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RESUMO 

cidades das cadeias e das atividades setoriais, essa modulação regulatória 

não autoriza distinções ilimitadas entre atores e atividades equivalentes, 
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sob pena de se afrontar a isonomia e distorcer a concorrência, com impactos 

na qualidade do serviço a ser prestado ao consumidor. Este artigo defende 

que as assimetrias regulatórias (assim consideradas as regras diferenciadas 

para atores de um mesmo setor ou mesmo de uma mesma cadeia setorial) 

devem ser previstas se e na medida necessária para efetivar a pauta da 

abstrata, para as assimetrias regulatórias, e depois as aplica a um caso 

concreto: o setor de infraestrutura aeroportuária, que possui diversidade de 

as assimetrias regulatórias (decorrentes de sujeição geral e abstrata) das 

antes apontadas podem ser contestadas, administrativa ou judicialmente.

PALAVRAS-CHAVE

Assimetria regulatória — assimetria contratual — regulação — aeroportos
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KEYWORDS

I. Introdução: os limites das assimetrias regulatórias e 

contratuais

Uma regulação técnica implica, em grande medida, conhecer as especi-

A necessidade de modulação regulatória, contudo, não autoriza distinções 

ilimitadas entre atores e atividades equivalentes, sob pena de se afrontar a 

isonomia e causar distorções à concorrência, com impactos na qualidade do 

serviço a ser prestado para o consumidor.

As assimetrias regulatórias, assim consideradas como as previsões de 

regras diferenciadas para atores de um mesmo setor ou mesmo de uma 

mesma cadeia setorial, devem ser previstas se e na medida necessária para 

efetivar a pauta da política pública setorial.

O objetivo deste artigo é estabelecer as balizas, de forma abstrata, para as 

assimetrias regulatórias, e depois aplicá-las a um caso concreto: o setor de infraes-

trutura aeroportuária.

O caso do setor aeroportuário é bastante interessante, pois nele convivem, 

muito embora todos os aeroportos submetam-se às mesmas política pública e 

política regulatória.

infraestrutura aeroportuária. Já em relação aos aeroportos concedidos, os 

contratos de concessão foram prevendo, ao longo das diferentes rodadas 

adaptações inerentes ao próprio objeto, isto é, às peculiaridades do aeroporto 

em si).

A política pública setorial, contudo, é única para todos esses casos, e tem 

como uma de suas premissas a competição entre os aeroportos.

Como harmonizar esse norte de competição entre os aeroportos com as 
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Aeroporto de Congonhas (operado pela Infraero) e o Aeroporto de Guarulhos 

(operado por meio de contrato de concessão), se ambos competem pelo 

contêm algumas cláusulas diversas), se ambos competem pelo mercado de 

Essa diversidade do setor aeroportuário permite não apenas analisar 

as assimetrias regulatórias (decorrentes de uma sujeição geral e abstrata), mas 

também distingui-las das assimetrias contratuais (decorrentes de uma sujeição 

). Dessa forma, o estudo de caso do setor de infraestrutura aeroportuária 

possibilita traçar, ao mesmo tempo, os requisitos, os fundamentos e os limites 

um setor regulado. Ressalte-se, contudo, que este artigo não tem por objetivo  

tação das balizas que deverão ser observadas pelas entidades reguladoras 

estrutura aeroportuária.

Iniciaremos este artigo a partir da distinção entre política pública e 

cionariedade para manejar suas diversas competências, por outro ele sempre 

setorial (tópico II).

Em seguida, adentraremos nos fundamentos e limites das assimetrias 

regulatórias (tópico III).

atividade regulatória e de eventuais assimetrias regulatórias (tópico IV).

e contratos de concessão, cuidando para diferenciarmos (i) política regulatória 

(ii) assimetrias que decorrem da regulação e 

assimetrias que decorrem de vínculo contratual (tópico V).

Concluiremos o artigo abordando as consequências que podem ser 

geradas caso as assimetrias regulatórias ou contratuais ultrapassem as balizas 
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II.  Objetivos da regulação: a pauta regulatória marcada pelas 

políticas públicas

de intervenção estatal na economia. Ela difere, é certo, substancialmente da 

intervenção direta nos seus pressupostos, objetivos e instrumentos, mas não 

na ordem econômica.1

Diante disso, e em que pese a plêiade de competências a serem manejadas 

pelo regulador, este não é completamente livre para manejar a atividade regu-

latória a partir de sua legitimidade técnica. O regulador estará limitado não 

apenas a uma série de adstrições típicas da atividade administrativa,2 mas 

setor regulado.3

As políticas públicas são um conjunto de

normas, princípios e atos voltados a um objetivo determinado de 

inte resse geral. As políticas públicas hão de ser estabelecidas no 

espaço governamental, conjugando os objetivos e princípios das polí-

1 Sobre a passagem da intervenção estatal direta para indireta, e as diferenças quanto aos 
objetivos e instrumentos, outrora apontamos: “A atuação estatal no domínio econômico foi, 
por muito tempo, marcada pela intervenção direta, assim considerada como a produção direta 
de infraestrutura, bens e serviços pelo Estado. Esse papel foi levado a cabo por empresas 

essenciais para o interesse nacional, por meio da estatização de atividades econômicas por 

de redução dos mecanismos de intervenção direta vivenciado na década de 90, o Estado 

da assunção pelo Estado da atividade econômica em si, mas de sua atuação no fomento, 

ou coerção) a ação dos atores privados atuantes num dado segmento da economia — sem, 

Floriano de Azevedo; ZAGO, Marina Fontão. Parte III — Fomento. In: DI PIETRO, Maria 
Tratado de direito administrativo: funções administrativas do Estado. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v. 4, p. 307.
2 A atividade reguladora, como espécie de função pública, estará adstrita aos princípios da 

administração pública (conforme art. 37, caput, da Constituição Federal), bem como aos 
princípios que estruturam a ordem econômica na Constituição (notadamente, arts. 170 a 181).

3

abrangência e à intensidade da regulação estatal. Revista de Direito Público da Economia, n. 1,  
p. 69-93, jan. 2003.
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metas e 

necessariamente, a partir de mediações políticas.4

Assim, uma política pública setorial consiste no conjunto de normas 

cialmente, Congresso e, dentro dos limites da legalidade, pelo chefe do Poder 

Já as políticas regulatórias consistem nas

instrumentos de regulação a seu dispor com vistas à consecução 

das pautas de políticas públicas estabelecidas para o setor regulado.  

da necessidade e da intensidade da intervenção. Envolve a escolha dos 

meios e instrumentos que, no âmbito das competências regulatórias, 

das políticas públicas setoriais.5

estará balizada pela política pública adotada para sua área de atuação (isto é, 

a política pública setorial), assegurando e perseguindo as metas eleitas como 

prioritárias para o setor regulado. Isso ocorre porque a regulação não é neutra 

em face do setor regulado, nele interferindo de modo a mediar interesses 

multifacetados, tais como os interesses públicos (como a universalização de 

um serviço essencial ou o abastecimento do mercado nacional) e os interesses 

dos atores privados participantes do setor, e interferindo, com isso, na livre-

iniciativa.6

4 . Belo Horizonte: 
Fórum, 2005. p. 86.

5 Ibid., p. 87-88.
6

de regulação estatal não é neutra em face do setor regulado. Ao manejar competências regu-
ladoras, o Estado arbitra interesses, interfere no jogo econômico, contribui para reordenar a 
competição. Age interferindo muita vez não só no setor diretamente visado pela regulação, 
mas nas demais etapas da cadeia produtiva. Isso é inerente ao seu papel de regulador da 
eco nomia. Porém, este fato obriga a que a regulação estatal esteja adstrita a limites, sem os 
quais poder-se-ia paulatinamente erradicar o princípio da liberdade de iniciativa que, para 
além de ser basilar à ordem econômica (artigo 170, caput, da Constituição), foi eleito pelo 
cons ti tuinte como princípio fundamental da República (cf. artigo 1o, IV, da CF)”. Floriano 

 
p. 77.
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Assim, além dos parâmetros estabelecidos em leis gerais — isto é, que 

atingem, horizontalmente, vários setores econômicos —, o regulador, no 

regulatória, também estará adstrito à política pública traçada para aquele 

determinado setor econômico, sendo-lhe vedada qualquer atuação em opo-

sição às diretrizes dessa política. A observância à política pública setorial é, 

pois, um dos parâmetros de limitação e controle da chamada “discri ciona-

riedade técnica” dos entes e agentes reguladores.

Eis então apontarmos que política pública e política regulatória são 

conceitos distintos, embora inter-relacionados, e esta (a política regulatória) 

tivos traçados por aquela (a política pública setorial). No setor aeroportuário, 

Nesse sentido, a pauta regulatória será desenhada e delimitada pela polí -

tica pública a ser buscada para o setor, isto é, seus objetivos, princípios, priori-

pela política pública que os entes reguladores — sejam eles uma estru tura 

autônoma e independente (tais como as agências reguladoras), sejam eles 

estruturas dentro da administração pública direta (como órgãos que dete nham 

determinado setor) — desenharão sua política regulatória e mane jarão seus 

vários instrumentos interventivos, que vão desde a atividade normativa até a 

aplicação de sanções.

III. Assimetrias regulatórias: fundamentos e limites

A atividade regulatória favorece e desenvolve os chamados ordenamentos 

setoriais, criando diferentes subsistemas jurídicos que se desenvolvem a partir 

de pautas hermenêuticas distintas daquelas eventualmente estruturantes de 

outro ordenamento setorial.7

7

elemento de integração entre os sistemas econômico, político e jurídico. E o faz a partir da 

(consumidores), pelo ente regulador, pelos bens e processos que, de forma articulada e inter-
relacionada, concorrem para o funcionamento e reprodução de uma dada atividade econômica 

um dado setor regulado (subsistema) envolve a construção de um arcabouço normativo
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Os subsistemas regulatórios setoriais visam a melhor compreender as 

para aquela cadeia econômica. Diferenciações entre esses ordenamentos 

setoriais são, pois, quase inerentes à lógica da moderna regulação estatal, 

pautada em intervenção bastante técnica.

No entanto, dentro de um mesmo subsistema, podemos encontrar regras 

com incidências diversas, conforme diferentes características, seja da ativi-

da regulação estatal, que acolhe os atores de um mesmo setor de forma di-

mesmo setor ou mesmo de uma mesma cadeia setorial podem estar sujeitos 

da regulação estatal. Tais distinções são referidas como “assimetrias regula-

-

dulação regulatória que pode ser prevista para determinado setor.8

De fato, costuma-se referir a “assimetria regulatória” para os casos em 

9 

Nesse caso, atores de um mesmo setor poderão estar sujeitos a regras — obri-

atividades.10

entre serviços prestados no regime público ou no regime privado, conforme 
o

o 12.815/2013).

que compreende princípios, conceitos, interesses e normas conformados às necessidades e 
peculiaridades setoriais”. 
suas modulações. Revista de Direito Público da Economia — RDPE, Belo Horizonte, a. 7, n. 28, 

Acesso em: 27 jun. 2017.
8 O modelo regulatório brasileiro, quanto à diferenciação de regimes jurídicos que marca o 

conceito de assimetria regulatória, segue o modelo de regulação da União Europeia.
9

innovation. Industrial and Corporate Change, v. 4, n. 4, 1995.
10

esta se apresenta nos mercados internacionais de aviação civil especialmente quanto (i) às 
restrições regulatórias e (ii) às barreiras à entrada. Nesse sentido: 

Southern Economic Journal, v. 74, n. 2, p. 505, 2007.
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Mas as assimetrias regulatórias podem ter por cerne uma variedade 

bastante diversa e ampla de fatores objetivos

subjetivos (concernentes às características 

detidas pelo prestador da atividade) ou mesmo mistos (que acabam por 

ainda no setor telecomunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações 

Reso lução Anatel no 600/2012), ou, no setor de aviação, a Resolução Anac 

no 338/2014 assegura prioridade na disponibilização dos slots disponíveis às 

empresas aéreas entrantes.

Ocorre que o objetivo imediato dessas assimetrias será sempre o de satisfazer a 

.

regulatório de um determinado setor, a atividade regulatória poderá corrigir 

as falhas de mercado, modulando a incidência da regulação conforme 

características da atividade ou de seu prestador.

Veja-se que, na maior parte dos casos, a assimetria buscará neutralizar a 

situação de um operador dominante.11 Ou seja, a ideia nuclear das assimetrias 

regulatórias é a promoção da competição, a partir de modulações na regulação 

com vistas à correção de falhas de mercado.12

11 Foi, justamente, o caso da reestruturação do setor de telecomunicações, na década de 1990, 
com a abertura do setor para a concorrência e a saída do Estado da prestação direta desses 

universalização e continuidade do serviço — ônus esses que não foram previstos, na mesma 
intensidade, para os operadores entrantes, que tiveram que construir sua própria rede. Nesse 
sentido, ver: OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico, 2012.

12 Decerto que a assimetria regulatória nem sempre se voltará à promoção da competição, 

em benefício de uma determinada categoria em detrimento dos demais players do mercado 

opportunism in telecommunications. Santa Clara Computer & High Tech. L. J., v. 18, p. 171, 2002. 
Segundo o autor, “
favor of one category of stakeholder over others” (p. 173). Necessário salientar que essa seria uma 
clara hipótese de assimetria regulatória inválida
para favorecer os interesses particulares de uma categoria de regulados, colocando em risco 

política regulatória que diferencie indiscriminadamente seus regulados. Porém, o alerta de 
Rob Frieden serve como medida de prevenção para evitar potenciais vantagens competitivas 
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De qualquer forma, as assimetrias regulatórias deverão sempre (i) visar 

(ii)

dessa política pública setorial. Em outras palavras, a diferenciação trazida pela 

assimetria regulatória há de ser necessária para, com tal distinção, viabilizar 

a satisfação dos objetivos visados pelo setor, conforme estabelecido em seu 

marco regulatório.

E aqui chegamos ao ponto principal deste tópico: as assimetrias regu-

como, aliás, toda a atividade regulatória, mas de forma ainda mais intensa no 

caso de diferenciações.

Isto porque as assimetrias, ao afastarem a regra de incidência geral com 

uma distinção — seja conforme a atividade, seja diante de características do 

para sua legitimidade. Aliás, já há muitos anos apontou-se que, diante da regra 

da iso nomia, os limites das assimetrias regulatórias seriam um dos principais 

conceito de assimetria regulatória, ou seja, agentes econômicos sujeitos 

de uma mesma atividade pública. Esta questão deve ser cotejada 

diante de conceitos caros ao direito administrativo, que, como se sabe, 

preza pelo tratamento isonômico dos administrados. A questão é a de 

princípio da isonomia.13

nomia não significa necessariamente o tratamento sempre uniforme para 

todos, admitindo-se as diferenciações que sejam necessárias para viabilizar 

outros valores e direitos.14 Ocorre que, se por um lado pode-se admitir a 

13 Revista de 
Direito Administrativo, v. 228, p. 27, 2002.

14

em assegurar regramento uniforme às pessoas que não sejam entre si diferenciáveis por razões 

tratamento. Não há nele, pois, garantia alguma de que pessoas diferenciadas de outras façam 
jus a tratamento normativo idêntico ao que a estas foi dispensado quando tal diferenciação se 
haja estribado com valores sociais residentes na Constituição — possuam fomento lógico na
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é como forma de implementar a isonomia em 

portanto, enseja privilégios ou desvantagens indevidas.15

tórias, no âmbito de uma determinada política regulatória, deverá relacionar-
16 A integral, efetiva 

aí as escolhas de modulações e distinções entre atividades e atores do setor.

Além da própria regra da isonomia, a ampla fundamentação das distin-

ções regulatórias também é necessária pelo fato de que as diferenciações, 

regulação, demandando maior cuidado com seus possíveis impactos, e tra-

correlação entre o fator de discrímen e a diversidade de tratamento que lhe foi consequente. 

 BANDEIRA DE 
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, 

v. 1, p. 82, 1993.
15 “

à-vis others.
telecommunications, op. cit., p. 202.

16

que nesse balanço os custos da diferenciação de regimes sejam considerados, uma vez que, 

“custos societários” aos prestadores dos serviços públicos. Tais “custos societários” podem 
ser claramente compreendidos na matriz de risco do negócio a que se sujeitam os privados 
em um mercado regulado, cuja estabilidade e equidade das normativas que o estruturam 
servem de parâmetro para novos investimentos setoriais. Na ponta, uma política de assimetria 

em medidas protetivas dos usuários, pode levar a efeitos deletérios ao sistema, indesejados 

as regras de entrada no mercado de telecomunicações norte-americano. Conforme aponta o 
autor, novos entrantes não estão obrigados a seguir obrigações regulatórias residuais impostas 

são duplamente penalizados: enquanto os entrantes dispõem do poder de escolha dos pontos 
mais rentáveis de prestação do serviço (cream-skim), os prestadores locais se veem obrigados a 
praticar preços acima dos parâmetros de mercado e devem prover facilities aos novos entrantes, 

telecommunications market. Yale Journal on Regulation, v. 5, p. 159, 1988.
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institucionalização de mecanismos de acompanhamento.

De mais a mais, as assimetrias tendem a ser particularmente impactantes 

em ambientes competitivos — lembrando-se aqui que a introdução e o incen-

tivo à competição vêm sendo, há muitos anos, um dos pilares dos setores 

regulados.

Não se desconsidera a relevância de que a regulação capte a diversidade 

Primeiro, a assimetria prevista e disciplinada pelo próprio legislador, 

por meio do marco regulatório setorial, que assim já formaliza as escolhas de 

política pública — como nos casos das assimetrias ensejadas pela dicotomia 

en tre os regimes público e privado. Trata-se, aqui, do caminho mais simples —  

legi timidade democrática, já pondera (e decide) sobre os interesses envolvidos.

li dade de distinções regulatórias, ainda assim esse caminho poderá ser 

Aqui, contudo, o regulador deverá observar três balizas principais e gerais. 

limites da atividade regulatória, que deve sempre ater-se aos parâmetros 

traçados pelo legislador. Segunda, de meio: a distinção deverá ser colocada 

resguardando-se a subsidiariedade e proporcionalidade da regulação estatal. 

pelo regulador, mediante densa, clara e transparente fundamentação que jus-

metrias regulatórias, sempre que tal diferenciação for necessária para o 

 pública setorial.
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IV. Balizas da atividade regulatória (e das assimetrias) no marco 
setorial dos aeroportos

Conforme vimos no tópico anterior, a atividade regulatória é pautada, 

entre outros limites, pelas balizas trazidas pelo legislador na política pública 

setorial.

aeroportos. Esses limites moldam a política pública setorial e condicionam 

tuária. A partir daí, será possível concluir se, como e com quais limites as assi-

metrias regulatórias seriam admitidas num determinado setor.

O marco regulatório do setor de aviação tem por cerne dois diplomas 
o 7.565/1986, que promulgou o Código Brasileiro da 

o 11.182/2005, que, entre outros temas, criou a Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac) e estabeleceu suas competências.

as atividades relacionadas com os serviços aéreos e com a infraestrutura por-

tuária) ao Ministério da Aeronáutica. Esse cenário assim permaneceu até a 
o 11.182/2005, que reestruturou o setor aeronáutico, notadamente 

com a criação de uma agência reguladora setorial: a Anac, a quem foi atribuída 

vil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária” (art. 2o  

para a Agência as principais competências de regulação e coordenação tanto 

dos serviços aéreos como da infraestrutura aeronáutica — atividades essas 

então alocadas ao Ministério da Aeronáutica. Este permaneceu, contudo, com 
o 7.565/1986  

o 11.182/2005.

(e, portanto, como balizas da política regulatória) a busca do interesse público 

infraestrutura, com a conectividade entre os aeroportos, sujeitando-os às 

mesmas normas operacionais.17

17 o 7.565/1986: “Art. 36, §1o
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o 11.182/2005 

previu a competência para “adotar as medidas necessárias para o atendimento 

do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil, 

da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do País” (art. 8o, caput) e, nesse 

sentido, “implementar, em sua esfera de atuação, a política de aviação civil” 

(art. 8o

o

sua especialização, estuda as alternativas e faz sugestões — cabendo, contudo, 
o, II).18 Ou 

seja, cabe à Anac implementar a política pública de aviação civil, tal como 

regulatória desenhada pela Agência deverá observar os limites impostos pela 

política pública.

Pode-se concluir ainda inexistir pauta de assimetria regulatória previamente 

estabelecida no marco regulatório em relação à gestão e operação dos aeroportos.19 

instruções, coordenação e controle da autoridade aeronáutica, ressalvado o disposto no  
art. 36-A”.

o 11.182/2005: “Art. 8o

aeroportuária e a bordo de aeronaves civis, porte e transporte de cargas perigosas, inclusive 

produtos, substâncias ou objetos que possam pôr em risco os tripulantes ou passageiros, 

infraestrutura aeroportuária, para prevenção quanto ao uso por seus tripulantes ou pessoal 
técnico de manutenção e operação que tenha acesso às aeronaves, de substâncias entorpecentes 
ou psicotrópicas, que possam determinar dependência física ou psíquica, permanente ou 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, inclusive quanto a equipamentos, materiais, 
produtos e processos que utilizarem e serviços que prestarem”.

18 o 11.182/2005: “Art. 3o

e implementar as orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, 
especialmente no que se refere a: II — o estabelecimento do modelo de concessão de 
infraestrutura aeroportuária, a ser submetido ao Presidente da República”.

19

de aeródromo público ou privado.
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Mais do que isso: a regulação aeroportuária parece voltar-se à colocação de normas e 

ormemente aplicados o 7.565/1986 
o 11.182/2005 estabelecem diversas competências — não só atribuídas 

homologações e registros que visam, justamente, a prever uniformidade no 

tratamento dos atores do setor de aviação civil, inclusive de modo a assegurar 

der do aeroporto ou conforme critérios subjetivos de seus operadores. 
o o 11.182/2005 trazem normas e 

alguma variação de regras técnicas conforme a categoria do aeroporto e as 

condi ções fáticas da infraestrutura, e que podem interferir na operação e nas 

tarifas a serem cobradas.

Tampouco o objetivo de proteção ao usuário, com a garantia de serviços 

necessidades não se alteram conforme o aeroporto ou seu operador. Poderá, é 

ser captado da forma mais neutra possível, considerando objetivamente as 

diferenças nas condições técnicas dos aeroportos.

regulatórias no marco legal do setor aeroportuário, também a regulamentação 

concernente à exploração aeroportuária não explicita assimetrias entre os diferentes 

aeroportos.
o, II, 

o

diferentes aeroportos, conforme Decreto no 7.624/2011. Houve apenas um 

decreto precedente (Decreto no

do Amarante” (art. 1o, caput). Em seguida, contudo, o Decreto no 7.624/2011 

trutura aeroportuária, por meio de concessão” (art. 1o, caput), regras essas 

a serem observadas pela Anac na estruturação da concessão de quaisquer 

aeroportos.

(conforme detalharemos no tópico seguinte) igualmente não trazem pauta 
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aeroporto — como o prazo da concessão, que varia conforme o tempo neces-

sário para a amortização dos investimentos previstos para cada projeto, ou 

requisitos a serem atendidos para a habilitação técnica dos proponentes.

setorial coloca ainda a competição entre os aeroportos como clara agenda a 

ser buscada pela regulação.

Nesse sentido, mencionem-se, inicialmente, as próprias decisões políticas 

privada, trazendo investimentos privados para o setor, conforme as regras de 

mercado, livre-iniciativa e competição.

Não bastasse isso, o Decreto no 7.624/2011, que, conforme mencionado, 

concorrência, inclusive como forma de preservar a competição entre aeró-

cedente poderá estabelecer as seguintes restrições quanto à obtenção e 

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 

aéreo; e

III — regras de atuação do concessionário relativas à cessão de áreas às 

empresas prestadoras de serviços de transporte aéreo.

Nesse mesmo sentido, as resoluções do Conselho Nacional de Deses ta-

tização (CND) que autorizaram as 2a e 3a rodadas de concessão dos aeroportos 

estabeleceram que cada aeroporto deveria ser concedido para grupos eco-

nômicos distintos — regra prevista como forma justamente de assegurar a 

competição entre os operadores aeroportuários. In verbis:

Resolução CND no 11/2011: Art. 1o, § 1o Os aeroportos constantes no 

caput deverão ser concedidos para grupos econômicos distintos, 

conforme estabelecido no Edital de Concessão.
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Resolução CND no 15/2013: 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.

A Resolução no 5/2016, do Programa de Parcerias de Investimentos, que 

autorizou a 4a rodada de concessões, previu, igualmente, restrições para evitar 

a concentração de aeroportos pelos mesmos agentes econômicos e, com isso, 

restrições concorrenciais à participação no processo de outorga da concessão:

Art. 4o Em face das questões concorrenciais, os aeroportos localizados 

econômicos distintos, conforme estabelecido no edital de concessão.

Parágrafo único. A Agência Nacional de Aviação Civil — Anac poderá 

estabelecer outras restrições de natureza regulatória e concorrencial à 

participação no processo de licitação.

o 01/2016, da 4a rodada, detalhou um 

pouco a restrição, possibilitando (e limitando) a participação cruzada de 

agentes econômicos em até dois aeroportos do lote, e os aeroportos locali-

proponentes diferentes:

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 

cial o disposto no item 5.25.

5.25. Só poderá ser adjudicado um único Aeroporto de cada Região 

Aliás, relembre-se aqui a discussão havida antes da 3a rodada de conces-

sões, em relação à proibição de que os grupos que detinham concessões da  

2a rodada disputassem os novos leilões. Na época, o governo insistiu na 

vedação, justamente para permitir a competição entre os aeroportos. E, nesse 
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o 01/2013 previu restrições às participações dos 

acionistas das concessionárias nas novas concessões.20

Ou seja: a competição entre os aeroportos, inclusive por meio de deten-

tores diversos, é um dos fins que foram definidos para a política pública de 

Além da previsão normativa de competição no âmbito das políticas 

pública e regulatória, deve-se observar que os aeroportos efetivamente con-

cor rem entre si em determinados nichos do mercado. Em relação ao trans-

de Guarulhos e Congonhas. No transporte de cargas, por sua vez, há concor-

os operadores desses aeroportos a regras diversas enseja efetivo risco de 

distorcer a concorrência.

petências relacionadas com a regulação dos aeroportos — atribuições de 

isonomia entre os aeroportos, que deverão seguir regras equânimes, indepen-

dentemente de seu operador.

desde que haja clara e consistente fundamentação técnica ou econômica que 

anterior. Assim, tal distinção deverá ser (i) necessária para viabilizar o alcance 

(ii) colocada 

(iii)

adequação da medida.

20 Nesse sentido: “3.18. Os acionistas dos Acionistas Privados das concessionárias de serviço 
o 2/2011, suas 

mente, bem como as Controladas e Coligadas das Controladoras e das Controladas dos 

no 2/2011, suas Controladoras, Controladas e Coligadas, bem como as Controladas  
e Coli gadas das Controladoras e das Controladas dos referidos acionistas como membro de 
Con sórcio, observadas as disposições da presente cláusula. 3.19.1. Um ou mais dos referidos 
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V. Diversidade de modelos exploratórios e sua não configuração 

como fundamento para assimetrias regulatórias e contratuais

aeroportuária no Brasil. Em linhas gerais, para os aeroportos de transporte de 

(i) dire-

tamente pelo Estado ou por empresa pública federal (Infraero)21 ou (ii) por 

particulares, por meio de concessão a operadores privados.

ma direta, por meio de descentralização administrativa (atribuindo-se tal com-

petência à Infraero) ou descentralização federativa (aos governos estaduais).

truturas aeroportuárias no país, na última década o governo tem optado por 

da rede (inclusive a partir da lógica da concorrência), por meio da outorga 

aeroportos.

Na prática, o emprego desse modelo vem sendo feito em etapas.

Amarante (RN). A decisão política de conceder o aeroporto em questão foi 

formalizada por meio do Decreto no 7.205/2010. A partir dos parâmetros 

previstos na Resolução CND no 07/2010,22 em 12/5/2011 foi publicado o Edital 
o 01/2011 para concessão do aeroporto, chamado de 1a rodada de 

concessão.

Em abril de 2011, o Decreto no 7.624/2011, já mencionado, ampliou a 

quer infraestruturas aeroportuárias, mediante prévia licitação para a escolha 

do par ticular a assumir a posição de concessionário. Esses certames foram 

orga ni zados em lotes: em uma mesma licitação, mais de um aeroporto foi 

concedido.

Nessa esteira, com a Portaria da Secretaria de Aviação Civil no 98/2011 

e a Resolução CND no 11/2011, autorizou-se a realização da 2a rodada de 

21 o 5.862/1972, e, desde sua 

que foram sendo construídos.
22 Alterada pela Resolução CND no 4/2011.
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concessões, que envolveu os aeroportos de Brasília (DF), Guarulhos (SP) e 
o 02/2011 foi publicado em 15/12/2011.

Em seguida, a Resolução CND no 15/201323 formalizou a decisão de reali-

zar a 3a

o 01/2013.
o 06/2015 recomendou a inclusão dos 

infraestruturas, o que foi feito por meio do Decreto no 8.517/2015. Os aero-

portos foram incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) 

pela Resolução PPI no 2/2016, sendo sua concessão aprovada pela Resolução 

PPI no o 01/2016 — a  

4a rodada de concessões de aeroportos.

tuária no Brasil ocorre de maneira mista, seja de modo direto, seja por meio 

de concessão.

aeroportuária não enseja e tampouco autoriza as assimetrias regulatórias 

modelos exploratórios diversos não  

pressupõe modelos regulatórios diversos contratos diversos  

não pressupõe modelos exploratórios diversos.

Uma coisa é o modelo regulatório que incidirá sobre essa atividade de 

da política pública setorial — no caso, a proteção do interesse público e dos 

competição entre os aeroportos. Aqui, a Anac agirá como entidade reguladora 

e sob fundamento na sujeição geral a que se submetem todos os atores do 

setor, nos termos das competências estabelecidas pela lei.

23 Ressalte-se que tal diploma foi precedido da Resolução CND no 2/2013, que recomendou à 
presidente da República a adoção do modelo de concessão para os aeroportos em questão.
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(no caso, a Anac, representando a União como poder concedente) e seu gestor 

(a concessionária). Essas regras contratuais regulam as obrigações a serem 

cum pridas pelas partes (inclusive em sua interação com os usuários) e as 

con trapartidas pelo cumprimento de tais obrigações. Aplicam-se as regras 

esta be lecidas entre o poder concedente e a concessionária, nos termos esta-

be lecidos pelo contrato — observadas, é claro, a legislação e regulamen tação 

moldado por escolhas traçadas na política regulatória do setor — que, por sua 

nem pelo viés da regulação decorrente de cada contrato. Pelo contrário.

Conforme visto no tópico anterior, no marco regulatório vigente não 

o o 11.182/2005), nem os atos 

quanto ao modelo de concessão dos aeroportos (decretos, resoluções e por-

tarias mencionados) contêm pauta de assimetria regulatória. Pelo contrário: 

esses diplomas trazem regras gerais, aplicáveis independentemente do 

aeroporto ou seu operador, bem como se preocupam em assegurar a compe-

concorrência entre os aeródromos.

Disso decorrem limitações tanto para as assimetrias regulatórias como 

para as assimetrias contratuais.

Inicialmente, a política regulatória deve, como regra, incidir de forma 

ração.
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concessionárias — não autoriza, por si só, políticas regulatórias distintas entre 

esses aeroportos.

Poderá, é claro, haver assimetrias regulatórias, mas tais distinções 

deverão ser amplamente fundamentadas em razões técnicas, econômicas ou 

que prevejam diferentes fases de realização do objeto e investimentos neces-

sários, conforme a situação concreta de cada aeroporto (como, aliás, estabe-

cada aeroporto a ser concedido). Nesses casos, contudo, deve haver funda-

particularmente relevante diante da pauta de competição estabelecida pelo 

marco regulatório, e que resta clara já pela opção pela participação da iniciativa 

não haver espaço para eventuais distinções regulatórias meramente subjetivas, 

pautadas apenas no operador do aeroporto, sem qualquer fundamentação 

Tampouco há espaço para distinções voltadas para a Infraero, pelo fato 

de ser ela uma empresa estatal.

poderes com vistas à proteção do consumidor/usuário — e não mais com 

vista à proteção de seus próprios interesses, inclusive os de suas empresas 

estatais —, é um dos fundamentos para a criação de agências reguladoras 

cidos pelo Estado na economia, buscando a neutralidade regulatória em rela-

ção aos demais atores do setor.24

Justamente porque a Infraero compete com os demais operadores de 

aeroportos, é irrelevante sua caracterização como empresa estatal, bem como 

a discussão de ser ela empresa estatal prestadora de serviços públicos. Nesse 
o 13.303/2016) submete todas 

24

Estado atua na regulação sobre serviços públicos no triplo papel de i) espaço de formulação 
 

ii) titular do serviço e dos bens a ele afetos, cuja preservação lhe incumbe e em face de quem 
o operador em regime público pode postular direitos como o equilíbrio da relação contratual; 
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as empresas estatais, independentemente de seu objeto (se serviço público ou 

atividade econômica em sentido estrito), ao mesmo regime jurídico.25 Ainda, 
o

qualquer previsão no sentido de lhe estabelecer um regime privilegiado no 

infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída” (art. 2o).

Ou seja, não é cabível fundamentar qualquer assimetria regulatória pelo 

fato de ser a Infraero uma empresa estatal, ou tampouco a partir de suposto 

proteção ao serviço público, ele deve inclusive ser aplicado a todas as demais 

concessionárias — posto que todas elas prestam o mesmo serviço de manu-

aplicada à Infraero pelo tão só fato de ser ela empresa estatal. Pelo contrário: 

as regras que incidem sobre as empresas estatais26 buscam, de forma cada vez 

empresas privadas, especialmente tendo em vista que todas elas competem 

entre si, no seu respectivo setor.

A segunda consequência é a limitação às assimetrias entre os diferentes 

ração dos aeroportos concedidos.

atividade e ainda mediador dos interesses de todos os agentes envolvidos. Aliás, é justamente 

que impele ao surgimento de órgãos reguladores autônomos (as tais agências reguladoras 

do próprio Estado em face da atividade, imunizando a atividade do regulador do controle 
hierárquico, mediador pela ação política cotidiana”. Floriano de Azevedo Marques Neto,  
A nova regulação dos serviços públicos, op. cit., p. 26.

25 “Art. 1o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de eco no-
mia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade  
de eco no  mia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore ati-
vi  da de eco nô mi ca de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a 
ati vi  dade eco nô mi ca esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de 
serviços públicos.”

26 Trazemos, aqui, o próprio art. 173, da Constituição Federal, que assim prevê: “Art. 173, §1o A 
lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 

a sujeição ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários”.
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mentadas, posto que decorrentes do mesmo modelo regulatório e do mesmo 

forma bastante restritiva, ou ser suprimidas (mediante eventual reequilíbrio 

do contrato), evitando-se que, na prática, as concessionárias (que concorrem 

entre si) estejam sujeitas a regras operacionais distintas.

Veja-se que as disposições contratuais devem se ater aos limites da lei e da 
o o 11.182/2005), 

concessões de aeroportos) preveem assimetrias entre os aeroportos. Ou seja: 

nem a política pública setorial, nem a política regulatória setorial adotam 

assimetrias, seja entre os aeroportos concedidos e não concedidos, seja entre 

infraestruturas aeroportuárias do país.

das concessionárias —, ainda assim todos os contratos de concessão até agora 

celebrados decorrem de um mesmo rol de opções políticas e regulatórias 

adotadas para o setor, conjunto esse de regras que não preveem distinções 

para além de características técnicas inerentes a cada um dos aeroportos — 

em cada aeroporto a ser concedido.

Não há, portanto, do ponto de vista jurídico, diferentes modelos regula-

Neste último caso, a regulamentação indicou as principais balizas gerais 

a serem adotadas para as concessões. A partir dessas balizas, houve quatro 

rodadas de concessão, das quais decorreram diferentes contratos de con-

cessão, mas que partem de um mesmo regramento geral.

tratos, conforme as especificidades do aeroporto. Ou, ainda, vermos a evolução 

contratual quando da elaboração dos contratos das diferentes rodadas, com 

porque os contratos decorrem do mesmo modelo regulatório e do mesmo 
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devem ser interpretadas de forma bastante restrita, apenas na medida das 

não tem a Anac 

regulatório que embasa os contratos não o fez.27

VI. Consequências das assimetrias regulatórias e contratuais que 

extrapolam os parâmetros da regulação

As assimetrias regulatórias e contratuais fundamentam-se e estão limi-

tadas à pauta da política pública que, no âmbito da regulação aeroportuária, 

em regra, de distinções, seja entre os aeroportos, seja entre os operadores 

aeroportuários. Disso decorre, por um lado, a limitação às assimetrias regula-

tórias, uma vez que a política regulatória deverá, como regra, incidir de forma 

equivalente para todos os aeroportos, independentemente de seu modelo exploratório 

. Doutro, a 

limitação às assimetrias entre os diferentes contratos de concessão celebrados entre 

Anac e concessionárias para a exploração dos aeroportos concedidos, tendo em vista 

que esses contratos decorrem, todos, da mesma política pública setorial e da 

mesma política regulatória.

A partir dessas conclusões, quais providências podem ser, então, ado-

tadas, nesses casos de assimetrias regulatórias e contratuais indevidas, assim 

Se a assimetria origina-se no âmbito da regulação geral, a regulação terá 

feito distinções que são, portanto, juridicamente indevidas. Será possível, assim, 

contestar a regra, em âmbito administrativo e judicial, sob o argumento de 

sua ilegalidade (contrariedade com o marco regulatório setorial) e infração à 

isonomia.

27 Carlos Ari Sundfeld chega à mesma conclusão ao lidar com caso semelhante, porém no 
setor de telecomunicações, referente aos limites da agência reguladora no estabelecimento 
de regras no edital e contrato: “Em suma, as restrições regulatórias de acesso a mercados, 
visando à proteção e ao fomento da competição, devem ser estabelecidas pela Anatel na 

Pareceres: direito 
administrativo econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. v. I, p. 152.
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Se, no entanto, a assimetria origina-se no âmbito contratual, o poder concedente 

deverá neutralizar essas assimetrias. Há, aqui, dois modos possíveis.

as assimetrias decorrem de disposições contratuais desiguais, mas presentes 

mais um operador do que outro. Assim, se não faz sentido que uma conces-

assimetria contratual.

rever a cláusula distinta, o que poderá implicar que a concessionária deso-

ne rada da assimetria regulatória compense o poder concedente, mediante 

reequi líbrio de seu contrato de concessão. Nesse caso, a distinção indevida 

terá sido neu tralizada, mas será imposta à concessionária a recomposição da 

equação eco nômica mediante compartilhamento de parte da vantagem que 

será aufe rida com tal neutralização e que, por óbvio, não foi traduzida no 

preço ori ginal da outorga resultante do leilão.
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