornam gargalos para a aviação, ainda mais em um cenário de crescimento de
demanda, gerando perdas econômicas e de bem-estar para o país.
Frente a este diagnóstico emergencial da infraestrutura aeroportuária, e com os
grandes eventos esportivos de 2014 e 2016 no horizonte, o Governo Federal decidiu por
promover pesados investimentos na infraestrutura aeroportuária, buscando na iniciativa
privada seu principal parceiro: a participação da iniciativa privada nos projetos para
ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos representou alternativa viável para a
desoneração do Estado, atribuindo aos entes privados responsabilidade de investimento e
gestão nos aeroportos.
A concessão dos aeroportos brasileiros é tratada com mais detalhes no capítulo a
seguir.
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McKINSEY & COMPANY. Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil: Relatório Consolidado.
Rio de Janeiro, 2010, p. 10-12.
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2. AS CONCESSÕES DOS AEROPORTOS BRASILEIROS
A fim de combater os gargalos de infraestrutura aeroportuária no país, o Governo
Federal iniciou ambicioso processo de concessão dos principais aeroportos brasileiros,
dividindo com a iniciativa privada os custos para administrar, expandir e operar os
aeroportos. De acordo com a Agência Nacional de Avião Civil, “a concessão de
aeroportos tem como objetivo atrair investimentos para ampliar, aperfeiçoar a
infraestrutura aeroportuária brasileira e, consequentemente, promover melhorias no
atendimento aos usuários de transporte aéreo no Brasil”.29
Os benefícios da privatização de aeroportos são amplamente conhecidos e
relatados na literatura especializada. De acordo com Robert W. Poole, Jr., são cinco os
principais benefícios potenciais da privatização da infraestrutura aeroportuária: aumento
da eficiência operacional, receitas adicionais de operação, melhoria de atendimento aos
passageiros, redução de risco de “elefantes-brancos” e a utilização de recursos antes
destinados à operação dos aeroportos a outras áreas de maior relevância para a
população30. Some-se a isso o óbvio benefício de transferir o risco da operação dos
aeroportos dos contribuintes para investidores privados.
Este capítulo tem o objetivo de expor e relatar como se deram as concessões de
aeroportos concluídas até este momento. Primeiro, analisa-se o projeto greenfield do
Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Em seguida, estuda-se a segunda
rodada de concessões com os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. A terceira
rodada, por sua vez, foi composta pelos aeroportos do Galeão e Confins.
A última seção do capítulo trata da quarta rodada de concessões, com Porto
Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. Aqui, são também exploradas as mudanças
de diretrizes trazidas pelo Programa de Parcerias em Investimentos do Governo Federal.

2.1. Primeira rodada: Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (RN)

O Aeroporto Internacional de São Gonçalo de Amarante (“ASGA”), localizado na
região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, foi incluído no Programa
Nacional de Desestatização (“PND”) – Lei n. 9.491, de 9 de setembro de 1997 – através
do Decreto n. 6.373, de 14 de fevereiro de 2008, assinado pelo então Presidente Lula. O
29
30

Disponível em: <http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes>
POOLE JR., Robert W. Guidelines for Airport Privatization, p. 8-9.
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decreto designou a ANAC como responsável pela execução e acompanhamento do
processo de desestatização da infraestrutura, bem como assinalou o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) como responsável por contratar e
coordenar os estudos técnicos, sendo ouvida a Infraero. O modelo de concessão de ASGA
foi disposto pelo Decreto n. 7.205, de 10 de junho de 2010, o qual versa sobre algumas
condições que deveriam ser respeitadas pelo edital de licitação para garantir a
competitividade no certame.
O art. 6º do Decreto veda a participação de empresas prestadoras de serviços de
transporte aéreo, direta ou indiretamente, no capital votante da concessionária em
percentual igual ou superior a 10%, da mesma forma que a concessionária e seus sócios
não podem participar no capital votante de empresas de serviço de transporte aéreo,
respeitado também o limite de 10%. Caso ocorra a efetiva participação das empresas
aéreas, dentro dos parâmetros colocados pelo art. 6º, seu §2º dispõe que o edital deverá
conter regras para evitar práticas anticompetitivas por parte das empresas aéreas. Ainda
neste âmbito, o art. 8º do mesmo Decreto faculdade à ANAC “estabelecer limites,
restrições ou condições quanto à obtenção de concessão, a fim de preservar a competição
entre aeroportos, sem prejuízos das atribuições do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE previstas em lei”.
Posteriormente à edição do Decreto, foi editada a Resolução nº 7/2010, do
Conselho Nacional de Desestatização, regulamentando que o processo de licitação se
daria na modalidade leilão. As condições da licitação se tornaram públicas por meio do
Edital do Leilão n. 01/2011. O leilão ocorreu em 22 de agosto de 2011, na sede da BM&F
Bovespa, em São Paulo, e teve a participação de quatro proponentes. O Consórcio
Inframérica Aeroportos (“Inframérica”), formado pela Engevix Engenharia S/A e pela
Corporación América S/A (Argentina) foi o vencedor do certame, ofercendo outorga no
valor final de R$ 170 milhões, representando ágio de quase 229% em relação à outorga
mínima de R$ 51,7 milhões31.
O Contrato de Concessão foi assinado em novembro de 2011, com vigência de 28
(vinte e oito) anos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) anos. De acordo com o Contrato, a
Concessionária será remunerada por tarifas aeroportuárias e receitas não-tarifárias
(cláusula 4.1). No primeiro caso32, encontram-se as tarifas de embarque, pouso,

31
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Item 4.23. do Edital de Leilão n. 01/2011.
Cláusula 4.2 do Contrato de Concessão de ASGA: “As Receitas Tarifárias serão constituídas pelas
Tarifas, previstas no Anexo 4 – Tarifas, arrecadadas pela Concessionária, sendo vedada à Concessionária
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permanência, armazenagem e capatazia (Anexo 4 do Contrato, item 2.2). Incluem-se, por
sua vez, no rol de receitas não-tarifárias, como a concessão de serviços a empresas aéreas
(catering, limpeza, abastecimento, etc), varejo e alimentação, concessão de áreas para
escritórios, hotéis e similares, estacionamento, telefonia e internet, entre outros33.
A Concessão de ASGA possui particularidades que não se encontram nos outros
aeroportos que foram posteriormente concedidos à iniciativa privada.
O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante foi o primeiro a contar
com administração 100% formada por capital privado. Tanto a Engevix quanto a
Corporación América possuem participação de 50% no Consórcio administrador de
ASGA34. Como se verá posteriormente, esse cenário difere dos aeroportos concedidos
posteriormente, pois no caso de São Gonçalo do Amarante não havia previsão no edital
que obrigasse a constituição de Sociedade de Propósito Específico entre a concessionária
e a Infraero.
Outra característica singular de ASGA foi o fato de se tratar de uma operação
greenfield – isto é, o aeroporto não existia antes do processo de concessão. Com exceção
da pista de pousos e decolagens35, que foi construída pelo Batalhão de Engenharia do
Exército, com recursos transferidos da Infraero, a Concessionária foi responsável por
levantar toda a infraestrutura necessária para iniciar as operações do aeroporto. O Plano
de Exploração Aeroportuário (PEA), constante no Anexo 2 do Contrato, especifica o
objeto da concessão e as obras necessárias para o funcionamento do aeroporto.
O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante entrou em
funcionamento em 31 de maio de 2014 e, em seu primeiro ano de funcionamento,
movimentou cerca de 2 milhões e meio de passageiros, de acordo com dados oficiais da
a criação de qualquer outra cobrança tarifária que não esteja prevista no referido anexo, salvo na situação
prevista do item 4.8 deste contrato”.
33
Cláusula 4.10 do Contrato de Concessão de ASGA: “A Concessionária poderá explorar atividades
comerciais que geram receitas não tarifárias, conforme previsto no Anexo 2 – PEA, diretamente ou
mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado, cujos resultados serão
considerados pela ANAC, com vistas a favorecer a modicidade tarifária, conforme Anexo 11 – Reversão
de Receitas Não Tarifárias para Modicidade Tarifária”.
34
Em maio de 2015, o CADE aprovou a venda da participação da Engevix no Consórcio Inframérica para
a Corporación América, que passou a deter a totalidade do capital da concessionária. Como amplamente
divulgado pela imprensa, a Engevix é uma das construtoras investigadas na Operação Lava-Jato e enfrenta
problemas operacionais e financeiros desde o início das investigações contra si.
35
O Anexo 3 do Contrato disciplina as obras sob encargo do Poder Público, já realizadas ou a serem
realizadas no momento de assinatura do contrato. O item 1.2.5.1 elenca a “Pavimentação da pista de
pouso e decolagem de 3.000m x 60m com capa” como obra já concluída pelo Poder Público no momento
de assinatura do contrato. Em março de 2017, menos de três anos após o início de operação do aeroporto,
o jornal Valor Econômico noticiou que a pista de ASGA estava com problemas graves em sua base,
necessitando de reforma estrutural. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4892942/pista-deaeroporto-novo-em-natal-ja-corre-risco-de-afundar>
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Secretaria Nacional de Aviação Civil36. O aeroporto teve especial importância no ano de
2014, visto que a cidade de Natal era uma das sedes da Copa do Mundo daquele ano.
Por ter sido o primeiro aeroporto concedido no país, ASGA também foi objeto
dos primeiros procedimentos de acompanhamento do Tribunal de Contas da União nas
concessões aeroportuárias37. O acompanhamento pelo TCU do processo de concessão do
aeroporto foi realizado em quatro diferentes estágios, de acordo com o artigo 7º da
Instrução Normativa TCU n. 27/1998.
O primeiro estágio da concessão de ASGA, antes mesmo da publicação do edital
de licitação, foi aprovado com ressalvas. No Acórdão 939/2011/Plenário, o TCU expediu
recomendações e determinações à ANAC e também condicionou o lançamento do edital
ao cumprimento de algumas determinações específicas, como a metodologia de cálculo
utilizada para reversão das receitas comerciais à modicidade tarifária, especificações
técnicas dos investimentos mínimos para o terminal de passageiros e esclarecimentos
acerca do fluxo de caixa marginal38.
No segundo estágio de fiscalização, avaliou-se, principalmente, o instrumento
convocatório e da minuta de contrato. Além disso, necessário averiguar o devido
cumprimento das condições expostas no primeiro estágio de fiscalização. De acordo com
o relatório elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação
(Sefid-1), todas as condições colocadas pelo TCU no texto do acórdão 939/2011/Plenário
foram cumpridas. O segundo estágio de fiscalização da outorga foi, então, aprovado,
sendo a decisão consubstanciada no Acórdão 1795/2011/Plenário.
O terceiro e quarto estágios de fiscalização foram apreciados em julho de 2012, e
teve como principais temas o exame da habilitação e do julgamento das propostas,
avaliação do ato de outorga e dos contratos assinados. Nos termos do voto do Relator
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Disponível em: <http://portal.aviacao.gov.br/assuntos/concessoes-de-aeroportos/ficha-sgamarante.pdf>
“302. Inicialmente, merece destaque a relevância do processo de outorga que ora se examina. Trata-se
do primeiro projeto de concessão de aeroporto conduzido na esfera do governo federal, que, em face de
suas peculiaridades e complexidade, além de ser processo inovador, deve se balizar pelos princípios da
transparência, da isonomia e da publicidade, de forma a dar estabilidade e segurança jurídica a todos os
envolvidos. 303. Se, por um lado, o mercado brasileiro de aviação civil tem apresentado nos últimos anos
taxas de crescimento que superam em muito as do PIB, por outro, constata-se que a infraestrutura
aeroportuária não tem acompanhado o ritmo de crescimento da demanda e encontra-se, em muitos casos,
saturada. Além disso, o país ganhará visibilidade e receberá grande número de visitantes por conta da
Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Nesse contexto, sobressai a relevância do
presente processo de concessão, especialmente pela possibilidade de mostrar novo modelo de
investimento, ampliação e gestão da infraestrutura aeroportuária”. (TCU. TC-034.023/2010-0, Rel.
Valmir Campelo).
38
TCU. TC-034.023/2010-0, Rel. Valmir Campelo, §321 e ss.
37
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Valmir Campelo, tais estágios de fiscalização foram aprovados com ressalvas39, mas as
impropriedades encontradas não eram capazes de ensejar a reprovação da outorga. Assim,
os autos foram arquivados após o término dos estágios de fiscalização, nos termos no art.
169, V, do Regimento Interno do TCU40.

2.2.

Segunda

Rodada:

Aeroporto

Internacional

Governador

André

Franco

Montoro/Guarulhos (SP), Aeroporto Internacional de Viracopos (SP) e Aeroporto
Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF)

O Decreto n. 7.531, de 21 de julho de 2011, incluiu, no Plano Nacional de
Desestatização o primeiro lote de aeroportos a serem concedidos para a iniciativa privada:
(i) o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos Governador André Franco
Montoro, (ii) o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e (iii) o Aeroporto
Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek. Este decreto seguiu a
recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, publicado em sua Resolução n.
6, de 28 de junho de 201141.
As condições de exploração pela iniciativa privada da infraestrutura aeroportuária
foram estabelecidas pelo Decreto n. 7.624, de 22 de novembro de 2011, que conservam
muitas das preocupações expostas no decreto de concessão de ASGA.
Primeiramente, o art. 10 do Decreto 7.624/11 conserva a modalidade de leilão ou
concorrência para o processo de concessão dos aeroportos, sendo declarado vencedor, no
caso de concessão comum, aquele proponente que oferecer o maior valor ao poder
concedente como contrapartida da concessão (art. 10, §1º).
Adicionalmente, o Decreto traz disposições que externalizam a preocupação do
Poder Concedente com o nível de competitividade no leilão (preocupações essas que
ficam ainda mais claras no Edital de Leilão n. 2/2011, como se verá a seguir). Seu art. 15
estabelece que a fim de assegurar as condições de concorrência, o poder concedente
poderá estabelecer restrições quanto à obtenção e à exploração da concessão – também,
o inciso I do referido artigo estabelece a possibilidade de inclusão de regras destinadas a
39

Itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1846/2012/Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo.
“Art. 169. O processo será encerrado no sistema informatizado de controle de processos mediante
despacho do dirigente da unidade técnica, nas seguintes situações: (...) V – nos casos em que o processo
tenha cumprido o objetivo para o qual foi constituído”.
41
Os aeroportos de Brasília e Guarulhos faziam parte do grupo prioritário de aeroportos, que necessitavam
de investimentos e ações emergenciais para manter suas operações com qualidade. McKINSEY &
COMPANY. Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil, p. 140.
40
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preservar a concorrência entre aeródromos. Em seguida, o art. 16 estabelece que “a
critério da ANAC, poderá ser limitada a participação direta ou indireta de empresas
prestadoras de serviços de transporte aéreo no capital do concessionário, bem como a
participação deste ou de seus sócios, direta ou indiretamente, no capital de empresas
prestadoras de serviços de transporte aéreo”.
O Edital do Leilão n. 2/2011 publicizou as regras que regeriam a licitação deste
primeiro lote de aeroportos. O leilão dos três aeroportos ocorreu no dia 6 de fevereiro de
2012, também na sede da BM&F Bovespa.
O Aeroporto Internacional de Guarulhos, maior porta de entrada de estrangeiros
no Brasil, foi arrematado pelo Consórcio Invepar, por pouco mais de 16 bilhões de reais,
representando um ágio de 373,5% sobre o valor mínimo estabelecido pela ANAC.
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, grande aposta para
desafogar o tráfego aéreo da cidade de São Paulo, foi arrematado por 3,8 bilhões de reais,
pelo consórcio Aeroportos do Brasil, representando um ágio de 159,75% em relação ao
valor mínimo. O consórcio foi formado pelas brasileiras Triunfo e UTC e pela operadora
aeroportuária francesa Egis.
O leilão do Aeroporto Internacional de Brasília, por sua vez, foi vencido pelo
Consórcio Inframérica Aeroportos, composto pelas mesmas acionistas que venceram o
leilão de ASGA: Infravix Empreendimentos S/A (controlada pelo Grupo Engevix) e
Corporación América S/A. O valor oferecido pelo consórcio representou 673,89% de ágio
sobre o valor mínimo, totalizando 4,5 bilhões de reais.
Os Contratos de Concessão foram todos assinados em 14 de junho de 2012, mas
entraram em eficácia em datas diferentes: enquanto os Contratos de Viracopos e
Guarulhos tomaram eficácia em 11 de julho, o Contrato de Brasília somente se tornou
eficaz no dia 24 de julho do mesmo ano.
Ademais, como já sido previsto no Contrato de Concessão de ASGA, os Contratos
de Concessão dos aeroportos deste primeiro lote também previram a forma de
remuneração da Concessionária: receitas tarifárias e não-tarifárias42. Como se verá no
capítulo deste trabalho sobre a concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão,
42

Os Contratos de Concessão de GRU, VCP e BSB, no capítulo que trata sobre a remuneração das
concessionárias, possuem todos a mesma redação, in verbis: “4.3. As Receitas Tarifárias serão
constituídas pelas Tarifas, previstas no Anexo 4 – Tarifas, arrecadadas pela Concessionária, sendo vedada
à Concessionária a criação de qualquer outra cobrança tarifária que não esteja prevista no referido anexo,
salvo na situação prevista no item 4.9 deste contrato. […] 4.11. A Concessionária poderá explorar
atividades econômicas que gerem Receitas Não Tarifárias, conforme previsto no PEA, diretamente ou
mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado”.
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no Rio de Janeiro, as receitas não-tarifárias, isto é, acessórias, assumiram especial
importância para manutenção do caixa da concessionária.
Além das disposições constantes no Decreto n. 7.624/2011, tanto o Edital do
Leilão n. 2/2011, quanto os contratos de concessão dos aeroportos trazem normas com o
potencial de interferir na concorrência no setor aeroportuário, seja restringindo ou
incentivando o regime de competição. É sobre isso que os próximos tópicos se ocuparão.

2.3. Terceira Rodada: Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim/Galeão (RJ) e
Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins (MG)

O resultado obtido com os leilões dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e
Brasília transmitiu uma mensagem de otimismo para o Governo Federal: houve a
participação de onze diferentes grupos no certame, com propostas representando alto ágio
em relação ao lance mínimo inicial. Havia grande euforia quanto aos resultados do leilão,
o que se traduziu em alta expectativa para rodada seguinte de concessões.
Em janeiro de 2013, o Conselho Nacional de Desestatização editou sua Resolução
n. 2/2013, recomendando a inclusão do Aeroporto Internacional Antonio Carlos
Jobim/Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, e do Aeroporto Internacional Tancredo Neves
(CNF), em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, no Programa Nacional de
Desestatização.
Esta inclusão se deu por meio da edição do Decreto n. 7.896, em 1º de fevereiro
de 2013. O procedimento de concessão destes aeroportos seguiu as diretrizes que já
haviam sido estabelecidas anteriormente, no texto do Decreto n. 7.624/2011. As
condições da concessão acabaram sendo ratificadas na Resolução n. 15/2013 do CND,
publicada na edição de 3 de outubro de 2013 do Diário Oficial da União.
Na mesma edição do D.O.U., a Agência Nacional de Avião Civil publicou o Edital
de Leilão n. 1/2013, com as regras que regeriam o processo de concessão dos aeroportos
do Galeão e de Confins. O leilão de ambos os ativos, mais uma vez na sede da BM&F
Bovespa, foi marcado para o dia 22 de novembro de 2013.
De acordo com os itens 4.23.1 e 4.23.2 do Edital, o valor mínimo de Contribuição
Fixa a ser paga pelo concessionário ao Poder Concedente era de R$ 4.828.026.000,00, no
caso do Galeão, e de R$ 1.096.372.000,00, para o aeroporto de Confins.
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Cinco consórcios participaram do leilão dos aeroportos, sendo apresentadas cinco
propostas para o Galeão43 e três para Confins44. Ao final, o consórcio Aeroportos do
Futuro venceu o leilão pelo Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, oferecendo
19 bilhões de reais como valor de outorga, representando um ágio de quase 294%. O
consórcio era formado pela brasileira Odebrecht Transport e operadora aeroportuária de
Singapura, Changi Airports45.
O Aeroporto de Confins, por sua vez, foi vencido pelo consórcio AeroBrasil, por
1,82 bilhão de reais, totalizando ágio de 66% em relação à proposta mínima prevista no
edital. O consórcio foi formado pela brasileira CCR e a suíça Zürich Airport.
Como antecipado em linhas anteriores deste trabalho, esta terceira rodada de
leilões despertou ainda maiores preocupações quanto a restrições concorrenciais
estabelecidas pelo Edital n. 1/2013 e seus consequentes impactos na competitividade no
certame licitatório.

2.4. Quarta Rodada: Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS),
Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis (SC), Aeroporto Internacional Deputado Luís
Eduardo Magalhães, em Salvador (BA) e Aeroporto Internacional Pinto Martins, em
Fortaleza (CE)

A última rodada de concessões de aeroportos ocorreu no primeiro semestre de
2017, com o leilão do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, do
Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, do Aeroporto Internacional Deputado Luís
Eduardo Magalhães, em Salvador, e do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em
Fortaleza. Antes de explorar como se deu o leilão e seus resultados, é importante apontar

43

As propostas apresentadas para o Aeroporto do Galeão e que não venceram foram as seguintes: (i)
Consórcio Sócrates, formado pela Carioca Engenharia, GP Investimentos, Aéroports de Paris e Schipol,
ofereceu R$ 14,5 bilhões; (ii) Consórcio Novo Aeroporto Galeão, formado pela EcoRodovias, Fraport e
Invepar, ofereceu R$ 13,113 bilhões; (iii) Consórcio AeroBrasil, formado por CCR, Flughafen Zürich e
Münich Airport, ofereceu R$ 10,350 bilhões; e, (iv) Consórcio Aliança Atlântica Aeroportos, formado
por Queiroz Galvão e Ferrovial, ofereceu R$ 6,567 bilhões. Disponível em: <
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-arrecada-r-20-8-bilhoes-com-leilao-de-galeao-econfins,170681e>
44
As propostas perdedoras do Aeroporto de Confins foram: (i) Consórcio Aeroportos do Futuro, formado
por Odebrecht Transport e Changi, ofereceu R$ 1,335 bilhões; e, (ii) Consórcio Aliança Atlântica
Aeroportos, formado por Queiroz Galvão e Ferrovial, ofereceu R$ 1,096 bilhões, o valor mínimo de
acordo com o Edital.
45
Como será visto posteriormente neste trabalho, a configuração acionária tanto do consórcio vencedor
quanto da sociedade de propósito específico constituída para a concessão foi alterada em 2017.
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o contexto em que ocorreu o certame, principalmente a partir das mudanças promovidas
pelo novo Governo Federal no setor de infraestrutura.
2.4.1. As inovações da quarta rodada de concessões: o Programa de Parceria de
Investimentos

Logo que assumiu interinamente a Presidência da República, Michel Temer
assinou a Medida Provisória n. 727, em 12 de maio de 2016. Seu principal dispositivo
dizia respeito à criação do Programa de Parceria de Investimentos – o PPI, sucedendo o
antigo Programa Nacional de Desestatização. A MP 727, posteriormente convertida na
Lei n. 13.334, de 13 de setembro de 2016, inovou quanto a orientações, órgãos e
instrumentos para os empreendimentos de infraestrutura, fomento o emprego de parcerias
em todas as esferas da federação.
A Lei do PPI busca melhorar a relação do Poder Público com os entes privados,
sejam eles nacionais ou players de caráter internacional, interessados nas melhores
práticas globais para a estruturação de parcerias.
De acordo com a exposição de motivos da MP 727/2016, o texto legal “visa à
ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada para
viabilização da infraestrutura brasileira. Investir em infraestrutura é fundamental para o
país voltar ao crescimento, atuando em todas as fases do ciclo econômico. Criam-se
inúmeras oportunidades de empregos diretos e indiretos, além de elevar o patamar da
qualidade dos serviços públicos prestados à população”. De acordo com Carlos Ari
Sundfeld, os principais problemas a serem enfrentados nos setores de infraestrutura são a
ausência de políticas estáveis que proporcionem o planejamento a longo prazo, a
desorganização estatal, a má qualidade das estruturações público-privadas e o
direcionamento das outorgas, com baixa competitividade nas licitações46.
O texto da Lei do PPI traz, em seu artigo inaugural, seu objetivo: a criação do
Programa de Parcerias de Investimento – PPI, destinado a ampliar e fortalecer a interação
entre o estado e a iniciativa privada, através de contratos de parceria para a execução de
empreendimentos públicos de infraestrutura e outras medidas de desestatização.
Considera-se como contrato de parceria os contratos de concessão comum (Lei n.
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SUNDFELD, Carlos Ari. Desafios do Governo Temer para Recuperar a Regulação e as Parcerias:
as respostas da MP 727. 2016. Disponível em: < http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/carlosari-sundfeld/desafios-do-governo-temer-para-recuperar-a-regulacao-e-as-parcerias-as-respostas-da-mp727>
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8.987/1995), concessão patrocinada (Lei n. 11.079/2004), concessão regida por
legislação setorial específica e outros negócios público-privados que adotem estrutura
jurídica semelhante47.O rol apresentando no artigo 1º, §2º, não é taxativo, de forma que
qualquer contrato que reúna as características apresentadas na lei será interpretado como
Contrato de Parceria.
O texto da lei positiva alguns princípios a serem observados na implementação do
PPI: observar a estabilidade das políticas públicas para infraestrutura, a legalidade,
qualidade, eficiência e transparência, além de promover a máxima segurança jurídica a
todos os agentes envolvidos, sejam eles públicos ou privados.
As principais inovações da Lei estão no art. 6º e seus incisos. De acordo com este
dispositivo, os órgãos, entidades e autoridades da Administração Pública com
competências relacionadas aos empreendimentos do PPI deverão adotar práticas
avançadas das melhores experiências nacionais e internacionais.
Para o presente trabalho, é especialmente importante o inciso II do artigo 6º. A
necessidade de maior competição na celebração de parcerias e prestação de serviços já
aparece no artigo 2º, inciso III. A importância do CADE também aparece no artigo 18 da
Lei do PPI, quando o texto trata sobre a possibilidade da Secretaria-Executiva do PPI
celebrar ajuste com o órgão de defesa da concorrência para o recebimento de
contribuições técnicas visando a adoção das melhores práticas para a promoção da ampla
e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços. O CADE,
portanto, na posição de ator técnico e independente, recebe uma missão essencial: ampliar
os debates, estudos técnicos e propor modelos para aumentar a competição sem afetar a
eficiência48. A posição do órgão de defesa da concorrência recebe especial importância
quando se percebe que os movimentos em licitação pública acabam ocorrendo mais na
esfera política ou de controle. O êxito do convênio com o CADE é indispensável para que
mudanças substanciais nas licitações ocorram.

47

Como exemplo, citam-se os contratos de partilha de produção no setor de petróleo – Lei n. 12.351/2010
– e o arrendamento portuário – Lei n. 12.815/2013.
48
Sobre esta nova incumbência do CADE, Carlos Ari Sundfeld explica: “Relevante é que o CADE é agente
técnico – e independente, afastado dos partidos – que poderá influir ainda na fase de elaboração de
políticas e preparo das licitações, para criticar direcionamentos e propor medidas de abertura à
competição. A mesma possibilidade foi prevista pela lei para a Secretaria de Acompanhamento
Econômico – SEAE, do Ministério da Fazenda. Além disso, na execução do programa, as entidades de
regulação também devem se articular com o CADE e a SEAE, ‘para fins de compliance com a defesa da
concorrência’ (art. 6º, III)”. SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias de investimento em empreendimentos
públicos. In. PASTORE, Affonso Celso (Org.). Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017, p. 93.
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Deve-se notar que o CADE tem se debruçado nos últimos anos para encontrar
formas de fomentar a concorrência em empreendimentos públicos. Em recente estudo
editado pela autoridade – “Medidas para Estimular o Ambiente Concorrencial dos
Processos Licitatórios” – discute-se, a partir de estudos elaborados também pela OCDE49,
forma de promover desenhos pró-competitivos de licitação e propõe recomendações para
o caso brasileiro a partir da experiência do CADE.
Por fim, a Lei 13.334/2016 tem como um de seus nortes a diminuição da
burocracia e dos excessos de regulação, combatendo o intenso dirigismo estatal que
impede a atuação eficiente das empresas. Sundfeld50 aponta como exemplo dessa
diminuição de dirigismo estatal a troca da modicidade tarifária pela busca das tarifas e
preços adequados, como colocado no artigo 2º, II. O desafio para as autoridades públicas,
portanto, é o desenvolvimento de práticas de regulação capazes de melhorar o ambiente
de negócios e atrais investimentos privados.
Estabelecidas as principais mudanças com a Lei do PPI, vejamos agora como estas
novas diretrizes afetaram a quarta rodada de leilões dos aeroportos.

2.4.2. O Edital de Leilão n. 1/2016 e seus resultados
Os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza foram
incluídos no Plano Nacional de Desestatização por meio do Decreto n. 8.517, de 10 de
setembro de 2015. As condições da licitação, por sua vez, tornaram-se públicas no Edital
de Leilão n. 1/2016 da ANAC.
Esta quarta rodada de concessões foi a primeira a ser realizada após a promulgação
da Lei do PPI, de forma que as Resoluções n. 01/2016, 02/2016 e 05/2016, editadas pela
Conselho do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República (CPPI),
também dispuseram sobre as condições e procedimentos para a desestatização e
concessão dos aeroportos em questão. Passa-se agora a analisar de maneira mais detida
as Resoluções n. 01/2016 e 05/2016, pois a Resolução n. 02/2016 se resume a expressar
a opinião favorável do CPPI à inclusão dos quatro aeroportos no PPI.
A Resolução n. 01/2016 “estabelece diretrizes gerais e estratégicas a serem
adotadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal no processo de
49

Notadamente, o estudo Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement, editado em 2016 e
disponível em <http://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf>
50
SUNDFELD, Carlos Ari. Desafios do Governo Temer para Recuperar a Regulação e as Parcerias:
as respostas da MP 727. 2016.
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contratação empreendimentos do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência
da República”, com especial preocupação para os critérios e transparência dos editais e
demais documentos relevantes, a fim de promover maior competitividade. Assim, alguns
dispositivos da resolução devem ser destacados.
Em seu artigo 3º, a resolução dispõe que as escolhas regulatórias deverão ser
justificadas e pautadas em procedimentos administrativos. Uma das maneiras de se
realizar tais escolhas regulatórios, com justificativas suficientes para embasar a tomada
de decisão, é através do procedimento de análise de impacto regulatório (AIR).
De acordo com Patrícia Pessoa Valente, “a avaliação de impacto regulatório é um
procedimento ordenado de tomada de decisão no âmbito da atividade regulatória estatal,
baseado no uso sistemático de análises sobre os possíveis efeitos de uma dada decisão”.51
Seus principais passos para a tomada da decisão são a delimitação de objetivos e meios a
serem utilizados, a identificação de potenciais impactos da decisão regulatória, análise de
custos e benefícios da medida, bem como seu posterior monitoramento.
A utilização de ferramentas como o AIR para a tomada de decisões regulatórias
oferece diversos benefícios para os países que a adotam. As decisões possuem maior
legitimidade e transparência, tornando o Estado regulador responsável por suas decisões.
Além disso, a utilização do AIR, por exemplo, pode contribuir para maior atividade
democrática da população, por prever procedimentos de audiência e consultas públicas,
por exemplo52.
A AIR, portanto, se apresenta como uma espécie de instrumento de controle da
própria atividade regulatória do Estado, “por meio de aplicação de procedimento
administrativo voltado à análise das medidas regulatórias a serem adotadas ou já adotadas
pelos agentes reguladores com base em evidências empíricas, resultando na introdução
de mecanismos de legitimação democrática e de responsabilização do regulador”.53
No caso específico da Agência Nacional de Aviação Civil, responsável pela
execução e pelo acompanhamento do processo de desestatização dos serviços públicos
explorados pelos aeroportos, há normas setoriais específicas que versam sobre a
realização de procedimentos de análise de impacto regulatório: tanto a Instrução
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VALENTE, Patrícia Pessoa. Avaliação de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do
Estado, p. 29.
52
VALENTE, Patrícia Pessoa. Avaliação de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do
Estado, p. 30.
53
VALENTE, Patrícia Pessoa. Avaliação de Impacto Regulatório: uma ferramenta à disposição do
Estado, p. 89.
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Normativa 61/2012 quanto a Instrução Normativa 107/2016 possuem dispositivos sobre
a realização de AIR.
Em realidade, a IN 61/2012 impõe a obrigatoriedade de preenchimento de um
formulário que, dentre seus objetivos, contém o de “suscitar as discussões de Análise de
Impacto Regulatório no âmbito da atividade de regulação desempenhada pelas
Superintendências finalísticas” (art. 2°, §1º, III). Ou seja, a AIR é, nos termos da IN n°
61/2012, apenas um dos objetivos do formulário por ela proposto para a realização de
análise preliminar de proposições de atos normativos e decisórios no âmbito da agência.
A IN 107/2016, por sua vez, estabelece os procedimentos para o desenvolvimento
de Atos Normativos Finalísticos, dentre outras previsões. Dentre os mecanismos de
elaboração de normas finalísticas, há expressa previsão de realização de AIR, seja em
caráter preliminar na fase de Estudos, seja na fase de Desenvolvimento de Projeto do ato
normativo (artigo 5°, §5º e artigo 9º).
Cumpre ressaltar que a ANAC não possui um conceito normativo de AIR, seja na
IN n° 61/2012, seja na IN n° 107/2016. O que a IN n° 107/2016 traz é o objetivo da AIR,
em seu artigo 17, II, ao enunciá-la como mecanismo de melhoria da qualidade normativa
adotado pela ANAC: afirma o dispositivo que a avaliação feita via AIR visa a reflexão
sobre o alcance dos resultados esperados com o ato normativo e, caso necessário,
identificação de medidas cabíveis para seu alcance.
Especificamente sobre a quarta rodada de concessão dos aeroportos, foram
realizadas duas audiências públicas para possibilitar a participação dos agentes regulados
na formulação de normas que o atingiriam.
A Audiência Pública (AP) n. 9/2016 submeteu à apreciação dos agentes do setor
e demais interessados os Estudos de Viabilidade, Técnica, Econômica e Ambiental
(EVTEA) e as minutas do Edital de Licitação e Contratos de Concessão dos referidos
aeroportos.
Todavia, durante a tramitação do processo de modelagem do edital de licitação da
quarta rodada de concessão dos aeroportos houve o advento da Lei do PPI, o que obrigou
a ANAC a promover nova audiência pública – AP n. 24/2016 -, “tão somente quanto às
alterações decorrentes de diretrizes de política do governo e de aspectos regulatórios não
oriundos de contribuições recebidas no processo de Audiência Pública n. 09/2016”.54
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ANAC. Justificativa, p. 2. Disponível em: < http://www.anac.gov.br/participacao-social/audiencias-econsultas-publicas/audiencias/2016/aud24/justificativa.pdf>.
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As mudanças do edital com origem em políticas do governo são de três ordens:
(i) econômica; (ii) concorrencial e (iii) trabalhista.
No que tange às mudanças de caráter eminentemente econômico, houve alterações
quanto ao critério de julgamento das propostas do leilão. Estabeleceu-se a Contribuição
Fixa Inicial como critério de julgamento, devendo as concessionárias realizar o
pagamento de ¼ do valor mínimo da Contribuição Fixa, acrescido de eventual ágio
oferecido no leilão, no dia da assinatura do Contrato de Concessão, a título de
Contribuição Fixa Inicial (cláusula 4.22).
Na ordem concorrencial, as mudanças do Edital dizem respeito a permissão de
participação no leilão. Diferentemente das rodadas anteriores de concessão, o Edital
1/2016 retirou a vedação relativa à participação dos acionistas – diretos ou indiretos – das
concessões federais de infraestrutura aeroportuária vigentes nas regiões geográficas
objeto dos leilões, permitindo a participação dos mencionados acionistas no consórcio,
controle e participação na governança da futura concessionária. Além disso, foi
franqueada a possibilidade de uma mesma entidade, suas controladoras, controladas,
coligadas ou entidades sob controle comum, isoladamente ou em consórcio, serem
vencedores de até dois aeroportos objeto do leilão, desde que não localizados na mesma
região geográfica (cláusula 3.3 e cláusula 5.25).
Sobre as mudanças de caráter trabalhista no Edital, estas parecem ter sido
motivadas pelos problemas enfrentados pela Infraero com seu corpo de funcionários após
as três primeiras rodadas de concessão55. Dessa forma, houve alterações no Edital de
Leilão n. 1/2016, no sentido de estabelecer previsão, como obrigação prévia à assinatura
do contrato de concessão, do pagamento à Infraero pela adjudicatária do referente ao
custeio de programas de adequação de efetivo – como programas de demissão voluntária,
por exemplo56. Adicionalmente, deve a concessionária garantir o emprego, até 31 de
dezembro de 2020, dos funcionários que forem definitivamente transferidos para a
concessionária, em até dezoito meses do início do estágio 3 da Fase I-A da concessão.
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Após a concessão dos aeroportos de ASGA, Guarulhos, Viracopos, Brasília, Belo Horizonte e Galeão, a
Infraero se viu com excedente de funcionários. De acordo com o Tribunal de Contas da União, a Infraero
reduziu, por conta das concessões, sua receita em 53%, mas ainda assim se manteve responsável pelo
custeio dos funcionários que optaram por continuar na empresa estatal. Disponível em:
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tcu-da-prazo-de-90-dias-para-uniao-resgatar-a
infraero,10000088838>.
56
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/aeroportos-terao-que-arcar-com334-milhoes-para-pdv-da-infraero-20378156>

43

Com todas estas alterações feitas, o Edital de Leilão n. 1/2016 foi publicado no
Diário Oficial da União em 01 de dezembro de 2016. Interessante notar que o edital, seus
anexos e minuta do contrato de concessão foram também disponibilizados em língua
inglesa, seguindo diretrizes do PPI.
O leilão ocorreu em 16 de março de 2017. Participaram do certame três empresas
com experiência em administração aeroportuária: a alemã Fraport, a francesa Vinci e a
suíça Zürich. Nota-se que o número de proponentes foi menor do que o verificado nas
rodadas anteriores de leilão: para os aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas,
haviam onze concorrentes, enquanto no caso de Galeão e Confins, eram cinco os
licitantes.
No momento de abertura dos envelopes com as propostas, constatou-se que
existiam ao menos duas propostas para todos os aeroportos, com exceção do terminal de
Salvador. Nestas situações, de acordo com as regras do leilão, passaram a ser colhidas
propostas na modalidade viva-voz para os aeroportos objeto de duas propostas57.
A operadora alemã Fraport se valeu das inovações do edital de leilão dessa rodada
e saiu vencedora de dois aeroportos: Porto Alegre e Fortaleza. Para o aeroporto gaúcho,
o lance vencedor foi de 290,5 milhões de reais, enquanto para o terminal cearense foi de
425 milhões. A Fraport já havia mostrado interesse em participar do mercado brasileiro
de infraestrutura aeroportuária, mas acabou sendo superada no leilão do aeroporto do
Galeão.
O aeroporto de Florianópolis, por seu turno, foi vencido pela suíça Zürich
Airports, com oferta de 83 milhões de reais. Houve grande disputa pelo terminal
catarinense, com alternância intensa de lances durante o viva-voz. O ágio para esse
aeroporto foi de cerca de 57% sobre o valor mínimo. Salvador, por sua vez, foi objeto de
somente uma proposta: a francesa Vinci arrematou o aeroporto com o lance de 660,9
milhões de reais, com ágio de 113% em relação ao valor mínimo. O leilão dos quatro
aeroportos correspondeu a um aporte de 1,46 bilhão de reais aos cofres públicos. Os
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Este autor estava presente na sede da Bolsa de Valores de São Paulo no dia do leilão, acompanhando
pessoalmente o certame. A operadora Vinci, além de ser titular da única proposta de Salvador, também
era titular de uma das propostas de Fortaleza. Como as regras do leilão vedavam a adjudicação de mais
de um aeroporto na mesma região geográfica, houve momentos em que o leilão do aeroporto de Salvador
estava dando “vazio”. Explica-se: na fase viva-voz, quando a Vinci apresentava a melhor proposta e
passava à frente de sua concorrente no aeroporto de Fortaleza, sua proposta em Salvador se tornava
inativa. Ao fim, a Fraport venceu Fortaleza, restando Salvador com a Vinci, resultando em sucesso no
leilão de todos os quatro aeroportos.
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contratos de concessão foram assinados em 28 de julho de 2017 e entraram em vigência
a partir de 29 de agosto do mesmo ano.
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CONCORRÊNCIA
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3. A POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA ENTRE AEROPORTOS
Michael Tretheway e Ian Kincaid apontam que até meados dos anos 1980
membros da academia e do setor aeroportuário consideravam os aeroportos como
verdadeiros monopólios naturais, não estando submetidos às dinâmicas do mercado
competitivo. Tal cenário passou a sofrer importantes mudanças a partir do movimento de
desregulação, tanto das companhias aéreas, quanto dos aeroportos em si58. Este terceiro
capítulo da dissertação explora como os princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência nortearam os processos de concessão dos aeroportos no Brasil.
A primeira seção (3.1) se ocupa de estudar a relação entre a livre iniciativa e os
serviços públicos no Brasil. Como a infraestrutura aeroportuária está expressamente
prevista no texto constitucional como serviço público, levantam-se questões sobre a
aplicação ou não do princípio da livre concorrência em tais serviços.
A segunda seção (3.2) do capítulo trata de duas modalidades de promoção da
concorrência nos setores de serviços públicos: a competição pelo mercado e a competição
no mercado. Como se afirma, a decisão do modo de promoção da competição dependerá
das características do objeto licitado. No caso dos aeroportos, entende-se que houve uma
escolha de competição no mercado (ex post ao procedimento licitatório).
A terceira e última seção (3.3) deste capítulo explora os nichos de competição
entre aeroportos. Aeroportos são estruturas complexas, com atividades que vão muito
além da mera disponibilização de infraestrutura para o transporte aéreo de cargas e
passageiros. Os principais mercados relevantes dos quais os aeroportos fazem parte são
analisados na seção em comento.

3.1. A relação entre a livre iniciativa e os serviços públicos: preocupação com licitações
competitivas

Tradicionalmente, os serviços públicos foram arquitetados como atividades
exógenas à livre iniciativa e, consequentemente, também imunes à livre concorrência.
Entendia-se, via de regra, que poderia haver um e somente um prestador do serviço
público, a partir da titularidade estatal exclusiva da atividade: somente o Estado ou algum
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de seus delegatários poderia ser prestador de serviços públicos. Aragão59 aponta que eram
as duas razões principais para essa concepção: (a) a percepção dos serviços públicos como
monopólios naturais, sendo inconveniente a existência de mais de um prestador; e, (b) a
concepção de que os serviços públicos, dado seu estreito liame com a coletividade e
direitos fundamentais, não poderiam ser submetidos à lógica do lucro e do mercado60.
Entretanto, a Constituição brasileira, em seu artigo inaugural, alçou o princípio da
livre iniciativa ao status de fundamento da República. Também, no capítulo referente aos
princípios gerais da atividade econômica, o texto constitucional novamente se refere à
livre iniciativa como princípio essencial da ordem econômica, ao lado da livre
concorrência (artigo 170, caput e inciso IV). No mesmo capítulo da Constituição também
se encontram disposições tocantes aos serviços públicos e suas formas de prestação: “Art.
175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.
Neste arcabouço constitucional, deve-se perguntar: como cotejar os princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência com a prestação dos serviços públicos?
Para Carlos Ari Sundfeld, a Constituição, ao reservar certos campos econômicos
para o Estado, excluiu o dever de observância dos princípios gerais da ordem econômica
previstos no artigo 17061. Esta também é a opinião de Eduardo Jordão, para quem, no
tocante aos serviços públicos, “a Constituição estabelece uma exceção aos princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência. Para estes serviços, a regra não é a liberdade de
iniciativa empresarial, a regra não é a livre competitividade”.62
Em ensaio sobre o assunto63, Sundfeld assevera que a avaliação sobre a penetração
do princípio da concorrência em contratações públicas pode ser analisada a partir de
quatro temas fundamentais: (i) o processo administrativo para escolha de empresas
beneficiadas por uma aquisição pública ou outorga de serviço público; (ii) políticas
estatais pró ou anticoncorrenciais; (iii) organização institucional do controle da
concorrência no Brasil; e, (iv) o papel das empresas estatais.
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Para este trabalho, são especialmente importantes o primeiro e segundo temas
arrolados por Sundfeld.
Deve-se ter em mente que, por força constitucional64, o direito brasileiro submete
ao processo de licitação pública a escolha de empresas privadas que irão prestar serviços
públicos ou que pretendam contratar com o Poder Público. Necessário avaliar, portanto,
o quanto a licitação é capaz de promover a devida competição, a fim de homenagear o
princípio da concorrência dentro de uma lógica de direito público.
A legislação infraconstitucional referente à licitação está na conhecida Lei n.
8.666/1993. Há fortes críticas quanto ao processo legislativo que originou tal lei,
podendo-se dizer que ela é “filha do lobby de empreiteiras emergentes de obras públicas
(isto é, de empresas médias, já atuantes no mercado público de obras e engenharia),
regulamentou a disputa de modo a dificultar o acesso de empresas novas a esse
mercado”65. Na feliz expressão de André Rosilho, a Lei de Licitações se mostrou como
verdadeiro “jogo de dados viciados”66.
Em verdade, entende-se que a Lei de Licitações limitou a aplicação do princípio
da concorrência nos mercados. Este cenário passou a se alterar com a edição da Lei n.
10.520/2002 (“Lei do Pregão”), que atacou algumas das características limitadoras da Lei
de Licitações67. Como era de se esperar, o Pregão recebeu diversas críticas, mas é
inegável que a lei iniciou uma revisão pró-competição no setor de contratações públicas.
Em que pese algumas políticas públicas terem erigidos barreiras à concorrência e
preferências em licitações68, pode-se filiar aqui à conclusão de Sundfeld, ao asseverar que
nas contratações públicas brasileiras “a penetração do princípio da concorrência existe e
é profunda, mas vem sendo constantemente modulada, seja por força de lobbies setoriais
de difícil justificação, seja por orientações de políticas públicas”.69
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O princípio da concorrência pode ser instrumentalizado pela procedimento
licitatório, quando do momento de escolha dos concessionários e permissionários de
serviços públicos, pela força constitucional do artigo 175.
A Lei n. 8.987/1995 (“Lei de Concessões”), dispõe sobre o regime de prestação
dos serviços públicos concedidos e permitidos pelos entes federativos. Nos dizeres de
Egon Bockmann Moreira, trata-se de “lei-quadro, a Lei Geral que dá aplicação ao
parágrafo único do art. 175 da CF, configurando ‘o caráter especial’ dos contratos de
concessão e permissão (inciso I). Mas isso não significa que ela detenha a exclusividade
da disciplina das concessões e permissões”70. Devem os setores econômicos, por sua vez,
editarem leis que regulamentem suas concessões de acordo com as particularidades
setoriais.
A Lei de Concessões, sancionada no ambiente de reformas econômicas dos anos
1990, com intensas mudanças nas formas de prestação de serviços púbicos, também se
preocupou com a penetração do princípio da concorrência. Seu artigo 16 dispõe que “a
outorga ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade
técnica ou econômica justificada”.
Marçal Justen Filho aponta que o comando legal do artigo 16 “derivou do interesse
de evitar que a ausência de competição desestimulasse a eficiência na prestação dos
serviços pelo concessionário (permissionário)”71. Trata-se de verdadeira aposta na
competição pelo mercado, isto é, pelo direito de entrar no mercado, e não competição no
mercado, qual seja, durante a prestação do serviço público. Como a segunda modalidade
de competição é mais difícil de ser encontrada no campo de concessão de serviços
públicos, tem-se que é na primeira modalidade (concorrência pelo mercado) que restam
as apostas do Direito e das políticas públicas para gerar o processo competitivo em
certames licitatórios72.
Não se deve perder de vista, entretanto, que a ausência de exclusividade
propugnada pelo artigo 16 não significa que qualquer interessado possa desempenhar o

70

MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: inteligência da Lei
8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo: Malheiros/sbdp, 2010, p. 50.
71
JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de Serviços Públicos, São Paulo: Dialética, 1997, p. 190.
72
SUNDFELD, Carlos Ari. Contratações Públicas e o Princípio da Concorrência, 2013, p. 33.
Entretanto, o autor também expressa sua descrença com a capacidade do processo licitatório em promover
o princípio da concorrência, in verbis: “Em um balanço realista, é preciso reconhecer como limitada a
capacidade de os processos de licitação assegurarem a ampla penetração do princípio da concorrência no
mercado de serviços públicos. O Direito, com seu aparato de normas e de instituições, não tem se
mostrado decisivo para fazer a balança pender totalmente para o lado da concorrência. Isso talvez esteja
a sugerir a necessidade de políticas mais profundas.” (p. 34).

50

serviço público. A ausência de exclusividade significa que o Estado deterá a possibilidade
de expandir mais ou menos a competição, promovendo mais ou menos concessões e
permissões para o desempenho do serviço pública73. Ademais, nos casos de concessão e
permissão, a titularidade estatal do serviço público nunca é transferida para o particular74.
Não se deve esquecer, também, que a prestação de serviços públicos é um poder
que a Constituição confia ao Estado, mas sem lhe impor formas específicas de prestação,
podendo ocorrer de maneira direta ou indireta: todavia, em ambas situações, a prestação
é dever do Estado, que pode lançar mão de diversas formas para tanto75.
O Estado brasileiro possui a seu dispor diversas opções juridicamente viáveis para
a prestação de serviços públicos. Pode o Estado explorar o serviço de maneira direta e
monopolista, mas também pode outorgar a exploração monopolística do serviço tanto a
uma empresa estatal quanto a um particular. É possível, ainda, a prestação privada, via
concessão ou permissão, em regime de concorrência no mercado ou em monopólio de um
único prestador privado ou até mesmo oligopólio de poucas empresas. É exatamente pela
possibilidade de prestação dos serviços públicos em regime de monopólio que se verifica
a explícita exclusão do princípio da competição nesse âmbito76.
A Constituição não impõe ao administrador qualquer forma obrigatória de
prestação dos serviços públicos. Como explica Eduardo Jordão, “a Constituição confere
ao Poder Público a decisão política de submeter ou não a prestação dos serviços públicos
à racionalidade concorrencial”77. Natural entender, portanto, que o Poder Público possui
a faculdade de permitir a prestação de serviços públicos em regime concorrencial, mas
não há qualquer dever para tanto. A decisão de submeter ou não algum serviço público
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ao modelo concorrencial está na esfera de discricionariedade do ente público que detém
sua titularidade.
A experiência de prestação de serviços públicos federais em regime de
concorrência já ocorre no setor de telecomunicações, por exemplo. A Lei Geral de
Telecomunicações (“LGT”) – Lei n. 9.472/1997 – teve o condão de encerrar o monopólio
estatal da Telebrás em todos os serviços de telecomunicações no Brasil. Passou-se a
conceder a operadores privados o que antes estava concentrado nas mãos do Estado –
operou-se a privatização do sistema de telecomunicações brasileiro. A LGT organizou os
serviços de telecomunicações “com base no princípio da livre, ampla e justa competição
entre todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como
para corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem
econômica” (art. 6º)78.
Por fim, vale questionar se legislações infraconstitucionais que eventualmente
afastem ou restrinjam os princípios da livre iniciativa e livre concorrência para os serviços
públicos estão eivadas ou não de inconstitucionalidade.
A resposta aqui é negativa. Pelo fato de tais princípios constitucionais não
incidirem de maneira obrigatória sobre a organização dos serviços estatais, não se pode
cogitar de eventual inconstitucionalidade. Eduardo Jordão resume bem a questão, ao
apontar que tais princípios não constrangem “a liberdade do titular do serviço público de
organizar a sua prestação como bem lhe aprouver – a intensidade da concorrência, nos
serviços públicos, é opção política do ente que detém a sua titularidade”79. Assim, no
serviço público haverá somente tanta concorrência quanto permita o ente federativo que
detém sua titularidade.
Portanto, frente ao exposto acima, a conclusão é de que nos campos reservados
pela Constituição à iniciativa estatal – os serviços públicos por força constitucional - não
há necessidade de observância obrigatória dos princípios da livre iniciativa e livre
concorrência. A penetração a maior ou a menor de tais princípios na prestação do serviço
público ficará a critério do ente federativo titular do serviço público, que deverá optar
pela forma de sua prestação. Todavia, é imperioso observar a concorrência nas licitações
78
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que precedem a concessão de serviços públicos. É dizer, portanto, que a concorrência
pela prestação do serviço, isto é, no certame licitatório, é de observância obrigatória por
força constitucional, enquanto a concorrência na prestação do serviço somente ocorre em
decorrência de decisões políticas que a propiciem.

3.2. A Competição pelo e no Mercado
A depender da característica do objeto licitado, o Poder Concedente deverá fazer
uma escolha entre dois métodos para promover a competição no certame: provocar a
competição no próprio procedimento licitatório, caracterizando uma competição pelo
mercado ou franqueando a entrada de diversos agentes no setor em questão, para se
promover a competição no mercado.
Primeiro, a competição pelo mercado. Esta modalidade é usualmente empregada
nos casos em que o ativo licitado não contempla competição no mercado por questões
estruturais, de forma que somente um agente pode prevalecer – o monopolista. Assim, os
efeitos da competição, no que tange a qualidade e preço, são obtidos antes da exploração
do ativo licitado80.
É no artigo seminal de Harold Demsetz que se encontram os fundamentos para a
escolha por uma competição pelo mercado81. O autor, ao analisar mercados de monopólio
natural, sugere que a competição para atender um dado mercado poderia efetivamente
substituir a concorrência dentro do próprio mercado. Para manter a concorrência na
prestação do serviço, operar-se-iam rodadas sucessivas de bidding, a fim de manter um
comportamento competitivo por parte do concessionário: se a qualidade do serviço
diminuísse ou o preço subisse muito, o concessionário incumbente seria substituído por
outro mais eficiente.
Na perspectiva apresentada por Demsetz, o preço competitivo se define em um
cenário pretérito82, a partir do número de participantes do certame licitatório, e não a
quantidade de concorrentes no mercado – pós-licitação – que será capaz de definir o preço
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competitivo. A competição pelo mercado substituiria completamente a competição no
mercado83. Seria este o modelo de governmental franchising, o qual envolve a
comparação de diversos lances no leilão84.
A ideia proposta por Demsetz não passou incólume de críticas, entretanto. Em
artigo de 1976, Oliver Williamson se mostra descrente com a possibilidade de competição
ex ante nas licitações, pois não se pode ter previsão de que de fato haverá competição nos
certames, mesmo em economias de escala85. O autor ainda aponta que a argumentação de
Demsetz não levou em consideração questões como as evoluções tecnológicas que podem
advir no decorrer do contrato. Nesse sentido, Williamson entende que não é possível ter
uma previsão antecipada de todas as contingências contratuais – ou mesmo a
possibilidade de serem resolvidos mediante rodadas sucessivas de negociação, devido ao
grande custo associado a esta técnica86.
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Os contratos de concessão – seja esta em qual tipo for – são naturalmente
incompletos pela incapacidade real de regular todo e qualquer aspecto da relação
contratual, deixando sempre lacunas que deverão ser preenchidas a partir de técnicas
contratuais87. Contratos de concessão pressupõem relações duradouras e complexas, dado
o grande prazo pelos quais são celebrados - no caso dos aeroportos, trinta anos88.
Contratos de concessão são celebrados em contextos específicos e é natural
esperar que o cenário se altere durante a execução do contrato. Dessa forma, os contratos
de concessão são “estruturas em permanente mutação, disciplinando relações
multipolares nas quais convergem variados e legítimos interesses”.89 Em sentido
semelhante, Egon Bockmann Moreira assevera que o contrato de concessão não é capaz
de prever todas as mudanças futuras de conjuntura, de forma que as disposições
contratuais não podem ser tidas como imutáveis. Como a única certeza que se tem é que
as condições serão alteradas com o passar do tempo, a segurança jurídica é atingida pela
flexibilidade contratual, obrigando tanto o Poder Público como o particular a estarem
aptos a se adaptarem a novas realidades90. Ainda, Vera Monteiro assevera que “é própria
do contrato de concessão sua incompletude, e contratos com essa característica
normalmente importam a necessidade de serem feitas adaptações e de se permitir algum
grau de flexibilidade durante sua vigência, para que possam se acomodar às mudanças
ocorridas no longo do tempo”.91
Pois bem. Quando se opta pela competição prévia, isto é, competição pelo
mercado, está a se compreender que o ativo licitado possui caráter escasso, que inviabiliza
posterior competição efetiva no mercado. Assim, cabe ao edital estabelecer regras que

87

Sobre contratos incompletos e, especialmente no caso de ativos públicos, por todos, o Prêmio Nobel de
Economia de 2016, Oliver Hart em HART, Oliver. Incomplete Contracts and Public Ownership:
Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships. The Economic Journal, vol. 113, n. 486,
Conference Papers, 2003, pp. C69-C76.
88
Partindo da classificação feita por Ian Macneil, entende-se que os contratos de concessão podem ser
classificados como contratos relacionais, pois há relações contratuais de longa duração, que se realizam
e se modificam ao longo do tempo, refletindo variedade de influências, normas sociais e de conduta
desenvolvidas dentro da relação. São relações que se projetam no futuro, com prestações diferidas no
tempo, lidando com condições não previstas no pacto original, envolvendo altos elementos de
imponderabilidade e assimetrias informacionais. (MACNEIL, Ian. Contracts: Adjustment of Long-Term
Economic Relations Under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law. Northwestern
University Law Review, v. 72, p. 854-902, 1978). Cf. também CRISTOFANI, Claudia. Contratos
Relacionais, Informação e Resolução de Litígios. In. POMPEU, Ivan (Org.). Estudos sobre Negócios e
Contratos. São Paulo: Almedina, 2017, p. 209-234)
89
GARCIA, Flávio Amaral. A imprevisão na previsão e os contratos concessionais. In. 20 Anos de
Concessões em Infraestrutura no Brasil, p. 49.
90
MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: inteligência da Lei
8.987/1995 (Parte Geral), p. 37.
91
MONTEIRO, Vera. Concessão, p. 68.
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balizarão o processo seletivo, circunscrevendo o universo de possíveis interessados, ao
fixar requisitos mínimos para participação no certame, como capacitação técnica e porte
econômico mínimo92.
De outra banda, a competição no mercado (competitividade ex post) possui
diferente racionalidade. Esta modalidade é caracterizada pela disputa entre os
competidores durante a execução contratual, de forma direta. Como apontado por Caio
Mario da Silva Pereira Neto e Mateus Piva Adami, “essa situação ocorre quando não há
caracterização de monopólio natural, escassez ou qualquer outra barreira à entrada que
impeça a existência de algum grau de competição em um determinado mercado”.93
As disposições voltadas a assegurar a competição no mercado possuem a
peculiaridade de possuírem tanto caráter horizontal quanto vertical. Do primeiro ponto de
vista, as disposições do edital podem buscar que múltiplas empresas tenham acesso aos
diversos ativos licitados, com vistas a competir entre si. Por sua vez, na visão vertical, os
objetivos da competição podem atingir outros níveis da cadeia produtiva, seja o mercado
a montante (upstream) ou a jusante (downstream), evitando integração vertical entre os
diversos membros da cadeia produtivas e, consequentemente, distorção da competição94.
Exemplo claro desta situação ocorre quando o edital limita a participação de empresas
usuárias de determinada infraestrutura em sua gestão – isto ocorreu nos aeroportos
brasileiros, como se verá mais a frente.
Baldwin, Cave e Lodge sintetizam a questão acerca dos dois modelos de
competição. Os autores explicam que no caso de competição pelo mercado os benefícios
do consumidor são alcançados a partir de um mercado exclusivo, estabelecido em uma
licitação competitiva. Além disso, o contrato celebrado pelo vencedor do leilão passa a
ser exigido (enforced) pela Administração, que exige especificações do serviço prestados
92

Cumpre ressaltar que estas exigências devem estar em consonância com o objeto licitado, de acordo com
o texto constitucional, em seu art. 37, XXI: “Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.
93
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; ADAMI, Mateus Piva. Restrições Concorrenciais nos Editais
de Licitação de Projetos de Infraestrutura: casos de telecomunicações, aeroportos e portos, p. 340.
Como exemplo de setor que implementou a competição no mercado, os autores citam as
telecomunicações, que é caracterizada por serviços distintos, onde as operadoras competem entre si e não
há, a priori, uma barreira à entrada: qualquer particular pode obter uma autorização para explorar o
Serviço de Comunicação Multimídia, desde que preencha os requisites fixados pela legislação e
regulamentação.
94
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; ADAMI, Mateus Piva. Restrições Concorrenciais nos Editais
de Licitação de Projetos de Infraestrutura: casos de telecomunicações, aeroportos e portos, p. 341342.
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com fins de proteger o consumidor. Por sua vez, a competição no mercado se caracteriza
por um direito não exclusivo em dado mercado e garantias de proteção contra a
competição são quase inexistentes95.
Deve-se pontuar que a escolha por um modelo de competição não significa,
necessariamente, a exclusão do outro. O edital, em sua função regulatória, pode prever
regras que disciplinam, simultaneamente, a competição pelo e no mercado.
Entende-se que a opção escolhida pela Administração Pública no momento de
elaboração dos editais de licitação dos aeroportos foi a de competição no mercado. Como
será visto no próximo capítulo, ao impor restrições para a participação no certame, como
a proibição de um mesmo consórcio licitante vencer mais de um aeroporto no leilão –
propriedade cruzada – o edital obrigou que novas empresas se apresentassem como
proponentes no leilão, aumentando, consequentemente, o número de operadores
aeroportuários privados no Brasil, incentivando a competição entre os aeroportos
concedidos para diferentes concessionárias, impedindo que uma mesma companhia
detenha a administração de dois diferentes aeroportos que competem entre si.

3.3 Os Nichos de Competição Entre Aeroportos
Com a desregulação do mercado das companhias aéreas, elas passaram a ter maior
liberdade para escolherem os aeroportos de onde conduziriam suas operações. Além
disso, a desregulação do mercado propiciou a criação das companhias aéreas de baixo
custo, conhecidas, na literatura especializada, como low-cost carriers. Com isso,
aeroportos menores e com baixo nível de tráfego passaram a investir na modernização de
sua infraestrutura, a fim de atrair essas novas entrantes no mercado96.
Identifica-se que os aeroportos competem por diversos nichos de mercado – os
chamados mercados relevantes. De acordo com Tretheway e Kincaid, os aeroportos
competem nos seguintes segmentos: (i) competição por passageiros em mercados

95

“Competição pelo mercado – benefícios ao consumidor são obtidos ao oferecer um mercado exclusivo e
ao usar um sistema de lances competitivos para decidir quem irá servir tal mercado. Os lances feitos no
leilão são então exigidos e as especificidades dos serviços são utilizadas para proteger o consumidor.
Competição pelo e no mercado – lances competitivos para servir a um mercado específico são feitos e as
promessas de serviço exigidas, mas o serviço pode ser definido de maneira flexível e o direito de servir
um mercado não é exclusivo. Não há garantias de que haverá proteção contra a competição. Uma
abordagem progressiva frente à competição pode ser adotada”. BALDWIN, Robert; CAVE, Martin;
LODGE, Martin. Understanding Regulation, p. 179-180.
96
Sobre o assunto, cf. GILLEN, David; LALL, Ashish. Competitive advantage of low-cost carriers: some
implications for airports. Journal of Air Transport Management, v. 1, issue 1, January 2004, p. 41-50.
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compartilhados; (ii) competição por tráfego de conexão; (iii) competição por tráfego de
carga; (iv) competição por destino; (v) competição por serviços não-aeroportuários; (vi)
competição com outros modais de deslocamento. Estas últimas duas formas não se
traduzem em uma competição exclusivamente entre aeroportos, pois, no caso (v)
competem com, por exemplo, lojas fora do aeroporto e no caso (vi) com outros meios de
transporte97. Frente a isso, procede-se agora uma descrição mais aprofundada dos quatro
primeiros nichos de competição apresentados.
O primeiro caso, de competição por passageiros em mercados locais
compartilhados, talvez seja o de mais fácil percepção: onde há dois ou mais aeroportos
atendendo a uma mesma área de influência (catchment areas), eles competem pelos
passageiros destas áreas. No Brasil, exemplos disso são os pares de aeroportos
Congonhas/Guarulhos e Santos Dumont/Galeão. Nesses casos, os aeroportos procuram
atender a diferentes segmentos de mercado.
No caso da cidade de São Paulo, é de esperar que o aeroporto de Congonhas receba
um maior número de passageiros que estão em viagem a trabalho, devido à sua
localização mais próxima ao centro da cidade, enquanto o Aeroporto de Guarulhos, por
exemplo, pode se mostrar como uma opção mais viável ao mesmo passageiro quando
viajando a lazer. A mesma situação ocorre com os aeroportos da cidade do Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar que, para haver efetiva competição entre os aeroportos, deve existir
algum grau de substitutibilidade entre eles.
Em muitos aeroportos, o tráfego de passageiros em conexão representa uma
grande parcela do tráfego total de passageiros98. Assim, natural conceber que aeroportos
irão competir entre si para se tornarem pontos de conexão, aumentando seu tráfego.
Aeroportos que se tornam hubs de companhias aéreas gozam deste tráfego maximizado
dos passageiros devido ao grande volume de conexões.

97

Sobre a competição dos aeroportos com outros modais de descolamento, David Starkie esclarece: “Existe
também grande concorrência entre o transporte aéreo de curta-distância e transportes de superfície, como
estradas e ferrovias. Concorrência deste primeiro meio de transporte terrestre é mais significativa, mas
menos documentada do que em relação ao segundo meio. Mandel (1999) incluiu ambos os meios de
transporte terrestre em sua simulação do impacto que uma nova taxa DM50 teria no Aeroporto de
Hamburgo, a qual teve como efeito a redução em 8% do tráfego do aeroporto. Transportes terrestres
ganharam cerca de três quartos dos passageiros que deixaram de usar o Aeroporto de Hamburgo depois
do aumento de tarifa. Aeroportos como Bremen, Hannover, Kiel e Copenhague foram os vencedores desta
política, mas outros aeroportos como grande tráfego de e para Hamburgo saíram perdendo, como os
aeroportos de Frankfurt, Dusseldorf e Munique”. STARKIE, David. Airport Regulation and
Competition, p. 69.
98
Como se verá a frente, este é exatamente o caso do Aeroporto de Brasília.
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A competição por conexão se difere da competição por passageiros por dois
fatores principais: o tráfego de conexão pode facilmente ser transferido de um aeroporto
a outro e a competição por tráfego é possível em aeroportos separados por grandes
distâncias. No mercado brasileiro, observou-se, recentemente, a criação de dois novos
hubs de conexão: o Aeroporto de Viracopos, que se tornou o principal ponto de conexão
da Azul Linhas Aéreas, e a escolha do novo hub da Latam no Nordeste.
Sobre a movimentação de cargas, Tretheway e Kincaid trazem interessante dado:
esta pode representar até 17% da receita anual média de um aeroporto, de acordo com o
Airports Council International (“ACI”)99. Dessa forma, natural existir grande competição
pela movimentação de carga, seja pelo destino ou pela origem. A operação com cargas
também possui suas peculiaridades, pois possui diferente interpretação de “aeroporto
próximo”. Essas características são especialmente importantes quando se trata de
movimento internacional de cargas, pois este transporte, por muitas vezes, tem como
objetivo trazer produtos a um país ou região específica, mas dificilmente a uma cidade
em especial. Dessa forma, pode-se facilmente imaginar que aeroportos em diferentes
regiões do país possam competir pelo transporte de carga.
Em quarto lugar, tem-se a competição por destinos. Aeroportos desempenham
importante papel na atratividade de certa localidade, seja para fins turísticos ou
comerciais. A qualidade, custo, escopo dos serviços oferecidos pelos aeroportos e
frequência de voos impacta a atratividade geral de um destino. Nesse sentido, Tretheway
e Kincaid citam o mercado de convenções: os organizadores desses eventos colocam o
serviço aéreo em uma dada localidade como um dos principais critérios para escolher um
destino para a convenção. Outro exemplo é o mercado de cruzeiros marítimos100: as linhas
de cruzeiro normalmente escolhem pontos de embarque que estejam próximos de
aeroportos e que possuam boa integração entre modais aéreo e marítimo101.
99

TRETHEWAY, Michael; KINCAID, Ian. Competition Between Airports: Occurrence and Strategy,
p. 123.
100
“Na década de 1990, os responsáveis pelo planejamento do Aeroporto Internacional de Miami, uma
grande porta de entrada entre os Estados Unidos e a América Latina, ignoraram a existência do Aeroporto
Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), que à época era uma pequena infraestrutura regional
a 40 km de Miami. No entanto, a partir de 2015, FLL processou cerca de 25 milhões de passageiros e
esteve entre os cem aeroportos mais movimentados do mundo. Ele se tornou o aeroporto favorito para
viajantes que tinham Miami como destino e também para o mercado de cruzeiros marítimos, além de ser
tornar a base de diversas companhias low cost americanas. O Aeroporto Internacional de Miami falhou
em identificar esta concorrência”. DE NEUFVILLE, Richard. Airport systems planning and design. In.
BUDD, Lucy; ISON, Stephen. Airport Transport Management: An International Perspective.
Routledge, 2016, p. 70 [tradução livre].
101
“Uma área onde isso é particularmente importante é o mercado de convenções. Os organizadores de
convenções colocam o serviço aéreo a uma região como um dos dois principais critérios ao decidirem
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Portanto, uma vez estabelecidas as possibilidades de concorrência entre
aeroportos em variados nichos de mercado, bem como a possibilidade de competição pelo
e no mercado no tópico anterior, cumpre-nos agora o estudo detalhado dos aeroportos
brasileiros concedidos até o momento, para o posterior cotejo com as teorizações aqui
apresentadas.

4. RESTRIÇÕES CONCORRENCIAIS PRESENTES NOS EDITAIS DAS
CONCESSÕES DE AEROPORTOS
A discussão acerca das contratações públicas deve obrigatoriamente passar pelo
estudo dos editais de licitação e das cláusulas que o compõem. O edital funciona como
verdadeira lei interna da licitação e sua devida elaboração é capaz de conduzir um
certamente licitatório hígido, que atinja seu principal objetivo: a contratação da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública.
São muitos os desafios que se impõem ao gestor público para que elabore um
edital de licitação para contratação de bens e serviços que possa trazer as maiores
vantagens possíveis para a Administração contratante. Tais desafios são maximizados nas
ocasiões de modelagem dos editais de licitação de infraestrutura, dada suas
peculiaridades. É exatamente o caso dos aeroportos brasileiros.
Os contratos de infraestrutura normalmente se configuram no formato de
concessões comum, regidas pela Lei de Concessões, ou de concessões patrocinadas ou
administrativas, também conhecidos como parcerias público-privadas, de acordo com a
Lei das PPP. Em comum, todos os contratos de concessão, qualquer que seja seu tipo,
geram compromissos de longo prazo, ultrapassando, inclusive, o período de mandato do
Chefe do Poder Executivo que os tenha celebrado. Há, portanto, grande relação entre
projetos de infraestrutura e políticas públicas, de forma que tais aspectos demandam forte
procedimento interno para que o edital de licitação e minuta de contrato sejam os mais
eficientes possíveis, atraindo o maior número de investidores interessados102.

sobre o local de uma convenção. Outro exemplo de competição pelo destino é o mercado de cruzeiros
marítimos, um dos mercados de turismo que mais cresce no mundo. As decisões que as linhas marítimas
tomam sobre os portos de embarque normalmente dependem em fatores como a integração com do porto
com o aeroporto e também a competição por serviços aéreo”. TRETHEWAY, Michael; KINCAID, Ian.
Competition Between Airports: Occurrence and Strategy, p. 123.
102
SUNDELD, Carlos Ari; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Dinâmica de Preparação de Edital, p. 30.
“Uma grande motivação do modelo de PPP corresponde à sua potencialidade de promover políticas
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Um dos grandes desafios na modelagem dos editais de licitação de infraestrutura
é o correto equilíbrio entre competitividade e qualidade dos participantes do certame. A
competitividade, ao lado de outros valores públicos como a isonomia e a moralidade, é
essencial para que atinja a proposta mais vantajosa. Entretanto, a competição não pode
ser considerada um fim em si mesmo, e o mero fato dela ser um valor público de extrema
importância não se traduz impossibilidade de afastamento do princípio103.
A competição deve andar lado a lado de outros valores que permeiam o
procedimento licitatório, a fim de atingir o atendimento mais adequado das necessidades
da Administração. Dessa forma, é de grande relevância o debate não somente sobre a
qualificação necessária para participar do certame, como também a modelagem do caso
concreto. Ambos os tópicos guardam importante correspondência.
A necessária verificação técnica e econômica do licitante é comando legal
constante no texto constitucional, em seu art. 37, XXI. O participante do certame não
deve ter somente a proposta mais vantajosa, mas também dispor da capacidade técnica e
econômica indispensáveis para o regular cumprimento do objeto do contrato. São
inúmeras as implicações que decorrem da definição dos requisitos técnicos e econômicos,
sendo a mais relevante a restrição da competividade do certamente, a partir da limitação
de acesso a eventuais interessados, por não cumprirem as exigências necessárias. A
restrição da competitividade possui potenciais efeitos danosos para seleção da proposta
mais vantajosa e dos custos do contrato. Todavia, a exigência de qualificação técnica e
econômica é necessária para salvaguardar os interesses da Administração Pública, isto é,
que o interesse público possa ser satisfeito pelo vencedor do certame. Nesses casos, seria
legítima a restrição da competição104. De acordo com Carlos Ari Sundfeld,
É evidente que tais exigências limitam a competição no certame licitatório,
pois resultam na exclusão de todos aqueles que, não podendo atende-las, veemse privados da oportunidade de contratar com o Estado. Está-se aqui, no
entanto, perante limitação perfeitamente legítima à ampla possibilidade de
disputa dos mercados públicos, que a licitação visa a propiciar; trata-se
simplesmente de realizar o interesse público (o de não ocorrer o risco de

públicas, mesmo quando insuficientes os recursos público e inviável a autossuficiência econômica do
empreendimento”.
103
SUNDELD, Carlos Ari; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Dinâmica de Preparação de Edital, p. 42.
104
“A exigência de qualificação técnica e econômica nada mais é do que um acautelamento por parte do
Poder Público de que os recursos públicos aplicados efetivamente se revertam nos benefícios esperados
e, assim, o interesse público possa ser plenamente satisfeito por aquele que apresentou a proposta mais
vantajosa ao Poder Público. Nesses moldes, é legítima a restrição da competição nos certames”.
(SUNDELD, Carlos Ari; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Dinâmica de Preparação de Edital, p. 44.).
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contratar com empresas desqualificadas), mesmo com a frustração de algum
interesse privado (o de obter o máximo possível de negócios)105.

A qualificação técnica dos licitantes deve ser atestada por meio de apresentação
de documentos arrolados no artigo 30 da Lei de Licitações, enquanto os documentos
hábeis para comprovar a qualificação econômica estão no artigo 31. Importante frisar que
se trata de rol exaustivo (numerus clausus) de documentos, de forma que qualquer
exigência além do previsto em lei é inválida.
Acerca da modelagem do objeto e das condições do contrato, importante ressaltar
que o grau de limitação de competitividade guarda relação direta com o escopo da
licitação. Por vezes, torna-se interessante para a licitação a reunião de diversos negócios
em um mesmo certame, para que o projeto de infraestrutura se torne mais viável. Assim,
mesmo que a competitividade continue pautando a modelagem dos editais, são admitidas
restrições à concorrência para se obter maior eficiência do projeto. O Poder Público
dispõe de larga discricionariedade para modelagem do edital e contrato de concessão,
mas suas decisões, inclusive aquelas que restrinjam a concorrência, devem sempre ser
justificadas em motivos suficientes e respeitando as balizas legais106.
Os leilões de infraestrutura buscam atender três objetivos essenciais: eficiência
alocativa, maximizar a receita do vencedor e promoção do bem-estar do consumidor.
Como explicam Vinicius Carrasco e João Manoel Pinho de Mello:
O primeiro objetivo é eficiência alocativa: é desejável que um leilão gere uma
alocação eficiente, isto é, selecionar o construtor/operador mais apto. O
segundo objetivo é maximizar a receita do vendedor, no caso o governo. Dado
o custo sombra dos fundos públicos, a coleta de um real por parte do governo
gera um benefício maior do que esse montante. A atual conjuntura e o grave
problema fiscal vivido pelo país sugerem que estes custos-sombras são
elevados, o que faz com que a dimensão da receita seja extremamente
importante. Além dos objetivos de eficiência de receita, há uma terceira

105

SUNDFELD, Carlos Ari. Requisitos de habilitação técnica para obras e o controle judicial do ato
de inabilitação, p. 132
106
“Ademais, deve ser objeto de motivação, com exposição razoável das razões de fato e de direito para a
definição das cláusulas do edital e do contrato (art. 50 da Lei n. 9.784/99). Mas isso não significa que a
validade do edital e do contrato seja comprometida só pelo fato de não haver, nos autos do procedimento,
a explicação detalhada de cada opção tomada em sua formulação. Uma exigência desse tipo seria
exagerada, já que o edital é um conjunto de normas gerais e abstratas, cuja motivação pode ser feita de
modo mais aberto. Contudo, evidentemente, é preciso que as opções cruciais estejam formalmente
justificadas”. (SUNDELD, Carlos Ari; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Dinâmica de Preparação de
Edital, p. 47).

62

dimensão que deve preocupar o governo num leilão de infraestrutura: o bemestar dos usuários. Ou seja, a modicidade tarifária deve ser um dos objetivos107.

Portanto, a pergunta que se coloca é: como os leilões beneficiam a competição?
Novamente utilizando das lições de Vinicius Carrasco e João Manoel Pinho de
Mello108, tem-se que há três objetivos que devem guiar o desenho de leilões de concessão
e exploração de ativos: (i) a eficiência econômica, (ii) a receita para o governo ou tarifas
para o consumidor e (iii) a indução de competição ex post.
Para satisfazer os dois primeiros objetivos, é necessário que um leilão consiga
induzir competição efetiva, estimulando a entrada e coibindo o comportamento predatório
por parte de participantes “fortes”, além de empregar estratégias que evitem a
cartelização. A atuação ativa dos órgãos de competição é indispensável para garantir a
competição entre os agentes.
Este quarto capítulo trata exatamente da relação entre as cláusulas dos editais de
licitação dos aeroportos e seus eventuais efeitos restritivos de competitividade no
certame. Disposições sobre habilitação técnica, participação obrigatória da Infraero e
vedação da participação de vencedores de leilões anteriores, entre outras, parecem, prima
facie, possuírem caráter restritivo de concorrência. Estas disposições serão estudadas
individualmente nos próximos tópicos para, ao fim do capítulo, concluir se as eventuais
restrições à concorrência guardaram escopo com o objeto e se foram devidamente
justificadas.
4.1. Dos Requisitos de Habilitação Técnica
Como brevemente explorado no item acima, os requisitos de habilitação técnica
são um dos principais componentes do edital de licitação. Eles possuem o condão de
assegurar que o vencedor do certame disponha da capacidade técnica necessária para
desempenhar o serviço pelo qual foi contratado pelo Poder Público. Ao mesmo tempo, os
requisitos de habilitação podem servir como inibidores da competitividade na licitação,
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CARRASCO, Vinicius; MELLO, João Manoel Pinho de. Por que fracassamos na infraestrutura?
Diagnósticos, remédios e um arcabouçou teórico de análise. In. PASTORE, Affonso Celso (Org.).
Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, p. 59.
CARRASCO, Vinicius; MELLO, João Manoel Pinho de. Por que fracassamos na infraestrutura?
Diagnósticos, remédios e um arcabouçou teórico de análise. In. PASTORE, Affonso Celso (Org.).
Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, p. 59.
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caso poucos players possam cumpri-los. Este tópico trata de analisar os requisitos de
habilitação nos editais de leilão dos aeroportos concedidos, verificando as mudanças que
ocorreram desde a primeira rodada de concessões e também as alterações conduzidas por
recomendações do Tribunal de Contas da União. Ao fim, é proposta uma avaliação acerca
do caráter anticompetitivo ou não dos requisitos de habilitação técnica.

4.1.1 São Gonçalo do Amarante
Previamente à publicação oficial do Edital de Leilão n. 1/2011, sua minuta foi
submetida a audiências públicas, angariando, além de amplas sugestões presenciais,
contribuições documentais remetidas à ANAC. Um dos principais temas que forma
levantados durante as audiências públicas foi exatamente a presença de cláusulas no edital
que representavam potencial anticompetitivo para o leilão.
Durante a audiência pública realizada em Brasília, em 17 de setembro de 2010,
foi colhida manifestação que questionava a necessidade de o operador aeroportuário ter,
como requisito mínimo de habilitação técnica, a experiência de cinco anos na
administração de aeroportos com movimentação mínima de um milhão de passageiros
anuais. A preocupação repousava justamente no fato de que estes requisitos de habilitação
técnica poderiam representar restrição à participação de eventuais interessados no
certame. Em outra manifestação na audiência pública, sugeriu-se não estabelecer o
patamar de um milhão de passageiros como requisito mínimo para a participação de
gestores aeroportuários no leilão, pois eliminaria a possibilidade de empresas nacionais
competirem no certame109.
A ANAC respondeu de forma similar a ambos os questionamentos. Informou que,
à época, verificava-se no Brasil apenas vinte e um aeroportos com movimentação anual
superior a um milhão de passageiros, todos eles administrados pela Infraero. Frente a isso,
com vistas a incentivar o mercado nacional e aumentar a competitividade no certame, a
ANAC acabou suprimindo o critério de movimento mínimo de um milhão de passageiros,
sendo necessário, somente, a apresentação de atestado que comprovasse a experiência
mínima de cinco anos em gestão de aeroportos. A redação final da cláusula restou da
seguinte maneira:
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ANAC. Relatório de Contribuições Audiência Pública n. 21/2010: Concessão da construção parcial,
manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (ASGA). 2010.
Disponível em:<http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/arquivos/relatorio.pdf>.
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Subseção IV – Da Habilitação Técnica
4.42. A comprovação da habilitação técnica se dará por meio:
4.42.1. da apresentação de atestado(s), emitido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões)
de Acervo Técnico (CAT), ou documento equivalente, em nome da Proponente
ou de membro do Consórcio, que comprovem experiência mínima de 5 (cinco)
anos em gestão de aeroporto(s).

Na mesma subseção, o Edital disciplina as qualificações técnicas necessárias dos
profissionais vinculados a Proponente, incluindo pelo menos um profissional com nível
superior de graduação concluído e experiência mínima de cinco anos em atividades de
gerenciamento de operações de aeroporto que tenha processado quantidade igual ou
superior a um milhão de passageiros anualmente110.
Estes requisitos de habilitação técnica – que funcionam como verdadeiras
barreiras à entrada de alguns competidores – são exemplos claros do que foi exposto
anteriormente como regulação da competição pelo mercado. A Administração Pública
fez uma escolha clara sobre quem ela pretendia contratar, excluindo alguns players da
mera possibilidade de competir pelo ativo. Não se quer dizer com isso, entretanto, que há
caráter anticompetitivo nestas disposições: trata-se apenas de escolha regulatória por
parte da Administração Pública.

4.1.2 Guarulhos, Viracopos e Brasília

Incluídos no Plano Nacional de Desestatização pelo Decreto n. 7.531/2011, as
condições de exploração da infraestrutura dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e
Brasília foram estabelecidas pelo Decreto n. 7.624/2011, o qual conserva muitas das
preocupações expostas no decreto de concessão de São Gonçalo do Amarante.
O decreto traz disposições que externalizam a preocupação do Poder Concedente
com o nível de competitividade do leilão. Seu artigo 15 prevê que, com o objetivo de
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Posteriormente, em 2015, o TCU teceu interessantes considerações sobre a possibilidade de exigência
de formação acadêmica e tempo mínimo de experiência dos profissionais das licitantes: “Licitação.
Qualificação técnica. Exigência. Exigências relativas ao tempo de formação acadêmica e de experiência
profissional somente são aceitáveis como requisito de habilitação em licitações se acompanhadas de
justificativa expressa no instrumento convocatório, que demonstre a imprescindibilidade de tais
condições à execução do contrato”. (TCU. Acórdão 3356/2015/Plenário, Rel. Min. André Luis de
Carvalho, j. 09/12/2015).
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assegurar as condições de concorrência, o Poder Concedente poderá estabelecer restrições
quanto à obtenção e à exploração da concessão. Também, o inciso I do referido artigo
estabelece a possibilidade de inclusão de regras destinadas a preservar a concorrência
entre aeródromos.
O Edital de Leilão n. 2/2011 refletiu algumas das regras externalizadas pelo
decreto. O dispositivo com maior importância aqui é o item 4.46:

Subseção IV – Da Habilitação Técnica
4.46. A qualificação para apresentação de propostas para quaisquer dos
aeroportos dar-se-á por meio da apresentação de documento(s), emitido(s) por
pessoas jurídica de direito público ou privado, em nome da Proponente ou de
membro do Consórcio que comprovem:
4.46.1. experiência mínima de 5 (cinco) anos como Operador Aeroportuário, e
4.46.2. processamento mínimo de 5 (cinco) milhões de passageiros anuais,
considerado o somatório de passageiros embarcados, desembarcados e em
conexão, em pelo menos um ano nos últimos 10 (dez) anos.

Em que pese todos os aeroportos do primeiro lote de concessões já apresentarem
movimento superior a cinco milhões de passageiros à época do leilão, é interessante notar
que havia grande discrepância nos números. De acordo com o Anuário Estatístico
Operacional da Infraero, Aeroporto de Viracopos movimentou 5,43 milhões de
passageiros, o Aeroporto de Brasília, 14,35 milhões e, finalmente, o Aeroportos
Internacional de Guarulhos chegou ao número de 26,85 milhões de passageiros111.
De acordo com o mesmo anuário, doze aeroportos brasileiros já apresentavam
movimento anual de passageiros acima de cinco milhões, motivo pelo qual, de acordo
com o Tribunal de Contas da União, “implica deduzir a existência de diversos aeroportos
no mundo que também apresentaram movimentos superiores ao limite imposto, tornando
seus operadores aptos ao cumprimento da exigência em tela”.112 Ainda, considerou que a
exigência do Edital se mostra compatível com o objeto do leilão, pois a restrição, ainda
que exista, não é indevida ou exacerbada.
Aqui, concorda-se em parte com o exarado pelo TCU. Deve-se que, de fato, é
necessário estabelecer algum parâmetro para a participação no leilão. Não é isso que se
questiona. Entende-se que realmente é necessário que o operador aeroportuário vencedor
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INFRAERO. Anuário Estatístico Operacional – 2010, p. 11.
TCU. Acórdão n. 157/2012/Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, §210.
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do leilão seja detentor de experiência e expertise em administração de aeroportos de
grande porte. Em verdade, esta prática obrigou que os consórcios contassem com
operadores aeroportuários estrangeiros em sua composição, dado que, no Brasil, somente
a Infraero cumpria este requisito, e sua possibilidade de participação era expressamente
vedada pelo item 4.47 do Edital.
Entretanto, o que se deve anotar aqui é a padronização dos requisitos objetivos de
habilitação técnica. Não faz sentido que aeroportos com grandes diferenças no volume de
tráfego de passageiros estejam submetidos aos mesmos requisitos. Sabe-se, por exemplo,
que o aeroporto de Guarulhos é a maior porta de entrada de estrangeiros no Brasil, com
diversos voos internacionais diretos. Sabe-se, também, que o aeroporto de Viracopos
ainda é um aeroporto em processo de consolidação no mercado brasileiro.
Dessa forma, não é concebível que aeroportos de diferentes portes e demandas
estejam sob o mesmo critério no Edital. Da forma como os requisitos para habilitação
técnica foram dispostos pelo Edital, o operador aeroportuário que operasse mais de cinco
milhões de passageiros por ano poderia se habilitar para qualquer um dos três aeroportos
do leilão, em que pese, à época, Guarulhos já ter movimentado, no ano imediatamente
anterior à concessão, quase 27 milhões de passageiros, mais de cinco vezes o requisito
mínimo para habilitação.
O Edital falhou ao não reconhecer as peculiaridades de cada aeroporto, bem como
suas necessidades específicas. A melhor solução seria estabelecer critérios individuais a
cada um dos aeroportos, de acordo com suas particularidades.

4.1.3 Galeão e Confins

Da mesma forma que já havia ocorrido no processo de concessão do Aeroporto
Internacional de São Gonçalo do Amarante e também no Leilão n. 2/2011 dos aeroportos
de Guarulhos, Viracopos e Brasília, o Edital n. 1/2013 trouxe em suas regras parâmetros
mínimos para que um operador aeroportuário pudesse se habilitar tecnicamente no
certame:
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Subseção IV – Da Habilitação Técnica
4.45. É requisito de habilitação técnica para apresentação de propostas que o
Operador Aeroportuário possua experiência mínima de 5 (cinco) anos na
operação de um mesmo aeroporto que tenha processado, no mínimo:
(i)
Para o aeroporto de Confins: 12 (doze) milhões de passageiros em pelo
menos 1 (um) ano civil, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao da publicação
deste Edital, considerado o somatório de passageiros embarcados,
desembarcados e em trânsito;
(ii)
Para o aeroporto do Galeão: 22 (vinte e dois) milhões de passageiros
em pelo menos 1 (um) ano civil, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao da
publicação deste Edital, considerado o somatório de passageiros embarcados,
desembarcados e em trânsito.

A mera leitura do dispositivo acima transcrito já traz à luz interessante mudança
em relação ao Edital n. 2/2011: há diferenciação para os requisitos de habilitação técnica
para participação no leilão de cada um dos aeroportos constantes no segundo lote,
diferentemente do que havia ocorrido na primeira rodada de leilões. Avaliando as
diferenças entre o tráfego nos dois aeroportos em questão, tem-se que não faria sentido
estabelecer o mesmo critério para ambos. Assim, andou bem a redação do Edital ao
instituir as diferenciações.
Na redação da primeira minuta do Edital de Leilão n. 1/2013, trazia-se,
inicialmente, como requisito mínimo de habilitação técnica a movimentação de 35
milhões de passageiros em um dos últimos cinco anos. Todavia, este parâmetro foi
alterado para aqueles acima transcritos no item 4.45 do Edital, a partir da Resolução n.
15/2013, do CND.
Na ocasião da realização da Audiência Pública n. 05/2013, o Edital disponível
para os interessados ainda era a versão que constava o requisito anterior de 35 milhões de
passageiros, o que justifica que a maioria das contribuições sobre o tema da habilitação
técnica contestassem esse parâmetro.
Assim, a maioria dos questionamentos sobre o requisito de 35 milhões de
passageiros versava sobre seu possível caráter excessivo, acarretando em restrição da
concorrência no certame, visto que operadores de aeroportos de grande porte, como
Zurique e Frankfurt, não atingiriam este patamar, de acordo com dados da Airport
Council International à época. Ademais, não faria sentido estabelecer o mesmo patamar
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para Galeão e Confins, pois o primeiro, à época dos leilões, possuía uma movimentação
de aproximadamente 17 milhões de passageiros, enquanto o segundo, 7 milhões113.
O Tribunal de Contas da União também se manifestou sobre o assunto, ainda sob
a égide da Resolução n. 2/2013 do CND, que estabelecia o critério de 35 milhõs de
passageiros. A Relatora Min. Ana Arraes, no Acórdão n. 2.466/2013/Plenário, declarou
que “o requisito tem potencial significativo de limitar demasiadamente o universo de
interessados no certame”. Para sustentar sua posição, a Relatora elencou alguns
argumentos.
Primeiramente, o requisito de 35 milhões se mostrava muito superior ao fluxo de
passageiros verificado à época nos aeroportos. Ainda, conforme informou a
SefidTransportes, os aeroportos apenas alcançariam o patamar de 35 milhões de
passageiros em 2024, no caso do Galeão, e em 2038, no caso de Confins.
Ademais, a Ministra também entendeu que a exigência contrariava os princípios
essenciais do Direito Administrativo Brasileiro, notadamente os artigos 37, XXI, da
Constituição, artigo 14 da Lei de Concessões e artigo 30 da Lei de Licitações. Ainda, para
a Relatora, a exigência ia de encontro à jurisprudência do TCU, que apenas admite
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento da
obrigação (súmula TCU 263/2011).
Por fim, o voto da Relatora Ana Arraes identifica grande discrepância entre a
exigência do Edital de Leilão n. 1/2013 e aquela que havia sido feita quando da concessão
do primeiro lote de aeroportos. Na ocasião, requereu-se o processamento de apenas 5
milhões de passageiros anuais, ainda que Guarulhos e Brasília já apresentassem, à época,
movimentação superior ao Galeão e Confins.
Dessa forma, considerou a Relatora que existira grande possibilidade de a
exigência original resultar em licitação frustrada, com reduzido número de competidores
e, logo, não havendo escolha da melhor e mais vantajosa proposta para a Administração
Pública.
Ao final, o Acórdão 2.466/2013/Plenário condicionou a publicação do Edital à
adoção de algumas providências pelo CND, ANAC e SAC-PR, como a necessidade de
incluir no processo de concessão os fundamentos técnicos e legais da exigência de
experiência em processamento de passageiros e a realização dos ajustes necessários114.
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ANAC. Relatório de Contribuições Audiência Pública n. 05/2013, p. 25.
Ao comentar esta decisão, Eduardo Jordão assevera que “diante da insistência do TCU, o Poder
Concedente capitulou e alterou as exigências editalícias, reduzindo o requisito de experiência prévia
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Após todo este processo, o CND alterou os parâmetros de processamento mínimo
de passageiros por meio de sua resolução n. 15/2013, acatando as sugestões feitas pelo
TCU, readequando e individualizando os critérios para cada um dos aeroportos

4.1.4 Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza

A concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza
foi recomendada pelo Conselho Nacional de Desestatização por meio de sua Resolução
n. 6, de 26 de junho de 2015, a qual estabelecia o seguinte requisito para participação no
leilão:
Art. 5º - Constitui requisito de participação no leilão, além de outros previstos
no Edital, a participação societária pelo operador aeroportuário que deverá
comprovar experiência prévia no processamento mínimo de 10 milhões de
passageiros anuais em único aeroporto.

Com relação a esta disposição, o Tribunal de Contas da União, durante o primeiro
estágio de fiscalização das desestatizações115, encontrou diversos óbices, principalmente
pelo fato do requisito mínimo de passageiros não corresponder às expectativas de
demanda constantes nos estudos de viabilidade dos aeroportos.
O TCU apontou que a exigência de processamento de 10 milhões de passageiros
se mostrava levemente acima da projeção de demanda para os aeroportos internacionais
de Salvador e Porto Alegre, e muito acima da projeção esperada para os terminais de
Fortaleza e Florianópolis. De fato, estes últimos aeroportos somente atingiriam a
movimentação de 10 milhões de passageiros nos anos de 2025 e 2035, respectivamente116.
Ademais, o Tribunal de Contas da União considerou que o requisito de 10 milhões
de passageiros não atendeu ao princípio da motivação dos atos administrativos, dado que

que se exigiria do operador de aeroportos integrantes do consórcio licitante. No caso de Galeão, o fluxo
de passageiros exigido do licitante caiu de 35 milhões para 22 milhões. No caso de Confins, caiu de 35
milhões para 12 milhões. O embate entre o Poder Concedente e o órgão fiscalizador a propósito destes
requisitos foi destaque no noticiário nacional por algumas semanas e o poder de influência do TCU nas
escolhas do Poder Concedente chamou a atenção. Mas o TCU poderia mesmo ter atuado como atuou?
Ou este Tribunal extrapolou suas competências?” (JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre
editais de licitação não publicados: controlador ou administrador? Revista Brasileira de Direito
Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, out./dez. 2014, p. 211)
115
A saber: TC 035.257/2015-6 (Porto Alegre), TC 035. 260/2015-7 (Florianópolis), TC 035.261/2015-3
(Salvador), TC 035.263/2015-6 (Fortaleza).
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TCU. Acórdão n. 925/2016/Plenário, Rel. Min. Walton Rodrigues, p. 16. Trata-se do acórdão oriundo
da fiscalização da concessão do aeroporto do Porto Alegre, mas todos os outros acórdãos referentes aos
outros aeroportos da quarta rodada de concessão possuem dispositivos semelhantes.
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a Secretaria de Aviação Civil falhou em apresentar fundamentação técnica, coerente,
razoável e proporcional com as especificidades dos aeroportos:

104. Assim sendo, a exigência do requisito do operador aeroportuário
participante do consórcio licitante comprovar ter operador aeroportos com
movimentação de no mínimo 10 milhões de passageiros, estabelecida no art.
5º da Resolução-CND 6, de 26/6/2015, indica desarrazoabilidade e
desproporcionalidade quantitativa tendo em vista a projeção de demanda
constante dos EVTEA para o primeiro ano de concessão para cada um dos
quarto aeroportos internacionais da presente desestatização, o que não se
coaduna com os termos do art. 2º da Lei 9.784/1999.117

Restou consignado no acórdão o condicionamento da publicação do edital à
adoção de “requisitos de habilitação que sejam tecnicamente adequados, imprescindíveis,
suficientes e pertinentes ao objeto licitado”.
Dessa forma, a minuta de Edital de Leilão n. 1/2016 submetida à Audiência
Pública n. 9/2016 já trazia em seu texto modificações sugeridas pela Corte Fiscalizatória.
De acordo com item 4.46 do Edital:
Subseção IV – Da Habilitação Técnica
4.46. É requisito de qualificação técnica para apresentação de propostas para
quaisquer dos Aeroportos que o Operador Aeroportuário possua experiência
mínima de 5 (cinco) anos na operação de um mesmo aeroporto que tenha
processado, no mínimo:
(i)
Para os aeroportos de Salvador e Porto Alegrre: 9 (nove) milhões de
passageiros em pelo menos 1 (um) ano civil, nos últimos 5 (cinco) anos
anteriores ao da publicação deste Edital, considerado o somatório de
passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito;
(ii)
Para o aeroporto de Fortaleza: 7 (sete) milhões de passageiros em pelo
menos 1 (um) ano civil, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao da publicação
deste Edital, considerado o somatório de passageiros embarcados,
desembarcados e em trânsito;
(iii) Para o aeroporto de Florianópolis: 4 (quatro) milhões de passageiros em
pelo menos 1 (um) ano civil, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao da
publicação deste Edital, considerado o somatório de passageiros embarcados,
desembarcados e em trânsito;
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TCU. Acórdão n. 925/2016/Plenário, Rel. Min. Walton Rodrigues, p. 21.
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Assim, o Edital se ajustou às recomendações exaradas pelo TCU nos acórdãos n.
925, 926, 956 e 957, todos de 2016. A motivação apresentada foi justamente a expectativa
de movimentação de passageiros no primeiro ano da concessão.

4.2. Da Obrigatória Participação Da Infraero Nas Sociedades De Propósito Específico

Talvez a principal mudança do segundo lote de concessões em relação ao
aeroporto de São Gonçalo do Amarante está no fato da necessidade de participação
obrigatória da Infraero na constituição da sociedade de propósito específico que
administrará o aeroporto concedido. De acordo com o artigo 1º, §3º, da Resolução n.

11, de 15 de dezembro de 2011, expedida pelo Conselho Nacional de
Desestatização:
§3º A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero deterá até
49% (quarenta e nove) por cento das Sociedades de Propósito Específico que
administrarão cada um dos aeroportos concedidos, conforme estabelecido no
Edital de Concessão.

Da mesma forma, dispõe a cláusula 6.2.6.7 do Edital de Leilão n. 2/2011:
6.2.6.7. Os valores do capital social inicial da Concessionária serão subscritos
e integralizados na seguinte proporção: 49% pela Infraero e 51% pelo acionista
privado, observados as regras e procedimentos previstos no Anexo 23 – Minuta
do Acordo de Acionistas.

Assim, a Infraero se torna, obrigatoriamente, sócia minoritária do concessionário
privado na administração do aeroporto concedido. Esta disposição foi objeto de intensa
discussão política – com manifestações a favor e contra a participação da empresa estatal
– e também de amplo debate no Tribunal de Contas da União e durante as audiências
públicas realizadas para análise da minuta de edital, contrato de concessão e seus anexos.
Na ocasião da realização da Audiência Pública n. 16/2011, realizada nos dias 27
e 28 de outubro, nas cidades de São Paulo e Brasília, questionamentos sobre a
participação da Infraero na SPE foram levantados.
Levantaram-se questionamentos sobre como a Infraero, na posição de acionista
da SPE, poderia suportar financeiramente as obrigações contratuais da sociedade,
especialmente a garantia de execução do contrato de concessão. A ANAC respondeu
dizendo que das obrigações constantes no Contrato é de obrigação da SPE, respondendo
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cada sócio nos limites de sua participação118. Também se questionou sobre a possibilidade
de retirada futura da Infraero dos quadros de sócia da SPE, dado a possível mudança de
conjuntura durante o prazo de concessão. Em resposta, a ANAC informou que não há
nenhuma restrição para retirada da Infraero da SPE, podendo isto ser acordado entre ela
e o acionista privado119.
No âmbito do TCU, o acompanhamento do primeiro estágio de concessão dos
aeroportos presentes no primeiro lote se deu no bojo do TC 032.786/2011-5, específico
para o Aeroporto de Guarulhos, que resultou no Acórdão 3.232/2011/Plenário. O TCU
analisou impropriedades nos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e
ambiental, aprovando o primeiro estágio da concessão com ressalvas e expedindo
recomendações.
Especificamente sobre a participação da Infraero na SPE, o TCU dispensou
especial atenção ao tema.
O TCU inicia sua ponderação sobre o tema apontando a importância que as
concessões possuem para a atual prestação de serviços públicos, principalmente a partir
dos ganhos de eficiência e qualidade proporcionados pela experiência de administração
privada, fruto da prática no mercado. Dessa forma, assumiu importância também a função
regulatória do Estado, para que pudesse se tornar mais eficiente no que tange à prestação
de serviços públicos, dada a falência da capacidade estatal de prover satisfatoriamente
muitos desses serviços. De acordo com o acórdão, o arranjo do Estado-regulador com o
concessionário privado afasta alguns dos principais aspectos negativos das empresas
estatais prestadoras de serviços públicos, como o conflito de interesse entre a
Administração Pública e a empresa pública.
Nesse sentido, o TCU, nesta primeira análise, demostrou bastante reticência em
relação à participação obrigatória da Infraero no SPE. O Tribunal entendeu que a
argumentação apresentada pela ANAC e pela SAC/PR – “garantir o repasse de recursos
de aeroportos concedidos ao restante do sistema aeroportuário” - não foi suficiente para
justificar a necessidade de participação da Infraero120.
118

ANAC. Relatório de Contribuições – Audiência Pública n. 16/2011. Contribuição n. 55 (Tercio
Sampaio Ferraz Junior), 2011, p. 102.
119
ANAC. Relatório de Contribuições – Audiência Pública n. 16/2011. Contribuição n. 139 (Cristiano
Caetano), 2011, p. 178.
120
“Não subsiste, entretanto, o alegado nexo essencial entre a incontroversa necessidade de se financiar os
demais aeródromos públicos – em sua maioria deficitários (seja por ineficiência da gestão pública ou
por estratégia de desenvolvimento regional e integração nacional) – e a participação da atual operadora
na futura incumbente. Pondera-se que é possível conceber inúmeras formas alternativas para custear a
manutenção e a ampliação da malha aérea nacional – mesmo a partir das receitas geradas no aeroporto
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O TCU concluiu que a coexistência de empresa pública e de agente privado na
SPE administradora dos aeroportos representaria extenso prejuízo à capacidade decisória
da concessionária, em detrimento da eficiência que se almeja com contratos de concessão
no setor de serviços públicos.
Assim, o TCU expediu recomendação no sentido de recomendar à ANAC que
“examine a necessidade de participação da Infraero na futura SPE ou que seja
estabelecido, na minuta de contrato, mecanismo que possibilite e estimule a diminuição
gradativa dessa participação no capital social da concessionária”121.
Na ocasião do Acompanhamento do 2º Estágio de Concessão dos Aeroportos de
Guarulhos, Viracopos e Brasília, já após a divulgação do Edital de Leilão n. 2/2011, o
TCU tece, novamente, extensas críticas à participação da Infraero na SPE responsável
pela administração do aeroporto concedido, principalmente no que tange ao Acordo de
Acionistas, prevendo a participação da Infraero com golden share122. Vale aqui
transcrever importantes passagens da argumentação do Tribunal de Contas da União:
“142. A minuta de acordo de acionistas efetivamente prevê efetiva participação
da Infraero no que tange à gestão do serviço outorgado, mediante a eleição de
membros do Conselho de Administração, proporcionalmente à suas
participações no capital social votante da Concessionária, com limite mínimo
de um membro. Ademais, o citado acordo pretende conferir à Infraero
poder de veto relativo a qualquer alteração no capital social autorizado ou no
estatuto da concessionária, bem assim quanto à formação de qualquer parceira,
fusão, cisão, incorporação de ações etc., à contração de endividamento e à
celebração de qualquer contrato, acordo ou arranjo.
143. Considerando-se os efeitos nefastos que o arranjo acima descrito
pressagia em relação à eficácia e eficiência da concessão em exame, entendese imperioso renovar as admonições contidas no relatório associado ao
Acórdão 3.232/2011-TCU-Plenário. Note-se, preliminarmente, que a
composição delineada agride o próprio conceito de concessão, estipulado pela
Lei 8.987/1995 (Art. 2º, inciso II) como sendo o de serviço prestado por conta
e risco de pessoa jurídica ou consórcio de empresas – é dizer, o instituto
concessório é legalmente concebido como gerenciamento integralmente
privado, sujeito à regulação, porém isento de coadministração estatal.
144. Com efeito, uma concessão executada por uma empresa pública é
uma contradictio in adjecto, eis que as entidades da Administração Indireta já
em epígrafe -, sendo que várias dessas maneiras resultam menos distorcivas do que a operação do
serviço por uma SPE composta por expressiva participação de entidade pública”. (TCU. Acórdão
3.232/11/Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, §143).
121
TCU. Acórdão 3.232/11/Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, §9.5.1.
122
De acordo com o item 5.3. da Minuta do Acordo de Acionistas (Anexo 23 do Edital de Leilão 2/2011):
“As partes concordam em exercer seus direitos de voto e a atuar de forma a assegurar que nenhuma
ação ou decisão seja realizada com relação às seguintes matérias sem que haja o consentimento expresso
e por escrito da INFRAERO, o que se dará por meio de deliberação dos seus representantes, na
Assembleia Geral ou no Conselho de Administração, conforme a matéria a ser deliberada, sendo que
qualquer manifestação de veto por parte da Infraero deverá ser devidamente justificada”.
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são titulares de delegação do Poder Público e, portanto, não podem se furtar à
observância das normas de Direito Público nem transcender as limitações
determinadas por tal condição. No que se refere à salvaguarda do interesse
público patrocinado por tais entidades, encontramo-las transplantadas, quando
da desestatização desses serviços, às agências reguladoras, às quais cabe
orientar, de perspectiva externa à firma, a atuação da incumbente.
[...]
146. Assim, se o objetivo precípuo da concessão é justamente aproveitar a
flexibilidade inerente à iniciativa privada, regulando-se o serviço em função
dos resultados apresentados (qualidade, tarifa, etc.), não se concebe
justificativa para que se sacrifique precisamente essa característica, impondose a participação de agentes públicos no diuturno processo de formulação
decisória da sociedade empresarial. Evidente que, nessa situação, não há
mais que se falar em iniciativa privada, e sim em administração híbrida
ou bicéfala, teratologia suscetível de ocasionar imprevisíveis prejuízos à
condução da SPE”.[grifos nossos]

Frente a todas essas ponderações, o TCU entendeu que a ANAC falhou em atender
para a confecção do Edital 2/2011 as recomendações exaradas no Acórdão 3.232/11,
acerca da participação da Infraero na SPE. Assim, no âmbito do Acórdão 157/2012,
decidiu “recomendar ao Conselho Nacional de Desestatização e à Agência Nacional de
Aviação Civil que, por ocasião de futura delegações para exploração de infraestrutura
aeroportuária, examinem a real necessidade de participação da Infraero nas
concessionárias”.
Em que pese as intensas – e extensas – recomendações do Tribunal de Contas da
União, o Edital de Leilão n. 1/2013 (Galeão e Brasília) manteve a participação obrigatória
da Infraero na sociedade de propósito específico a ser constituída, com 49% de
participação acionária. Como se lê no edital:
6.2.6.6. O capital social mínimo da Concessionária
(i) Aeroporto do Galeão: capital subscrito de R$ 722.700.000,00 (setecentos e
vinte e dois milhões e setecentos e setenta mil reais), sendo que 51% (cinquenta
e um por cento) será subscrito pelo Acionista Privado e 49% (quarenta e nove
por cento) pela Infraero;
(ii) Aeroporto de Confins: capital subscrito de R$ 526.940.000,00 (quinhentos
e vinte e seis e novecentos e quarenta mil reais), sendo que 51% (cinquenta e
um por cento) será subscrito pelo Acionista Privado e 49% (quarenta e nove
por cento) pela Infraero; [grifo nosso].

Além da manutenção da participação da Infraero na SPE, houve também a
inclusão de novas prerrogativas para a empresa estatal, presentes no Anexo 21 (Acordo
de Acionistas) do Edital de Leilão n. 1/2013. De acordo com o disposto no item 5.3 do
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Acordo de Acionistas, passou a ser obrigatório o consentimento expresso e por escrito da
Infraero para “alterações na política de distribuição de dividendos”, “nomeação de auditor
interno” e indicação de “um nome da lista tríplice a ser apresentada para Diretor
Presidente”.
Esta manutenção da Infraero na SPE e a adição de novas prerrogativas não passou
incólume pela apreciação do TCU123. Durante o acompanhamento do primeiro estágio
das concessões do Galeão e de Confins, no bojo do Acórdão n. 2.466/2013/Plenário, o
voto da Ministra Relatora Ana Arraes observou que:
Embora a decisão sobre a participação da Infraero pertença à seara
discricionária do poder concedente, os atos administrativos devem ser
devidamente motivados. Não há no processo justificativas diferentes daquelas
anteriormente apresentadas para fundamentar essa participação, e as novas
prerrogativas atribuídas à Infraero contribuem para aumentar sua importância
na SPE.

Na continuidade, a Relatora reforçou a posição que já havia sido adotada pelo
TCU quando da concessão do primeiro lote de aeroportos: recomendar à ANAC que
reexamine a necessidade de participação da empresa pública na sociedade de propósito
específico, quando da ocasião de novos aeroportos, fundamentando a decisão que

123

A possibilidade de apreciação prévia pelo TCU dos editais de licitação, na chamada “fase interna” do
procedimento, ainda levanta muitas controvérsias. Não há previsão expressa na Constituição Federal que
autorize a intervenção prévia do TCU, pois o edital, em tal situação, não se caracteriza como ato
administrativo já expedido. Na opinião de Eduardo Jordão, a Constituição não dispõe sobre atuação do
TCU exatamente porque não pretendia conferir ao TCU tal competência. Para o autor, “a ação do TCU
de impedir a publicação de um edital ou condicionar a sua publicação ao cumprimento de alguma
determinação sua não encontra fundamento explícito em norma de qualquer hierarquia”. In. JORDÃO,
Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados: controlador ou administrador?
Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, p. 220-221, out./dez.
2014. Também, em interessante estudo sobre o tema, tratando especificamente da qualificação técnica
mínima dos licitantes nas concessões dos aeroportos do Galeão e de Confins, Mário Saadi e Higor Borges
Lima apontam que “embora o controle prévio vise, em grandes linhas, à análise de legalidade das opções
da Administração contratante realizadas na fase interna de licitação, o TCU parece ter feito nesse caso
controle sobre a probabilidade de ocorrência de fatos futuros. Ainda, o Tribunal não pareceu, nesse caso,
ter valorizado o fato de que o dever de motivação da Administração Pública poderia ser sopesado frente
às diversas incertezas a que a concessão estará sujeita. Finalmente, não nos parece ser apropriado
demandar que gestores esgotem cenários futuros, sobretudo quando o próprio TCU reconhece a
dificuldade de se estabelecer critérios objetivos para determinar as limitações à participação de operadoras
no caso em apreço”. In. SAADI, Mário; LIMA, Higor Borges. Controle prévio ou controle externo?
Análises sobre o controle exercido pelo Tribunal de Contas da União relativamente à elaboração de editais
de concessão. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 15, n. 58, p. 145171, abr./jun. 2017. Por fim, cf. SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de
controle dos Tribunais de Contas: possibilidades e limites. In. SUNDFELD, Carlos Ari (Org.).
Contratações públicas e seu controle, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 177-220.
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eventualmente opte por manter a Infraero, estabelecendo mecanismo que contribua para
a diminuição gradativa desta participação124.
A manutenção da estatal aeroportuária na sociedade de propósito específico
também foi tema de amplo debate durante a realização das audiências públicas realizadas
previamente à publicização do Edital de Leilão n. 1/2013.
Nesse sentido, vale ressaltar os apontamentos feitos por Cleveland Prates
Teixeira, ex-conselheiro do CADE. Dentre outras preocupações, Teixeira apontou que
“parece que existe uma contradição de você impedir um operador com 25, 30, sei lá
quantos por cento de participação, participar dos próximos leilões em aeroportos e ao
mesmo tempo você permite que a Infraero com 49% de participação esteja em todos os
aeroportos”. Ainda, apontou inquietações com o fato da Infraero conservar poder de veto
em importantes decisões da SPE, além da presença da Infraero em todos os aeroportos
representar potencial anticompetitivo, devido ao acesso a informações de diversos
aeroportos, favorecendo, assim, eventual coordenação125.
Como fica patente, a manutenção da participação da Infraero na SPE trouxe
grandes inquietações para os atores envolvidos no processo de concessão, principalmente
no que tange a potencial efeito anticompetitivo dessa atuação da estatal, bem como o
poder de veto conferido a estatal em decisões estratégicas.
A participação da Infraero na sociedade de propósito específico, mesmo com as
recomendações contrárias do TCU, representa não somente a insistência do Governo
Federal neste modelo acionário, mas também expõe a falta de planejamento à época das
concessões, que não levou em consideração os encargos nos quais a Infraero incorreria,
bem como sua perda de receita com a concessão dos principais aeroportos brasileiros.
A concessão dos principais aeroportos à iniciativa privada e sua consequente
retirada da administração do sistema da Infraero impactou significativamente a estatal,
que sofreu forte impacto em suas finanças. De acordo com informações prestadas pela
Secretaria de Aviação Civil ao Tribunal de Contas da União126, em decorrência das três
primeiras rodadas de concessão a Infraero reduziu suas receitas operacionais em 53%,
mas as despesas caíram apenas 34%. Isso se explica pelo fato de que cerca de 70% de
seus funcionários optaram por continuar na estatal. A diminuição da movimentação nos
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TCU. Acórdão n. 2.466/2013/Plenário. Rel. Min. Ana Arraes, §33.
ANAC. Relatório de Contribuições Audiência Pública n. 05/2013. Contribuição n. 8, p. 57.
126
TCU. Acórdão n. 2.915/2016/Plenário. Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues.
125
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aeroportos administrados pela Infraero é ilustrada pela tabela abaixo, com os dados
consolidados da estatal entre 2012 e 2015:

Movimentação/Ano

2012

2013

2014

2015

Passageiros

193.119.365

135.745.599

131.603.711

112.309.729

Correios (kg)

15.234.199

13.523.011

12.835.260

8.776.901

Carga aérea (kg)

218.552.955

120.699.046

115.692.477

84.225.889

Aeronaves (pousos e

3.001.946

2.290.913

2.152.938

1.818.170

(embarque/desembarque)

decolagens)

Além de perder significativas receitas, a Infraero, como sócia das sociedades de
propósito específico, também deveria cumprir com obrigações dentro da sociedade, como
eventuais aportes de capital. Esta situação se tornava insustentável financeiramente para
a estatal.
Frente a isso, a obrigatória participação da Infraero como sócia da SPE e sua
efetiva participação na sociedade foi objeto de diversas celeumas durante o processo de
concessão dos primeiros lotes de aeroportos. Isso levou a uma revisão de tal
obrigatoriedade na concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e
Fortaleza.
Durante o primeiro estágio de fiscalização do processo de desestatização de tais
aeroportos, o TCU se manifestou sobre o assunto. O Tribunal relembrou que nas rodadas
anteriores de concessão já havia se manifestado com preocupações acerca da participação
de 49% da Infraero na sociedade de propósito específico, sugerindo que fosse instituído
mecanismo que pudesse diminuir gradativamente a referida participação. Ademais,
auditorias realizadas pelo TCU na Anac e na Infraero identificaram problemas na atuação
da estatal que comprometeriam os objetivos visados e que justificariam a presença da
Infraero como sócia da SPE127.
Devido aos motivos descritos, o TCU entendeu que a ausência de previsão, na
Resolução n. 6/2015 do CND, de participação acionária da Infraero na Sociedade de

127

TCU. Acórdão n. 548/2014/Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz.
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Propósito Específico vai ao encontro das recomendações exaradas anteriormente pelo
Tribunal128.
Esta disposição se mostraria ainda mais alvissareira após o leilão dos aeroportos.
Devido a seus diversos problemas de caixa e dificuldades de contribuir para o pagamento
das outorgas dos aeroportos concedidos durante a segunda e terceira rodadas, o Governo
Federal passou a cogitar da venda da participação acionário de 49% da Infraero nos
aeroportos de Guarulhos, Confins, Brasília e Galeão129.

4.3 Da Vedação à Propriedade Cruzada

Uma das mais importantes decisões que o Poder Concedente deve tomar
previamente ao processo de concessão dos ativos para a iniciativa privada é a permissão
ou limitação à propriedade cruzada. Isso significa decidir sobre a possibilidade de, em
um mesmo lote, o vencedor da licitação por um dos aeroportos escolhidos também poderá
ser vencedor de outro ativo. Ainda, se os concessionários vencedores de ativos em
rodadas anteriores podem participar de novos processos de concessão.
Nesse sentido, de acordo com o artigo 1º, §1º, da Resolução n. 11/2011 do CND,
que versa sobre a concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília: “Os
aeroportos constantes no caput deverão ser concedidos para grupos econômicos distintos,
conforme estabelecido no Edital de Concessão”. Da mesma forma, o Edital de Leilão n.
2/2011 traz a seguinte disposição, em seu Capítulo III – Da Participação no Leilão:
3.2. Não será permitida a participação de membro consorciado, suas Coligadas,
Controladas, Controladora, ou sob controle comum, em mais de um Consórcio,
ainda que com participações de membros distintos entre si, ou isoladamente,
ainda que relativo à proposta para outro aeroporto.
3.3. Uma mesma entidade, suas Controladoras, Controladas, Coligadas, ou
entidades sob controle comum, isoladamente ou em Consórcio, somente
poderão ser vencedoras de um dos Aeroportos objeto deste Edital,
devendo observar as regras aplicáveis ao Leilão. [grifo nosso].
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TCU. Acórdão n. 925/2016/Plenário, Rel. Min. Walton Rodrigues. “113. Portanto, frente a importância
e tempestividade do tema, a abstenção de participação acionária da Infraero na SPE, até o momento,
atende a recomendações recorrentes deste Tribunal”.
129
ÉPOCA NEGÓCIOS. Governo quer levantar R$ 7 bi com venda de fatias da Infraero em 4
aeroportos
em
2018.
Disponível
em:
<
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/12/governo-quer-levantar-r-7-bi-com-venda-defatias-da-infraero-em-4-aeroportos-em-2018.html>
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Estas disposições impõem vedações ao que se denomina de propriedade cruzada,
isto é, proibição de titularidade cruzada nos aeroportos leiloados na mesma ocasião. Está
é uma das disposições com maior impacto concorrencial no setor aeroportuário e no
processo de concessão dos aeroportos, com efeitos não só na rodada em que foi instituída,
como também nas rodadas seguintes.
Ao instituir cláusulas que vedam a propriedade cruzada de aeroportos, entende-se
que o Poder Público reconhece que os aeroportos são ativos que concorrem entre si, nos
mais diversos mercados relevantes. Não fosse assim, não haveria motivos para que se
proibisse um mesmo consórcio de vencer mais de um aeroporto no mesmo leilão.
Dessa forma, o objetivo por trás desta restrição de propriedade cruzada parece ser
promover uma maior competição no mercado: com diferentes proponentes vencendo
diferentes aeroportos, diminuindo, por outro lado, a competição pelo mercado.
Explica-se. Ao proibir que o mesmo concessionário vença mais de um ativo no
mesmo lote de aeroportos, o leilão, obrigatoriamente, terá três vencedores, três novos
consórcios que adentrarão no mercado brasileiro de infraestrutura aeroportuária,
aportando know-how e experiência neste setor fortemente estatizado no Brasil.
O CND, através de sua Resolução n. 15, de 2 de outubro de 2013, assim dispôs
sobre o assunto:
Art. 3º Os referidos aeroportos deverão ser concedidos para grupos
econômicos distintos, conforme estabelecido no Edital de Concessão.
Parágrafo único. Poderá a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac
estabelecer restrições à participação, de natureza regulatória e concorrencial.

O objetivo do Poder Concedente, ao estabelecer a proibição que o operador de um
dos aeroportos já concedidos viesse a sair vencedor da licitação por outro, tem como
objetivos principais a garantia da concorrência tanto real quanto potencial entre os
aeroportos concedidos, bem como estimular a entrada do maior número de operadores
aeroportuários no país130. Por esses motivos também foi empregada a vedação de que um
mesmo consórcio pudesse vencer mais de uma concessão aeroportuária.
Da mesma forma com que ocorreu no leilão do segundo lote de aeroportos,
entende-se que as disposições editalícias acima transcritas possuem o objetivo de
fomentar a competição entre os aeroportos, pois uma justificativa plausível para se vedar

130

O maior número possível de participantes no mercado é de extrema importância para a eventual
regulação pelo método de benchmarking.
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que ambos os aeroportos estejam sob a mesma administração é exatamente a existência
de concorrência – mesmo que potencial – entre dois ou mais ativos aeroportuários. Esta
questão foi amplamente debatida no corpo da Nota Técnica n. 33/DERC/SPR/SAC-PR,
expedida pelo Departamento de Regulação e Concorrência da Aviação Civil, ligado à
Secretaria de Política Regulatória de Aviação Civil da Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República.
No teor da Nota Técnica, após expor os nichos de competição entre os aeroportos,
o documento se preocupa em investigar, especificamente, a concorrência entre os
aeroportos do Galeão e de Confins em três frentes principais: (i) tráfego de passageiros;
(ii) tráfego de carga; e, (iii) tráfego de conexão.
Quanto ao primeiro aspecto, a Nota Técnica buscou averiguar se, em caso de um
aumento pequeno, porém significativo e não transitório, no preço das tarifas e passagens
de voos saindo ou chegando do Galeão, haveria um número relevante de passageiros que
passaria a utilizar o aeroporto de Confins como ponto de saída ou chegada. Para tanto,
deve-se averiguar o grau de substitutibilidade que existe entre os aeroportos.
Partindo da construção teórica das áreas de influência (catchment areas), diz-se
que há substitutibilidade entre aeroportos quando se verifica sobreposição das áreas de
influência de cada um deles. A área de influência nada mais é que o mercado relevante
geográfico de cada aeroporto. Para o cálculo desse mercado relevante, a Nota Técnica
lança mão de um proxy formulado pela autoridade aeroportuária do Reino Unido: o
mercado relevante geográfico engloba as áreas localizadas até uma hora de distância, por
transporte terrestre, no caso de voos domésticos, e duas horas de distância, no caso de
voos internacionais.
Com essa metodologia, resta claro que não há qualquer possibilidade de
competição quanto ao tráfego de passageiros entre os aeroportos de Confins e do Galeão.
Os terminais estão localizados a quase 500 km de distância, o que torna pouco factível a
possibilidade de que um passageiro troque um terminal pelo outro como ponto de
embarque ou desembarque.
No que tange ao tráfego de cargas, a análise parte de metodologia semelhante.
Também se considera a área de influência dos aeroportos, mas essas são
consideravelmente maiores – aliás, essa área pode aumentar ou diminuir de acordo com
a natureza da carga transportada. O tráfego de cargas, ainda, é mais sensível aos custos
aeroportuários, como as tarifas para armazenamento e capatazia.
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À época da elaboração da Nota Técnica, em setembro de 2013, o Aeroporto do
Galeão respondia por 8,74% do tráfego de cargas nos aeroportos brasileiros; Confins,
1,21%. Ademais, a maioria da carga transportada pelo Galeão possui origem ou destino
internacional, enquanto em Confins 75% da carga processada é doméstica.
Em um cenário de monopólio da administração dos aeroportos, o Aeroporto do
Galeão tende a possuir uma vantagem competitiva em relação a Confins, pois as receitas
advindas do tráfego internacional de cargas são significantemente maiores que as
domésticas. Assim, o tráfego internacional de cargas tende a possuir um impacto maior
nos incentivos à concorrência entre aeroportos.
Todavia, a Nota Técnica aponta que, em um cenário de gestão privada e
independente para cada um dos aeroportos, pode existir um acirramento de competição,
com ambos terminais buscando se solidificar como ponto de recebimento e escoamento
de cargas. “Nesse caso, diferenciais nas tarifas, nas condições de processamento das
cargas e nas facilidades de escoamento (integração intermodal, por exemplo)
influenciariam diretamente na decisão das empresas aéreas transportadoras a escolher
entre um e outro, principalmente em relação ao transporte de cargas internacionais”.131
Por fim, foi feita análise quanto à concorrência no tráfego de conexão. Este nicho
de competição entre aeroportos sofreu importantes mudanças com a edição da Medida
Provisória n. 551/2011, posteriormente convertida na Lei n. 12.648/2012, que alterou o
disposto na Lei n. 6.009/1973132, ao incluir a tarifa de conexão no rol de tarifas aprovadas
pela Agência Nacional de Aviação Civil. Antes da mencionada alteração, os operadores
aeroportuários não auferiam ganhos com tarifas de conexão – os ganhos dos aeroportos
vinham somente de receitas comerciais indiretas geradas pelo aumento no fluxo de
passageiros. Com a inclusão de uma tarifa específica de conexão, inaugurou-se
mecanismo importante para os aeroportos terem incentivos para se estabelecerem como
hubs de conexão.
Em 2012, ano anterior ao processo de concessão, o Aeroporto de Confins
processou 10.398.296 passageiros, dos quais 12,2% eram passageiros em conexão (cerca
de 1,26 milhão de passageiros). O Aeroporto do Galeão, por sua vez, recebeu 17.495.737
de passageiros no total, dos quais 14,1% estavam em conexão (aproximadamente 2,45
milhões).
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SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL. Nota Técnica n. 33/DERC/SPR/SAC-PR, 2013, p. 32.
Dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras
providências.
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Na análise do mercado relevante geográfico, tem-se que ambos os aeroportos
analisados se situam na região sudeste do país, podendo ser pontos de conexão substitutos
para algumas rotas. É plausível a substitutibilidade entre os aeroportos em rotas que
liguem a região Norte/Nordeste ao Sudeste/Sul do Brasil e também em rotas
internacionais que tenham como ponto de partida ou chegada a América do Sul.
É nesse cenário que se cogita da concorrência entre os dois aeroportos pelo tráfego
de conexão. “Em um cenário competitivo em que esses aeroportos sejam geridos por
operadores diferentes, há claros incentivos para que esses operadores tentem captar voos
de conexão um do outro, ou seja, para que eles concorram pelo tráfego de conexão133.
De fato, o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim e o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves são, em algum grau, substituíveis, principalmente no que
tange ao transporte de carga e tráfego de passageiros em conexão, condição que tende a
aumentar a entrada de gestores privados diferentes para os aeroportos.
A questão voltou a ser fortemente debatida na ocasião do da quarta rodada de
concessões, com o leilão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e
Fortaleza, mas com inovações. No Edital de Leilão n. 1/2016, lê-se:
3.3. Uma mesma entidade, suas Controladoras, Controladas, Coligadas, ou
entidades sob controle comum, isoladamente ou em Consórcio, somente
poderão ser vencedoras de até dois dos Aeroportos objeto deste Edital,
devendo observar as regras aplicáveis ao Leilão, em especial o disposto no
item 5.25.
(...)
5.25. Só poderá ser adjudicado um único Aeroporto de cada Região
Geográfica por Proponente.

Diferentemente do que previa os editais das rodadas anteriores de concessão, o
Edital n. 1/2016 trouxe a possibilidade de que a mesma entidade vencesse mais de um
aeroporto no certamente, respeitada a exigência de que fossem ativos em regiões
geográficas diferentes.
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SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL. Nota Técnica n. 33/DERC/SPR/SAC-PR, 2013, p. 33. Ainda,
a Nota Técnica esclarece: “Para que uma empresa aérea tome a decisão de alterar o hub de um aeroporto
para o outro, os incentivos devem ser maiores quando comparados aos outros dois mercados (tráfego
de passageiros e de carga). Entretanto, a área geográfica que possibilita essa escolha é bem maior, o que
aumenta significantemente o mercado relevante geográfico do tráfego de conexão. Isso permite que,
num cenário futuro, haja competição para se tornar um hub entre aeroportos que, atualmente, não
apresentam essa característica”.
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Esta disposição foi objeto de análise pela Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda. Em sua Nota Técnica n. 23/2017COGRC/SUCON/SEAE/MF, foi apreciada a cláusula 5.15.1 do Edital, in verbis: “A
Proponente apenas poderá ser titular de um único Aeroporto de cada Região Geográfica”.
De acordo com a Nota Técnica, tem-se que o objetivo da restrição presente no
item acima é exatamente promover a concorrência entre os aeroportos em uma mesma
região geográfica: assim, de acordo com a SEAE, os aeroportos de Porto Alegre e
Florianópolis estariam no mesmo mercado relevante do Sul, bem como os de Salvador e
Fortaleza no mercado relevante do Nordeste. Dessa forma, “se dois ou mais aeroportos
estiverem em um mesmo mercado relevante, é defensável, do ponto de vista da advocacia
da concorrência, que um mesmo agente econômico seja impedido de operar mais de um
desses aeroportos, abrindo espaço para outro agente e ampliando a diversidade de
ofertantes em benefício dos usuários dos serviços aeroportuários”.134
Assim, considerando que os pares de aeroportos estão em um mesmo mercado
relevante, a SEAE concluiu como oportuna e conveniente a estratégia de impedir que um
mesmo proponente seja vencedor nos dois aeroportos da mesma região geográfica.

4.4 Da Proibição de Participação de Vencedores Prévios

Na ocasião da terceira rodada de concessões, incluindo os aeroportos do Galeão e
Confins, o Edital de Leilão n. 1/2013 trouxe em seu texto disposição que vedava que o
operador de um dos aeroportos já concedidos em rodadas anteriores pudesse ser vencedor
de um dos dois aeroportos a serem leiloados na terceira rodada:
Seção III – Das Limitações à Participação

3.18. Os acionistas dos Acionistas Privados das concessionárias de serviço
público de infraestrutura aeroportuária federal definidas pelo Leilão n. 2/2011,
suas Controladoras, Controladas e Coligadas não poderão participar deste
Leilão isoladamente, bem como as Controladas e Coligadas das
Controladoras e das Controladas dos referidos acionistas.
3.19. É admitida a participação dos acionistas dos Acionistas Privados das
concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária federal
definidos pelo Leilão n. 2/2011, suas Controladoras, Controladas e Coligadas,
bem como as Controladas e Coligadas das Controladoras e das Controladas
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SEAE. Nota Técnica n. 23/2017-COGRC/SUCON/SEAE/MF, §15.
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dos referidos acionistas como membro de Consórcio, observadas as
disposições da presente cláusula.
3.19.1. Um ou mais dos referidos acionistas não poderão ter participação igual
ou superior a 15% do Consórcio, considerada a soma de suas participações.
3.19.2. Para fins do disposto no item 3.19.1. acima, serão consideradas
cumulativamente, a participação no Consórcio de quaisquer das pessoas
jurídicas mencionadas no item 3.19.
3.20. Em qualquer hipótese, a participação das entidades indicadas no item
3.18 estará sujeita à vedação à previsão, por qualquer forma, inclusive acordo
de acionistas, de participação na administração do Acionista Privado e da
Concessionária, ficando impossibilitada de eleger membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria.

O descontentamento com esta regra posta pelo Edital foi grande, dada a amplitude
de seus impactos.
No Acórdão n. 2.466/2013/Plenário, o Tribunal de Contas da União recomendou
à ANAC que, em observância aos princípios da motivação, isonomia e da seleção da
proposta mais vantajosa, além do respeito à Súmula 263/2011 do TCU135, “inclua no
processo de concessão os fundamentos legais e técnicos da exigência de experiência em
processamento de passageiros e da restrição à participação no leilão de acionistas dos
atuais concessionários de serviço público de infraestrutura aeroportuária”.
Nesse sentido, a Nota Técnica n. 33/DERC/SPR/SAC-PR, além de analisar a
concorrência entre os aeroportos de Confins e Galeão, também procedeu à análise sobre
a concorrência destes com os aeroportos leiloados na segunda rodada: Guarulhos,
Viracopos e Brasília. Analisou-se, assim, a possibilidade de competição entre os cinco
aeroportos em três mercados relevantes: tráfego de passageiros, tráfego de cargas e
tráfego de conexão.
Quanto à competição por passageiros, para se aferir a possibilidade de sua
existência, é necessário que exista certo nível de substitutibilidade entre os aeroportos,
franqueando ao consumidor a possibilidade de escolha de um aeroporto como ponto de
partida ou de chegada, em detrimento de outro. Para mensurar essa substitutibilidade, é
necessário verificar a distância entre cada um dos aeroportos, como demonstra a tabela
abaixo, em quilômetros:

135

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal
a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obas ou serviços com
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidades do objeto a ser executado”.
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BSB

CNF

GRU

VCP

GIG

BSB

-

712

1.023

921

1.154

CNF

712

-

623

633

473

GRU

1.023

623

-

115

402

VCP

921

633

115

-

499

GIG

1.154

473

402

499

-

Utilizando como critério de substitutibilidade o proxy para análise concorrencial
do tráfego de passageiros (deslocamento de uma hora para voos domésticos e duas horas
para voos internacionais), tem-se que em ambos os critérios os aeroportos do terceiro lote
de concessões não concorrem pelo tráfego de passageiros com os aeroportos concedidos
no segundo lote. Não há distâncias curtas o suficiente para conferir aos passageiros mais
uma opção de escolha de aeroporto.
No caso do tráfego de cargas, o Aeroporto de Confins responde pela menor
percentagem do tráfego de cargas entre os cinco aeroportos analisados, com apenas 1,21%
do movimento de cargas aérea no Brasil. O Aeroporto de Guarulhos, em comparação, é
responsável por aproximadamente 34% de todo o movimento de cargas no território
nacional. Frente a isso, a pergunta que se formulou foi: com a entrada de diferentes
operadores aeroportuários, é possível que Confins passe a exerce pressão concorrencial,
absorvendo para do movimento de cargas dos outros aeroportos?
A Nota Técnica n. 33, partindo da análise geográfica dos aeroportos, entende que
sim, pois, com a entrada de novos operadores, podem existir incentivos para que alguma
parcela do tráfego de cargas seja redirecionada a Confins. “Assim, pode-se concluir que,
apesar de incerta, é factível considerar que possa haver competição em relação ao tráfego
de cargas entre Confins e os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília”.136
No que tange ao Galeão, a conclusão foi semelhante. Considerou-se que, devido
à grande distância, o aeroporto carioca não concorre com Brasília, mas, por estar
localizado no segundo maior município do país e pela menor distância com outros
aeroportos, representa um potencial grande de concorrência no processamento de cargas
em relação a Guarulhos e Viracopos.
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SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL. Nota Técnica n. 33/DERC/SPR/SAC-PR, p. 36.
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Por fim, analisa-se a possibilidade de competição por tráfego de conexão. Brasília
e Guarulhos se apresentam como importantes hubs no país: o segundo, inclusive, possui
intenso trânsito de passageiros internacionais. O Aeroporto de Viracopos, em que pese
apresentar 37% de passageiros em conexão, seus números absolutos ainda são quase duas
vezes menores que Brasília e Guarulhos.
Neste cenário, os Aeroportos de Confins e Galeão se apresentam como
competidores factíveis por passageiros em conexão: o terminal mineiro no mercado de
passageiros domésticos e o carioca no que tange a passageiros em trânsito internacional.
A Nota Técnica n. 33 da Secretaria de Aviação Civil aponta dois pontos principais
que reforçam a posição de Confins como possibilidade de novo hub doméstico: a
localização do aeroporto na região metropolitana de Belo Horizonte, importante capital
do país, e sua localização central no território brasileiro, com características muito
semelhantes a Brasília137.
Quanto ao Aeroporto do Galeão, destaca-se seu potencial competitivo como hub
para o tráfego internacional de passageiros. Em 2012, ano de elaboração da Nota Técnica,
Guarulhos e Galeão respondiam por 83,7% do tráfego internacional de passageiros. O
aeroporto carioca, por suas características e localização, é, portanto, potencial
concorrente do terminal paulista por este tipo de passageiro.
Todavia, havia uma questão maior relativa a tais restrições impostas pelo Edital,
que dizia respeito a previsibilidade e segurança jurídica: como os participantes do
segundo lote de leilões poderiam saber que seriam proibidos de participar nas rodadas
seguintes? E se algum vencedor do segundo lote se interessasse mais por algum ativo
presente no terceiro lote?
Essa questão não passou incólume pelas audiências públicas conduzidas
previamente ao leilão dos aeroportos do Galeão e Confins.
A ANAC foi expressamente questionada sobre as restrições impostas sobre a
participação dos vencedores dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília no Leilão
n. 1/2013. De acordo com manifestações na audiência pública, as restrições violariam o
disposto no artigo 15, I, do Decreto 7.624/2011 e também o artigo 173, §4º, da
Constituição Federal.
A causa para insatisfação com as restrições do Edital tem raízes em documento
produzido ainda quando do processo de concessão do primeiro lote de aeroportos. Na Ata
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de Esclarecimentos Referente ao Leilão n. 02/2011, a ANAC recebeu o seguinte
questionamento:
Gostaríamos de esclarecer se os acionistas da sociedade de propósito
específico constituída pela Proponente vencedora da concessão para deter a
participação na Concessionária (“Acionista Privado”), estarão vedados de
participar em futuras licitações envolvendo a concessão de aeroportos no
Brasil. Em caso afirmativo, gostaríamos adicionalmente de esclarecer se tal
restrição se aplicaria já à presente licitação, com relação aos acionistas de
Acionistas Privados vencedores de outras licitações para a concessão de
aeroportos no Brasil.

A tal questionamento, a Agência Nacional de Aviação Civil esclareceu que “não
há vedação no Edital em exame para a participação em futuras licitações de concessões
de infraestrutura aeroportuária. Eventuais futuras licitações serão regidas pelos seus
próprios instrumentos convocatórios, que estabelecerão as devidas restrições”.
Os licitantes, entretanto, foram surpreendidos. A ANAC, após afirmar que não há
vedação para a participação em futuras licitações de aeroportos, estabeleceu restrições no
Edital n. 1/2013, de maneira inesperada.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a restrição constante no
Edital atende ao interesse público, pois fomenta a entrada de maior número de operadores
aeroportuário no país, diversificando a prestação do serviço. Além disso, quanto maior o
número de diferentes operadores, mais dados existirão para fins de regulação pelos
métodos yardstick e benchmarking. O uso destes dados servirá para observar e melhorar
a qualidade dos serviços prestados, incentivando o surgimento de inovações tecnológicas.
Ademais, “busca-se com a descentralização do mercado que os operadores aeroportuários
possam ir além do mínimo requerido em contrato ao atuar de forma competitiva, gerando,
dessa forma, maiores ganhos aos usuários”.
Em outros questionamentos levantados durante a Audiência Pública, a resposta da
ANAC foi praticamente idêntica: a concorrência não deve ser o único princípio a ser
levado em conta durante os leilões, deve-se pautar também pela melhora do serviço a ser
prestado e a modicidade tarifária, justificando-se, assim, as restrições para participação
no certame.
Os consórcios vencedores dos aeroportos do segundo lote também demonstraram
descontentamento com esta regra. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico
veiculado à época, os consórcios liderados pelas construtoras Invepar, UTC e Engevix
possuíam forte interesse em concorrer pelos aeroportos do Galeão e Confins, mas se
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viram frustrados, mesmo com a possibilidade de participarem com 15% dos Consórcios
passíveis de ingressarem no certame138.
Caio Mário da Silva Pereira Neto et al. apontam que, além de questionar a
competitividade entre aeroportos, as partes insatisfeitas com as regras que vedavam a
propriedade cruzada de aeroportos também argumentaram que tais restrições eram
ilegais, pois: (i) qualquer restrição deveria ter sido estabelecida de maneira clara e prévia;
e, (ii) restrições de propriedade cruzada diminuiriam os potenciais licitantes, reduzindo,
assim, o lance esperado para cada aeroporto, ferindo o interesse público139.
Todavia, como apontam os autores, o ordenamento jurídico brasileiro confere aos
reguladores a competência para estabelecer restrições nos Editais. De acordo com o artigo
175 da Constituição, cabe ao Poder Legislativo e Executivo a definição do regime
aplicado aos contratos de concessão. Ademais, o artigo 29, XI, da Lei n. 8.666/1993,
estabelece que incumbe ao Poder Concedente incentivar a competitividade. Também, a
Política Nacional de Aviação Civil140 estabelece a competição no transporte aéreo e na
infraestrutura aeroportuária como parte suas diretrizes para aumentar investimentos,
melhorar a qualidade dos serviços aéreos e diminuir tarifas.
Em 9 de outubro de 2013, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos
Deputados (CVT/CD) requereu ao TCU a adoção de providências a respeito de possíveis
irregularidades que limitam a concorrência entre os participantes do Leilão n. 1/2013. O
expediente foi conhecido pelo TCU como representação.
O documento da CVT/CD trazia como pedido a retirada dos itens 3.18, 3.19 e
3.20 do Edital n. 1/2013, alegando que a restrição à participação das empresas vencedoras
das concessões anteriores seria desarrazoada, ilegal e inconstitucional, indicando
direcionamento da licitação. Argumentou que havia violação ao princípio constitucional
da livre concorrência e competitividade no certame, além de violação à isonomia e
proporcionalidade. Pugnou por provimento cautelar que suspendesse a eficácia dos itens
impugnados do Edital.
Em resposta, a Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação de
Transportes (SefidTransportes), ao enfrentar a questão da pretensa violação ao princípio
da livre concorrência, discorreu que não há direitos absolutos na Constituição Federal, de
138
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forma que a concorrência pode ser limitada quando entrar em colisão com outros
princípios de igual magnitude. A SefidTransportes também acabou admitindo que o
objetivo do Edital, a partir do desenho com restrições, era fomentar a concorrência no
mercado: “A limitação in casu tem o propósito justamente de permitir a manutenção de
um ambiente competitivo [...] mas em um instante posterior à ocorrência do leilão, ainda
que para garantir esse objetivo tenha de criar tal medida restritiva em um primeiro
momento”.
Outro ponto amplamente refutado pela SefidTransportes foi sobre o possível
comportamento contraditório da Administração Pública e a quebra de boa-fé dos
concessionários, ressaltando que não existe qualquer forma de “direito adquirido” dos
licitantes quanto à preservação de cláusulas constantes nos editais anteriores. Ademais,
para a SefidTransportes, “a relação jurídica que se estabelece no plano da outorga ora
analisada é regida pelo Direito Público e caracterizada pela supremacia do interesse
público. Nesse plano jurídico, seria absurdo interpretar cláusulas de editais em desfavor
do Poder Público”.141
O Relator do caso acatou, em seu voto, as considerações tecidas pela
SefidTransportes. Entendeu pela improcedência das alegações de ilegalidades das
cláusulas 3.18, 3.19 e 3.20 do Edital de Leilão n. 1/2013.
Todavia, destacou tema para melhor apreciação pelo Poder Concedente: o impacto
da restrição sobre o universo de potenciais interessados e o possível risco de fracasso ou
de realização de um certame não competitivo, dado o número reduzido de potenciais
investidores que apresentam as condições necessárias para cumprir os requisitos de
habilitação técnica no Edital. Aliás, este tema foi muito bem abordado em Parecer
Econômico da lavra do Professor Paulo Furquim de Azevedo:
Há, portanto, um perfil típico dos consórcios vencedores das licitações
anteriores. Todos eles reúnem expertises complementares e, até o momento,
ausentes em uma única empresa: a experiência e conhecimento acumulado em
operação aeroportuária e a capacidade de realização de obras de infraestrutura,
o que requer conhecimento de construção civil e de engenharia financeira
necessária a projetos desse porte. Portanto, o número potencial de participantes
nos certames licitatórios é certamente pequeno, dado pelo número limitado de
operadores aeroportuários qualificados para a concessão e dispostos a investir
no Brasil, pela existência de grupos domésticos capacitados para investimento
em obras civis de infraestrutura e pela afinidade negocial entre operador
privado e empresa de construção civil. A restrição concorrencial constante no
edital de licitação, ao impedir que empresas que já tenham participação nas
concessionárias de outros aeroportos brasileiros participem das próximas
141
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licitações, retira ao menos quatro pares de operadores aeroportuários e
construtoras da concorrência pela concessão dos aeroportos de Confins ou do
Galeão, três pares listados na Tabela 1 e o consórcio vencedor do segundo
aeroporto no edital corrente142.

No caso concreto, o leilão dos Aeroportos do Galeão e de Confins acabaram
atraindo cinco consórcios proponentes, com operadores aeroportuários responsáveis por
alguns dos maiores aeroportos do mundo, como Paris, Amsterdam, Zurique, Munique,
Frankfurt, Londres e Singapura. Como exposto anteriormente, a soma total das outorgas
ultrapassou 20 bilhões de reais, motivo de grande comemoração para o Governo
Federal143.
No caso da quarta rodada de concessões – Porto Alegre, Florianópolis, Salvador
e Fortaleza – teve-se uma situação inédita em relação às rodadas anteriores. Isso porque
o Edital de Leilão n. 1/2016 não veda expressamente a participação no certame de
empresas que já tenham participação em aeroportos concedidos – mas sem antes ter sido
amplamente debatido.
A minuta do Edital de Leilão n. 1/2016, submetida à Audiência Pública n.
09/2016, trazia em seu texto as seguintes disposições:
3.17. Os acionistas da concessionária de serviço público de infraestrutura
aeroportuária federal definida pelo Leilão n. 1/2011, bem como os acionistas
dos Acionistas Privados das concessionárias de serviço público de
infraestrutura aeroportuária federal definidas pelos Leilões n. 2/2011 e n.
1/2013, suas Controladoras, Controladas e Coligadas, bem como as
Controladas e Coligadas das Controladoras e das Controladoras dos referidos
acionistas, não poderão apresentar, isoladamente, propostas econômicas para
Aeroportos localizados na mesma Região Geográfica em que se situam os
Aeroportos objetos de suas concessões.

Em seguida, o item 3.18 estabelece a possibilidade das concessionárias de
aeroportos participaram do certame desde que como membros de Consórcio, observado
o teto de 15% de participação acionária no Consórcio (3.18.1) e vedando a participação
na administração da Concessionária, ficando impossibilidade de eleger membros do
Conselho de Administração ou da Diretoria (3.19).
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AZEVEDO, Paulo Furquim. Restrição à Concorrência em Licitações para Operação
Aeroportuária: Comentários ao Edital de Licitação relativo à Concessão dos Aeroportos do Galeão
(RJ) e Confins (MG). Junho de 2013, p. 7. Citado com a devida autorização do autor.
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Todavia, como se explora no Capítulo 5, em que pesem os vultuosos valores, as Concessionárias,
principalmente o consórcio vencedor do Galeão, enfrentam grandes problemas para pagar as outorgas
aos cofres do Governo Federal.
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Posteriormente, a minuta Edital foi novamente submetida à Audiência Pública (n.
24/2016), sendo publicado logo em seguida. A versão final do Edital excluiu os itens 3.17
e 3.18, mantendo-se somente a limitação de adjudicação de um único aeroporto por região
geográfica. Em verdade, como bem traz a Exposição de Motivos da Audiência Pública n.
24/2016, esta mudança foi decorrente de alterações de política de governo144.
Frente a esta escolha, a SEAE se manifestou preocupações acerca da possibilidade
dos acionistas privados do aeroporto de São Gonçalo do Amarante adquirirem mais uma
infraestrutura na região Nordeste, aumentando a concentração aeroportuária na região.
Todavia, devido a peculiaridades do ASGA, foi reconhecido seu baixo potencial de
competitividade com os aeroportos de Fortaleza e Salvador, não havendo, assim,
problemas com a redação final do Edital de Leilão n. 1/2016.145.
4.5 Da Participação de Empresas Aéreas nos Consórcios
A Seção III do Capítulo 3 do Edital 2/2011 dispõe sobre as restrições à
participação no certame.
Como já havia sido previsto no Edital de Leilão n. 1/2011, referente ao Aeroporto
de São Gonçalo do Amarante, o Edital de Guarulhos, Brasília e Viracopos também traz
disposições que vedam a participação de empresas aéreas de forma isolada no leilão:
3.16. As Empresas aéreas, suas Controladoras, Controladas e Coligadas não
poderão participar desse Leilão isoladamente, bem como as Controladas e
Coligadas das Controladoras e das Controladas das Empresas Aéreas.

Entretanto, como também já havia sido estipulado na ocasião da concessão de
ASGA, é admitida a participação de empresas aéreas, suas controladoras, controladas e
coligadas como membro de Consórcio, desde que com participação máxima de 2% no
Consórcio e não participem da administração do Acionista Privado e da Concessionária,
ficando impossibilitada de eleger membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria, enquanto vigente o Contrato de Concessão (item 3.17). A principal diferença
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“26. Nesta subseção serão apresentados os pontos que radiaram as principais inovações em relação ao
texto contratual anterior, de natureza eminentemente de políticas de governo. Para tanto, apresenta-se as
diretrizes de política de governo emanadas pelos órgãos competentes, que dão origem aos dispositivos
inseridos nos documentos jurídicos para o seu atendimento, objetos de consulta quanto à precisão
redacional, tão somente: (...) – Retirar a limitação relativa à participação dos acionistas, diretos ou
indiretos, das concessões federais de infraestrutura aeroportuária vigentes nas regiões geográficas objeto
dos próximos leilões, permitindo sua participação no consórcio, bem como no controle e participação na
governança das futuras Concessionárias”.
145
SEAE. Nota Técnica n. 23/2017-COGCR/SUCON/SEAE/MF, p. 6
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entre os dois editais é exatamente o percentual-teto para participação das companhias
aéreas no Consórcio.
A racionalidade por trás desta disposição é a prevenção de possível integração
vertical entre o administrador aeroportuário e as empresas aéreas, criando, assim, um
“efeito fortaleza” (fortress effect) no aeroporto em questão146. De acordo com Caio Mario
da Silva Pereira Neto et al., os reguladores brasileiros reconheceram que empresas aéreas
possuem incentivos para restringir o acesso de concorrentes aos serviços e infraestrutura
de um aeroporto hub, diminuindo, assim, a possibilidade de expansão de rotas ao
explorarem a demanda do aeroporto em questão147.
Esta questão também já foi explorada na literatura internacional, principalmente
no problema de acesso de companhias aéreas a aeroportos de grande porte nas maiores
cidades. Em 1999, a Federal Aviation Administration publicou relatório abordando
extensivamente o tema dos impactos concorrenciais que as relações entre os operadores
aeroportuários e as companhias aéreas podem causar.
A fim de manter o mercado aéreo competitivo, é essencial que os aeroportos
possuam estratégias e políticas que, se não garantem, pelo menos facilitem o acesso de
novos entrantes em seus mercados, principalmente companhias aéreas que buscam
expandir seus serviços. O sucesso da desregulamentação das linhas aéreas – como
ocorrido no Brasil e discutido na primeira parte deste trabalho – e a inclusão de
operadores aeroportuários privados depende de um mercado efetivamente competitivo:
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147

Diz-se que há um “efeito fortaleza” em aeroportos quando uma empresa aérea controla uma maioria
significante do tráfego aéreo em dado aeroporto, dificultando a competição. O fortress effect foi
registrado em alguns aeroportos americanos, após a desregulação do transporte aéreo nos Estados
Unidos. Diversas empresas aéreas passaram a operar no chamado sistema de hub-and-spoke,
concentrando seus voos em aeroportos específicos e os distribuindo a partir daí para outros destinos.
Por exemplo, a literatura aponta a consolidação das atividades da Northwest Airlines no aeroporto
internacional de Minneapolis/St. Paul: em 1987, a empresa aérea respondia por 81,6% dos passageiros
que utilizavam o aeroporto. A criação de fortress hubs não foi um efeito previsto por economistas no
momento da desregulação. Como apontam Rose, Seely e Barrett, “acadêmicos como Geroge Hilton e
Paul MacAvoy, que estudaram os preços de transportes antes da desregulação não conseguiram prever
que a desregulação também teria como efeito a criação de fortress hubs”. Devido a esta concentração
de poucas empresas nos principais aeroportos, verificou-se preço no aumento das passagens. (ROSE,
Mark H.; SEELY, Bruce E.; BARRETT, Paul F. The best transportation system in the world:
railroads, trucks, airlines, and American Public Policy in the Twentieth Century. Columbus: The Ohio
State University Press, 2006, p. 233).
PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva et al. Pro-competition rules in airport privatization: international
experience and the Brazilian case. Journal of Air Transport Management, vol. 54, 2016, p. 14. Os
autores ainda apontam que essas medidas tomadas pelo Poder Público na elaboração do edital podem
não ser suficientes, devido à possibilidade de soft vertical agréments entre as empresas aéreas e os
operadores aeroportuários.
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A competitividade pode se apresentar em diversas formas, mas é claro que uma
companhia aérea que busca adentrar um mercado não consegue competir da
melhor maneira se não possui acesso à infraestrutura essencial de aeroportos e
seus serviços em condições competitivas148.

Os efeitos perversos dessa falta de competitividade são muitos, sendo o mais
visível para os consumidores os aumentos em preços de passagens. Este é o argumento
principal de Borenstein: aeroportos que possuem dominância de uma ou duas companhias
aéreas, geralmente apresentam preços mais altos de passagens para consumidores que
desejam decolar ou pousar em tais aeroportos149.
No cenário brasileiro, a situação deve ser tratada ainda com mais cuidado devido
às características dos aeroportos concedidos. Brasília e Viracopos são os principais
aeroportos do país em termos de tráfego de conexão de passageiros. Para os novos
entrantes no mercado de linhas aéreas, é indispensável que tenham acesso competitivo os
maiores centros de tráfego aéreo, para que possam desenvolver toda a potencialidade de
sua rede de transporte de passageiros, estabelecendo-se como opção viável no mercado.
A tabela abaixo representa a participação dos passageiros em conexão no tráfego total de
passageiros em cinco aeroportos concedidos:

Aeroporto

2013

2014

Brasília

39,90%

45%

Viracopos

30,30%

43,50%

Guarulhos

15,10%

25,80%

Confins

13,20%

13,60%

Galeão

13,00%

12,30%

Nesse ponto, deve-se elogiar a construção do edital de leilão que previne a
participação significativa de empresas aéreas na administração dos aeroportos
concedidos. Todavia, podem existir outros arranjos contratuais entre as duas partes que
148

FAA/OST Task Force. Airport Business Practices and Their Impact on Airline Competition.
October 1999, p. 30. Tradução livre do autor. No original: “Competition can take many forms, but it is
clear that an airline attempting to enter a market cannot compete successfully if it does not have access
to essential airport facilities and services on competitive terms”.
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BORESTEIN, Severin. Hubs and High Fares: dominance and market power in the U.S. airline industry.
Rand Journal of Economics, vol. 20, n. 3, 1989. O autor também alerta que a presença de hubs pode
causar eficiências que são diretamente transferias ao consumidor: maior frequência de voos, conexões
mais simples e maior oferta de voos sem escala.
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acarretam prejuízos para a concorrência. Normalmente, estes contratos dizem respeito ao
uso dos portões (gates) nos aeroportos, que podem ocorrer, ao menos, de três maneiras
distintas: (i) contrato de uso exclusivo; (ii) contrato de uso preferencial; e, (iii) portões
controlados pelo próprio administrador aeroportuário.
Pelo contrato de uso exclusivo, um ou mais portões do aeroporto são atribuídos a
uma companhia aérea específica, que possui a prerrogativa de utilizar o portão e toda sua
infraestrutura de maneira exclusiva durante um certo período de tempo, além de poder
ceder o uso do portão para outra companhia aérea, desde que obtenha o consentimento da
administração do aeroporto.
Esta modalidade é tradicionalmente considerada como uma das maiores barreiras
à entrada de novas companhias aéreas em grandes aeroportos. As companhias
incumbentes açambarcam (hoard) os portões, oferecem somente horários ruins a serem
cedidos e cobram altas taxas por isso, ou, ainda, não cedem qualquer horário. Por vezes,
portões são subutilizados devido a tais práticas dos incumbentes150.
Os contratos de uso preferencial conferem à empresa aérea a preferência de uso
do portão quando há operações programadas. Esses contratos representam um controle
compartilhado do uso do portão entre a empresa aérea e o administrador aeroportuário:
deve a empresa aérea reconhecer a possibilidade do aeroporto em ceder o uso do portão
para outras companhias aéreas, em determinadas circunstâncias. Esta possibilidade é de
extrema importância para novos entrantes no aeroporto em questão151.
Os contratos não são todos iguais e se diferenciam no nível de prioridade dado à
companhia aérea “titular” do direito de preferência no portão. Pode ser que o contrato
conceda preferência absoluta, desde que atingidos requisitos mínimos, mas também pode
ocorrer de o contrato impor regras de compartilhamento obrigatório ou até mesmo de
perda do direito de preferência caso a companhia aérea não atinja os parâmetros mínimos
de uso.152
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FAA/OST Task Force. Airport Business Practices and Their Impact on Airline Competition.
October 1999, p. 39.
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FAA/OST Task Force. Airport Business Practices and Their Impact on Airline Competition.
October 1999, p. 40. No original, “These arrangements represent a shared control between the airport and
the airline tenant; the airline tenant acknowledges the airport’s authority, under specified circumstances,
to allow use of the leased facility by other airlines. Unlike traditional exclusive-use lease arrangements,
preferential-use contracts afford the airport explicit contractual authority to use a tenant’s gate for new
entrants or carriers wanting to expand service”.
152
FAA/OST Task Force. Airport Business Practices and Their Impact on Airline Competition.
October 1999, p. 40
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Por fim, há a situação em que todos os aeroportos são geridos pelo administrador
aeroportuário. Este arranjo contratual é benéfico para possíveis entrantes, dado que
facilita a designação de portões e infraestrutura para os novos players, que não precisam
negociar com incumbentes, como ocorre nos casos de uso exclusivo. O relatório da FAA
aponta o Aeroporto Internacional de Miami como exemplo: o controle dos portões pelo
próprio aeroporto auxiliou novos entrantes a competirem, além proporcionar maior
sinergia nos casos de code-sharing e uso mais eficiente de toda a infraestrutura
aeroportuária153.

4.6. Da Concorrência no Acesso a Áreas e Instalações dos Aeroportos Concedidos

Em que pese o presente trabalho se debruçar precipuamente sobre os editais de
concessão dos aeroportos e seus dispositivos que podem limitar a competição nos
certames, tem-se que outras questões – paralelas, por assim dizer – também surgiram a
partir das concessões aeroportuárias e são igualmente relevantes para o estudo da
interface entre o direito da infraestrutura e o direito da concorrência.
Assim, importante assunto para o Direito da Concorrência durante os processos
de concessão das infraestruturas aeroportuárias diz respeito ao acesso por terceiros a
áreas e instalações aeroportuárias, seja de maneira exclusiva ou compartilhada.
Muito do funcionamento do setor aeroportuário se deve à coordenação entre as
diversas firmas que atuam nos aeroportos, em inúmeras atividades. Desde companhias
aéreas, passando por empresas de catering, chegando até aos distribuidores de
combustível para as aeronaves, é imprescindível que as empresas que desempenham
atividades comerciais ou serviços tenham acesso às áreas e infraestrutura aeroportuária
necessárias para o perfeito desempenho de suas atividades. Com a concessão dos
aeroportos à iniciativa privada, ocorreram mudanças na dinâmica de relação entre tais
empresas e os operadores aeroportuários.
O Código Brasileiro de Aeronáutica possui dispositivos atinentes ao tema. O
artigo 39 elenca quais são as áreas compreendidas por um aeroporto e o artigo 40 dispensa
o regime de concorrência pública para quando as áreas forem destinadas aos
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FAA/OST Task Force. Airport Business Practices and Their Impact on Airline Competition.
October 1999, p. 42.
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concessionários e permissionários de serviço aéreo público, enquanto o parágrafo único
do artigo 41 estabelece como indispensável a licitação quando se tratar de áreas
aeroportuárias destinadas a estabelecimentos comerciais.
Previamente às concessões aeroportuárias, os aeroportos mais relevantes do país,
em termos de movimento de cargas e passageiros, estavam todos sob administração da
União, por intermédio da Infraero. Assim, o acesso às referidas áreas de dava por
licitação, âmbito no qual também eram resolvidos questionamentos de caráter
concorrencial.
Todavia, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara apontam que esta
situação mudou com a concessão dos aeroportos, pois as concessionárias passaram a
assumir a gestão das áreas aeroportuárias, de modo a exigir maior atuação regulatória no
sentido de disciplinar as diretrizes para o uso e ocupação das referidas áreas154. A resposta
regulatória veio com a edição da Resolução n. 302 da ANAC, de fevereiro de 2014, a
qual “estabelece critérios e procedimentos para a alocação e remuneração das áreas
aeroportuárias”.
O acesso às áreas do aeroporto por empresas que desejem realizar atividades
operacionais passou a ser disciplinado pelos contratos de concessão dos aeroportos. No
caso de Guarulhos, Brasília e Viracopos, a matéria está na cláusula 11.5 do contrato,
enquanto nos contratos de concessão dos aeroportos do Galeão, Confins, Porto Alegre,
Florianópolis, Salvador e Fortaleza, a definição das áreas e atividades operacionais está
na cláusula 11.6. A redação de ambas cláusulas, no entanto, é praticamente idêntica155.
Por serem administrados por operadores privados, os aeroportos concedidos não
possuem o dever de licitar. Dessa forma, o contrato estabelece que a remuneração pela
utilização de áreas destinadas a atividades próprias de prestadores de serviços de
transporte aéreo e de serviços auxiliares será livremente pactuada entre a Concessionária
e as partes contratantes, sendo vedadas quaisquer práticas discriminatórias e abusivas,
nos termos da legislação vigente e das regras da ANAC. Isso significa dizer que casos
154

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Regulação e concorrência no acesso a áreas e no
compartilhamento de instalações em aeroportos. Revista de Direito Público da Economia – RDPE,
Belo Horizonte, ano 13, n. 50, p. 91, abr./jun. 2015.
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Como exemplo, “11.6. São Áreas e Atividades Operacionais do Complexo Aeroportuário aquelas
essenciais à prestação dos serviços de transporte aéreo, tais como despacho de aeronaves, passageiros e
bagagens, serviços auxiliares de rampa, carga e descarga de aeronaves, recebimento e despacho de carga
e de bens transportados por aeronaves, abastecimento de combustível e lubrificantes, armazenagem e
capatazia doméstica, entre outras atividades próprias de prestadores de serviços de transporte aéreo ou de
serviços auxiliares ao transporte aéreo”. A diferença está na frase final da cláusula 11.5, a qual estabelece
“abastecimento de combustível e lubrificantes, armazenagem e capatazia doméstica, entre outras que
poderão ser definidas pela ANAC”.
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sejam constatadas práticas discriminatórias e abusivas, poderá a Agência Nacional de
Aviação Civil regular os preços, inclusive estabelecendo tarifas-teto156.
Com o objetivo de evitar que a concessionária do aeroporto atuasse de forma
monopolista na prestação de serviços auxiliares e atividades operacionais, os contratos de
concessão asseguram o livre acesso de interessados em prestar tais serviços157. Caso haja
escassez nas áreas para atender todos os interessados, caberá à ANAC estabelecer o
mínimo de prestadores de serviços auxiliares158.
Todavia, mesmo com a preocupação contratual em disciplinar as matérias
pertinentes ao acesso a áreas operacionais, o contrato falha em tratar de importante
questão: o compartilhamento de infraestrutura já estabelecida nos aeroportos. Nas
palavras de Sundfeld e Câmara, “a norma contratual não obriga a concessionária a impor,
a usuários de áreas já cedidas, o seu compartilhamento com um novo entrante; também
não exige o compartilhamento de infraestrutura que tenha sido concluída por esses
terceiros dentro do aeroporto”.159
A Resolução n. 302 da ANAC também não foi capaz de esclarecer este aspecto,
pois falhou em regulamentar o compartilhamento de infraestrutura. Em verdade, a
resolução em muito repete as disposições contratuais, estabelecendo que o operador
aeroportuário deverá disponibilizar as áreas para as empresas que atuem ou pretendam
atuar nos serviços auxiliares de transporte aéreo160 e também faculta ao operador limitar
o acesso a tais áreas em caso de indisponibilidade de infraestrutura161.
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SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Regulação e concorrência no acesso a áreas e
no compartilhamento de instalações em aeroportos, P. 92.
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Do contrato de concessão do aeroporto do Galeão: “11.8. Fica assegurado o livre acesso para que as
Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo,
observada a regulamentação vigente, inclusive quando da prestação direta desses serviços pela
Concessionária, sendo vedadas quaisquer práticas discriminatórias e abusivas, nos termos da legislação
vigentes e da regulamentação da ANAC”.
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Também no contrato do Galeão: “11.9. Em caso de falta de capacidade para atender à solicitação de
novos entrantes para prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, deverá a Concessionária
solicitar à ANAC autorização para limitar o número de prestadores desses serviços no Aeroporto, cabendo
à ANAC fixar o número mínimo de prestadores de serviços auxiliares, que poderá ser diferenciado de
acordo com a natureza do serviço”.
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SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Regulação e concorrência no acesso a áreas e
no compartilhamento de instalações em aeroportos, p. 93.
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“Art. 9º O operador do aeródromo, observado, no que couber, o art. 40 da Lei n. 7.565/1986, e a
regulamentação referente à adequação do serviço, deverá disponibilizar às empresas que atuem ou
pretendam atuar na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, de abastecimento de aeronaves e
de manutenção aeronáutica, nos termos e condições estabelecidos nessa Resolução, sob livre negociação,
o acesso às áreas necessárias para execução de suas atividades”.
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“§1º É facultado ao operador de aeródromo limitar o acesso das empresas mencionadas no caput deste
artigo às áreas necessárias quando comprovadamente não houver área disponível para realização da
atividade solicitada”.
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A questão aqui também é semântica: área aeroportuária corresponde ao espaço
físico situado no complexo do aeroporto, enquanto infraestrutura diz respeito às obras e
equipamentos que permitem a prestação dos serviços auxiliares. Assim, não se pode
confundir o direito de acesso às áreas do aeroporto com o acesso à infraestrutura. O direito
de acesso se restringe tão somente às áreas do aeroporto e não à infraestrutura. Carlos Ari
Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara exemplificam a situação:
Um exemplo ilustra a diferença. Quando a regulação vigente (resolução e
contrato) confere o direito de acesso a áreas no aeroporto às empresas
interessadas em disponibilizar “atendimento de clientes executivos” (Áreas
VIP), está apenas disciplinando a relação dessa interessada com a
concessionária do aeroporto. A concessionária está obrigada a, havendo espaço
no aeroporto para tal fim, disponibilizá-lo a empresa interessada. Mas a
resolução não impôs o direito de terceiros interessados compartilharem o uso
de Sala VIP já instalada no aeroporto, em áreas já cedida anteriormente a outra
empresa. A Sala VIP já instalada constitui infraestrutura; não é mera área,
simples espaço dentro do aeroporto. E o compartilhamento de infraestrutura
não foi regulado. O mesmo se aplica em relação ao acesso de distribuidoras de
combustíveis no aeroporto. Elas têm assegurado o acesso a área no aeroporto,
mas nada foi garantido previamente e em princípio quanto ao uso
compartilhado de infraestrutura construída e já operada por terceiros, mesmo
que situada no complexo aeroportuário. Tanques de armazenamento de
combustível, dutos, hidrantes, caminhões, garagens, escritórios, entre outros
vários elementos instalados em áreas do aeroporto, compõem a infraestrutura
empregada no abastecimento de aeronaves. A concessionária é obrigada a
ceder apenas área do complexo aeroportuário. Ela não foi obrigada a fornecer
infraestrutura (tanques, caminhões, dutos, hidrantes, etc)162.

O devido entendimento das diferenças entre os conceitos de livre acesso e uso
compartilhado é essencial para compreender a escolha do contrato de concessão em
empregar o uso da primeira expressão e omitir a segunda.
A definição de livre acesso envolve a obrigação de o proprietário de determinada
infraestrutura contratar com terceiros a conexão dos terceiros ao referido ativo de
infraestrutura e o fornecimento de serviços suportados ao ativo. Para Paulo L.
Casagrande, as regras de livre acesso estão justificadas no fornecimento de acesso sob
condições razoáveis a determinado ativo que detenha características de monopólio
natural, para que os agentes possam atuar de maneira competitiva163.
A obrigação de uso compartilhado, por sua vez, representa, de acordo com
Casagrande, “restrição ainda maior na liberdade de agentes econômicos a ela sujeitos,
162

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Câmara. Regulação e concorrência no acesso a áreas
e no compartilhamento de instalações em aeroportos, p. 94-95
163
CASAGRANDE, Paulo L. Regulação Pró-Concorrencial de Acesso a Ativos de Infraestrutura: Regime
Jurídico. In. SCHAPIRO, Mário Gomes (Coord.). Direito Econômico: direito econômico regulatório.
Série GVlaw. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 120.
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pois implica a oferta compulsória de parte da capacidade operacional da infraestrutura a
terceiros, geralmente sob condições técnicas e financeiras definidas pelo regulador”.
Aqui, a principal justificativa está em permitir a prestação de serviços semelhantes por
concorrentes, de forma a impor pressões competitivas ao detentor do ativo, disciplinando
seu poder de mercado164.
Quando se trata de uso compartilhado, indispensável tratar da doutrina das
essential facilities. Com origens na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana165,
a doutrina versa, em síntese, sobre a necessidade de um monopolista em compartilhar
infraestrutura dita como essencial, dado o alto custo de sua eventual duplicação. A
preocupação recai sobre eventual integração vertical entre os mercados, seja à jusante ou
à montante. Se a infraestrutura é realmente essencial, então estabeleceria também um
monopólio nos mercados que dependem dela para funcionar166.
Em situações de integração vertical, onde a empresa detentora do ativo atua
também em segmentos de mercados competitivos, seus incentivos são complexos, visto
que buscam maximizar seus lucros pela atuação simultânea em diversos mercados
relacionados verticalmente, considerando que em pelo menos um deles possui poder de
mercado por deter uma essential facility. Entre as possibilidades que a empresa possui
para abusar de sua posição dominante estão a recusa de contratar, discriminação de
condições de oferta, subsídios cruzados e venda casada. Na precisa lição de Paulo L.
Casagrande, “fica evidente que a empresa monopolista possui tanto os meios quanto os
incentivos para criar diversas restrições a outras empresas e, assim, minar o objetivo de
política pública de se incrementar a concorrência em um determinado setor”167.
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CASAGRANDE, Paulo L. Regulação Pró-Concorrencial de Acesso a Ativos de Infraestrutura:
Regime Jurídico, p. 120-121.
165
Principalmente, United States v. Terminal Railroads Association, 224 U.S. 383 (1912).
166
Em que pese ser uma doutrina amplamente utilizada no direito antitruste, ela tem sofrido fortes críticas
de estudiosos do assunto. Cf. AREEDA, Philip. Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting
Principles, 58 Antitrust Law Journal 841, 854 (1990) e HOVENKAMP, Herbert J. Unilateral Refusals
to Deal, Vertical Integration, and The Essential Facility Doctrine. University of Iowa Legal Studies
Research Paper, number 08-31, July 2008.
167
CASAGRANDE, Paulo L. Regulação Pró-Concorrencial de Acesso a Ativos de Infraestrutura:
Regime Jurídico, p. 137. O autor também trata das situações em que a empresa detentora do ativo não
faz parte de estrutura de integração vertical: “Quando o ativo do qual dependem outros agentes
econômicos é detido por empresa que não é verticalmente integrada, o principal problema a lidar é como
controlar o poder de mercado por ela detido na oferta do acesso a tal ativo. O principal incentivo que tal
empresa possui é o de abusar de sua posição monopolista, cobrando preços supracompetitivos pelo
acesso. Logo, as regras regulatórias têm por objetivo lidar com esse incentivo principal, geralmente por
meio de regulação tarifária, tanto para oferta de acesso quanto para compartilhamento de elementos de
infraestrutura” (p. 136).
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No caso em análise, a inquietação reside principalmente no que tange à
infraestrutura referente à distribuição de combustíveis nos aeroportos. As distribuidoras
de combustível que investiram na construção de infraestrutura nos aeroportos devem
permitir o acesso de terceiros que não incorreram nos sunk costs necessários para entrar
no mercado? A situação se torna mais complicada quando reconhecemos que em muitos
aeroportos as operações de fornecimento de combustível são feitas por pools de empresas
previamente acertadas entre si168.
Para responder esta questão a partir da teoria das essential facilities, deve-se fazer
extenso estudo empírico para se aferir exatamente quais ativos de infraestrutura – tanques,
hidrantes, caminhões, etc – teriam realmente caráter essencial e oneroso, de modo a
inviabilizar sua duplicação. Como apontam Sundfeld e Câmara, “juridicamente, não há
como assumir como verdade que o custo para implantar infraestrutura própria de
abastecimento tornaria inviável a competição. Muitas questões precisam ser respondidas
com profundidade, com base em dados reais, não em princípios abstratos e
impressionistas”169.
Deve-se apontar que a questão de recusa de abertura do pool a novos entrantes
levanta preocupações acerca da injustificada recusa de contratar, umas das formas de
abuso de posição dominantes, que pode ser enquadrada como ilícito concorrencial sob a
égide da Lei n. 12.529/2011170. Em caso de constatação de condutas anticoncorrenciais,
cumpre ao CADE apurar e punir tais comportamentos, não tendo a agência reguladora
setorial mandato legal para tanto171.
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Sobre o assunto, tramita no CADE o Inquérito Administrativo n. 08700.001831/2014-27, Representante:
Gran Petro Distribuidora de Combustíveis Ltda., Representadas: Air BP Brasil Ltda., BR Distribuidora
S/A, Raízen Combustíveis e GRU Airport. Referido inquérito administrativo trata da apuração de
supostas condutas anticoncorrenciais praticadas pelas Representadas com o intuito de prejudicar o
ingresso de Representantes no mercado de distribuição de combustíveis de aviação, especificamente o
Querosene de Aviação. Os fatos da denúncia, caso confirmados, seriam passíveis de enquadramento no
artigo 36, I, II e IV, e em seu §3º, II, III, IV, V e VIII da Lei n. 12.529/2011.
169
SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Regulação e concorrência no acesso a áreas e
no compartilhamento de instalações em aeroportos, p. 97.
170
Sobre a recusa de contratar, cf. GONÇALVES, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar como
sanção fundada no direito concorrencial brasileiro. 341 f. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, 2008.
171
Ana Maria Nusdeo, escrevendo ainda sob a vigência da antiga lei de defesa da concorrência, faz
importante ressalva: “As agências reguladoras, no entanto, estarão extrapolando a sua competência se
aplicarem por sua conta as regras e as penalidades contidas na Lei 8.884, de 1994. A constatação da
existência de possíveis infrações à ordem econômica deverá dar ensejo ao procedimento de investigação
estabelecido na Lei 8.884, de 1994, culminando com uma decisão do CADE”. NUSDEO, Ana Maria.
Agências reguladoras e concorrência. In. SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito Administrativo
Econômico. São Paulo: Malheiros/sbdp, 2000, p. 184. Sobre o assunto, anota Calixto Salomão Filho:
“para que o poder regulamentar possa se exercer sem consideração dos princípios concorrenciais é
necessário que a competência atribuída ao órgão regulamentar seja extensa o suficiente para excluir a
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No estudo específico do acesso a áreas e infraestrutura aeroportuária, não se pode
conceber uma única regra que seja aplicável a todas as situações e todos aeroportos, sem
respeitar suas particularidades. As soluções devem ser criadas caso a caso, verificando as
vantagens e desvantagens da situação. Por exemplo, eventual integração vertical não será
necessariamente nociva, pois pode representar importante aumento de eficiência a partir
das economias de escopo resultantes da integração entre os segmentos monopolizados.
Além disso, deve-se levar em consideração os custos necessários para implementação de
regulação a fim de garantir o acesso a ativo essencial. É clara a necessária composição
institucional entre elementos do direito da concorrência e direito regulatório para se
alcançar a solução mais satisfatória. Exatamente sobre esse diálogo que o próximo
capítulo se ocupa.
5. O DIÁLOGO ENTRE REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA NO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS BRASILEIROS
O Direito Concorrencial e o Direito Regulatório são ambos instrumentos de
atuação estatal na economia, mas com características bastante diversas. Como bem
explica Alexandre Ditzel Faraco172, a principal diferença entre os dois instrumentos está
na intensidade com a qual a atuação estatal se ocupa do exercício de poder econômico:
enquanto o Direito Concorrencial busca conter o abuso e seu exercício, o Direito
Regulatório pretende eliminar o abuso e promover sua substituição por decisões
estatais173. Mesmo com suas diferenças, ambos versam sobre os mesmos tipos de relações
econômicas, de forma que podem se complementar ou conflitar no caso concreto.

aplicação do direito concorrencial. Isso se verifica quando a lei claramente substitui o sistema
concorrencial pela regulamentação, declarando expressamente esse objetivo e/ou oferecendo os meios
para tal. Esse último requisito é fundamental. É preciso que a determinação das variáveis fundamentais
econômicas (quantidade e preço) seja posta a cargo do órgão regulamentar” (Direito Concorrencial, p.
274).
172
FARACO, Alexandre Ditzel. Direito Concorrencial e Regulação: Aplicação das Normas Gerais de
Concorrência. In. MARTINEZ, Ana Paula (Org.). Temas Atuais de Direito da Concorrência. São
Paulo: Singular, 2012, p. 360-361.
173
Em linhas gerais, o direito concorrencial pretende disciplinar a ação do agente econômico no âmbito em
que este tem liberdade de fazer suas escolhas. Controla o exercício do poder econômico onde esse pode
ser exercido e limita escolhas que tendam a resultar em concentração desse poder. Trata-se de conjunto
normativo voltado a todos os setores da economia, aplicado de forma casuística e que não pretende
conduzir as escolhas privadas a resultados predeterminados. A regulação, por sua vez, restringe o âmbito
de liberdade do agente econômico. Substitui a escolha privada em relação a certas variáveis econômicas
– como preço, quantidade, diferenciação e investimento – por uma decisão estatal. Abrange normas
específicas a determinados setores da economia, que impõem escolhas e fazem restrições a priori, além
de instrumentalizarem a realização de certos resultados predeterminados”. (FARACO, Alexandre Ditzel.
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No caso das concessões aeroportuárias, esta relação fica claramente evidente. Por
se tratar de completa mudança na dinâmica de um setor regulado, era de esperar eventuais
impactos entre a aplicação das normas de direito da concorrência e as regulações inerentes
ao setor aeroportuário.
O Poder Concedente optou por um leilão de outorga no caso dos aeroportos
brasileiros. Como já visto anteriormente no trabalho, esta modalidade prevê que os
competidores fazem lances que correspondem a pagamentos a serem feitos ao Estado pelo
direito de operar os aeroportos. Esta modalidade se opõe ao leilão de menor tarifa, onde
o vencedor é aquele que se dispõe a operar o ativo de infraestrutura cobrando a menor
tarifa do usuário.
No caso específico dos aeroportos, dado o modelo de leilão por outorga, as tarifas
são determinadas pela regulação. Assim, é indispensável um arranjo regulatório bem
estruturado, remunerando todos os insumos de acordo com seus custos de
oportunidade174.
Frente a esta necessária relação, este quinto capítulo investiga a interação entre o
Direito Concorrencial e o Direito Regulatório nas concessões de infraestrutura
aeroportuária. A primeira seção (5.1) resgata a discussão acerca da abertura de
concorrência em espaços regulados que se teve durante o intenso processo de reforma do
papel do Estado brasileiro na década de 1990. Em seguida, a seção 5.2 trata de medidas
estruturas impostas legislação para abertura de concorrência, a partir da análise de
algumas decisões do CADE. O papel da Secretaria de Acompanhamento Econômico e a
advocacia da concorrência são explorados na seção 5.3. A quarta e última seção explora
as implicações concorrenciais e regulatórias recentemente enfrentadas pela administração
do aeroporto do Galeão.

Direito Concorrencial e Regulação: Aplicação das Normas Gerais de Concorrência. In. MARTINEZ, Ana
Paula (Org.). Temas Atuais de Direito da Concorrência. São Paulo: Singular, 2012, p. 360).
174
“A questão toda é se é possível contar com um arranjo regulatório que garanta, simultaneamente, que o
regulado tenha remunerados todos os riscos aos quais está exposto, e a tarifa paga pelo usuário seja
equivalente ao que prevaleceria sob competição. Alguma reflexão sugere que a conjuntura é bastante
desfavorável à premissa de que tal arranjo regulatório exista no Brasil”. CARRASCO, Vinicius; MELLO,
João Manoel Pinho de. Por que fracassamos na infraestrutura? Diagnósticos, remédios e um arcabouçou
teórico de análise. In. PASTORE, Affonso Celso (Org.). Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2017, p. 60.
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5.1 Abertura de Concorrência em Espaços Regulados
O processo de reforma do Estado brasileiro, iniciado na década de 1990 com o
Programa Nacional de Desestatização, implicou severas mudanças na dinâmica de
prestação de serviços públicos no país175. Notadamente, a mudança da postura do Estado,
transferindo para a iniciativa privada a exploração de atividades antes monopolizadas
pelo Poder Público, assumindo maior papel de agente normativo e regulador da atividade
econômica foi característica deste período.
O fortalecimento do Estado regulador, como previsto no artigo 174 da
Constituição Federal, foi materializado na figura das agências reguladoras independentes,
que proliferaram durante os anos 1990. A primeira agência reguladora criada no contexto
da reforma administrativa do Estado foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, através
da Lei n. 9.327/1996.
De acordo com Caio Mário da Silva Pereira Neto e José Inacio Ferraz de Almeida
Prado Filho, o Estado, neste cenário de reforma, passou a assumir dois papéis distintos,
mas complementares: (i) o redesenho de setores até então dominados pelos monopólios
estatais, com a utilização de instrumentos jurídicos que proporcionem a entrada de novos
competidores e também nivele as oportunidades com as empresas incumbentes; e, (ii) a
defesa dos espaços abertos para a competição, impedindo alterações estruturais e
condutas que lesem a concorrência176.
Percebe-se que ambas as funções arroladas pelos autores versam, precipuamente,
sobre questões relacionadas ao direito da concorrência177. No cenário nacional, o CADE
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O PND foi instituído pela Lei n. 8.031/90, posteriormente revogada pela Lei n. 9.491/97, atualmente em
vigor. De acordo com Patrícia Regina Pinheiro Sampaio, “seus principais objetivos referiam-se ao
reposicionamento do papel do Estado na economia, com sua retirada de atividades não estratégicas;
redução da dívida pública; retomada dos investimentos nas estatais transferidas ao setor privado;
modernização do parque industrial; concentração dos recursos estatais em áreas estratégicas;
fortalecimento do mercado de capitais”. (SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Regulação e
Concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura, p. 182.)
176
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Espaços e
Interfaces entre Regulação e Defesa da Concorrência: a posição do CADE, p. 14.
177
Patricia Sampaio aponta que o fortalecimento do CADE ocorreu concomitantemente à Reforma do
Estado. O CADE, criado pela Lei n. 4.137/1962, foi, posteriormente, elevado ao cargo de autarquia
especial com a promulgação da Lei n. 8.884/1994. De acordo com a autora, “após 1988, o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência sofreu mudanças institucionais significativas, tendo o CADE se
consolidado como uma autoridade fundamental na disciplina estatal sobre os mercados, atuando de forma
autônoma no controle das concentrações e na repressão às condutas anticompetitivas”. SAMPAIO,
Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e Concorrência: a atuação do CADE em setores de
infraestrutura, p. 177.

104

já teve a oportunidade de apreciar casos de diversos setores regulados da economia que
demandam a atuação da autoridade da concorrência de uma forma ou de outra178.
Em setores regulados, a abertura para a concorrência e a delimitação de sua
aplicação pode ocorrer pela aplicação de medidas estruturais ou de medidas
comportamentais.
Sobre as medidas estruturais, estas muitas vezes são impostas por meio da
legislação específica do setor em comento. No Brasil, isso ocorreu durante a reforma do
Estado, quando diversas legislações setoriais reorganizaram a forma de exploração da
atividade para introduzir a concorrência. Exemplos dessas medidas estruturais são
muitos: a desverticalização de atividades (unbundling), separação de atividades de um
mesmo setor, criação de consumidores com status diferenciados, regras para
compartilhamento de infraestrutura, entre outras.
Por outro lado, medidas comportamentais podem ser adotas quando as medidas
estruturais se revelarem custosas demais para o regulador. Medidas comportamentais
possuem o condão de alterar a conduta de agentes econômicos, a fim de promover maior
ou menor concorrência. As medidas comportamentais, ainda de acordo com Pereira Neto
e Prado Filho, “buscam nivelar as oportunidades e reduzir as vantagens detidas pelas
empresas incumbentes”179. Isto é, tentar reduzir a desvantagem competitiva das empresas
entrantes frente àquelas monopolistas que já existentes no mercado quando do momento
de abertura do setor ao regime de competição180. Estabelece-se, assim, assimetria
regulatória entre os agentes econômicos atuantes em um mesmo mercado181.
Uma outra possível forma de introduzir um certo grau de competição nos setores
regulados se dá pelo emprego da regulação por comparação (yardstick competition).
178

Entre estes, podem-se citar casos referentes à distribuição e transmissão de energia elétrica, ferrovias,
portos e rodovias. Patrícia Regina Pinheiro Sampaio faz amplo apanhado de tais casos em detalhes,
apontando a interface entre a legislação regulatória e os impactos das decisões do CADE para a
estruturação do setor, principalmente em atos de concentração. (SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro.
Regulação e Concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura, p. 233 e ss).
179
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Espaços e
Interfaces entre Regulação e Defesa da Concorrência: a posição do CADE, p. 18.
180
Empresas monopolistas desfrutam de algumas vantagens pela sua posição dominante nos mercados e
possuem marcas consolidadas, pouca capacidade ociosa e grande base de clientes já estabelecida.
181
A assimetria regulatória possui como função o estabelecimento de diferentes regimes regulatória para a
prestação de um mesmo serviço. Escrevendo sobre a assimetria regulatório no setor portuário, Floriano
de Azevedo Marques Neto assevera que: “A maior transformação neste cenário parece ser mesmo a
introdução da competição em um mesmo serviço com distintas incidências regulatórias, ou seja, com a
concomitância entre prestadoras sujeitas ao regime público e ao regime privado, ainda que ambas
subordinadas a restrições de acesso para a exploração da atividade específica (necessidade de prévia
licença – concessão, permissão, ou autorização, conforme o caso)”. In. MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo. A nova regulamentação dos serviços públicos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo
Econômico – REDAE, n. 1, fev./2005.
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Neste modelo, todos os agentes estão submetidos a condições idênticas para que a
obtenção de informações dos agentes regulados seja a mais consistente possível, a fim de
ordenar sua performance e aferir o melhor e o pior desempenho dentre os agentes do
setor.
Por fim, outra estratégia possível para a inauguração de espaços concorrenciais é
simplesmente não submeter os setores potencialmente competitivos à regulação e suas
consequências, ficando os setores apenas submetidos à ordem concorrencial. Trata-se de
estratégia arriscada e que propicia o surgimento de problemas, pois a ordem jurídica, ao
optar pelo silencia, acaba “deixando indeterminadas as fronteiras em que a concorrência
deve ser garantida no âmbito de um setor que é bastante regulado, ou qual o agente
público é responsável por essa tarefa”182.
Em que pese o CADE já ter sido chamado a atuar em setores regulados de
infraestrutura, a disciplina da infraestrutura aeroportuária ainda é incipiente, dado que se
a abertura do setor à competição se trata de recente decisão governamental. Com isto em
mente e pautado pelas possíveis formas de atuação do CADE arroladas no trabalho de
Caio Mário da Silva Pereira Neto e José Inácio Ferraz de Almeida Prado Filho, passa-se
a agora a analisar como se tem dado a interação entre regulação e concorrência na
infraestrutura aeroportuária, a fim de se verificar como estratégia foi empregada até aqui
pelo CADE e pela ANAC para a abertura do espaço concorrencial neste setor regulado.

5.2. Medidas Estruturais Impostas pela Legislação para Abertura da Concorrência

Como visto, uma das possíveis estratégias para delimitação de espaço
concorrencial para ocorrer ex vi lege, isto é, diretamente por disposições legais, que
estabeleçam de antemão os limites de atuação do órgão regulador e do órgão de defesa
da concorrência. Para se verificar se isto ocorre no setor de infraestrutura aeroportuária,
faz-se necessário analisar a legislação específica do setor mais relevante para o presente
trabalho.
Sobre o assunto, dispõe assim a Lei n. 11.182/2005, lei criadora da Agência
Nacional de Aviação Civil, em seu artigo 6º:
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PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Espaços e
Interfaces entre Regulação e Defesa da Concorrência: a posição do CADE, p. 20
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Art. 6o Com o objetivo de harmonizar suas ações institucionais na área da
defesa e promoção da concorrência, a ANAC celebrará convênios com os
órgãos e entidades do Governo Federal, competentes sobre a matéria.
Parágrafo único. Quando, no exercício de suas atribuições, a ANAC tomar
conhecimento de fato que configure ou possa configurar infração contra a
ordem econômica, ou que comprometa a defesa e a promoção da concorrência,
deverá comunicá-lo aos órgãos e entidades referidos no caput deste artigo,
para que adotem as providências cabíveis. [grifo nosso]

O Decreto 7.624/2011, o qual, como visto anteriormente neste trabalho, foi
responsável por dispor sobre as condições de exploração pela iniciativa privada da
infraestrutura aeroportuária, por meio de concessão, também se mostra importante para o
presente momento do trabalho, pois estabelece importantes regras sobre o papel do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência nas concessões aeroportuárias:
Art. 15. A fim de assegurar as condições de concorrência, o poder concedente
poderá estabelecer as seguintes restrições quanto à obtenção e à exploração da
concessão, dentre outras, observadas as atribuições do Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência:
I - regras destinadas a preservar a concorrência entre aeródromos;
II - disposições para a atuação do concessionário na prestação de serviços
auxiliares às empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo;
III - regras de atuação do concessionário relativas à cessão de áreas às
empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo. [grifo nosso]

A partir da leitura destes dois dispositivos legais, percebe-se que a legislação que
versa tanto sobre as atribuições precípuas da ANAC quanto a lei que discorre sobre o
modelo de concessões a ser empregado nos aeroportos, estabelecem de maneira clara o
âmbito de atuação de cada um dos órgãos em comento.
A lei da ANAC delimita de maneira expressa a própria atuação da agência
reguladora, ao mesmo tempo que protege o mandato legal do CADE. Ao estabelecer que
a ANAC deverá comunicar “órgãos e entidades do Governo Federal” fato que configure
ou possa configurar infração à ordem econômica, ou que comprometa a defesa e
promoção da concorrência, não há dúvidas que a lei se refere ao CADE, SEAE e, à época,
também SDE.
A redação do artigo 6º da Lei da ANAC tem como consequência o
estabelecimento de balizas para a atuação da agência em matéria de defesa da
concorrência. Depreende-se que não cabe à ANAC instaurar qualquer espécie de
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procedimento administrativo contra agentes regulados que tenham cometido infrações
atentatórias ao direito da concorrência. Não há previsão de tal competência em seu
mandato legal: caso aplique sanções a agentes regulados com base em fatos que
configurem infrações à concorrência, a ANAC estaria atuando fora de sua competência
regulatória183.
Da mesma forma, o artigo 15 do Decreto n. 7.624/2011 também se preocupa em
situar de maneira clara as competências tanto do Poder Concedente quanto do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência.
Como discorrido em capítulos anteriores desde trabalho, fica a cargo do Poder
Concedente traçar sua estratégia para exploração da concessão, estabelecendo regras que
preservem e até fomentem a competição entre os aeroportos. Nesse sentido, é oportuno
lembrar que o CADE já teve a oportunidade de se manifestar sobre a competência de
modelagem de concessões, no âmbito do setor de gás. Nas palavras do ex-conselheiro
Celso Campilongo:

A competência para a definição da modelagem mais adequada para o
desempenho dessa atividade pertence ao Estado. Manter o monopólio ou
outorgar concessões, introduzir a concorrência de modo gradual ou acelerado,
criar o próprio órgão regulador ou desregulamentar o setor, por exemplo, são
opções políticas que a Lei Maior reservou ao Estado Membro.184

Em que pese a posição do Conselheiro Campilongo, o próprio CADE, em outros
casos relativos ao setor de gás, chegou a conclusões diferentes185. O Conselheiro Roberto

183

Pode-se formular o seguinte questionamento: caso a lei criadora da ANAC não tivesse expressamente
retirado da competência da agência a possibilidade de aplicarem sanções com lastro em infrações
concorrencias, teria então a agência reguladora esta competência? Ana Maria Nusdeo responde de forma
negativa: “As agências reguladoras, no entanto, estarão extrapolando a sua competência se aplicarem por
sua conta as regras e as penalidades contidas na Lei 8.884, de 1994. A constatação da existência de
possíveis infrações à ordem econômica deverá dar ensejo ao procedimento de investigação estabelecido
na Lei 8.884, de 1994, culminando com uma decisão do CADE”. NUSDEO, Ana Maria. Agências
reguladoras e concorrência. In. SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito Administrativo Econômico.
São Paulo: Malheiros e sbdp, 2000, p. 184.
184
Ato de Concentração n. 08012.004550/1999-11, Integral Holding S/A e Companhia de Gás do Estado
de São Paulo – COMGÁS, relator Conselheiro Celso Campilongo, j. 28/03/2011, DOU em 28/05/2001.
185
Também analisando o caso a partir do viés de competência das agências reguladoras e das autoridades
da concorrência, Carlos Ari Sundfeld asseverou que: “Portanto, mesmo entendendo que o CADE tem
competência em princípio para a análise dos instrumentos societários gerados pela privatização da
COMGAS, na forma do art. 54 da lei n.º 8.884/94, cremos que não cabe a esta agência imiscuir-se na
esfera de competência própria do regulador estadual dos serviços locais de gás canalizado. Assim,
analisando pelo ângulo jurídico as sugestões da SDE, concluímos que o CADE não poderia acatá-las,
pois não lhe assiste poder para censurar opções feitas pelo Estado, em sua legítima esfera de competência
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Pfeiffer, no Ato de Concentração 08012.002455/2002-11186, asseverou que as agências
reguladoras devem exercer sua competência em harmonia com os regramentos
constitucionais, principalmente os princípios da ordem econômica:
Nunca é demais lembrar que, não obstante a norma do art. 175 e, no caso em
questão, do art. 25, §2º, também a Constituição Federal, prevê a livre
concorrência e a repressão ao abuso do poder econômico como normas a serem
obedecidas (art. 170, IV e art. 173, §4º). Nesse contexto, a liberdade do Poder
Público em estabelecer a concessão de serviço público (no caso em análise
pertencente aos Estados Federados, por força do já citado art. 25, §2º, da CF,
não pode ser tida como absoluta, devendo ser preservada sempre que
possível a livre concorrência. [grifo nosso]

Outro voto de especial importância para compreender a atuação do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência é o proferido pelo Conselheiro Cleveland Prates no
Ato de Concentração n. 08012.005516/2001-11. Em seu arrazoado, o Conselheiro expõe
sua preocupação com a atuação do CADE na “advocacia da concorrência” e também
expressa a necessária deferência do Conselho às regulamentações setoriais expedidas
pelo Estado-Membro no setor de gás:
Reconheço que o CADE não pode determinar a alteração das cláusulas do
contrato de concessão, muito menos a organização do serviço, que é de
competência estadual. Contudo, entendo que o CADE tem uma função
primordial como ‘promotor’ da concorrência, identificando os possíveis
problemas derivados da regulação e sugerindo alterações para o bom
funcionamento do mercado. É fato que o ideal seria que os órgãos de defesa
da concorrência fossem previamente consultados antes mesmo da
elaboração dos editais de licitações, ou no caso específico, da legislação que
criou a empresa. [grifo nosso]

Os dois principais apontamentos elaborados pelo Conselheiro Cleveland Prates
demandam maior investigação para aferir se e como foram implementados no caso dos
aeroportos brasileiros: tanto a advocacia da concorrência quanto a participação dos órgãos
do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência previamente à elaboração dos editais de
concessão.

para a regulação dos serviços”. In. SUNDFELD. Carlos Ari. O CADE e a Competição nos Serviços
Públicos. Revista Trimestral de Direito Público, v. 33, 2001, p. 53.
186
Ato de Concentração n. 08012.002455/2002-11, Petrobrás Gás S/A, CS Participações Ltda. e
Companhia de Gás do Piauí S/A – GASPISA, relator Conselheiro Roberto Pfeiffer, j. 06/08/2003, DOU
30/09/2003.
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5.3 A Função de Advocacia da Concorrência em Setores Regulados e a Atuação do
SBDC nas Concessões Aeroportuárias

A função de advocacia da concorrência, que já estava prevista na antiga Lei n.
8.884/1994, sofreu significativas mudanças com a promulgação da Lei n. 12.529/2011.
A nova legislação antitruste dirimiu confusões e sobreposições de competências187, ao
fazer da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) um órgão focado
especialmente na promoção da concorrência188.
As competências da SEAE estão arroladas no artigo 19 da Lei n. 12.529/2011189.
Pela leitura do dispositivo, fica claro a atuação da SEAE na intersecção entre a regulação
187

“Como também é de amplo conhecimento, sobreposições de competências entre os três órgãos do SBDC
foram um dos importantes motivos que levaram à reforma da lei brasileira de defesa da concorrência (…).
Sob a responsabilidade do CADE (que incorporou a antiga SDE, atual Superintendência-Geral), o desafio
passou a ser a manutenção e aprimoramento do combate aos cartéis e da utilização do programa de
leniência, e ao mesmo tempo se adaptar às grandes mudanças trazidas ao controle preventivo, que passa
a ser feito a priori – antes da consumação das operações a serem aprovadas pelo CADE no âmbito dos
atos de concentração”. (PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva et al. Advocacia da Concorrência:
propostas com base nas experiências brasileira e internacional. São Paulo: Singular/IBRAC, 2016, p.
22-23).
188
“Na denominada advocacia da concorrência – expressão consagrada no direito norte-americano e
transplantada servilmente, como tantas outras, ao direito nativo – não se faz sua defesa, propriamente.
Nessa hipótese, não está a ordem concorrencial agravada pelo abuso de poder econômico. Advogar aí
está por aconselhar, instruir sobre o sentido e o alcance da livre concorrência, no direito brasileiro alçada
a princípio constitucional a reger a ordem econômica. A finalidade da advocacia da concorrência é
disseminar a cultura da livre concorrência, esclarecendo e instruindo o poder público sobre a sua natureza,
finalidade e benefícios sociais e econômicos – e, portanto, advertir do ônus social de restringi-la –
contribuindo assim à sua afirmação na vida do país”. (DUTRA, Pedro. Advocacia da Concorrência. In.
CARVALHO, Vinícius Marques de (Org.). A Lei 12.529/2011 e a Nova Política de Defesa da
Concorrência. São Paulo: Singular, 2015, p. 32).
189
Art. 19. Compete à Secretaria de Acompanhamento Econômico promover a concorrência em órgãos de
governo e perante a sociedade cabendo-lhe, especialmente, o seguinte: I - opinar, nos aspectos referentes
à promoção da concorrência, sobre propostas de alterações de atos normativos de interesse geral dos
agentes econômicos, de consumidores ou usuários dos serviços prestados submetidos a consulta pública
pelas agências reguladoras e, quando entender pertinente, sobre os pedidos de revisão de tarifas e as
minutas; II - opinar, quando considerar pertinente, sobre minutas de atos normativos elaborados por
qualquer entidade pública ou privada submetidos à consulta pública, nos aspectos referentes à promoção
da concorrência; III - opinar, quando considerar pertinente, sobre proposições legislativas em tramitação
no Congresso Nacional, nos aspectos referentes à promoção da concorrência; IV - elaborar estudos
avaliando a situação concorrencial de setores específicos da atividade econômica nacional, de ofício ou
quando solicitada pelo Cade, pela Câmara de Comércio Exterior ou pelo Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça ou órgão que vier a sucedê-lo; V - elaborar estudos
setoriais que sirvam de insumo para a participação do Ministério da Fazenda na formulação de políticas
públicas setoriais nos fóruns em que este Ministério tem assento; VI - propor a revisão de leis,
regulamentos e outros atos normativos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito
Federal que afetem ou possam afetar a concorrência nos diversos setores econômicos do País; VII manifestar-se, de ofício ou quando solicitada, a respeito do impacto concorrencial de medidas em
discussão no âmbito de fóruns negociadores relativos às atividades de alteração tarifária, ao acesso a
mercados e à defesa comercial, ressalvadas as competências dos órgãos envolvidos; VIII - encaminhar
ao órgão competente representação para que este, a seu critério, adote as medidas legais cabíveis, sempre
que for identificado ato normativo que tenha caráter anticompetitivo. § 1o Para o cumprimento de suas
atribuições, a Secretaria de Acompanhamento Econômico poderá: I - requisitar informações e
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dos mercados e a defesa da concorrência. Ademais, a maioria dos incisos do artigo 19
preveem a atuação da SEAE quando o próprio órgão “considerar pertinente”, sujeitando
as atividades de advocacia da concorrência à discricionariedade da própria Secretaria.
Além das competências expressamente previstas da Lei de Defesa da
Concorrência, a SEAE possuía no artigo 29 do Anexo I da Lei n. 7.482/2011 a
discriminação de suas diversas atribuições. O artigo 29-B referia-se exatamente às
atribuições Subsecretaria de Regulação e Infraestrutura, entre elas a necessidade de
acompanhar e de se manifestar em “processos licitatórios que envolvam privatização de
empresas pertencentes à União, desestatização de serviços públicos ou concessão,
permissão ou autorização de uso de bens públicos” (art. 29-B, I, alínea “b”, Anexo I).
Em 13 de março de 2017, foi editado o Decreto 9.003, o qual revogou
integralmente a Lei n. 7.482/2011. De toda forma, o referido decreto também arrolou as
competências da SEAE (art. 41) e de sua Subsecretaria de Análise Econômica e
Advocacia da Concorrência (art. 42). Especificamente sobre a competência para
acompanhar a desestatização de serviços públicos, esta é encontrada no art. 42, IX, alínea
“a” da nova lei, em redação idêntica àquela da Lei 7.482/2011, transcrita no parágrafo
anterior190.
A Lei do PPI também afetou a missão de advocacia da concorrência do SBDC.
Carlos Ari Sundfeld explica que os movimentos para inovações em licitações públicas
ocorriam no nível dos órgãos contratantes – com inventivas minutas de edital e de
contratos – e no nível do controle – com as decisões do TCU. O CADE deve capitanear
discussões amplas e independentes, baseadas em estudos técnicos, influenciando na
construção de novos modelos de licitação, capazes de ampliar a concorrência sem afetar
a eficiência e combatendo a cartelização191.
Portanto, a advocacia da concorrência engloba um grande número de atividades
relacionadas à promoção e ao incentivo de um ambiente competitivo, a partir da relação
com órgãos governamentais e também da conscientização social sobre os benefícios da
documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o
sigilo legal quando for o caso; II - celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou
privadas, federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos Territórios para avaliar e/ou sugerir
medidas relacionadas à promoção da concorrência. § 2o A Secretaria de Acompanhamento Econômico
divulgará anualmente relatório de suas ações voltadas para a promoção da concorrência.
190
Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi editado o Decreto n. 9.266, de 15 de janeiro de 2018, o
qual extinguiu a Secretaria de Acompanhamento Econômico, sucedida pela Secretaria de Promoção da
Produtividade e Advocacia da Concorrência e pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e
Loteria, inclusive quanto ao disposto na Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011 (art. 5º do Decreto).
191
SUNDFELD, Carlos Ari. Parcerias de investimento em empreendimentos públicos. In. PASTORE,
Affonso Celso (Org.). Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, p.93.
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concorrência. Entre tais atividades, pode-se destacar o trabalho de convencimento de
autoridades públicas a não adotarem medidas desnecessariamente anticompetitivas e
também assistência para a definição de regulações de atividades econômicas por parte
das agências reguladoras.
No próximo tópico, será explorada a atuação do SBDC na advocacia da
concorrência no âmbito específico dos setores regulados, de especial importância para o
presente trabalho. Em seguida, será analisa a atuação da SEAE no que concerne
especificamente a promoção da concorrência no contexto das concessões aeroportuárias.

5.3.1 Advocacia da Concorrência em Setores Regulados
De fato, a nova lei de defesa da concorrência conferiu competências específicas
para a SEAE atuar no âmbito da advocacia da concorrência. Todavia, não há como se
falar que se trata de competência exclusiva de Secretaria. Em verdade, parece ser muito
mais uma competência concorrente com o CADE, dada a atuação do Conselho em alguns
casos específicos, especialmente em setores regulados192.
O CADE não se omite em exercer funções relativas à advocacia da concorrência
em algumas ocasiões, mesmo em casos que a SEAE já tenha omitido sua opinião. Esta
atuação do CADE ocorre duas maneiras: (i) emitindo recomendações genéricas às
autoridades reguladoras, sem indicar medidas concretas; e, (ii) exarando recomendações
específicas aos órgãos reguladores e outras autoridades193.
No primeiro caso, é exemplo o Ato de Concentração n. 08700.005719/2014-65,
que versou sobre a incorporação da América Latina Logística S/A pela Rumo Logística
Operadora Multimodal S/A194. A operação, que afetaria tanto o mercado de transportes
terrestres quando o de transportes aquaviários, foi aprovada sem restrições pelas agências
regulados dos respectivos setores – ANTT e ANTAQ.

192

Sobre a questão de competências para exercer a advocacia da concorrência, Patrícia Regina Pinheiro
Sampaio aponta que, em que pese seu exercício não estar expressamente arrolado nas atribuições do
CADE, “em todo caso, em nosso entender é possível ao CADE realizar atos de advocacia da concorrência,
a partir da competência que lhe foi atribuída para zelar pela aplicação da Lei 12.529/2011”. In. Regulação
e Concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura, p. 365.
193
PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva et al. Advocacia da Concorrência: propostas com base nas
experiências brasileira e internacional, p. 90.
194
Com a concretização do ato de concentração entre ALL e Rumo, a primeira se tornaria subsidiária
integral da segunda, e a Cosan seria alçada ao posto de maior acionista da ALL, tendo poderes para indicar
a maioria dos administradores e potencial para fazer valer sua vontade em deliberações sociais, passando
a atuar como a maior controladora indireta da empresa.
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Todavia, quando da análise da operação pelo CADE, o Conselho se deparou com
variadas preocupações concorrenciais, concluindo que a operação representava potencial
para adoção de comportamentos discriminatórios e abusivos, com possibilidade de
fechamento de mercado e elevação de custos de rivais. Entendendo que tais situações não
poderiam ser resolvidas por mera regulação setorial, o CADE impôs uma série de
condições (remédios) para a celebração de um Acordo em Controle de Concentração e
posterior efetivação da operação195.
Adicionalmente à imposição de remédios condicionantes para a aprovação da
operação entre ALL e Rumo, o CADE emitiu recomendações às agências reguladoras dos
setores envolvidos, por entender que medidas regulatórias deveriam ser adotadas para o
eficiente funcionamento dos mercados afetados. Nesse sentido, o conselheiro Gilvandro
Vasconcelos, relator do caso, além de determinar o envio de cópia da decisão do CADE
às agências reguladoras, exarou considerações à ANTT e ANTAQ, no sentido de que
ambas devem levar em consideração cenários de verticalização como o analisado,
garantindo a repressão a condutas anticompetitivas e o acesso isonômico de players
concorrentes no mercado. Nas palavras de Vasconcelos, “insisto na necessidade de que
agências reguladoras dos mercados afetados pela operação confiram efetividade a todo o
arcabouço normativo dos setores envolvidos”.
Outro caso em que o CADE atuou de maneira semelhante foi o Ato de
Concentração n. 08012.009497/2010-84, entre o Grupo TAM e o Grupo LAN. Este é
especialmente interessante para o presente trabalho pois tangencia a questão entre
escassez de infraestrutura aeroportuária e menor concorrência no setor de transporte
aéreo, dialogando, também, com questão de distribuição de slots em aeroportos196.
195

Os principais problemas encontrados pelo CADE na operação entre ALL e Rumo se referiam ao fato de
que o Grupo Cosan, ao se tornar o maior acionista da ALL, passaria a deter o controle de toda a cadeia
logística de exportação de granéis vegetais pelo Porto de Santos. Assim, esta integração vertical poderia
gerar variados efeitos anticompetitivos, como a adoção de estratégicas discriminatórias, fechamento de
mercado e acesso a informações sensíveis de concorrentes. Para solucionar esta situação, o CADE impôs
remédios de natureza comportamental, pautado por uma lógica de isonomia e transparência afastando os
incentivos à adoção de condutas discriminatórias pela nova companhia. Sobre o assunto, cf. o exaustivo
trabalho de BUENO, Carolina Destailleur Gomes Battistella. Inovações no Desenho de Remédios no
Controle em Concentrações: Análise dos Precedentes do CADE desde a Lei 12.529/2011, p. 111 e
ss.
196
De fato, há poucas decisões do CADE que versam diretamente sobre infraestrutura aeroportuária.
Entretanto, casos em que a discussão de slots é levantada são extremamente relevantes para o estudo dos
aeroportos brasileiros, dado que possuem direta ligação com o acesso à infraestrutura aeroportuária por
parte das companhias aéreas, pois, onde os slots forem escassos “poderá haver um gargalo estrutural
capaz de limitar a possibilidade de maior concorrência entre as companhias aéreas e o ingresso de novos
agentes na prestação dos serviços de transporte” (SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e
Concorrência: a atuação do CADE em setores de infraestrutura, p. 282). Sobre o assunto, ao discorrer
sobre a necessidade de novos perfis de regulação na infraestrutura brasileira, Carlos Emmanuel Joppert
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O Conselheiro Relator Olavo Zago Chinaglia, ao analisar o caso, entendeu haver
alta concentração e exercício de poder de mercado na rota São Paulo/Santiago/São Paulo.
Dessa forma, foram impostos remédios para permitir a entrada de concorrentes na referida
rota, com a disponibilização de slots a outras empresas, em horários competitivos para a
criação de novas frequências nas rotas.
Interessante notar que aqui também houve uma interação do CADE com a agência
reguladora do setor envolvido na operação. O Conselho determinou a remessa à Agência
Nacional de Aviação Civil do voto de Chinaglia e da decisão do órgão de defesa da
concorrência do Chile. Além disso, a Procuradoria do CADE manifestou preocupação
com os possíveis impactos da decisão da autoridade chilena no bem-estar do consumidor
brasileiro. Frente a isso, o CADE expediu recomendação a ANAC, para que, levando em
consideração os aspectos concorrenciais analisados pelo CADE, avaliasse a situação a
situação e adotasse medidas para evitar prejuízos ao consumidor brasileiro.
No segundo conjunto de casos, em que o CADE exarou recomendações
específicas aos órgãos reguladores, pode-se tomar como grande exemplo o Ato de
Concentração n. 08012.005789/2008-23, entre Oi e Brasil Telecom. Aqui, o CADE
exerceu de maneira ativa a advocacia da concorrência.
Em sua análise, o CADE encontrou diversas deficiências nos mercados afetados,
de forma que a operação somente foi aprovada após a assinatura de um Termo de
Compromisso de Desempenho (TCD), em 2010, com a imposição de remédios
comportamentais, com o objetivo de afastar incentivos à adoção de condutas
anticompetitivas, em virtude da insuficiência da regulamentação setorial nesta questão.
A diferença do caso Oi/Brasil Telecom em comparação com os casos ALL/Rumo
e TAM/Lan está exatamente no teor da atuação do CADE em questões regulatórias.
De acordo com Pereira Neto et al., no caso da Oi/Brasil Telecom, o CADE atuou
de duas maneiras distintas nas questões regulatórios: primeiro, criticou a atuação da
ANATEL, destacando medidas que entendia adequada para o aperfeiçoamento do marco

Ragazzo apresenta como exemplo o “setor aéreo que, após o fim da regulação tarifária e de entrada,
começou a apresentar problemas quanto à utilização da infraestrutura aeroportuária, em função do
aumento de demanda para o serviço (com aumento não exatamente correspondente de oferta) daí surgindo
a necessidade de regulação de outras variáveis, como a alocação de slots, além de outras questões de
infraestrutura aeroportuária” (In. RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A regulação da concorrência,
p. 184).
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regulatório; e, em segundo lugar, sugeriu a busca por um diálogo específico entre o SBDC
e a ANATEL, de forma a fomentar análise mais precisas no setor197.
A diferença, portanto, está no nível de especificidade das recomendações do
CADE às agências reguladoras. Enquanto nos dois primeiros casos aqui relatados o
CADE se resumiu a exarar recomendações para que as agências levem em consideração
questões concorrenciais em suas análises, o último caso traz disposições específicas para
a agência reguladora em questão, com o a proposição de medidas concretas para o
mercado do setor de telecomunicações.
Com isto estabelecido, analisa-se agora como se deu a atuação da advocacia da
concorrência no âmbito das concessões de aeroportos, onde também há grande interação
com a agência reguladora do setor, buscando estabelecer se a atuação do CADE e SEAE
se enquadram como recomendações genéricas ou específicas.

5.3.2. Atuação da SEAE nas Concessões de Aeroportos
A SEAE possui extensa produção de pareceres e notas técnicas no setor aéreo,
sobre os mais diversos temas atinentes ao transporte aéreo e infraestrutura
aeroportuária198. No processo de concessão dos aeroportos objeto de estudo do presente
trabalho, a advocacia da concorrência foi exercida pela SEAE, com a produção de
Pareceres Analíticos e Nota Técnica sobre o tema. Além disso, a SEAE foi participante
ativo em diversas audiências públicas prévias à concessão. Por motivos de metodologia
e relevância do tema, em que pese a SEAE ter atuado ativamente nas audiências públicas
desde a concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, aqui serão analisados os
documentos produzidos pela Secretaria no âmbito da última rodada de concessões, dada
a grande produção de apontamentos da SEAE durante essa rodada, seja por ofício ou por
provocação de outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União199. Sendo assim, são
três os documentos utilizados para analisar a atuação da SEAE nas concessões

197

PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva et al. Advocacia da Concorrência: propostas com base nas
experiências brasileira e internacional, p. 116.
198
As produções da SEAE atinentes à sua atividade de advocacia da concorrência estão disponíveis em seu
sítio eletrônico: < http://seae.fazenda.gov.br/assuntos/advocacia-da-concorrencia>
199
Em consulta ao sítio eletrônico oficial da SEAE, não foram encontradas produções de pareceres ou notas
técnicas relativas às três primeiras rodadas de concessão, tão somente a participação da Secretaria em
matérias pontuais durante as audiências públicas.
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aeroportuárias: (a) Parecer Analítico n. 175/COGTL/SEAE/MF; (b) Parecer Analítico n.
372/COGTL/SEAE/MF; e, (c) Nota Técnica nº 23/2017-COGCR/SUCON/SEAE/MF200.

5.3.1.1 Parecer Analítico n. 175/COGLT/SEAE/MF
O primeiro parecer, n. 175, apresentou considerações sobre a Audiência Pública
n. 9/2016 da ANAC, referente à concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis,
Salvador e Fortaleza. Com base nas minutas do Edital de Leilão e dos Contratos de
Concessão, a SEAE analisou os potenciais impactos concorrenciais decorrentes das
medidas regulatórias contidas nos documentos. Em sua análise, a SEAE aborda diversos
pontos do Edital, versando sobre o potencial anticompetitivo de cada um deles.
O primeiro ponto de análise trata da necessidade de 15% de participação do
operador aeroportuário no consórcio vencedor do certame (item 3.11.4 do Edital). A
SEAE questiona a motivação do requisito de participação mínima e entende que a ANAC
não demonstrou a adequação, necessidade e suficiência do parâmetro adotado para o
objeto solicitado201. Ainda, para a SEAE, tais requisitos representavam verdadeira
barreira à entrada:
A obrigação de que o operador aeroportuário detenha pelo menos 15% do
consórcio licitante representa uma barreira à entrada, uma vez que se reduz a
autonomia das empresas e instituições na formação e organização do consórcio
licitante. Em razão de o mercado de infraestrutura aeroportuária possuir custos
de operação significativos, fixar determinado patamar de participação
acionária desse participante no consórcio licitante enseja aumentar as barreiras
à entrada, impactando potencialmente a concorrência do certame.

A SEAE apontou que não se verificou que a participação acionária fosse a única
forma de garantir que o operador aeroportuário fosse o agente responsável pela operação
do aeroporto: para a Secretaria, o cumprimento de requisitos de qualidade e segurança,

200

Deve-se ressaltar que a SEAE produz extensa produção de documentos nos setores regulados de
infraestrutura. Como exemplo, pode-se citar o “Informativo Anual de Projetos Concedidos”, bem como
o “Informativo de Infraestrutura Mensal”. Além disso, há o boletim “Infraestrutura Brasil”, com o
objetivo de informar investidores sobre oportunidades em infraestrutura no país. Todos os documentos
estão disponíveis no sítio eletrônico da SEAE. Ainda, a SEAE, no mesmo período, também produziu o
Parecer Analítico n. 174/COGLT/SEAE/MF. Este, entretanto, se ocupou de questões de cunho
regulatório, enquanto o Parecer Analítico n. 175/COGLT/SEAE/MF versa sobre aspectos concorrenciais,
tema mais caro para o presente trabalho.
201
“Depreende-se, de acordo com o art. 141, §4º, inciso I, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
incluído pela Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, que a participação mínima de 15% visa garantir que
o operador aeroportuário tenha direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de
administração da sociedade de propósito específico responsável pela gestão da concessão”, p. 4
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por exemplo, seriam ferramentas mais efetivas para o regulador atingir seus objetivos. A
mera participação acionária não garante um nível de qualidade nos aeroportos
administrados pelo operador. Assim, a SEAE concluiu sugerindo que a ANAC avaliasse
outras opções que garantissem os requisitos operacionais dos aeroportos.
O segundo ponto analisado pela SEAE versava sobre a participação dos acionistas
direitos e indiretos das concessionárias vencedoras dos aeroportos concedidos em rodadas
anteriores. De acordo com o Edital 1/2016, os licitantes poderiam apresentar propostas
para os quatro aeroportos envolvidos, mas só poderiam vencer até dois ativos, desde que
localizados em regiões geográficas diferentes. Além disso, os acionistas diretos e
indiretos dos aeroportos anteriormente concedidos poderiam deter até o limite de 15% de
participação nos consórcios. A SEAE concordou que a vedação absoluta a participação
dos acionistas dos outros aeroportos poderia ser prejudicial à concorrência, mas
recomendou que a ANAC apresentasse a motivação de se ter adotado o percentual de
15% como referência.
O terceiro tópico abordado pela SEAE trata da participação societária de
companhias aéreas nos consórcios. Preocupada com a possível integração vertical entre
uma companhia aérea (usuária da infraestrutura aeroportuária) e do provedor da
infraestrutura202, foi estabelecido o percentual de 2% como o máximo de participação de
companhias aéreas no consórcio. A SEAE, mesmo concordando com a restrição,
novamente sugeriu que a ANAC apresentasse motivações para a definição de tal limite.
A SEAE também se preocupou com a participação dos acionistas da
concessionária nas empresas aéreas ou de concessionárias de infraestrutura aeroportuária
federal. A preocupação aqui reside na redação da cláusula 6.17 do Edital, a qual
estabelece que “a participação dos acionistas da Concessionária (...) no capital votante de
empresas aéreas ou de concessionárias de infraestrutura aeroportuária federal deverá, nos
primeiros cinco anos do prazo da Concessão, observar regras de limitação à participação
prevista neste Edital”.
Esta é mais uma disposição que busca evitar a propriedade cruzada entre
aeroportos. Entretanto, a partir da redação da cláusula se depreende que após os primeiros
cinco anos a livre concorrência pode ser afetada devido à concentração de poder

202

“27. (…) Essa integração vertical, em razão da essencialidade do ativo de infraestrutura teria o potencial
de afetar o ambiente competitivo do usuário na medida em que implique restrição ao livre acesso bem
como disponibilidade de informações aos concorrentes”.
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econômico. Com isto em mente, a SEAE sugeriu a ANAC não limitasse o prazo a cinco
anos.
Sobre a mudança na dinâmica de pagamento da contribuição fixa inicial203, a
SEAE avaliou que a mudança gera maior esforço financeiro por parte do consórcio, que
precisa aportar um valor mais alto no início. Assim, com vistas a estimular a competição
e concorrência na concessão dos aeroportos, a SEAE recomendou que a ANAC avaliasse
a possibilidade de voltar à dinâmica anterior de pagamento das contribuições.
Os dois pontos seguintes analisados pela SEAE foram a habilitação econômica e
a habilitação técnica. Quanto à primeira, a SEAE se resumiu em avaliar de maneira
positiva a redução de patrimônio mínimo das instituições financeiras que atestarão a
viabilidade econômica das propostas dos licitantes: a Secretaria entendeu que tal medida
reduziu barreiras à entrada ao certame, permitindo ampliação do número potencial de
participantes.
No que tange os requisitos de habilitação técnica, a SEAE elogiou a cláusula 4.44
do Edital, o qual fixou as qualificações técnicas de cada aeroporto de acordo com suas
peculiaridades, favorecendo a competição do certame. Entretanto, aponta que não há
evidências que a experiência mínima requerida seja suficiente para garantir os objetivos
de qualidade e operabilidades dos terminais licitados. Frente a isso, a SEAE sugeriu à
ANAC que considerasse a possibilidade de diminuir a quantidade mínima de passageiros
processados como requisito de habilitação técnica, a fim de ampliar o leque de
competidores no certame.
Por fim, a SEAE analisou a questão relativa à participação da Infraero nas
concessões. Diferentemente das rodadas anteriores de concessão, o Edital de Leilão
1/2016 não previa a participação obrigatória da Infraero como acionista das novas
concessionárias – assim, o vencedor do leilão assumiria integralmente a concessão. Em
sua avaliação, a SEAE entendeu que o fim da participação obrigatória da Infraero
favorecia a competição no setor, dado que a medida favorece a redução de concentração
de poder econômico.

203

O Edital 1/2016 previa que as concessões deveriam pagar 25% do valor da Contribuição Fixa ao FNAC
no momento de assinatura dos contratos: os 75% restantes seriam pagos em contribuições fixas anuais de
acordo com o prazo de cada contrato. Nas concessões anteriores, o Valor da Contribuição Fixa é pago em
parcelas anuais, sem a necessidade de tal aporte à vista.
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5.3.1.2 Parecer Analítico n. 372/COGLT/SEAE/MF
Este Parecer, exarado em novembro de 2016, aborda as questões levantadas
durante a Audiência Pública n. 24/2016, que trata sobre as melhorias técnicas e políticas
das minutas do Edital de Leilão e Contrato de Concessão, em vista das sugestões
realizadas anteriormente pela SEAE no âmbito do Parecer 175/COGTL/SEAE/MF,
referente à Audiência Pública n 9/2016.
No Parecer em questão, a SEAE apontou que houve a alteração de duas cláusulas
da minuta do Edital em relação ao texto apresentado na audiência pública anterior,
permitindo que os acionistas, diretos ou indiretos, das concessões federais vigentes de
infraestrutura aeroportuária nas regiões geográficas objeto dos leilões do Edital 1/2016
participem do consórcio, bem como do controle e governança das futuras concessionárias.
A SEAE não encontrou qualquer óbice a tais mudanças, entendendo que, em
verdade, as alterações contribuiriam para redução das barreiras à entrada na participação
no certame, aumentando a concorrência no leilão.

5.3.1.3 Nota Técnica n. 23/2017-COGCR/SUCON/SEAE/MF
A Nota Técnica 23 foi produzida em razão de solicitação oriunda do Tribunal de
Contas da União, para que a SEAE se manifestasse sobre a adequação técnica, do ponto
de vista concorrencial, do contido no item 5.15.1 do Edital de Leilão 1/2016 a ANAC.
Tal cláusula já havia sido analisada pela SEAE no âmbito do Parecer 175, no qual a
Secretaria sugeriu a reavaliação de quais pontos que poderiam afetar a concorrência do
leilão. Dessa forma, o objetivo da Nota Técnica 23 foi reexaminar o item em questão.
Segundo a cláusula 5.15.1 do Edital 1/2016, “a Proponente apenas poderá ser
titular de um único Aeroporto de cada Região Geográfica”. A origem de tal restrição está
na Nota n. 21, da Secretaria de Aviação Civil, que sugeriu a continuidade da estratégia de
limitação à propriedade cruzada entre os aeroportos, para fomentar a competição entre
eles.
Na ocasião da Audiência Pública n. 9/2016, havia um limite de participação
cruzada de até 15% por parte dos acionistas diretos e indiretos das concessões já em
andamento de infraestrutura aeroportuária federal. Na minuta de Edital apreciada na
Audiência Pública 24/2016, esta limitação foi retirada, mas se manteve a limitação de
vitória na licitação de um único aeroporto por região geográfica. Para a SEAE, este
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dispositivo acabava tendo dois efeitos diversos: ao mesmo tempo que aumentou o número
potencial de participantes no leilão, também permitiu a participação dos acionistas do
aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), que poderiam adquirir mais uma
infraestrutura aeroportuária na região nordeste, aumentando a concentração de
mercado204.
Para a SEAE, a estratégia de impedir que um mesmo proponente vença dois
aeroportos da mesma região geográfica se mostra oportuna e adequada para promover a
concorrência no setor aeroportuária nacional. Ainda, faz questão de deixar claro que
eventuais abusos de posição dominante serão analisados pelo CADE com fulcro no art.
36 da Lei do CADE. Sobre isso, asseverou a Nota Técnica da SEAE:
No caso do edital em análise e considerando que seria presumível a
possibilidade de exercício de forma abusiva de poder dominante em
concentrações de mercado superiores a 20%, nos termos do art. 36, §2º, da Lei
nº 12.529, de 2011, seria benéfica ao ambiente concorrencial a inclusão de
cláusulas no edital que, concomitantemente, (i) restringissem a possibilidade
de que um proponente venha a adquirir quinhão de mercado superior a esse
percentual e (ii) aumentassem a diversidade de ofertantes no mercado. Com
isso, o item 5.15.1 foi ao encontro de ambas as premissas.

Frente a todo o exposto, a SEAE não apontou nenhum óbice à cláusula 5.15.1 e
entendeu estar justificada a sua redação do ponto de vista concorrencial, respondendo,
assim, o questionamento formulado pelo TCU.

204

“13. A redação do Edital de Leilão nº 01/2016 da ANAC apresenta, em nosso entender, um elemento
que merece destaque para sua perfeita interpretação. A leitura integrada dos itens 3.3 e 5.25 permite concluir
que a restrição de concorrência de mesma região se dá apenas entre os 4 aeroportos (Fortaleza, Salvador,
Porto Alegre e Florianópolis), objeto do presente edital, não afetando a participação dos atuais acionistas
privados, membros das concessionárias que já detém outorgas de aeroportos licitados (Leilões ns. 1/2011,
2/2011 e 1/2013). Confirma tal entendimento o fato de que, na minuta de edital submetida à Audiência
Pública n° 09/2016, foi incluída a restrição de concorrência para os atuais concessionários em dispositivos
específicos (itens 3.17 e 3.18) em relação aos demais itens, que estabelecem a restrição geográfica genérica
aplicada aos proponentes da nova rodada de concessão aeroportuária (itens 5.15.1 e 5.25). 14. A exclusão
dos itens 3.17 e 3.18 foi motivada a partir de alguns apontamentos recebidos nas audiências públicas, que
contestavam a substitutibilidade do aeroporto de Natal em relação aos aeroportos de Salvador e Fortaleza.
Assim, diante da constatação de determinadas singularidades da infraestrutura aeroportuária de Natal, que
inclui a sua localização, a reversão de receitas do contrato de concessão do ASGA204, capacidade de
formação de hubs, etc., reconheceu-se o baixo potencial de competição entre o aeroporto de Natal e os
aeroportos de Salvador e Fortaleza204, ainda que inseridos no mesmo mercado relevante”.
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5.3.3. Qual o Teor da Atuação da SEAE nas Concessões Aeroportuárias?
Como exposto nos itens anteriores, pode-se dividir a atuação da advocacia da
concorrência em setores regulados em dois vetores principais: comentários genéricos
feitos pelos órgãos de defesa da concorrência e recomendações específicas exaradas
tanto pelo CADE quanto pela SEAE, a fim de que se operem mudanças pontuais em
algumas características do setor em comento. Além disso, as medidas podem ter tanto
caráter estrutural quanto características comportamentais. Cumpre agora analisar como
foi essa atuação no âmbito das recentes concessões do setor aeroportuário. A análise dos
três documentos aqui levantados fornece um panorama interessante para se fazer
observações críticas acerca da atuação da SEAE no setor de infraestrutura aeroportuária.
A leitura do Parecer Analítico n. 175 deixa clara a natureza das sugestões
postuladas pela SEAE para melhora do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão:
são recomendações específicas e pontuais, a fim de solucionar um problema particular,
não se resumindo a considerações genéricas sobre o tema. Ainda, também possui um
caráter estrutural, pois muitas das sugestões feitas pela SEAE afetariam diretamente a
forma de composição do consórcio vencedor, alterando os limites de participação de
empresas aéreas, por exemplo. Há, também, uma preocupação muito grande por parte
da SEAE para que as decisões acerca dos critérios adotados pela Administração Pública
nos editais sejam devidamente fundamentadas.
O Parecer Analítico n. 372, por sua vez, mostra a SEAE desempenhando seu
mandato legal, ao opinar, por considerar pertinente, acerca de mudanças adotadas no
texto do Edital de Leilão. Mesmo que as mudanças não tenham sido provocadas por
alguma sugestão formulada pela própria SEAE, sua avaliação posterior de mudanças
adotadas é de extrema importância e relevância para a devida promoção da
concorrência, principalmente em setores regulados e recém-abertos para o regime
competitivo.
Com relação à Nota Técnica n. 23, deve-se apontar, primeiramente, que a SEAE
não atuou aqui ex officio, mas sim por provocação expressa do Tribunal de Contas da
União. É extremamente positiva tal atuação do órgão de controle, pois demonstra uma
maior consciência da necessidade de articulação de controle entre os órgãos afetados
pelas medidas. A expertise da SEAE em matéria concorrencial, especialmente na
proteção e advocacia da concorrência, deve ser consultada para a edição de
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regulamentos e atos que busquem sempre preservar o ambiente competitivo, não
obstruindo a entrada de novos agentes econômicos nos mercados e setores em questão.
Os benefícios da cooperação entre os órgãos de controle e o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência poderiam ser maximizadas caso a SEAE e o CADE, por
exemplo, apreciassem previamente os editais, normas e marcos regulatórios a serem
editados pelo Poder Público, conduzindo uma análise ex ante dos possíveis impactos
anticoncorrenciais de atos da Administração Pública.
A necessidade da atuação tempestiva dos órgãos de defesa da concorrência é
essencial para o sucesso de privatização e abertura a competição de setores regulados,
principalmente quando se fala de infraestrutura. Tanto é assim, que a Lei Modelo de
Defesa da Concorrência, produzida pelas Nações Unidas no âmbito de seu Comitê de
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em seu capítulo sobre a relação entre órgãos
regulatórios e concorrenciais, estabelece que “uma regulação econômica e
administrativa expedida por autoridades do Executivo (...) especialmente quando se
relaciona a setores de infraestrutura, deve estar sujeita a um processo transparente de
revisão pelas autoridades da concorrência antes de sua adoção”.205
No Brasil, a necessidade de cooperação entre os diversos órgãos e autoridades da
Administração Pública em empreendimentos de infraestrutura está devidamente
expresso na Lei n. 13.334/2016, em seu artigo 6º, III, que prevê, independente de
exigência legal, a “articulação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, bem como com a Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE do
Ministério da Fazenda, para fins de compliance com a defesa da concorrência”.
Ainda no âmbito da Nota Técnica 23, a SEAE não atuou registrando sugestões
genéricas ou específicos ao caso concreto, mas acabou por apenas chancelar uma opção
que havia sido pelo gestor público na redação do Edital. De qualquer forma, a redação
da cláusula do Edital apreciada pela SEAE também possuía efeitos de caráter estrutural,
pois versava sobre quem poderia participar do leilão, afetando, assim, o mercado de
infraestrutura aeroportuária.
Ademais, outra maneira possível de se promover a competição é a celebração de
convênios entre a ANAC e os órgãos competentes sobre matéria de concorrência,
205

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT - UNCTAD. Model Law
on Competition, p. 6. No mesmo documento, na seção de comentários aos dispositivos da Lei Modelo,
encontra-se que “do ponto de vista da estrutura de mercado, as autoridades da concorrência devem ser
consultadas quando se inicia um processo de reforma regulatória como parte de um programa de
privatização” (p. 58).
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conforme prevê o artigo 6º da Lei 11.182/2005, acima transcrito. Assim, a Agência
Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Acompanhamento Econômico celebraram,
em 2009, acordo para “cooperação técnica e operacional em ações conjuntas na
prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, na promoção da
concorrência, no tocante às atividades de aviação civil e infraestrutura aeronáutica e
aeroportuária”. Entre as obrigações dos signatários, estava a obrigação de “difusão da
cultura de defesa da concorrência e de regulação de mercados nos setores afetos à área
de atuação da ANAC”206.
A partir do estudo dos documentos produzidos pelos órgãos de defesa da
concorrência aqui apresentados, pode-se dizer que a abertura do espaço concorrencial
no setor de infraestrutura aeroportuária ocorreu, de certa forma, coordenada entre os
atores principais. A SEAE desempenhou papel importante neste cenário, ao participar
ativamente das audiências públicas anteriores ao leilão, contribuindo com sugestões
relevantes para melhorar o ambiente competitivo das licitações.
O que se pode aferir da atuação da SEAE no âmbito das concessões de
infraestrutura aeroportuária, é que essa se deu por meio de sugestões com impactos
estruturais tanto na composição acionária dos potenciais licitantes quanto para o critério
de habilitação e autorização para participar do certame, influenciando diretamente na
estrutura do mercado de aeroportos que se estava abrindo.
Dessa maneira, tem-se que a abertura da concorrência no setor aeroportuária teve
grande contribuição dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência,
principalmente por intermédio da Secretaria de Acompanhamento Econômico, ao
exercer suas atividades de advocacia da concorrência, promovendo sugestões por vezes
mais específicas e por vezes mais genéricas, mas de fundamental importância para a
estruturação do mercado. Ao lado disso, deve-se pontuar a atuação da SEAE como
revisor de regulamentos e editais referentes ao setor, seja atuando por iniciativa própria
ou respondendo a provocações de outros órgãos.

206

A íntegra do Acordo de Cooperação Técnica está disponível no endereço:
<http://www.seae.fazenda.gov.br/central-de-documentos/legislacao/acordos/Acordo%20Anac.pdf>.
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5.4. Atuação do Tribunal do CADE E da Superintendência-Geral Nos Atos De
Concentração Acionárias do Aeroporto do Galeão

Não somente a Secretaria de Acompanhamento Econômico desenvolveu essencial
papel durante as discussões referentes a concessões aeroportuárias: também o Tribunal
do CADE e a SG foram chamadas a atuar em casos específicos.
O Aeroporto do Galeão, objeto da terceira rodada de leilões, foi arrematado pelo
consórcio Rio de Janeiro Aeroportos S/A (“RJA”), formado entre a Odebrecht Transports
(OTP) e a Changi Airports, através de sua controlada Excelente B.V., conforme já
demonstrado neste trabalho. A RJA possui 51% do capital da Concessionária do
Aeroporto do Rio de Janeiro (“RIOgaleão”). Os 49% restantes pertencem a Infraero.
Ocorre que o consórcio passou a ter dificuldades de honrar com suas obrigações
financeiras, isto é, o pagamento de outorgas anuais ao Governo Federal. Conforme
noticiado pelos meios de comunicação, a dificuldade maior estava na sócia Odebrecht
Transports, que, além de enfrentar problemas relacionados a crise econômica, como a
redução de passageiros, também sofria com os efeitos de seu envolvimento na Operação
Lava-Jato207. Some-se a isso que o empréstimo de longo prazo – em vantajosas condições
- prometido pelo BNDES jamais se concretizou, dado a desconfiança do banco com as
garantias apresentadas pela empresa.
Frente a toda esta situação, a Concessionária do Aeroporto do Rio de Janeiro
deixou de pagar a parcela fixa da outorga, correspondente a 934 milhões de reais, vencida
em maio de 2016. O Governo Federal adiou a cobrança até o fim de dezembro de 2016,
com a incidência de multa e juros, mas afastando a possibilidade de iniciar o processo de
caducidade da concessão. Mesmo assim, a concessionária pagou somente 120 milhões de
reais, equivalente a 11% do valor devido. Houve novo adiamento do pagamento para o
início de abril em 2017, o qual novamente não ocorreu. A Concessionária, entretanto,
conseguiu um terceiro adiamento do pagamento para o dia 30 de abril de 2017.
Enquanto tudo isso ocorria, foi publicada do Diário Oficial da União, em 29 de
março de 2017, a Portaria n. 135 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
De acordo com seu preâmbulo, a portaria “fixa os parâmetros para análise dos processos
de reprogramação do cronograma de recolhimento da Contribuição Fixa dos contratos de
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Disponível em: <https://www.odia.com.br/rio-de-janeiro/2016-12-27/galeao-ganha-mais-quatro-mesespara-quitar-outorga.html>
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concessão federal para ampliação, manutenção e exploração de infraestrutura
aeroportuária, celebrados até 31 de dezembro de 2017”.
As regras para repactuação das outorgas estão elencadas no artigo 3º da Portaria
135, entre elas que o pleito deve incluir a proposta de pagamento de Valor de
Contribuição Fixa Antecipado208 e permanecer inalterado o valor presente líquido da
Contribuição Fixa209 original. Ainda, cada parcela da Contribuição Fixa deverá estar
limitada a valores até 50% acima da parcela originalmente pactuada. Para pleitearem a
repactuação, as concessionárias devem quitar quaisquer débitos com o Fundo Nacional
de Aviação Civil e, além disso, a repactuação pode ser utilizada somente uma vez.
Outro instrumento adotado pelo Governo Federal para facilitar a renegociação das
outorgas das concessões aeroportuárias foi a Medida Provisória 779/2017, posteriormente
convertida na Lei n. 13.449, de 26 de outubro de 2017. A Lei “estabelece critérios para a
celebração de aditivos contratuais relativos às outorgas nos contratos de parceria no setor
aeroportuário”210. Sob a égide de todas essas legislações acima elencadas, a
concessionária do Aeroporto do Galeão foi a primeira a dar início ao processo de
repactuação de suas outorgas.
Em 13 de abril de 2017 a RIOgaleão protocolou, junto ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, seu pedido de reprogramação da outorga,
respeitando o disposto no artigo 4º da Portaria 135. No dia 17 de abril o Ministério
concedeu anuência prévia ao pedido, após parecer do Departamento de Políticas
Regulatórias da secretaria Nacional de Aviação Civil, e o encaminhou à ANAC211.
A proposta de minuta apresentada pela RIOgaleão continha, além do novo fluxo
de pagamento de outorgas, cláusulas específicas sobre a mora pelo não pagamento da

208

“II – Valor de Contribuição Fixa Antecipado: montante dos valores vincendos da Contribuição Fixa a
serem pagos em exercício anterior ao do prazo originalmente contratado” (art. 2º, II).
209
“III – Valor Presente Líquido: somatório dos valores presentes dos fluxos financeiros estimados para o
período de interesse dentro da concessão” (art. 2º, III).
210
Interessante destacar algumas passagens da Exposição de Motivos da MP 779/2017: “ (...) 3. A regulação
das diversas atividades técnicas e econômicas por parte do Estado no sentido do estabelecimento de
regras para a garantia de seu funcionamento equilibrado e de acordo com o interesse público por vezes
apresenta desafios aos órgãos reguladores. Nesta seara está a regulação das infraestruturas
aeroportuárias e dos serviços aéreos, cujos avanços tecnológicos, mercadológicos e regulatórios
demandam frequentes adequações do marco legal. (...) 8. Destaca-se, por fim, a urgência nas medidas
para efetivação da reprogramação do cronograma de recolhimento de outorgas, tendo em vista que a
atual situação financeira de concessionárias de infraestrutura aeroportuária resulta em riscos à
continuidade da prestação adequada de serviços públicos aeroportuários, conforme exposto em
relatórios de auditoria e análises técnicas dos ministérios pertinentes”. [grifo nosso].
211
Processo n. 00058.511670/2017-48. Interessado: Riogaleão – Concessionária do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, Relator: Diretor Ricardo Fenelon.
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outorga, parametrização da garantia de execução contratual, indenização pela declaração
de caducidade e reajuste da contribuição fixa e da garantia de execução contratual.
Interessante alteração ao aditivo contratual foi proposto pela Procuradoria em seu
parecer juntado aos autos: a necessária comprovação da quitação dos valores antecipados
da primeira parcela reprogramada como condição resolutiva de toda a reprogramação.
Em seu voto, o Diretor-Relator Ricardo Fenelon observou que:
7.6. Cumpre recordar que representa requisito previsto na Medida Provisória
n. 779/2017 o efetivo pagamento antecipado de parcela de valores das
contribuições fixas (art. 2º, inciso III). Nesse sentido, caso não se concretizem
as antecipações, toda a reprogramação do cronograma de outorgas perde seu
objeto.
7.7. Deste modo, para maior resguardo do interesse público, entende-se que a
condição resolutiva recomendada pela Procuradoria deva ser aplicada não
somente para a primeira parcela, mas também para a segunda. Ou seja, julgase necessária a comprovação da quitação integral de ambas parcelas de
antecipação, tanto a vincenda até 20/12/2017, quanto a parcela vincenda até
30/06/2018.
7.8. Observa-se que a alteração não integra a equação econômica-financeira do
contrato, sendo tão somente uma medida administrativa que será adotada em
caso de inadimplemento, por parte da concessionária, se suas obrigações
contratualmente estabelecidas.

Após suas considerações, o Diretor-Relator propôs a seguinte redação para o
dispositivo: “O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da
União, permanecendo sob condição resolutiva até a integral e tempestiva quitação das
parcelas de Contribuição Fixa antecipadas para os dias 20 de dezembro de 2017 e 30 de
junho de 2018”. Além disso, tendo em vista a imposição das condições resolutivas,
Fenelon sugeriu a exclusão da previsão de multa moratória no termo aditivo.
A reprogramação da contribuição fixa do Contrato de Concessão do Aeroporto do
Galeão foi aprovada por unanimidade na 16ª Reunião Deliberativa da Diretoria da
ANAC, realizada em 22 de agosto de 2017. Com esta decisão, o caminho ficou aberto
para a RIOgaleão quitar suas dívidas e reprogramar os pagamentos. Contudo, a estratégia
pensada pela concessionária para cumprir com suas obrigações sofreu importante revés,
como será visto a seguir.

5.4.1 Ato de Concentração n. 08700.004105/2017-17
Frente a todas as dificuldades financeiras enfrentadas pela Odebrecht Transports
para cumprir com suas obrigações decorrentes de sua participação na sociedade de
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propósito específico sócia da RIOgaleão, a solução encontrada pela OTP foi colocar à
venda sua participação na concessionária, para não comprometer mais ainda a concessão.
Assim, a OTP pediu autorização à ANAC para vender sua fatia ao grupo chinês HNA
Infrastructure (HNA). A autorização prévia da operação foi concedida pela ANAC em
setembro de 2017, em sua Decisão n. 167212. Entretanto, para completar a operação, era
necessária também a anuência do CADE.
Em sua petição inicial apresentada ao CADE, a HNA apresentou como principais
razões da operação: i) expandir sua rede de aeroporto, visando o transporte de passageiros
e cargas entre Ásia e América do Sul; ii) fortalecer a base de acionistas da RIOgaleão; iii)
garantir o suporte financeiro necessário para o pré-pagamento de tarifas de concessão
estabelecidas em 2017 e 2018; e, iv) facilitar a liberação de financiamento a longo prazo
pelo BNDES.
Em que pese a HNA não operar nenhum aeroporto no Brasil, ela detém empresas
que oferecem serviços relacionados à infraestrutura aeroportuária no país, como catering
aéreo (Gate Gourmet), assistência em solo (Swissport), manuseamento de carga (Cargo
Service Center e Swissport) e serviços de detecção de ameaças (Swissport).
Em suas razões apresentadas ao CADE, a HNA explicou que as empresas Gate
Gourmet, Swissport e Cargo Service já ofereciam seus serviços no Aeroporto do Galeão,
configurando cenário pré-existente, de forma que a operação em questão não originaria
nenhuma relação vertical nova, afastando também preocupações sobre fechamento de
mercado de infraestrutura aeroportuária a outros provedores dos serviços, uma vez que a
RIOgaleão administra somente um aeroporto no Brasil e os serviços da Gate Gourmet,
Swissport e Cargo Service são contratados pelas companhias aéreas, não pela
concessionária.
Sobre o mercado de detecção de ameaças, poderia ser levantada a hipótese de
integração vertical entre os serviços prestados pela Swissport e o mercado de aeroportos,
atividade precípua da RIOgaleão. A HNA se defendeu desta possibilidade alegando que
tais produtos são adquiridos por licitação, não existindo risco de fechamento de mercado,
dado que a produção da Swissport não poderia ser integralmente direcionada ao
Aeroporto do Galeão.
A Superintência-Geral do CADE analisou o pleito das Requerentes em seu
Parecer n. 202/2017/CGAA5/SGA1/SG, exarando considerações sobre possíveis
212

Disponível em: <http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/decisoes/2017/decisao-no167-20-09-2017/@@display-file/arquivo_norma/DA2017-0167.pdf>
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preocupações anticoncorrenciais que a operação poderia levantar. A SG levantou o fato
de que a HNA possui participação na companhia aérea Azul, tendo o CADE analisado tal
participação em duas oportunidades213, concluindo, em ambas, que a Azul não integra o
grupo econômico da requerente HNA. A preocupação do CADE em analisar a relação
entre HNA e Azul estava em aferir a possibilidade de integração vertical entre a
RIOgaleão e a companhia aérea.
A partir da análise do market share214 das companhias aérea no Aeroporto do
Galeão, a SG inferiu que o risco de fechamento de mercado era improvável, pois (i) a
participação da Azul no Galeão era menor do que suas principais concorrentes; (ii) a
distribuição de slots é feita pela ANAC, sem ingerência do operador aeroportuário, de
forma que não haveria possibilidade da RIOgaleão beneficiar a Azul nessa questão; e,
(iii) a participação de 49% da Infraero na RIOgaleão se mostra como obstáculo para a
prática de condutas anticompetitivas215.
O CADE também teceu comentários sobre os serviços aeroportuários oferecidos
por empresas controladas pelo Grupo HNA.
Lançando mão de jurisprudência nacional e estrangeira, a SG considerou que os
serviços de infraestrutura, assistência em solo e serviços comerciais podem ser
considerados mercados distintos, sendo que o CADE já analisou os mercados de catering
aéreo216 e assistência em solo217 de modo separado do próprio mercado de aeroportos.
No que se refere aos mercados de catering e assistência em solo, a SG acatou, em
sua maioria, as razões apresentadas pelas Requerentes na petição inicial do Ato de
Concentração. Para a SG, não haveria potencial de fechamento de mercado, “a uma
porque a CARJ apenas administra um aeroporto no Brasil, o que lhe conferiria baixa
participação considerando um cenário de mercado nacional de aeroportos, a duas porque
não lhe seria usual adquirir os serviços de Gate Gourmet, Swissport ou Cargo Service
(empresas parte do Grupo HNA) ou qualquer outra empresa no mercado”218.

213

Ato de Concentração n. 08700.00587/2016-33 e Ato de Concentração n. 08700.005524/2016-87.
Dados sem acesso público.
215
“ 21. Em suma, com relação à potencial integração vertical com a Azul, esta SG entende que os dados
constantes dos autos são suficientes para descartar eventuais preocupações concorrências oriundas da
presente operação, uma vez que o market share da Azul no Aeroporto Galeão não enseja riscos de
fechamento de mercado, para além do fato de que as ações do Grupo HNA não dão margem à
interpretação de que ela seja capaz de exercer o controle (ainda que compartilhado) das tomadas de
decisão estratégicas dessa companhia aérea”.
216
Ato de Concentração n. 08012.004479/2011-97; Ato de Concentração n. 08700.006413/2016-98.
217
Ato de Concentração n. 08700.000478/2016-20.
218
Parecer n. 202/2017/CGAA5/SGA1/SG, §17.
214
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Sobre o mercado de segurança da aviação e detecção de ameaças, a análise foi
diferente. Para o CADE, cada um dos equipamentos representa um mercado relevante
específico, com dimensão geográfica nacional ou mundial. Neste mercado, o CADE já
confirmou que operadores aeroportuários contratam os produtos e serviços oferecidos
pela Swissport, de forma que se poderia aventar eventual integração vertical entre
empresas do Grupo HNA. Esta possibilidade, entretanto, foi afastada pela SG, com as
seguintes justificativas:
No presente caso, a Swissport (Grupo HNA) oferece serviços de detecção de
ameaças (segurança de aviação) e poderia ser aventada potencial relação
vertical com o mercado de aeroportos/infraestrutura (atividades da CARJ). No
entanto, este tipo de produto, conforme consta dos autos, é na maioria das
vezes adquirido por meio de leilões ou licitações públicas não recorrentes, por
grandes empresas e entidades governamentais. Considerando ainda que a
produção da Swissport não poderia ser inteiramente direcionada ao Aeroporto
do Galeão, além de que este é controlado também pela Infraero, uma empresa
pública que não compartilharia de nenhum interesse em práticas
discriminatórias no mercado, não parece factível a cogitação de incentivos para
o fechamento de mercado, nem no upstream nem no downstream219.

Dessa forma, o Parecer n. 202/2017/CGAA5/SGA1/SG recomendou a aprovação
sem restrições da operação, alterando a configuração acionária da concessionária do
Aeroporto do Galeão.
Entretanto, mesmo com as autorizações expedidas tanto pela Agência Nacional
de Aviação Civil quanto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a operação
não foi concretizada, por problemas relacionados ao governo chinês. Frente a isso, a
Odebrecht Transports foi obrigada a se lançar novamente no mercado para encontrar uma
nova compradora. Esta situação será explorada no próximo tópico.

5.4.2 Ato de Concentração n. 08700.007756/2017-51
A operação entre HNA e Odebrecht Transports foi frustrada devido a falta de
obtenção de todas as autorizações necessárias do governo da República Popular da China
para finalizar a operação de compra das ações da OTP na RIOgaleão. Assim, não
dispondo de capacidade financeira para honrar com suas obrigações e tendo se
comprometido a quitar até 20 de dezembro de 2017 a primeira parcela da antecipação das

219

Parecer n. 202/2017/CGAA5/SGA1/SG, §18.
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outorgas objeto da reprogramação, a OTP se lançou ao mercado buscando um novo
comprador de sua fatia no Aeroporto do Galeão220.
A solução encontrada foi interna. A acionista Excelente BV, empresa parte do
grupo Changi Airports, buscou aprovações internas para viabilizar a conversão da
totalidade das debêntures emitidas pela Rio de Janeiro Aeroportos S/A, conversíveis em
ações ordinárias, aumentando sua participação da SPE até atingir a totalidade de 100%
das ações.
As Requerentes esclareceram que não havia qualquer preocupação concorrencial
na operação, dado que se trata somente de aquisição de controle por acionista que já
possuía participação relevante, não existindo possibilidade de reforço em eventual
integração vertical, dado que o único investimento do grupo Changi no Brasil é a Rio de
Janeiro Aeroportos S/A. O que chama mais a atenção nesta operação, entretanto, foi o
pedido de autorização precária formulado pelas Requerentes.
A autorização precária está prevista nos artigos 155 e 156 do Regimento Interno
do CADE, os quais leem:
Art. 155. O requerente da aprovação de ato de concentração econômica poderá
solicitar, no momento da notificação ou após a impugnação pela
Superintendência-Geral, autorização precária e liminar para a realização do ato
de concentração econômica, nos casos em que, cumulativamente:
I – não houver perigo de dano irreparável para as condições de concorrência
no mercado;
II – as medidas cuja autorização for requerida forem integralmente reversíveis;
e
III – o requerente lograr demonstrar a iminente ocorrência de prejuízos
financeiros substanciais e irreversíveis para a empresa adquirida, caso a
autorização precária para realização do ato de concentração não seja
concedida.
§1º - Para demonstrar a iminente ocorrência de prejuízos financeiros
substanciais e irreversíveis para a empresa adquirida, o requerente deverá
acompanhar seu pedido com todos os documentos, demonstrações financeiras
e certidões indispensáveis para fazer prova inequívoca dos fatos alegados.
§2º - O pedido será remetido ao Tribunal com manifestação da
Superintendência-Geral a respeito da autorização precária para realização de
ato de concentração econômica no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua
notificação.
§3º - O Tribunal apreciará o pedido de autorização precária e liminar, desde
que o pedido esteja devidamente instruído, no prazo de 30 (trinta) dias
contados do envio do pedido pela Superintendência-Geral, sem prejuízo da
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Como disposto na notificação de ato de concentração econômica apresentado ao CADE: “II.4. Contudo,
não obstante os esforços dos atuais acionistas da RJA, a HNA Infrastructure não logrou obter, até o
momento, todas as autorizações do governo da República Popular da China para aprovar a operação de
compra das ações da OTP na RJA. II.5. Esse fato tem consequências adversas e drásticas para a
Companhia, já que o novo acionista, além de adquirir a parcela da OTP, deveria injetar recursos
vultuosos na CARJ, para fazer frente às obrigações de pagamento de outorga e antecipação de outorga
necessários à reprogramação aprovada pela ANAC”. [grifos no original]
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continuidade da instrução do processo administrativo para análise de ato de
concentração econômica por parte da Superintendência-Geral.
§4º - Em caso de concessão da autorização prevista no caput deste artigo,
deverão ser impostas condições que visem à preservação da reversibilidade da
operação, quando assim recomendarem as características do caso concreto.
§5º - Da decisão do Tribunal, não caberá pedido de reconsideração.

Art. 156. A autorização precária e liminar para a realização do ato de
concentração econômica conserva sua eficácia até o fim do julgamento do
mérito do ato de concentração ou até a sua revogação ou modificação pelo
Tribunal, que poderá, a qualquer momento, rever a autorização, submetendo
suas decisões ao referendo do Plenário do Tribunal na primeira sessão
subsequente à sua prolação.

De acordo com a Requerente, a operação preenchia todos os requisitos elencados
nos incisos do artigo 155.
Primeiro, não há perigo irreparável para as condições de concorrência. Trata-se
de operação no mercado de administração de aeroportos, o qual o CADE já analisou e
concluiu que, devido ao regime de licitações, a concorrência é pelo mercado, entre os
agentes capazes de participarem nas licitações. Para o CADE, há um mercado relevante
distinto para cada contrato de concessão aeroportuária221. Mesmo se afastando a questão
do mercado aeroportuária, a operação questão versa somente sobre aquisição de controle
acionário por antigo acionista. Como tal acionista atua somente nas atividades
relacionadas ao Aeroporto do Galeão, não haveria qualquer sobreposição ou reforço de
integração vertical diretamente decorrentes da operação.
Em segundo lugar, a Requerente garantiu a reversibilidade integral das medidas a
serem autorizadas precariamente pelo CADE. Caso a operação viesse a ser reprovada, a
Requerente se compromete a alienar a totalidade da participação adquirida a um terceiro
não revelado.

221

Ato de Concentração n. 08700.003604/2016-06, Requerentes: OAS Infraestrutura S/A, Construtora
OAS Ltda e SPE Credores. A operação tratava da saída do Grupo OAS do capital social da Invepar, a
partir da entrada da SPE Credores, sociedade de propósito específico cuja criação estava prevista no
Plano de Recuperação Judicial do Grupo OAS. O CADE, ao analisar as concessões detidas tanto por
OAS quanto por Invepar, entendeu não existir riscos de restrições horizontais, excetuando, contudo, um
possível cenário de competição entre aeroportos, resultante de sobreposição horizontal no transporte
aéreo de passageiros. Todavia, a Superintendência-Geral, em sua nota, considero que “16. De todo
modo, há que se ressaltar que as atividades acima [concessões] estão sujeitas ao regime de licitação
pública, onde a concorrência se dá pelo mercado e cujas condições são reguladas pelo contrato de
concessão e pelo Poder Concedente. Nesses casos, a jurisprudência deste Conselho tem considerado um
mercado relevante distinto para cada concessão. Em algumas situações, é considerada também a
hipótese de concorrência pelo mercado pelos diversos players em condições de disputar concorrências
públicas”. (Parecer n. 128/2016/CGAA5/SGA1/SG, de 02 de dezembro de 2014).
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Por fim, sobre a possibilidade de prejuízos financeiros substanciais, irreversíveis
e iminentes em caso de rejeição da autorização precária, a Requerente argumentou que a
urgência da operação se justifica pela necessidade da Rio de Janeiro Aeroportos S/A em
cumprir com obrigações assumidas com o Governo Federal, especialmente a antecipação
de outorgas para 20 de dezembro de 2017, condição suspensiva para a reprogramação das
outorgas. A falha na concretização da operação em tempo hábil acarretaria a perda do
pleito de reprogramação, trazendo severos prejuízos para a concessão222.
Adicionalmente, a não-transferência do controle acionário da sociedade de
propósito específico para a Excelente dificultaria o pagamento de empréstimo-ponte feito
junto ao BNDES, com vencimento em 15 de dezembro de 2017, e também a possibilidade
de liberação de financiamento a longo prazo também pelo banco estatal223.
O Relator do caso no Tribunal do CADE foi o Conselheiro Mauricio Oscar
Bandeira Maia. Em seu voto, o Conselheiro-Relator não analisou o mérito da operação,
pois, diante da recomendação de aprovação sem restrições pela Superintendência-Geral,
o Tribunal do CADE só teria competência para rever o mérito em alguma das hipóteses
elencadas pelo artigo 65 da Lei de Defesa da Concorrência: avocação ou recurso224. Como
neste momento o prazo para ambos instrumentos ainda não havia decorrido, o Tribunal
se limitou a analisar o pedido de autorização precária e liminar submetido ao CADE.
Preliminarmente, o Conselheiro-Relator considerou satisfeitos os pressupostos de
tempestividade do pedido por dois motivos: (a) o pedido de autorização precária coincidiu
com o edital de publicação da notificação225; e, (b) a recomendação da SG para aprovação

222

“A perda do prazo peremptório para realização dos pagamentos da outorga fixa de 2017 e da primeira
parcela de antecipação implicará à perda do pleito de reprogramação conforme previsão legal e de
acordo com o quanto já estabelecido pela ANAC. Com a perda desse pleito, a Concessionária não terá
condições de restabelecer sua estrutura de capital e estará fadada a recorrer a medidas drásticas,
como o retorno da concessão, recuperação judicial, caducidade da concessão ou, até mesmo, pedido
de falência”. [grifos no original]
223
“II.17. Assim, caso o CADE não autorize a mudança de controle acionário da RJA antes de 13 de
dezembro de 2017, haverá um efeito cascata sobre todas as principais obrigações da Concessionária,
incluindo frente ao BNDES e demais bancos privados que garantem o empréstimo-ponte já em curso,
tendo como consequência a insolvência da Concessionária e o inevitável fim do projeto”.
224
“Art. 65. No prazo de 15 (quinze) dias contado a partir da publicação da decisão da SuperintendênciaGeral que aprovar o ato de concentração, na forma do inciso I do caput do art. 54 e do inciso I
do caput do art. 57 desta Lei: I - caberá recurso da decisão ao Tribunal, que poderá ser interposto por
terceiros interessados ou, em se tratando de mercado regulado, pela respectiva agência reguladora; II o Tribunal poderá, mediante provocação de um de seus Conselheiros e em decisão fundamentada,
avocar o processo para julgamento ficando prevento o Conselheiro que encaminhou a provocação.”
225
Esse entendimento já havia sido exposto pelo Tribunal do CADE na oportunidade de análise do pedido
de autorização precária no bojo do Ato de Concentração n. 08700.002699/2017-13 (Rel. Conselheiro
Paulo Burnier). Em sua Nota Técnica (n. 3/2017/CGAA5/SGA1/SG/CADE), a SG considerou
intempestivo o pedido de autorização precária, pois feito 28 dias após a notificação da operação, não
respeitando as hipóteses do caput do artigo 155 do Regimento Interno do CADE.
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sem restrições, lançando mão de interpretação teleológica do instituto da autorização
precária226.
Sobre os pressupostos para permissão da medida extraordinária de autorização
precária, o Conselheiro Maia entendeu não haver perigo irreparável para as condições de
concorrência, pois não se verificam sobreposições horizontais, integrações verticais ou
cláusulas de não-concorrência. Ademais, a operação apenas alteraria estrutura interna de
empresa que já desenvolve serviços no Galeão. Presente, portanto, o primeiro requisito.
O Relator também considerou presente a iminência de prejuízos financeiros
irreversíveis e substanciais, terceiro requisito para concessão da autorização precária.
Para tanto, fundamentou sua decisão na necessidade de quitação da parcela que representa
condição resolutiva do acordo de reprogramação das outorgas do Galeão: a não aprovação
da operação em tempo hábil, e a consequente transferência dos valores envolvidos,
acarretaria a impossibilidade de capitalização necessária para o pagamento dos valores
devidos ao Governo Federal, colocando em risco a operação do aeroporto227.
Adicionalmente, o Relator lembrou que o contrato de financiamento da Concessionária
junto ao BNDES possuía data de vencimento próxima e eventual falta de pagamento
ocasionaria problemas no planejamento financeiro realizado até então, afetando
continuidade dos serviços aeroportuários228. Diante de tais cenários, restou comprovado
o preenchimento do terceiro requisito para concessão de autorização precária.

226

“15. (...) forçoso convir que o Tribunal poderia conhecer desse pedido quando feito após a impugnação,
situação em que teríamos uma indicação de reprovação da operação pela Superintendência Geral e ainda
assim o Conselho teria poderes para autorizar essa aprovação em caráter precário, antecipando os efeitos
desse ato de concentração. Com muito mais razão, portanto, esse pedido deve poder ser conhecido e
aprovado na hipótese de o parecer da SG não ser pela impugnação, mas pela aprovação sem restrições,
caso em que a consumação da operação depende apenas do decurso de prazo para avocação ou
interposição de recurso”.
227
“18. Caso não haja tempo hábil para transferência desses valores, a Concessionária Aeroportos não
receberá a capitalização devida e necessária ao referido pagamento e, por conseguinte, não poderá dar
prosseguimento às atividades no Aeroporto do Galeão. Na hipótese de não pagamento, os serviços só
poderão ser prestados mediante novo certame licitatório, o qual demanda algum prazo para ser realizado
e adjudicado ao vencedor, além da criação de regras de transição que afastem solução de continuidade
do serviço público”.
228
“19. Em relação ao BNDES, tem-se que ele é fonte de financiamento da Concessionária Aeroporto e
possui com ela contrato com vencimento em 15/12/2017. Até lá, a estruturação da Concessionária
Aeroporto deve ser concluída para que tal fato jurídico não afete as relações e o planejamento financeiro
até então realizados, o que contava com recursos fornecidos pelo contratante a longo prazo. A
Concessionária Aeroporto arcará com os ônus jurídicos decorrentes de contratos com o BNDES,
independentemente de eventual alteração dos acionistas que a integram, impactando na continuidade da
empresa e das atividades junto ao Aeroporto do Galeão. A segurança jurídica na estabilidade dos
serviços aeroportuários e na manutenção das fontes de pagamento inicialmente idealizadas para que o
projeto se concretizasse”.
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Sobre o segundo requisito – a reversibilidade integral das medidas autorizadas –
o Relator, no início das considerações, se mostrou um tanto cético, pois, caso a operação
não fosse autorizada, a Odebrecht continuaria como acionista da concessionária, devendo
pagar o valor de mais de um bilhão de reais exigido pela ANAC. Segundo o Relator, os
autos não traziam elementos suficientes para ponderar se a Odebrecht poderia continuar
com o empreendimento em caso de não fechamento da operação. Todavia, da mesma
forma que se deu com o ato de concentração da HNA, o Conselheiro-Relator entendeu
que a possibilidade de alienação da participação societária da Excelente em caso de não
fechamento da operação seria suficiente para comprovar a possibilidade de reversão dos
efeitos.
Uma vez cumpridos todos os requisitos, o Plenário do Tribunal do CADE, por
unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro-Relator, concedeu, em 13 de dezembro
de 2017, autorização precária e liminar para consumação imediata do Ato de
Concentração entre Odebrecht e Excelente. Foi a primeira vez, desde o advento da Lei n.
12.529/2011 que o CADE concedeu autorização precária.
A ata da 116ª Sessão Ordinária de Julgamento, com a decisão do caso, foi
publicada no Diário Oficial da União em 19 de dezembro de 2017. No dia seguinte, a
ANAC divulgou o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Aeroporto do Galeão,
devido ao recolhimento da outorga antecipada no valor de R$ 1.512.048.114,95,
cumprindo, assim, a condição suspensiva antes imposta. De acordo com a reprogramação
das outorgas, a segunda parcela deverá ser paga em junho de 2018 e as demais somente
a partir de maio de 2023229.

229

Disponível
em:
<http://www.anac.gov.br/noticias/2017/anac-aprova-alteracao-no-contrato-deconcessao-do-galeao>
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6. A ABERTURA DO SETOR AEROPORTUÁRIO À CONCORRÊNCIA: OS
MODELOS

E

INSTRUMENTOS

UTILIZADOS

FORAM

OS

MAIS

ADEQUADOS?
Em síntese, este trabalho concluiu que (a) a decisão de conceder os aeroportos foi
acertada; (b) houve uma opção do Poder Concedente por fomentar a competição no
mercado, isto é, ex post aos leilões; (c) o processo de concessão dos aeroportos no Brasil
tem passado por uma fase de aprendizado institucional, com alguns erros no processo de
concessão relacionados a (c.1) falta de segurança jurídica no processo de concessão,
devido à ausência de um devido planejamento de longo prazo para as concessões; (c.2)
problemas qualitativos no conteúdo de algumas regras, sendo que alguns foram sanados
em certames posteriores e outros ainda não, mas podem ser remediados através de
algumas medidas aqui sugeridas.
Primeiramente, entende-se que a opção de conceder os principais aeroportos
brasileiros foi acertada. Incapaz de arcar com os investimentos necessários para a
melhoria da infraestrutura aeroportuária, o Governo Federal acertou ao levar a cabo de
processo de concessões aeroportuárias. Além de ser capaz de dispender as quantias
necessárias para o investimento, os parceiros privados aportam expertise no setor. Além
disso, como argumentei, a intensa participação popular nas audiências públicas prévias
ao lançamento dos editais de licitação dos aeroportos contribuiu para melhorar a
modelagem dos editais, pois se abriu espaço para especialistas da área contribuírem,
sendo muitas das sugestões acatadas.
Segundo, outra conclusão a que se chega após a análise dos editais de leilão dos
aeroportos é a de que houve uma opção pelo Poder Concedente de fomentar a competição
no mercado. Ao estabelecer restrições para participação nos certames, principalmente
aquelas que vedavam a propriedade cruzada e a participação de vencedores de outros
leilões de infraestrutura aeroportuária federal, o Poder Público forçou a entrada de novos
operadores aeroportuários no mercado.
Em terceiro lugar, percebe-se que não houve um planejamento a longo prazo das
regras das concessões, com a falta de análise dos resultados futuros que as regras impostas
nos leilões poderiam causar – verdadeiro sintoma da falta de segurança jurídica que o
desenvolvimento de infraestrutura enfrenta230. Exemplo disso é a vedação de que os
230

Com o objetivo de dotar o Direito Público de maior segurança jurídica e eficiência, com reflexos diretos
nas contratações públicas, foi sancionada a Lei nº 13.665/2018, a qual incluiu dispositivos na Lei de
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acionistas vencedores dos ativos da segunda rodada de concessões participassem do leilão
dos aeroportos na terceira rodada. Os vencedores dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos
e Brasília se viram surpreendidos por tal vedação, que não havia sido sinalizada pela
ANAC em momento algum. O prognóstico de possibilidade de participação em futuras
licitações funciona como elemento regulador da qualidade das operações das
concessionárias, pois as concessionárias buscam exercer suas atividades da melhor
maneira possível, de modo a não comprometer a participação em futuros certames231. A
regra, portanto, desestimularia esse controle de qualidade, dada a falta de perspectiva de
participação e, assim, um problema de concorrência em concessões futuras.
A falta de segurança jurídica nas concessões dos aeroportos também se reflete na
recente re-abertura do Aeroporto da Pampulha para voos regulares, em Belo Horizonte,
que tem potencial de comprometer a concessão do Aeroporto de Confins, dado que os
estudos prévios foram realizados levando em consideração que não existiriam voos
regulares na Pampulha. Em verdade, os efeitos já começaram a surgir, com a exigência
de novas garantias pelo BNDES, em virtude da mudança de cenário232.
No mesmo tema, pode-se concluir que as restrições à participação nos leilões
foram demasiadamente restritivas. Explica-se: se aeroportos não competem, não possuem
substitutibilidade, como discorrido durante o trabalho, não há motivos para vedar que
estejam sob o controle do mesmo administrador aeroportuário. É possível argumentar que
sempre haverá algum grau de substitutibilidade em algum dos diversos mercados
relevantes dos quais os aeroportos fazem parte. Todavia, para embasar restrições à
participação no leilão, entende-se que deve ser feito intenso estudo dos possíveis cenários,
pois se entende que isso não ocorreu nas segundas e terceiras rodadas de concessão, como

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entende-se aqui que sua sanção, ainda que com vetos, foi
imprescindível e essencial para a melhora do ambiente de contratações públicas no Brasil, com impactos
reais na concorrência, pois, ao prever maior segurança jurídica para o contratado, natural que aumente
o número de interessados em contratar com a Administração Pública e diminua a arbitrariedade dos
órgãos de controle.
231
“Se, de um lado, a concorrência direta e em tempo real (no mercado) tende a ser um incentivo mais forte
que a perspectiva de licitações futuras (a competição pelos demais mercados), por outro, esta última
não depende da existência de concorrência entre os aeroportos licitados, a qual, como se viu ao longo
desta seção, é restrita aos aeroportos próximos geograficamente e em seu perfil de atuação. Se a
competição no mercado entre aeroportos brasileiros é difícil de ser verificada [...] a competição pelo
mercado, no movimento de privatizações em curso, está necessariamente presente”. In. AZEVEDO,
Paulo Furquim. Restrição à Concorrência em Licitações para Operação Aeroportuária:
Comentários ao Edital de Licitação relativo à Concessão dos Aeroportos do Galeão (RJ) e Confins
(MG). Junho de 2013, p.15.
232
Disponível em: < https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/12/08/apos-governo-reabrirpampulha-bndes-amplia-exigencias-antes-de-emprestimo-para-confins.htm>
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bem ressaltou o Tribunal de Contas da União em diversas oportunidades durante o
acompanhamento das concessões.
Outra relevante barreira à entrada diz respeito aos requisitos mínimos de
processamento de passageiros para o operador aeroportuário. Enquanto no caso da
segunda rodada de concessões foram impostos requisitos extremamente baixos para os
aeroportos, na quarta rodada foram impostos requisitos excessivos. Aqui, devem-se
observar as particularidades de cada aeroporto e suas projeções de movimentação. Não é
possível que aeroportos de diferentes portes e propostas estejam sob o manto dos mesmos
requisitos de habilitação técnica.
A modelagem das regras que afetam a competitividade no leilão reclama por
maior atuação dos órgãos de defesa da concorrência durante a etapa de construção do
edital. A atuação do SBDC na sua função de advocacia da concorrência – principalmente
após as novas responsabilidades trazidas pela Lei do PPI – deve ser constante e
minuciosa, trabalhando em verdadeira parceria e coordenação com o Poder Concedente
para a construção de um edital que fomente a competitividade. Recomenda-se, ainda, na
esteira do que aconselham Caio Mario da Silva Pereira Neto e Mateus Piva Adami, que
a disseminação das melhores práticas em licitações e contratos pelo SBDC ocorra também
para além do âmbito dos empreendimentos do PPI, gerando significativos ganhos de
escala em todas as esferas233. Nesse sentido, seria interessante a edição de um Guia
conjunto entre o CADE e a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da
Concorrência com diretrizes para a construção de editais competitivos.
O aumento de competição nas licitações passa, sem dúvidas, pelo acréscimo de
participantes estrangeiros nos certames. As empresas estrangeiras devem transpor
diversas barreiras à entrada para participarem dos processos licitatórios no Brasil, dado o
largo número de requisitos postos pela Lei n. 8.666/1993. Advoga-se aqui, entretanto,
que deve haver uma flexibilização de tais barreiras, de modo a desburocratizar a entrada
de estrangeiros nos certames. Medidas estruturais - regras claras para provar experiência
prévia no exterior - assim como medidas simples - divulgação de versão em inglês de
todos os documentos relevantes para a licitação - são capazes de desburocratizar a entrada
e participação de estrangeiros nestes mercados.
No caso específico dos aeroportos, viu-se, nas primeiras rodadas de concessão,
um grande protagonismo das empresas brasileiras, tendo como sócio estrangeiro somente
233

PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; ADAMI, Mateus Piva. Mercado de obras públicas, corrupção
e investimentos. Portal Jota, 04 de março de 2018.
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o operador aeroportuário. Somente na quarta rodada de concessões, a única realizada sob
as diretrizes do PPI até o momento, se constatou maior participação de licitantes
estrangeiros.
Além dos requisitos para a participação, um dos motivos que pode ter afastado a
maior participação de empresas estrangeiras era a necessidade de se tornar,
obrigatoriamente, sócio da Infraero na sociedade de propósito. Desenhada com a intenção
de melhorar os serviços da estatal a partir do intercâmbio de experiências e know-how
com grandes operadores aeroportuários, a participação societária da Infraero incorreu em
graves efeitos colaterais não antecipados e se revelou verdadeiramente trágica.
Como visto no texto, a Infraero diminuiu consideravelmente suas receitas, pois
deixou de administrar os maiores aeroportos brasileiros, fontes principais de suas receitas,
através das diversas taxas cobradas. Para uma companhia que operava em estratégia de
subsídio cruzado, a ausência de tais receitas foi cruel para sua atuação. Não por acaso, a
estatal passou a lidar com situações inesperadas, como a necessidade de um Programa de
Demissão Voluntária, para tentar balancear suas finanças, e o forte lobby contra a
concessão de aeroportos lucrativos – Congonhas, Santos Dumont, Curitiba e Manaus.
A participação obrigatória da Infraero na SPE se mostrou como um dos grandes
erros do processo de concessão dos aeroportos. Prova disso – além das diversas
recomendações feitas pelo TCU durante seus acompanhamentos – é a proposta do
Governo Federal de vender a participação societária da estatal nos aeroportos, após anos
de sua concessão. É uma tentativa de fazer caixa e salvar a empresa estatal234. Além disso,
a não participação da Infraero na quarta rodada de concessões corrobora a tese de que o
Poder Concedente reconheceu que ter a Infraero na SPE não atingiu os objetivos
esperados.
Fica claro que o Poder Concedente está aprendendo a modelar as concessões
aeroportuárias à medida em que elas vão ocorrendo, em um processo que muito lembra a
tentativa e erro. É um verdadeiro learning by process. E isso é positivo. Sinaliza que não
há o comprometimento cego do administrador com um modelo que pode, ao cabo, se
mostrar insustentável. A adaptação dos editais, com a manutenção dos mecanismos que
funcionaram e a substituição daqueles que não se mostraram úteis aos objetivos da
concessão, é conveniente. Deve-se, entretanto, encontrar o ponto ótimo entre as
adaptações necessárias e a indispensável segurança jurídica.
234

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,venda-de-fatias-da-infraero-emconcessoes-de-r-8-bi-vai-para-caixa-da-estatal,70001940219>
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O Governo Federal já prepara a quinta rodada de concessões de aeroportos, a qual,
com certeza, será beneficiada por este processo de aprendizagem235. Já se sabe que não
haverá participação da Infraero, mantendo a mudança ocorrida nas concessões de 2017.
O desafio aqui será outro: modelar uma concessão por lotes, com um aeroporto de grande
porte e aeroportos menores e regionais sob a mesma administração. Antecipa-se que se
demandará grande esforço dos órgãos regulatórios e de defesa da concorrência para a
elaboração de regras que propiciem a devida competição no certame, sem comprometer
a qualidade do serviço. Para isso, é extremamente bem-vinda a participação da sociedade
civil organizada, contribuindo durante as consultas e audiências públicas prévias ao
certame.
Dessa forma, formula-se a resposta para a pergunta que inicia este capítulo:
entende-se que os modelos e instrumentos utilizados pelo Poder Concedente para as
concessões de aeroportos brasileiros não foram os mais adequados para a abertura do
setor aeroportuário à concorrência. Como visto, foram diversas as restrições
concorrenciais colocadas pelos editais, muitas delas sem o devido estudo e análise
aprofundada. Além disso, insistiu-se em um modelo de sociedade entre empresas privadas
e empresa estatal, que não conseguiu se sustentar, incorrendo em trágicos efeitos
colaterais para a estatal. A falta de segurança jurídica no planejamento das concessões
também pode ser elencada como uma das causas de baixa competição nos certames.
Para as próximas rodadas de concessão, recomenda-se a manutenção das
concessionárias sem a participação da Infraero. Entende-se que os requisitos de
habilitação técnica devem ser revistos, com a proposta de outras formas de medida da
capacidade do operador aeroportuário, para além do processamento de passageiros.
Entende-se que deve ser mantido os parâmetros de participação de empresas aéreas na
concessionária vencedora. Ainda, a vedação de vencedores prévios e de propriedade
cruzada somente pode ocorrer entre aeroportos que efetivamente concorram e tal
proibição deve estar lastreada em detalhado estudo do Poder Concedente, bem como em
pareceres dos órgãos do SBDC. Por fim, a flexibilização de requisitos para a participação
de estrangeiros se mostra como medida capaz de fomentar a competição nos certames. A
maior competição nos certames é essencial para o sucesso dos projetos de infraestrutura
necessários para o crescimento do país.

235

Disponível em: < http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/consulta-sobreregulacao-economica-de-concessoes-aeroportuarias>
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