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1  Introdução

O objetivo do presente artigo é estudar as 
características inerentes ao regime jurídico do 
serviço de transporte aéreo nacional e interna-
cional para, dessa forma, determinar se referida 
atividade deve, de fato, ser caracterizada como 
serviço público típico ou, se consideradas todas 
as características que lhe são inerentes, deve ser 
classificada como atividade econômica em sen-
tido estrito. 

Muito embora o Código Brasileiro de Aero-
náutica (Lei Federal nº 7.565/1986) defina, em seu 
art. 175, “o transporte aéreo público de passageiro, 
carga ou mala postal, regular ou não regular, do-
méstico ou internacional” como serviço público, 
há que se aventar que a simples denominação uti-
lizada pelo legislador não deve ser considerada, de 
forma exclusiva e absoluta, para que se determine 
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a sua natureza, devendo-se, para tanto, observar o 
efetivo regime jurídico que lhe é aplicável. 

E este tema é de extrema relevância, não só 
na esfera jurídica, mas também sob a perspectiva 
econômica. A delimitação da atuação estatal na 
economia é condição essencial ao desenvolvimen-
to do país. Quanto menor for a intervenção estatal 
na economia, maiores as oportunidades para que 
o mercado se autorregule, adequando-se às neces-
sidades e expectativas dos usuários finais – seja 
dos serviços públicos, seja das atividades privadas 
– sempre buscando alavancar o nível de excelên-
cia e eficiência dos serviços prestados.     

Assim, analisar-se-ão, a seguir, as caracterís-
ticas intrínsecas ao serviço público típico, bem 
como aquelas inerentes ao serviço de transporte 
aéreo nacional e internacional, para que reste de-
terminado se a classificação do transporte aéreo 
nacional e internacional como serviço público, as-
sim disposta no Código Brasileiro de Aeronáutica, 
é a mais adequada ou, contrario sensu, conside-
rando-se sua essência e regime jurídico de aplica-
ção, trata-se de atividade econômica em sentido 
estrito, dadas as suas propriedades e circunstân-
cias nas quais se desenvolve. 

2  Conceito de serviço público e 
atividade econômica

A noção de serviço público evoluiu ao longo 
dos anos, diante da necessidade de que passasse 
também a alcançar as atividades de cunho indus-
trial, comercial e social, sendo que a doutrina de 
Direito Administrativo até hoje não é unânime 
quanto à sua abrangência. 

Para doutrinadores como Celso Antônio Ban-
deira de Mello, o conceito de serviço público é 
mais restritivo, pois não engloba as funções legis-
lativa e judiciária. Conforme sua definição, serviço 
público 

“é toda atividade de oferecimento de utilidade 
ou comodidade material destinada à satisfação da 

coletividade em geral, mas fruível singularmente 
pelos administrados, que o Estado assume como 
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo 
ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
Direito Público, portanto, consagrador de prerro-
gativas de supremacia e de restrições especiais, 
instituído em favor dos interesses definidos como 
públicos no sistema normativo” (MELLO, 2015, 
p. 695).

Já autores como Helly Lopes Meirelles adotam 
uma definição mais ampla de serviço público, que 
abrange referidas funções. De acordo com referido 
autor, serviço público é 

“todo aquele prestado pela Administração ou 
por seus delegados, sob normas e controles esta-
tais, para satisfazer necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade ou simples conveniên-
cias do Estado” (MEIRELLES, 2007, p. 330).

Não obstante a divergência doutrinária acerca 
da extensão de mencionado conceito, é indiscutí-
vel que serviço público é aquele destinado à satis-
fação da coletividade e que esteja sob a égide, total 
ou parcial, de um regime de Direito Público.  

Quanto à atividade econômica, inicialmente, 
insta afirmar que a Constituição Federal (CF) 
de 1988 atribuiu ao Estado o poder/dever de fo-
mentar o desenvolvimento da ordem econômica 
nacional. Os arts. 170 e seguintes da CF de 1988, 
que versam sobre os princípios gerais da atividade 
econômica, imprimem ao Estado, além do poder/
dever de fiscalização, a obrigação de efetiva parti-
cipação no cenário econômico, a fim de promover 
a concretização da justiça social. 

Os princípios constitucionais da livre-iniciativa 
e da livre concorrência são elementos inerentes ao 
exercício da atividade econômica em sentido es-
trito, diferindo-a fundamentalmente da prestação 
de serviços públicos típicos. 

Ao conceituar a atividade econômica em sen-
tido estrito, a doutrina claramente estabelece essa 
divisão, essencial à análise ora desenvolvida. Dis-
correndo sobre o tema, Eros Grau afirma que 
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“por certo que, no art. 173 e em seu § 1º, a ex-
pressão conota atividade econômica em sentido 
estrito. O art. 173, caput, enuncia as hipóteses 
nas quais é permitida ao Estado a exploração di-
reta de atividade econômica. Trata-se, aqui, de 
atuação do Estado – isto é, da União, do Estado-
-membro e do Município – como agente econô-
mico, em área da titularidade do setor privado. 
Insista-se em que atividade econômica em senti-
do amplo é território em dois campos: o do servi-
ço público e o da atividade econômica em sentido 
estrito. As hipóteses indicadas no art. 173 do texto 
constitucional são aquelas nas quais é permitida 
a atuação da União, dos Estados-membros e 
dos Municípios nesse segundo campo” (GRAU, 
2012, p. 101).

Tem-se, portanto, que quanto maior a incidên-
cia de intervenção estatal – fator inerente e indis-
sociável dos serviços públicos –, menor a obser-
vância da livre-iniciativa e, consequentemente, da 
livre concorrência. Nas palavras de Marçal Justen 
Filho,

“a submissão de uma atividade ao âmbito do 
serviço público acarreta a redução da órbita da li-
vre-iniciativa. Quanto mais amplo o universo dos 
serviços públicos, menor é o campo das ativida-
des de direito privado. E a recíproca é verdadeira” 
(JUSTEN FILHO, 2014, p. 733).

Ainda segundo Marçal Justen Filho,
“A prestação do serviço público pressupõe a 

utilização de recursos limitados para a satisfação 
de necessidades entre si excludentes. Isso envol-
ve a utilização de recursos econômicos escassos, 
produzindo uma escolha de sua alocação entre 
diversas alternativas possíveis e visando a obter 
o resultado mais eficiente e satisfatório possível. 
Logo, o serviço público corresponde a uma ativi-
dade econômica em acepção ampla. No entanto, 

o serviço público é uma atividade econômica (em 
sentido amplo) atribuída juridicamente à titulari-
dade do Estado. Logo, configuram-se como uma 
intervenção direta do Estado no domínio econô-
mico. Sempre que uma certa atividade é quali-
ficada como serviço público, existe uma inter-
venção estatal na ordem econômica” (JUSTEN 
FILHO, 2014, p. 733).

Deste modo, pode-se afirmar que a atividade 
econômica em sentido estrito tem como uma 
de suas principais características a participação 
indireta do Estado em sua concretização, este 
último atuando, muitas vezes, como mero ente 
fiscalizador. Em outras palavras, quanto menor 
for a intervenção estatal no desenvolvimento da 
atividade, propiciando a livre-iniciativa e a livre 
concorrência, corolários do mercado competitivo, 
maior a certeza de que se está diante de atividade 
econômica em sentido estrito e não de um serviço 
público típico.

Note-se, ainda, que o art. 175 da CF de 1988 
dispõe expressamente que a prestação dos servi-
ços públicos exige licitação.1 Dessa forma, é in-
contestável que as atividades desenvolvidas sem 
a prévia realização de licitação, ainda que sob a 
égide do Direito Público, são caracterizadas, em 
sua essência, como atividade privada (ou ati-
vidade econômica em sentido estrito, como já 
ressalvado).

Vale ressaltar que a lei elenca expressamente 
as hipóteses de dispensa da licitação2 e certamen-
te a “concessão ou autorização” para o exercício 
do transporte aéreo nacional e internacional não 
está entre elas. 

1. “Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, direta-
mente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos.”
2. Vide, a título de exemplo, o art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Quanto maior a incidência de 
intervenção estatal, menor a 
observância da livre-iniciativa e 
da livre concorrência. 
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3  Transporte aéreo nacional e 
internacional

Como já mencionado, o transporte aéreo é 
definido pelo art. 175 do Código Brasileiro de 
Aeronáutica como “serviço público”. Porém, sob 
a perspectiva jurídica, constata-se que essa defini-
ção foi impropriamente utilizada pelo legislador, 
tendo em vista as características que permeiam a 
prestação de serviços de transporte aéreo, confor-
me restará detalhadamente explanado a seguir.  

As empresas de transporte aéreo, sejam elas 
nacionais ou estrangeiras, não são nem nunca fo-
ram concessionárias de serviços públicos. Como 
já asseverado, a licitação prévia é condição ineren-
te à concessão de serviços públicos, o que não se 
verifica no setor aéreo. 

Consoante a legislação em vigor, para explo-
ração do transporte aéreo regular, as empresas 
nacionais dependem de concessão. Já no que se 
refere ao transporte aéreo não regular, tais empre-
sas devem obter autorização prévia.3

Para que as empresas estrangeiras possam 
operar no Brasil como empresas regulares 
de transporte aéreo internacional devem, 
preliminarmente, ter sido designadas pelo governo 
do seu país de origem. Posteriormente, deverão 
obter junto à Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) autorização para funcionamento e, em 
seguida, autorização para operar, nos termos do 
art. 205 do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Empresas aéreas que pretendam operar em 
caráter não regular também devem obter autori-
zação prévia junto à Anac. 

Note-se que, tanto para as empresas nacionais 
quanto para as empresas estrangeiras, os processos 
de concessão e autorização de funcionamento e 
operação são eminentemente burocráticos, pois 
ensejam a análise, por parte da autoridade pátria, 
da regularidade de sua constituição societária e 
cumprimento de requisitos legais previamente es-
tabelecidos. Não há, em referido processo, qual-

quer determinação, por parte do Estado, acerca 
das rotas a serem exploradas ou da quantidade de 
voos a serem operados pela companhia aérea.

Além disso, em nenhuma hipótese referidas 
“concessões e/ou autorizações” são precedidas – e 
jamais o foram – do procedimento licitatório pre-
visto no art. 175 da CF de 1988. Isso, por si só, já 
afasta o transporte aéreo nacional e internacional 
da definição de serviço público típico, também 
denominado de atividade econômica em sentido 
amplo por parte da doutrina administrativista.

Há ainda que se observar diversas outras carac-
terísticas inerentes ao setor aéreo que afastam, de 
uma vez por todas, qualquer possibilidade de que 
as atividades de transporte aéreo nacional e inter-
nacional sejam classificadas como serviço público 
típico, como melhor explanado a seguir. 

3.1. Características do serviço de 
transporte aéreo nacional e internacional 

A Lei Federal nº 8.987/1995, que regulamenta 
o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no art. 175 da CF de 
1988, estabelece, em seu art. 6º, § 1º, os princípios 
da regularidade, continuidade, eficiência, segu-
rança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas, como sendo 
pressupostos da concessão ou permissão de todo 
serviço público.4

Portanto, para que se caracterizem como ser-
viço público típico, as atividades desenvolvidas 
devem, necessariamente, atender a todos os prin-
cípios supramencionados, o que não se aplica à 
prestação de serviços de transporte aéreo nacional 

3. A outorga de “serviços aéreos públicos” para empresas brasileiras 
é atualmente regulamentada pela Resolução Anac nº 377/2016, bem 
como pela Portaria nº 616/SAS/2016. 
4. “Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme esta-
belecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
na sua prestação e modicidade das tarifas.”
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e internacional, como detalhadamente explicado 
adiante.

Muito embora o Estado tenha o poder/dever 
de regulamentar o exercício do transporte aéreo 
nacional e internacional – o que também se esten-
de a diversas outras atividades econômicas5 como, 
por exemplo, a indústria farmacêutica, – sua atua-
ção é indireta, ao contrário do que ocorre com a 
prestação de serviços públicos típicos, quando a 
intervenção estatal é direta.6  

Nas palavras de João Leopoldino Fonseca: 
“[...] Como visto, as formas ou modalidades 

pelas quais o Estado intervém no setor econômi-
co são diversas e cada uma delas pode assumir as 
mais amplas esfumaturas. Vimos que o Estado 
pode atuar diretamente no domínio econômico, 
e pode atuar só indiretamente. No primeiro caso, 
assume a forma de empresas públicas propriamen-
te ditas e as sociedades de economia mista, assim 
mencionadas no art. 173, §§ 1º, 2º e 3º, da Cons-
tituição Federal. No segundo caso, atuação indi-
reta, o Estado o faz através de normas, que tem 
como finalidade fiscalizar, incentivar ou planejar; 
o planejamento, como se verá, é somente indicati-
vo para o setor privado. Esta forma de atuação do 

Estado está prevista no art. 174 da Constituição 
Federal” (FONSECA, 2010, p. 107).

É indubitável, portanto, que a atuação do Es-
tado no setor de transporte aéreo tanto nacional 
quanto internacional se dá de forma indireta, por 
meio de regulação.7 

Ainda, como já mencionado, as empresas aé-
reas não são concessionárias de serviços públicos 
propriamente ditos, uma vez que, além de não es-
tarem sujeitas a procedimentos licitatórios prévios, 
também não estão vinculadas aos pressupostos de 
que trata a Lei Federal nº 8.987/1995.

Quanto à regularidade e à continuidade, não 
existem normas que determinem a quantidade 
mínima de voos a serem operados pelas empresas 
aéreas nacionais e estrangeiras, sejam elas regu-
lares ou não regulares. Aliás, uma empresa aérea 
pode obter todas as autorizações requeridas por lei8 
sem assumir o compromisso de dar início, de forma 
imediata, à operação de voos em território nacio-
nal. Essa, inclusive, é a regra a ser observada para as 
empresas aéreas que somente sobrevoam o espaço 
aéreo brasileiro vez que, para tanto, devem ter sido 
previamente autorizadas a operar como empresas 
aéreas não regulares, muito embora não realizem 
pousos e/ou decolagens em território nacional.    

Dessa forma, são as próprias empresas aéreas 
que decidem, de acordo com seus critérios ope-
racionais e econômicos e, portanto, sem qual-
quer intervenção estatal, quais rotas aéreas serão 
exploradas e em qual frequência.9 É também de 
responsabilidade exclusiva das companhias aéreas 
a tomada de decisão acerca de quais voos serão 
descontinuados de forma sazonal ou permanente, 

5. “Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade eco-
nômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscaliza-
ção, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado.”
6. Assevera Américo Luís Martins da Silva que: “[...] o Estado pode 
atuar direta ou indiretamente no domínio econômico. A atuação 
direta assume a forma de empresas públicas (empresas públicas 
propriamente ditas e sociedades de economia mista). Na atuação 
indireta, o Estado o faz através de normas, que têm como finalidade 
fiscalizar, incentivar ou planejar. Em outras palavras, o Estado atua 
diretamente, através de entes da administração descentralizada ou 
surge como agente do processo econômico, sendo que em certas 
oportunidades, por via indireta, usa seu poder normativo, discipli-
nando e controlando os agentes econômicos” (SILVA, 1996, p. 120).
7. Vide a Lei nº 11.182/2005, que cria a Anac e determina, em seu 
art. 2º, sua competência: “Art. 2º - Compete à União, por intermé-
dio da ANAC e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes 
Executivo e Legislativo, regular e fiscalizar as atividades de aviação 
civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária”.
8. Vide o art. 205 do Código Brasileiro de aeroportuária”. 
9. Observando-se, todavia, eventuais restrições decorrentes de acor-
dos bilaterais, multilaterais e tratados internacionais dos quais o 
Brasil seja signatário.  

A atuação do Estado no setor de 
transporte aéreo tanto nacional 
quanto internacional se dá de forma 
indireta, por meio de regulação. 
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não cabendo ao Estado o papel de determinar sua 
continuidade. Logo, resta evidente que os pressu-
postos de regularidade e continuidade, inerentes 
ao serviço público típico,10 não se aplicam ao setor 
aéreo.

Há que se fazer o mesmo raciocínio no que se 
refere a outra característica essencial à prestação 
dos serviços públicos típicos: a modicidade tari-
fária. É cediço que o Estado não é possuidor de 
recursos ilimitados, não lhe sendo possível supor-
tar o ônus de subsidiar todos os serviços públicos 
ofertados à população, o que enseja a cobrança 
de tarifas por sua prestação. Cabe dizer aqui que, 
pelo acima exposto, a discussão doutrinária acer-
ca da aplicabilidade do princípio da gratuidade 
aos serviços públicos está definitivamente supera-
da, razão pela qual não será objeto de análise.

Note-se, no entanto, que a ordem constitu-
cional assegura a prestação de serviços públicos 
a toda a coletividade, sendo que a modicidade na 
fixação das tarifas é essencial à garantia de acesso 
dos usuários a referidos serviços. Caso contrário, 
estar-se-ia diante de flagrante inconstitucionalidade.11 

E essa modicidade tarifária não é aplicável ao 
setor aéreo. Vige atualmente no Brasil o regime de 
liberdade tarifária, instituído pelo art. 49 da Lei 
Federal nº 11.182/200512 e posteriormente regula-
mentado pelas Resoluções Anac nº 16/2008 e nº 
83/2009. Dessa feita, as empresas aéreas nacionais 
e internacionais são completamente livres para 
determinar o valor que cobrarão pelos serviços de 
transporte aéreo que prestarem, cabendo ao mer-
cado sua autorregulação. Esse é um dos pilares 
básicos dos princípios do livre exercício da ativi-
dade econômica e da livre concorrência, ambos 
assegurados pela CF do Brasil de 198813 e afetos à 
atividade econômica em sentido estrito.

Isto posto, é imperioso reconhecer que o servi-
ço de transporte aéreo nacional e internacional se 
consubstancia efetivamente em atividade econô-
mica em sentido estrito e não em serviço público 
típico definido no art. 175 da CF de 1988.  

O Tribunal de Contas da União (TCU) já se 
manifestou nesse sentido em 2008, ao afirmar 
que a operação das empresas aéreas não possui 
as características típicas das atividades objeto das 
concessões propriamente ditas. 

Ao proferir o Acórdão nº 346/2008,14 o TCU 
asseverou que uma importante diferença entre os 
serviços públicos típicos em que se utiliza o insti-
tuto da concessão15 e o transporte aéreo regular é o 
fato de que, nos casos de serviços públicos típicos, 

“a regulação econômica busca proteger os 
consumidores do poder monopolista do prestador 
de serviços. Já o mercado de serviços de transporte 
aéreo é potencialmente competitivo”.

Aduz, ainda, que o processo de desregulamen-
tação desse mercado, experimentado na Europa e 
nos Estados Unidos a partir do fim dos anos 1970, 
demonstrou ganhos de eficiência para o setor, além  
de significativos benefícios para os consumidores, 
em clara alusão aos princípios da livre concorrência 
e livre exercício da atividade econômica. 

10. Sobre a continuidade, o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 deter-
mina as hipóteses em que pode haver interrupção do serviço públi-
co. Assim, em caráter geral, a decisão de continuar prestando – ou 
não – determinado serviço público não está nas mãos do conces-
sionário. Acerca desse tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma 
que, “no direito administrativo, o particular não pode interromper a 
execução do contrato, em decorrência dos princípios da continuida-
de do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o 
particular” (DI PIETRO, 2014, p. 288).
11. “A fixação do valor de tarifas públicas que extrapole o conceito 
de modicidade, vale dizer, o de acessibilidade do usuário ao serviço 
público, revela-se inconstitucional” (SPITZCOVSKY, 2004, p. 111-112).
12. “Art. 49 - Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o 
regime de liberdade tarifária.
§ 1º - No regime de liberdade tarifária, as concessionárias ou permis-
sionárias poderão determinar suas próprias tarifas, devendo comuni-
cá-las à ANAC, em prazo por esta definido.”
13. “Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do tra-
balho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: [...] IV - livre concorrência; [...] Parágrafo 
único - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei.”
14. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br>. Acesso em: 7 mar. 
2019.
15. Cite-se como exemplo a transmissão e a distribuição de energia 
elétrica, bem como a prestação de serviços de telefonia fixa.
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No Brasil, esse movimento de desregulamen-
tação ganhou mais força a partir da adoção do 
regime de liberdade tarifária, cujo maior intuito 
é de promover a concorrência entre os players do 
mercado, o que efetivamente ocorreu no cenário 
nacional inclusive, pelo surgimento e consolidação 
de empresas aéreas que passaram a atuar no país.

Há que se reconhecer, também, que o aumen-
to da concorrência no setor aéreo reforçou o cui-
dado e a preocupação com eventuais infrações à 
ordem econômica.16 

Dando continuidade à análise das característi-
cas do setor aéreo, o TCU fez diversas colocações 
a fim de evidenciar que a natureza jurídica do ser-
viço de transporte aéreo, naquela oportunidade 
(ou seja, em 2008), já não era de concessão típica 
(ou de serviço público). Dentre elas, citamos o 
fato de que os termos e cláusulas contratuais dos 
chamados “contratos de concessão” celebrados 
com as empresas aéreas não atendiam ao disposto 
na Lei Federal nº 8.987/1995. 

Além disso, nos contratos de concessão típica, 
o concessionário tem a seu favor a possibilidade 
de pleitear a revisão contratual, para que se garan-
ta o equilíbrio econômico e financeiro do contra-
to, o que não se aplica ao setor aéreo. Por outro 
lado, as empresas aéreas não são obrigadas a conti-
nuar prestando os serviços em condições que lhes 
sejam desfavoráveis, podendo, a qualquer tempo, 

suspender a operação de determinados voos que 
não lhes sejam vantajosos, de forma temporária 
ou permanente. 

O mesmo não ocorre com os serviços públicos 
típicos, visto que as concessionárias de serviço pú-
blico típico são obrigadas a prestar tais serviços ain-
da que em condições desfavoráveis, como é o caso 
das companhias telefônicas. Para explorar o serviço 
de telefonia em áreas que lhe são extremamente 
rentáveis, as empresas devem, em contrapartida, 
prestar estes serviços também em áreas longínquas, 
onde o retorno financeiro face à infraestrutura dis-
ponibilizada pode não ser vantajoso. De toda sorte, 
não cabe à concessionária de serviços públicos típi-
cos a decisão de deixar de atender a áreas e/ou co-
munidades que não lhe são rentáveis ou até mesmo 
que acarretem prejuízo à sua operação. 

Já no setor aéreo, as empresas aéreas são as úni-
cas responsáveis por eventuais prejuízos em suas 
operações, não lhes sendo autorizado requerer ao 
Estado que promova o reequilíbrio econômico 
e financeiro do suposto “contrato de concessão”. 
Em compensação, é de sua inteira responsabili-
dade e autonomia a decisão de continuar – ou não 
– atendendo a determinados destinos. 

No decorrer dessa análise, assevera o TCU que 
“a rigor, a natureza jurídica dos serviços atuais já 
não é de concessão, sendo que as empresas aéreas 
só se transformariam em concessionárias caso 
houvesse uma alteração completa na legislação 
do setor de aviação civil”. Corrobora ainda que as 
características atuais se assemelham mais ao regi-
me jurídico de “atividade econômica” e não ao de 
“serviço público”.

16. A publicação da Lei Federal nº 11.182/2005 evidencia a clara 
preocupação das autoridades com a política antitruste, ao determi-
nar, em seu art. 6º, que a Anac celebrará convênios com os órgãos 
e entidades do governo federal, competentes sobre a matéria, bem 
como deverá comunicar referidos entes sempre que tomar conhe-
cimento de fato que configure ou possa configurar infração contra 
a ordem econômica, ou que comprometa a defesa e a promoção da 
concorrência, para a adoção das medidas cabíveis. Cabe ressaltar que 
essa preocupação já antecedia a criação da Anac. Em 30/10/2003, o 
Conac, por meio da Resolução nº 2, já havia aprovado determinando 
que as tarifas praticadas no setor aéreo fossem definidas pelo merca-
do, mas incumbiu o então Departamento de Aviação Civil (DAC) 
da tarefa de monitorar essas tarifas e alertar o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência sobre eventual conduta anticompetitiva ou 
abuso de preços, sem que houvesse prejuízo à aplicabilidade do dis-
posto na Lei nº 7.565/1986 e regulamentação complementar.

As concessionárias de serviço 
público típico são obrigadas a 
prestar tais serviços ainda que 
em condições desfavoráveis. 
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Assim, sob todas as perspectivas pelas quais se 
analisem as características do setor, resta cristalino 
que a classificação da natureza do serviço de trans-
porte aéreo tanto nacional quanto internacional 
como serviço público típico definido pelo art. 175 
da CF de 1988 não deve prosperar.  

Em verdade, dadas as suas características e o 
regime jurídico que lhe é aplicável, o serviço de 
transporte aéreo faz parte do rol das atividades 
econômicas em sentido estrito, não estando, por-
tanto, sujeito à intervenção estatal direta que se 
verifica no caso dos serviços públicos típicos. 

4  Considerações finais

Por todo o acima exposto, inobstante a equi-
vocada terminologia empregada pelo legislador 
no art. 175 do Código Brasileiro de Aeronáutica, 
como já demonstrado, não existem argumentos 
jurídicos capazes de sustentar a classificação do 
serviço de transporte aéreo, seja ele nacional ou 
internacional, de passageiros, de carga ou misto, 
como serviço público típico. Ao contrário, a aná-
lise jurídica desenvolvida no presente artigo con-
firma sua classificação como atividade econômica 
em sentido estrito.  

O primeiro enseja, obrigatoriamente, o aten-
dimento de diversos requisitos legais aos quais o 
setor aéreo não está sujeito. Cite-se, entre eles, a 
exigência de licitação prévia e a intervenção di-
reta do Estado em todas as fases de sua operação. 
Já a atividade econômica em sentido estrito tem 
como características básicas a livre concorrência e 
a autorregulação do mercado, fatores esses indubi-
tavelmente presentes no setor aéreo que, diga-se, é 
extremamente competitivo, como expressamente 
reconhecido pelo TCU. 

E a classificação do serviço de transporte aéreo 
nacional e internacional como atividade econômi-
ca em sentido estrito leva à discussão da dinâmica 
entre a redução da regulação e a maior eficiência 
e efetividade dos serviços prestados. 

A livre-iniciativa e a livre concorrência são essen-
cialmente estimuladoras da economia, pois geram 
desenvolvimento econômico e riqueza não só para o 
setor privado, mas também para o Estado, mediante 
o recolhimento de tributos. Ainda, em última instân-
cia, promovem, de forma efetiva, a justiça social, fim 
precipuamente perseguido pela CF de 1988, não 
por acaso denominada de “Constituição Cidadã”. 

Sob a perspectiva puramente econômica, 
quanto maior a arrecadação estatal, mais elevados 
serão os recursos que o Estado terá à sua disposi-
ção para investir em políticas públicas e promoção 
da dignidade da pessoa humana, na medida em 
que tem por obrigação legal destinar tais recursos 
para as áreas em que deve intervir diretamente, 
como saúde, educação e segurança – entre outras 
– a fim de assegurar o bem-estar social.

O cenário de demasiada intervenção estatal – 
característica inerente do setor público e dos ser-
viços que presta – remete a entraves que, se não 
impedem a atuação das empresas, obstam seu 
desenvolvimento e, consequentemente, o desen-
volvimento econômico de toda a nação. Logo, 
cabe ao Estado permitir que as empresas atuem 
de forma livre a promover aumento na geração de 
empregos e criação de oportunidades de negócios 
nos âmbitos nacional e internacional. 

Aplicando-se essa reflexão ao setor aéreo, tem-se 
que as empresas que operam no Brasil o fazem 
por sua conta e risco, não tendo qualquer subsídio 
do governo nacional. Ao contrário, os prejuízos 
por elas eventualmente experimentados não são 
oponíveis ao Estado, face à inaplicabilidade, às 
chamadas “concessões e autorizações de serviços 
aéreos”, do princípio do equilíbrio econômico--
-financeiro do contrato, inerente à concessão de 
serviços públicos típicos. 

Além disso, as empresas aéreas, sejam as na-
cionais, sejam as estrangeiras que atuam no Bra-
sil, são verdadeiras alavancas do desenvolvimen-
to econômico pátrio, na medida em que geram 
milhares de empregos diretos e indiretos, impac-
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tando positivamente no fomento de outros setores 
como, por exemplo, o do turismo. 

Há que se reconhecer, portanto, que o serviço de 
transporte aéreo nacional e internacional é, em sua 
essência, atividade econômica em sentido estrito e, 
dessa forma, via de consequência, deve estar sujeita 
a mecanismos que autorizem a autorregulação da 
indústria, com a consequente redução da interven-
ção estatal na atividade econômica desenvolvida.

Ressalte-se que, de forma alguma, a redu-
ção da intervenção estatal ora defendida tem o 
escopo de afastar completamente a atuação do 
Estado do setor aéreo, mas tão e somente o de 
garantir que, mesmo sendo um setor regulado, os 
princípios da livre concorrência e do livre exer-
cício da atividade econômica permaneçam asse-
gurados, o que, sobretudo, está em consonância 
com a defesa do interesse público. 


