
Por que uma liberalização inteligente do mercado áereo é importante 
alcançar um equilíbrio entre o poder estatal e a liberdade contratual?

Desenvolvimento da pesquisa: A pesquisa é realisado no Brasil e é no inicio. O assunto faz parte da pesquisa de doutorado que se trata da liberalização do mer-
cado Brasileiro com comparaçao na liberalização na Europa. 

Resumo:  As relações entre as companhias aéreas e os Estados na América Latina são reguladas pelas legislações nacionais e, também, por acordos bilaterais 
de serviços aéreos, que muitas vezes impedem as liberdades consagradas na Convenção de Chicago sobre Aviação Civil Internacional. Esses acordos bilaterais 
estabelecem regras como designação da companhia aérea, restrições da capacidade e de preços, determinação dos pontos autorizados, direito à quinta liberdade 
do ar e arranjos cooperativos, resultando em mercados fechados e mais regulados. A liberdade das empresas aéreas é, portanto, bastante restrita, pois os termos 
dos acordos bilaterais de serviços aéreos frequentemente impedem o exercício de todas as liberdades do ar incorporadas na Convenção de Chicago.

Uma solução para o crescimento do mercado aéreo é liberalização fundamentada no conceito de market access liberalisation, que permitiria que todas as com-
panhias aéreas brasileiras, e as de outros países, operassem livremente qualquer rota entre dois países sem restrição à capacidade ou frequência. A principal 
vantagem seria a capacidade de operar a quinta liberdade de serviços aéreos. A quinta liberdade, consiste no direito de transportar passageiros e carga entre o 
território do outro Estado contratante e o território de um terceiro Estado, ou além deste ponto. Um caminho para a liberalização ocorre por meio de acordos de 
céus abertos, uma vez que tais acordos permitem a abertura de novas rotas e diminuem a restrição da capacidade, autorizando as companhias aéreas realizarem 
suas escolhas nas negociações comerciais. Um exemplo foi o acordo Open Skies, entre Estados Unidos e Brasil, assinado em 2011, com a liberalização total vis-
à-vis das empresas aéreas a partir de 2015. Uma das razões que possibilitou que esse acordo fosse facilmente concluído foi a ausência expressa sobre a quinta 
liberdade, e este é um dos motivos para não haver um acordo de céu aberto entre União Europeia e Brasil. Em vez disso, conforme as regras estabelecidas dentro 
desses acordos bilaterais de serviços aéreos, as empresas aéreas podem fixar os preços como bem entenderem e podem celebrar contratos com outras empre-
sas, desde que respeitem as regras impostas pelas autoridades públicas.
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Problema de pesquisa: Por que uma liberalização inteligente do mercado áereo é importante alcançar um equilíbrio entre o poder estatal e a liberdade contratual?

Objectivos: O presente projeto objetiva demonstrar que os acordos bilaterais restringem não apenas a liberdade contratual das empresas aéreas, mas, igualmente, 
o desenvolvimento do próprio mercado e a oferta de opções para os consumidores.

Metodologia: análise qualitativa, da revisão da literatura jurídica e das legislações sobre o assunto.

Resultados: Este trabalho demonstra que a liberalização promove as liberdades do ar, que são um conjunto de direitos de aviação comercial que concede às com-
panhias aéreas de um país o privilégio de entrar e pousar no espaço aéreo de outro, conforme dispõe a Convenção de Chicago. Essa abertura do mercado aéreo 
permitiria um aumento no número de voos. Além disso, este projeto demonstra que a celebração de acordos de céu aberto podem beneficiar tanto os países do 
Mercosul como também os demais países da América Latina. Liberalizando o mercado brasileiro, o mercado aéreo com o Mercosul melhorará a posição das em-
presas aéreas no mercado, os consumidores terão mais opções e, em última análise, uma redução no preço das passagens aéreas. A atual situação não asse-
gura um equilíbrio entre a liberdade contratual das partes e do poder estatal, mas ao contrário, ao Estado é atribuído muito poder para acordos internacionais. É 
po meio da liberalização que se alcançará o equilíbrio no mercado de aviação, oferecendo mais benefícios, evitando monopólios e garantindo maior concorrência 
comercial.
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