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Sumário: O artigo aborda o fenômeno do uso compartilhado de 
infraestruturas afetas tanto às redes que atendem o setor de dis-
tribuição de energia elétrica como o setor de telecomunicações: 
os chamados Postes de Luz. O estudo elenca alguns marcos re-
gulatórios editados para o enfrentamento do tema do comparti-
lhamento dessas infraestruturas, quais sejam as resoluções con-
juntas no. 01/99 e no. 04/2014, as quais apontam para os esfor-
ços do regulador em conduzirem ações coordenadas entre si. 
Aponta-se, ainda, para a insuficiência dessas tentativas com vis-
tas à mitigação das ocupações irregulares de Postes de Luz, con-
forme diagnóstico feito pela Aneel e Anatel na Consulta Pública 
Aneel no. 16/2018. Por fim, propõe-se a intensificação de solu-
ções e alternativas coordenadas, especialmente com vistas à edi-
ção de incentivos apropriados aos atores dos setores afetados 
para que implementem o compartilhamento de forma lícita, em 
conformidade com a regulação vigente. 
 
Palavras-Chave: Compartilhamento de Postes de Luz. Sobre-
carga. Distribuição de Energia Elétrica. Telecomunicações. 
Coordenação Regulatória.  
 
Abstract: This paper intends to analyze the phenomenon of the 
sharing of certain essential infrastructures to the energy market 

 
1 Mestrando em Direito da Regulação pela Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio). Graduado em Direito pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. 
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by the telecommunications players: the lampposts. The paper 
addresses some of the efforts made by the Brazilian regulatory 
agencies in order to accommodate this phenomenon, by the res-
olutions number 01/99 and 04/2014, which indicates the regula-
tory bodies’ concerns to establish a ground of coordination be-
tween them in inspecting the phenomenon. The study also ana-
lyzes the lack of these attempts in order to mitigate the irregular 
use of lampposts by the telecommunications’ players, diagnosed 
by the regulatory agencies, Aneel and Anatel, in a study pro-
vided by them with the purposes of reviewing the regulatory 
framework regarding the phenomenon and some of their reflects 
to the economic players from its relevant markets, the “Consulta 
Pública Aneel no. 16/2018”. The paper claims the for an inten-
sification of coordinated solutions and alternatives by the regu-
latory bodies, especially in order to refrain the irregular use of 
the lampposts and to create the adequate incentives for the play-
ers from the relevant markets in implementing the sharing of the 
lamppost as sated by the Brazilian regulatory framework.          
 
Keywords: Sharing of Lampposts. Eletric Power Distribution. 
Regulatory Coordination.  
 
INTRODUÇÃO 
 

 presente estudo parte da análise de um fenômeno 
multidisciplinar enfrentado por dois segmentos de 
atividades econômicas distintas, no entanto não 
menos essenciais à sociedade: a  distribuição da 
energia elétrica e os serviços de telecomunica-

ções.  
O fenômeno consiste no uso compartilhado de determi-

nadas infraestruturas empregadas nas redes tituladas e emprega-
das pelas sociedades concessionárias prestadoras se serviços de 
distribuição de energia elétrica, por parte de sociedades 
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prestadoras de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (“STFC“)2, 
Serviço Móvel Pessoal (“SMP”) 3 e Serviços de Comunicação 
Multimídia (“SCM”) 4: os Postes de Luz.   

Os Postes de Luz são infraestruturas essenciais à arqui-
tetura das redes que atendem às sociedades concessionárias pres-
tadoras de serviços de distribuição da energia elétrica. No en-
tanto, diante das necessidades prementes de prestadoras de ser-
viços de STFC, SMP e SCM, doravante simplesmente identifi-
cados conjuntamente como os serviços de Telecomunicações, 
tornaram-se elementos não menos importantes no emprego das 
redes que a atendem às últimas. 

O compartilhamento dos Postes de Luz é resultado da 
constatação da relevância dessas infraestruturas tanto como ele-
mentos essenciais às redes que atendem à atividade de distribui-
ção de energia elétrica, desenvolvidas pelas concessionárias, 
quanto às prestadoras de serviços de Telecomunicações, as quais 
se utilizam de pontos instalados nos Postes de Luz para a fixação 
de suas redes.  

O estudo reconhece o compartilhamento de Postes de 
Luz como uma solução essencial especialmente ao desenvolvi-
mento da arquitetura das redes que atendem às Telecomunica-
ções, de maneira que há demanda intensa por pontos de fixação 
nessas infraestruturas por parte das prestadoras de serviços nela 
encerrados.  

O artigo, contudo, propõem-se a de demonstrar que as 
soluções coordenadas editadas pelas agências responsáveis pela 
regulação de dois segmentos impactados pelo fenômeno, quais 
sejam a Agência Nacional de Energia Elétrica (“Aneel”) e a 
Agência Nacional de Telecomunicações (“Anatel”), não foram 
suficientes para o enfrentamento de externalidades negativas so-
brevindas do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz, 

 
2 Resolução nº 477 da ANATEL, de 07 de agosto de 2007. Art. 3º. (…) XXVI. 
3 Resolução nº 477 da ANATEL, de 07 de agosto de 2007. Art. 4º. 
4 Resolução nº 614 da ANATEL, de 28 de maio de 2013. Art. 3º. 
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quais sejam as ocupações irregulares.  
O estudo procura esmiuçar a maneira como a Aneel e a 

Anatel avaliaram os resultados dos marcos regulatórios relacio-
nados ao compartilhamento dos Postes de Luz, notadamente a 
Resolução Conjunta da Anatel e Aneel no. 04/2014 (a “Resolu-
ção Conjunta 04/2014”), editada na sequência da Resolução 
Conjunta no. 01 de 1999, pela Anatel, Aneel e Agência Nacional 
do Petróleo (“ANP”) (a “Resolução Conjunta 01/99”).  

O ponto de partida é o diagnóstico feito pelas agências 
sobre a maneira e em que medida a edição da Resolução Con-
junta 01/99 e da Resolução Conjunta 04/2014 foram capazes de 
franqueá-las instrumental capaz para o enfrentamento das supra-
citadas externalidades negativas advindas do compartilhamento 
dos Postes de Luz. 

Fundamentado nos resultados coletados após a edição da 
Resolução Conjunta 04/2014, notadamente de que os marcos re-
gulatórios não consistiram em medidas suficientes e bastantes 
para o represamento e o tratamento de externalidades negativas 
sobrevindas do compartilhamento dos Postes de Luz, como a 
proliferação desordenada do fenômeno, a hipótese do estudo é a 
de que as agências poderiam incrementar os seus atos e campos 
de atuação coordenadas, com o uso de ferramentas a elas fran-
queadas com vistas à implementação de estratégias mais inten-
sas em coordenação regulatória, de maneira a viabilizar atuações 
mais eficazes e em prol da regulação do fenômenos, por meio da 
edição de incentivos adequados aos atores econômicos nele en-
volvidos. 

Após a edição da Resolução Conjunta 04/2014, os resul-
tados coletados pelo regulador, notadamente pela Aneel e Ana-
tel, foram no sentido de que o marco regulatório não foi capaz 
de acomodar algumas externalidades negativas advindas do 
compartilhamento dos Postes de Luz. Isto porque o fenômeno se 
desenvolveu de forma desordenada, o que resultou na sobrecar-
rega de determinadas infraestruturas, localizadas em perímetro 
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de interesse das prestadoras de serviços de Telecomunicações,  
enquanto paralelamente há infraestruturas ociosas, especial-
mente aquelas localizadas geograficamente em áreas distantes 
dos centros urbanos, portanto menos apelativas às sociedades re-
guladas pela Anatel.  

O estudo destaca, ainda, alguns contornos recentes de 
maior sensibilidade atribuídos ao fenômeno, à medida que as 
concessionárias de energia elétrica, por vezes pressionadas em 
procedimentos próprios a solucionarem o problema da sobre-
carga dos Postes de Luz por elas titulados, inadvertidamente re-
tiram e cortam os cabos que atendem à arquitetura das redes das 
prestadoras de serviços de Telecomunicações. 

Na sequência, passa-se à identificação de algumas ferra-
mentas consagradas pela Teoria da Regulação como capazes de 
intensificar as práticas coordenadas, as quais poderiam ser se-
guidas por Aneel e Anatel com vistas ao seu enfrentamento de 
modo mais eficaz, por meio da criação de incentivos adequados 
em prol da adoção do compartilhamento lícito dos Postes de Luz. 

Por derradeiro, diante da recente proposta de revisão da 
Resolução Conjunta 04/2020, inclusive mediante a elaboração 
de um estudo de Avaliação de Impacto Regulatório (“AIR”), por 
iniciativa da Aneel e da Anatel, o estudo conclui que a investida 
das agências, consistente na revisão do marco regulatório em 
análise, inaugura novo capítulo na coordenação do regulador, de 
maneira que tem a potencialidade de incentivar o incremento de 
soluções desta natureza.  

 
1. O COMPARTILHAMENTO DE POSTES DE LUZ 

 
O relacionamento entre as indústrias de Telecomunica-

ções e de energia elétrica retroage ao período de gestão estatal 
na prestação de ambos os serviços públicos, de energia e de te-
lefonia fixa (STFC). 

O fenômeno do compartilhamento de Postes de Luz está 
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intrinsicamente relacionado com a demanda direcionada às pres-
tadoras de serviços de Telecomunicações para a construção de 
infraestruturas de redes que atendam ao segmento. 

O setor de Telecomunicações se vê fortemente impac-
tado por uma demanda cada vez maior de construção de redes e 
infraestruturas capazes de absorverem o tráfego de dados em vo-
lume crescente. Os fluxo de dados é crescente em razão do ad-
vento de novas tecnologias, como evolução das tecnologias 2G, 
3G, 4G e mais recentemente, as expectativas correlatas à tecno-
logia 5G. 

Mas não é só. A demanda pela construção e manutenção 
de infraestruturas e redes que atendam ao setor das Telecomuni-
cações também é influenciada pela comercialização cada vez 
mais crescente de equipamentos como as Smart Tvs, além da pe-
netração das sociedades prestadoras de conteúdo por meio da es-
trutura das Telecomunicações, como as sociedades Over-The-
Tops (“OTTs”). A mudança do perfil comportamental da novas 
gerações e dos consumidores dos serviços de Telecomunicações 
indicam para a migração cada vez mais intensa do consumo de 
dados ao invés de voz.    

Os fatores acima identificados possuem forte influência 
no direcionamento das prestadoras de serviços de Telecomuni-
cações de ampliarem, ao longo do tempo, os seus investimentos 
em infraestruturas de rede, especialmente com o intuito de aten-
dimento das demandas crescentes a elas endereçadas por redes 
capazes de atenderem os  usuários, ou consumidores desses ser-
viços. 

Outras motivações relacionadas à estrutura e ao histórico 
do próprio setor de Telecomunicações contribuíram para que os 
seus atores não coordenassem as suas inciativas e tampouco in-
vestimentos com vistas à criação de redes compartilhadas. Este 
comportamento acarretou em que cada uma das prestadoras de 
serviços de Telecomunicações, sejam de SMP, STFC, ou SCM, 
construíssem historicamente as suas redes de forma autônoma e 
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apartadas.    
O mercado foi incialmente estruturado em modelo de 

monopólio natural, com a presença de uma empresa estatal por 
cada unidade da federação (o “Sistema Telebrás”). Por conse-
guinte, era evidente a existência de barreiras à entrada de novas 
sociedades no mercado. 

Essas barreiras à entrada decorriam do reconhecimento 
dos altos investimentos necessários à construção das infraestru-
turas de rede que atendiam ao segmento das Telecomunicações, 
o que implicava em desincentivo à entrada de novos atores no 
mercado.   

Com o advento da Emenda Constitucional no. 8 de 1995 
(“EC 08/95”), a edição da Lei no. 9.472 de 1997 (“LGT”), além 
da criação da Anatel, o setor das Telecomunicações sofreu uma 
abertura para a entrada de novos atores privados, além da con-
sequente consagração de uma dicotomia do regime de prestação 
dos serviços de Telecomunicações nos regimes público e pri-
vado5. 

O cenário acima resumido, relativo a forma como se es-
truturou o segmento das Telecomunicações, no Brasil, é didático 
para demonstrar a acirrada concorrência no setor. Vale destacar 
que os atores, desde a edição da  EC 08/95, muita embora o mer-
cado não mais se estruturasse em uma estrutura exclusiva de ser-
viços públicos6, em que há uma tendência à migração para 

 
5 “Com a Emenda Constitucional nº. 8, de 15 de agosto de 1995, que alterou a redação 
do art. 21, incisos XI e XII, a, da Constituição de 1988, deu-se o início da nova política 
do setor de telecomunicações. Da simples leitura desses dispositivos, evidenciam-se 
as alterações introduzidas no texto constitucional: 1º) supressão do monopólio estatal 
sobre os serviços de telecomunicações; 2º) uniformização do regime de exploração 
dos serviços de telecomunicações, agora concentrados no inciso XI; 3º) a exigência 
de uma lei sobre ‘a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais`”. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti; Regime Jurí-
dico das Telecomunicações: Autorização, Permissão e Concessão; Revista interesse 
público; v.3; n.12; out./dez. 2001; p. 123). 
6 “As transformações do setor de telecomunicações em todo o mundo decorreram de 
três principais fatores indissociavelmente ligados: I) globalização da economia; II) 
evolução tecnológica; e III) velocidade das mudanças no Mercado e nas necessidades 
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modelo de monopólio natural, demonstraram um comporta-
mento de construírem e investirem em infraestruturas de redes 
de forma isolada e próprias. O comportamento também resulta 
da constatação de que a titularidade dessas infraestruturas de 
rede implicaria em diferencial concorrencial entre os atores eco-
nômicos.      

Portanto, seja para os novos entrantes no mercado ao 
longo do tempo7, que necessariamente tinham de investir em re-
des próprias, seja para os atores que se posicionaram como líde-
res do mercado, notadamente no Brasil um mercado estruturado 
com quatro grandes e principais atores, a necessidade de cons-
trução de redes próprias sempre foi uma demanda com a qual 
tiveram de conviver.   

 
1.1. A LEI No. 9.472 DE 1997 (LEI GERAL DAS TELECO-
MUNICAÇÕES OU LGT) 

 
A necessidade de construção de redes próprias, por parte 

dos atores do setor de Telecomunicações, criou um 
 

dos consumidores, aliada à falta de recursos para novos investimentos. Economica-
mente, constata-se a passagem do modelo de exploração monopolista (até a década de 
80), seja estatal  (como era no Brasil) ou privado (situação encontrada nos Estados 
Unidos, a AT&T, ainda que submetida a uma intense regulação) para um ambiente 
concorrencial.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de, 1969; Direito dos serviços públi-
cos; 3a. ed; Rio de Janeiro; Forense; 2013; p. 257).   
7 O trecho adiante é extraído do trabalho de Sayonara de Amorim Gonçalves Leal e 
se apresta com grande utilidade para o presente estudo: “Como previsto na Lei Geral 
de Telecomunicações, o Sistema Telebrás foi reagrupado em três holdings regionais, 
mais a Embratel que foi privatizada individualmente. Uma comissão especial de su-
pervisão, criada pelo Ministério das Comunicações se encarregou da condução de 
todo o processo de privatização do setor. O Banco Nacional de Desenvolvimento So-
cial (BNDES) conduziu a desestatização das teles, até finais de 1998. Em julho de 
1998, após passar por um processo de avaliação, a Telebrás foi leiloada.” (LEAL, 
Sayonara de Amorim Gonçalves; Algumas considerações sobre o modelo de regula-
ção do mercado brasileiro de telecomunicações: os mecanismos de controle público 
presentes na regulamentação do setor e o papel da Agência Nacional de Telecomu-
nicações – Anatel; in Revista Electrónica Internacional de Economía de las Tecno-
logías de la Iformación y de la Comuicación; Volumen II; Numero 3; Septiembre a 
Diciembre de 2000; pp. 57-75; pág. 64). 
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comportamento de racionalidade até questionável desses atores, 
de estruturarem as suas arquiteturas de rede de forma a atende-
rem exclusivamente às suas demandas e necessidades, sem 
muita coordenação e de maneira desordenada e até em certa me-
dida caótica8. 

 
8 A Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório da Aneel no. 16/2018, ou 
Tomada de Subsídios da Anatel de no. 28/2018, reconhece o cenário identificado no 
estudo: “Projeções do fabricante de equipamentos Cisco dão conta de tráfego Internet 
global terá mais do que triplicado entre 2016 e 2021, seguindo uma taxa composta de 
crescimento anual de 26% e alcançando até lá o equivalente a 125 vezes de todo o 
volume de tráfego do ano de 2005. O consumo de vídeo será responsável por aproxi-
madamente 80% de todo o tráfego da Internet em 2021, a velocidade média das cone-
xões de banda larga será de 53 Mbps e um acesso domiciliar será responsável em 
média por cerca de 155 Gigabytes de tráfego Internet por mês. Considerando esse 
cenário de crescimento exponencial do tráfego, a abordagem definitiva e perene capaz 
de efetivamente propiciar esse tipo de experiência no acesso fixo à Internet compre-
ende o conjunto de soluções de rede de acesso de fibra óptica (FTTx), em suas dife-
rentes topologias. No Brasil, não é uma coincidência que os prestadores competitivos 
apostaram fortemente no lançamento de redes próprias de fibra óptica até a casa do 
assinante, buscando uma maior autonomia e flexibilidade na diferenciação de ofertas 
e na experiência do consumidor. Também os maiores operadores têm inserido em seu 
portfólio de investimentos planos de construção de rede óptica até a residência. Por 
óbvio que toda essa capacidade de rede está e se manterá altamente vinculada com a 
sustentação aérea em postes de distribuição de energia. Quanto à quinta geração de 
comunicações móveis, para além do simples aumento das velocidades oferecidas por 
suas antecessoras, o 5G se pretende a uma oferta realmente massiva de comunicações 
de altíssima confiabilidade, de baixa latência, inclusive e especialmente entre máqui-
nas. Para cumprir com todas essas expectativas, há um esforço grande da indústria em 
padronizar e disponibilizar novos segmentos de espectro. Mas tão importante quanto 
o aumento da capacidade espectral é o movimento de fortalecimento e adensamento 
das redes para aprimorar a capacidade de processamento e permitir o escoamento 
desse volume de tráfego gerado. Com essa orientação de adensamento de rede e o 
emprego de frequências substancialmente mais elevadas, projeta-se para o 5G a ado-
ção ampliada de soluções de raio cobertura mais reduzido, do tipo small cells ou hot 
spots WiFi, algumas de alcance limitado a dezenas de metros. Também por essa ver-
tente o poste se revela fundamental, sendo provavelmente a principal infraestrutura 
candidata à sustentação aérea dos elementos irradiantes dessas small cells 5G. A 
mesma rede de postes deve ainda servir de suporte ao cabeamento de fibra óptica de 
conexão e transporte de tráfego (backhaul) das small cells 5G.” (ANEEL, Agência 
Nacional de Energia Elétrica; ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações; 
CONSULTA PÚBLICA PARA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO: Revisão da 
Regulamentação de Compartilhamento de Postes de Energia Elétrica por Prestado-
ras de Serviços de Telecomunicações; setembro de 2018; Modelo Versão 2.1; 
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O comportamento identificado junto aos atores do setor 
de Telecomunicações, resultante na construção de suas redes de 
forma consideravelmente desordenada e pouco coordenada, en-
controu uma primeira tentativa de enfrentamento na LGT, por 
meio do estabelecimento de uma racionalidade lógica em favor 
do compartilhamento.     

A LGT, no seu artigo 739, passou a garantir aos presta-
dores de serviços de Telecomunicações o direito de utilizarem 
os postes de propriedade das distribuidoras de energia elétrica, 
mediante o pagamento “de forma não discriminatória e a preços 
e condições justos e razoáveis”, sem que houvesse subsídio cru-
zado entre os setores. 

 
1.2. A RESOLUÇÃO CONJUTA 01/99 

 
Na sequência do esforço contido na LGT, a Aneel, a 

Anatel e a ANP, editaram a Resolução Conjunta 01/99, por meio 
da qual o regulador, no seu artigo 1o.10, tencionou a fixação de 
diretrizes para o compartilhamento de infraestruturas entre os 
setores de energia elétrica, Telecomunicações e petróleo. 

A Resolução Conjunta 01/99 já demonstrava o reconhe-
cimento do regulador de que os segmentos de Telecomunica-
ções, de energia elétrica e de petróleo, porque são estruturados e 
dependem de estruturas de rede, potencialmente poderiam inau-
gurar algum grau de racionalidade entre si com especial atenção 
ao reconhecimento da existência de compatibilidade entre essas 
estruturas de rede de forma a permitir e justificar o uso comum 
de infraestruturas que nelas se inserem.  

O racional do regulador, que transborda na edição de re-
soluções conjuntas, denota preocupações centrais encerrada em 

 
TOMADA DE SUBSÍDIO PARA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO: Revisão 
da Regulamentação de Compartilhamento de Postes de Energia Elétrica por Presta-
doras de Serviços de Telecomunicações; pág. 15). 
9 Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Art. 73.  
10 Resolução Conjunta no. 01 de 1999. Art. 1o. 
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duas grandes dimensões: (i) a efetiva regularização da ocupação 
dos Postes de Luz, que se perceberam ocupados de maneira al-
tamente desordenada; e (ii) a forma e o cálculo da justa remune-
ração, do preço, em decorrência do compartilhamento de pontos 
de fixação nesses Postes de Luz.  

A Resolução Conjunta 01/99 estabeleceu um procedi-
mento consistente em sequência de passos que devem ser segui-
dos pelos atores interessados no compartilhamento dos Postes de 
Luz11. No primeiro dos cinco passos, a prestadora de serviços de 
Telecomunicações deve entrar em contato com a distribuidora 
de energia elétrica para se informar sobre a disponibilidade de 
infraestrutura e as condições de compartilhamento. 

No segundo passo, as condições para o compartilha-
mento são apresentadas pela distribuidora. Essas condições não 
podem ser discriminatórias e devem abranger informações sobre 
preços e prazos. O terceiro passo consiste na solicitação do com-
partilhamento, procedida pela prestadora de serviços de Teleco-
municações formalmente e mediante a forma indicada pela dis-
tribuidora de energia elétrica, o que inclui a solicitação de infor-
mações necessárias para a análise de viabilidade técnica. 

O quarto passo encerra a análise da Anatel e o envio à 
Aneel, para homologação e aprovação, caso a distribuidora de 
energia elétrica aprove o compartilhamento do Poste de Luz. O 
quinto e último trata da forma como o compartilhamento será 
instrumentalizado. Com fundamento no art. 20 da Resolução 
Conjunta 01/99, o contrato de compartilhamento a ser subscrito 
pelos atores interessados deverão conter cláusulas essenciais e 
que a eles indispensáveis ao parecer favorável à homologação12. 

A Resolução Conjunta 01/99, conforme o seu artigo 23, 
atribui à Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos, 

 
11 A informação foi obtida junto ao guia rápido “Compartilhamento de Postes”, con-
sultado na página da Anatel(https://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?op-
tion=com_anexarlink&hash=28b5defb4afa9088283848046dd47ae6&name=Com-
partilhamento%20de%20Postes.pdf), acessado aos 27 de maio de 2020.  
12 Resolução Conjunta no. 01 de 1999. Art. 20. 
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organizada pela Aneel e Anatel, a competência para a resolução 
de conflitos havidos entre as prestadoras de serviços de Teleco-
municações e as sociedades distribuidoras de energia elétrica13. 

 
1.3. A RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014  

 
Na sequência dos esforços do legislador e do regulador, 

notadamente identificados na redação no artigo 73 da LGT e no 
disposto na Resolução Conjunta 01/1999, Aneel e Anatel edita-
ram a Resolução Conjunta 04/2014, responsável pela aprovação 
do preço de referência para o compartilhamento dos Postes de 
Luz entre as sociedades distribuidoras de energia elétrica e pres-
tadoras de serviços de Telecomunicações. 

A Resolução Conjunta 04/2014 enfrentou o fenômeno do 
compartilhamento de Postes de Luz sob três perspectivas dife-
rentes. Na primeira delas, o regulador estabeleceu o valor de R$ 
3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência 
do ponto de fixação para o compartilhamento dos Postes de 
Luz14, e que passou a ser utilizado pela Comissão de Resolução 
de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas acaute-
latórias, quando esgotada a via negocial entre atores regulados 
dos setores das Telecomunicações e de energia elétrica15. 

A segunda perspectiva se depreende do disposto no Art. 
2º da Resolução Conjunta. O dispositivo estabelece que as pres-
tadoras de serviços de Telecomunicações, pertencentes a um 
mesmo grupo econômico, não poderiam ocupar mais de 1 (um) 
ponto de fixação em cada Poste de Luz16. 

A terceira e derradeira perspectiva, direcionada aos ato-
res interessados no compartilhamento, sobrevém do disposto no 

 
13 Resolução Conjunta no. 01 de 1999. Art. 23. Parágrafo único.  
 
14 Resolução Conjunta no. 04 de 2014. Art. 1º.  
15 Resolução Conjunta no. 04 de 2014. Art. 1º., §2º.  
16 Resolução Conjunta no. 04 de 2014. Art. 2º.  
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artigo 4o. da Resolução Conjunta 04/201417. O dispositivo 
elenca os critérios que devem ser seguidos pelas prestadoras de 
serviços de Telecomunicações com vistas à ocupação de Postes 
de Luz. Elas deveriam seguir o plano de ocupação de infraestru-
tura, editado pelas sociedades distribuidoras de energia elétrica, 
além das normas técnicas aplicáveis. 

A Resolução Conjunta 04/2014 se dedicou ao estabele-
cimento de um valor de referência específico a título de justa 
remuneração, por parte das prestadoras de serviços de Teleco-
municações às sociedades distribuidoras de energia elétrica, em 
decorrência do compartilhamento dos Postes de Luz. 

 
2. O LEGADO DA OCUPAÇÃO DESORDENADA DOS POS-
TES DE LUZ 

 
No entanto, a Resolução Conjunta 04/2014 não se debru-

çou propriamente sobre o problema do legado da ocupação de-
sordenada dos Postes de Luz por parte das prestadoras dos ser-
viços de Telecomunicações. Este fenômeno se desdobra em, ao 
menos, três externalidades negativas postas ao regulador: (a) a 
sobrecarga de Postes de Luz, que acarretam em inegáveis riscos 
à segurança da população; (b) a ocupação de Postes de Luz de 
forma irregular, à medida que historicamente as prestadoras de 
serviços de Telecomunicações ocuparam os Postes de Luz de 
distribuidoras de energia elétrica sem que sequer estas tivessem 
conhecimento da ocupação; (c) a manutenção de ocupação de 
pontos de fixação em Postes de Luz meramente como barreira à 
entrada de novos atores entrantes no mercado de Telecomunica-
ções.    

 
2.1. A SOBRECARGA NOS POSTES DE LUZ 

 
Esta externalidade está diretamente relacionada com o 

 
17 Resolução Conjunta no. 04 de 2014. Art. 4º. 
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fato de que historicamente a maneira como o setor de Telecomu-
nicações se desenvolveu acarretou em que os atores deste mer-
cado tivessem nas redes que atendem aos serviços por eles pres-
tados um diferencial concorrencial. 

Desta forma, incrementar as suas respectivas redes com 
vistas a que um número maior de potenciais clientes e/ou usuá-
rios tivessem acesso aos serviços por eles prestados transfor-
mou-se em sinônimo de liderança em mercado altamente con-
corrido.   

Este comportamento dos atores desses mercados resultou 
em que muitas vezes as demandas por ocupações em Postes de 
Luz se desse de uma forma muito intensa, o que implica dizer 
que muitos desses Postes de Luz se encontram em situação de 
sobrecarga. Consequentemente, as infraestruturas sobrecarrega-
das indicam sérios riscos à segurança da população decorrente 
tanto da falta de manutenção da fiação em excesso instalada nos 
postes, quanto pelo fato de que o excesso de carga nas infraes-
truturas tornam passíveis potenciais quedas das estruturas. 

 
2.2. A OCUPAÇÃO IRREGULAR NOS POSTES DE LUZ  

 
A ocupação irregular dos Postes de Luz decorre especi-

almente do fato de que as prestadoras de serviços de Telecomu-
nicações historicamente utilizaram pontos de fixação em Postes 
de Luz, para a arquitetura de suas redes, sem que observassem 
nenhuma das formalidades previstas ao menos desde a edição da 
Resolução Conjunta 01/99.  

As ocupações irregulares, além de corroborarem para os 
riscos à segurança da população, conforma já esmiuçado no item 
2.1. precedente, também trazem outro efeito nocivo ao modelo 
pensado para o compartilhamento de infraestruturas de redes dos 
dois setores econômicos: não há o pagamento da justa remune-
ração pelas sociedades que fazem uso das infraestruturas das 
concessionárias de distribuição de energia elétrica. Portanto, o 
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racional econômico encerrado na estrutura de compartilhamento 
acaba por se ver prejudicado pela prática da conduta irregular 
das prestadoras de serviços de Telecomunicações. 

 
2.3. A MANUTENÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO COMO 
BARREIRA À ENTRADA 

 
Esta externalidade não foi contida pelo artigo 2o. da Re-

solução Conjunta 04/2014. Mesmo ao estabelecer que as presta-
doras de serviços de Telecomunicações individualmente, ou o 
conjunto de prestadoras de serviços de Telecomunicações que 
possuam relação de controle como controladoras, controladas, 
ou coligadas, não podem ocupar mais de 1 (um) Ponto de Fixa-
ção em cada Poste de Luz, o dispositivo não foi capaz de sozinho 
impedir a prática perversa de ocupação dos Postes de Luz como 
forma de se evitar que novos entrantes no segmento possam tam-
bém fazer uso dessas estruturas. 

Ora, os Postes de Luz possuem limitações físicas quanto 
ao uso para a instalação de cabos das redes de Telecomunica-
ções. Além disso, as infraestruturas preponderantemente aten-
dem às redes de energia elétrica, por razões óbvias. O setor de 
energia elétrica é estruturado em modelo de concessões de ma-
neira que em comparação com as segmento das Telecomunica-
ções, estrutura-se de maneira muito mais ordenada. 

Os Postes de Luz, portanto, traduzem-se por recursos es-
cassos, de modo que os atores do setor de Telecomunicações se 
utilizam de pontos de fixação nessas infraestruturas muitas das 
vezes com o objetivo de restrição de suas capacidades à recepção 
de redes de outros atores, ou até mesmo de sociedades entrantes 
no segmento.    

 
2.3. A EFICÁCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014 

 
Associadas às externalidades negativas acima 
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identificadas, o cenário ainda foi acirrado pelas recentes investi-
das das sociedades concessionárias de distribuição de energia 
elétrica, as quais, instadas por autoridades como as municipali-
dades, o Ministério Público, a própria Aneel, ou até mesmo os 
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (os “PRO-
CONs”), muitas das vezes à revelia das prestadoras de serviços 
de Telecomunicações, passaram a retirar, ou cortar, os cabos das 
redes de telecomunicações instalados em Postes de Luz de suas 
redes.  

A eficácia da Resolução Conjunta 04/2020, conforme de 
depreenderá no item subsequente, é questionável ao menos com 
relação ao enfrentamento do problema das ocupações irregulares 
muitas das vezes perpetradas pelas prestadoras de serviços de 
Telecomunicações, que não seguem exatamente os passos já há 
muito previstos na Resolução Conjunta 01/99. 

A Resolução Conjunta 04/2014 representou uma tenta-
tiva de Aneel e Anatel ao enfrentamento do fenômeno do com-
partilhamento dos Postes de Luz. Ela reflete, ainda, um marco 
regulatório importante, na sequência da Resolução Conjunta 
01/99, editada pela Aneel, Anatel e ANP. No entanto, o regula-
dor reconhece o cumprimento de um seu ciclo regulatório, tanto 
é assim que propôs a sua revisão mediante o chamamento de 
Consulta Pública, pela Aneel, e da Tomada de Subsídios, pela 
Anatel, com vistas à revisão regulatória.  

 
3. OS RESULTADOS COLETADOS PELO REGULADOR 

 
Conforme se esmiuçará em item oportuno deste trabalho, 

o regulador propôs a revisão de marco regulatório que trata do 
compartilhamento de Postes de Luz por meio de Consulta Pú-
blica Aneel no. 16/2018 e a Tomada de Subsídios de no. 
28/2018, pela Anatel (doravante para fins deste artigo identifi-
cados conjuntamente como a “Consulta Pública”). 

A Consulta Pública organizou a problemática sobrevinda 
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do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz sob duas 
dimensões, quais sejam (i) o problema da regularização da ocu-
pação das infraestruturas; e o (ii) a justa remuneração pelo com-
partilhamento dos pontos de fixação nos Postes de Luz. 

 
3.1. A REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS POSTES 
DE LUZ 

 
As características do setor das Telecomunicações, con-

forme previamente indicadas, são ilustrativas para a identifica-
ção do comportamento, com racionalidade restrita, por parte de 
seus atores, de modo que historicamente estruturaram as suas 
redes, que atendem ao setor das Telecomunicações, de maneira 
totalmente independentes entre si.  

Esta peculiaridade gera o efeito de que a ocupação dos 
Postes de Luz segue uma trajetória desordenada e até mesmo 
caótica em algumas circunstâncias. Vale destacar a diversidade 
das externalidades negativas sobrevindas dessa ocupação reco-
nhecidamente desordenada. Dentre elas, destaca-se o acirra-
mento das relações entre as prestadoras de serviços de Teleco-
municações e as concessionárias de distribuição de energia elé-
trica, o que se evidencia, exemplificativamente, quando as últi-
mas, muitas vezes instadas pelos mais diversos órgãos da Admi-
nistração, removem o cabeamento de fibras óticas de suas infra-
estruturas18. 

 
18 Conforme esclarece a Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel 
no. 16/2018, ou Tomada de Subsídios Anatel de no. 28/2018 “Verifica-se nos postes 
a ocupação de prestadoras com contrato regular, outras ocupando irregularmente, 
tendo em vista a quantidade de pontos contratados ser inferior ao que de fato ocupa, 
seja na quantidade de postes, ou na quantidade de posições ocupadas em cada poste. 
Há ainda, aquelas que ocupam clandestinamente, sem possuir sequer a contratação 
dos pontos com a distribuidora. Por outro lado, a rotina de fiscalização das distribui-
doras no controle de seus ativos tem se mostrado ineficaz para coibir tais práticas. (...) 
Uma outra consequência da ocupação desordenada é o comprometimento da segu-
rança da rede elétrica seja para os transeuntes, seja para os colaboradores das empresas 
de distribuição e até mesmo para os contratados das empresas que lançam seus cabos 
de telecomunicações. Práticas predatórias e de expansão desordenada, que vem se 
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Outra externalidade negativa sobrevém do custo incre-
mental considerável imputado às concessionárias de distribuição 
de energia elétrica, seja com a manutenção dos Postes de Luz, 
como diante da necessidade de suas trocas com periodicidade 
mais frequente em decorrência da redução de suas vidas úteis, 
dada a sobrecarga.  

Outra externalidade negativa também advém da própria 
ineficiência econômica resultante da falta de controle com rela-
ção à forma como houve a modelagem das arquiteturas das redes 
de Telecomunicações. Seja pelo desincentivo ao compartilha-
mento das redes das próprias prestadoras de SMP, STFC, ou 
SCM, ou pela não remuneração às titulares dos Postes de Luz, 
diante da falta de informações uniformes acerca de quais infra-
estruturas se encontram efetivamente ocupadas, a ineficiência 
econômica implica em idêntico racional financeiro que impacta 
ambos os segmentos. Há, portanto, o aumento das tarifas aplicá-
veis aos usuários dos serviços de energia elétrica, além dos pre-
ços aplicados aos consumidores dos serviços de Telecomunica-
ções. 

Este crescimento desordenado também gera externalida-
des negativas à própria  Administração, que se vê obrigada a in-
correr em gastos advindos da necessidade de incremento de seus 
órgãos de fiscalização e controle, exemplificativamente na tutela 
de direitos coletivos e difusos da população exposta aos riscos 
associados à falta de segurança acarretada pela existência dessas 
estruturas sobrecarregadas.  

Vale igualmente destacar que a Consulta Pública organi-
zou o tema da regularização dos Postes de Luz em três outros 

 
mostrando como um comportamento habitual no setor, têm contribuído para a deteri-
oração dos níveis de segurança. Há falhas também na fiscalização dos próprios regu-
ladores, principalmente na aplicação de instrumentos coercitivos às empresas, como 
multa ou a própria revogação da outorga daqueles que infringem os ditames normati-
vos. São poucos os agentes que trazem a regularização para discussão na Comissão 
Conjunta. Além disso, é necessária atuação mais ativa, com foco na prevenção, e não 
apenas na punição. (ANEEL, op. cit.; pág. 14.)  
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subitens: (1) a regularização do passivo; (2) as regras gerais de 
regularização; e (3) a disseminação da informação. 

 
3.1.1. A REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO 

 
Em se tratando da regulação do passivo, na própria siste-

matização da Consulta Pública, os resultados apresentados são 
relevantes para este artigo. O regulador indica que há aproxima-
damente 46 (quarenta e seis) milhões de Postes de Luz registra-
dos no Brasil junto à Base de dados Geográfica da Distribuição 
(“BGDG”) da Aneel19. Ela também traz informações coletadas 
pela Anatel indicativos da existência de 4.520 (quatro mil e qui-
nhentas e vinte) prestadoras de serviços de Telecomunicações 
demandantes de infraestruturas de suporte aos cabos de suas re-
des, dados esses relativos ao mês de abril de 2018. 

A Consulta Pública também indica claramente uma pe-
culiaridade observada no Brasil, consistente na existência de lo-
calidades em que o adensamento das redes é muito maior do que 

 
19 A Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel no. 16/2018, ou 
Tomada de Subsídios Anatel de no. 28/2018 revela os seguintes dados que são apre-
sentados neste estudo: “Conforme já mencionado, há na Base de Dados Geográfica 
da Distribuição (BDGD) da ANEEL o registro de aproximadamente 46 milhões de 
postes de distribuição de energia elétrica em todo o Brasil. De outra parte, informações 
da Anatel sustentam que em abril de 2018 havia 4.520 prestadores de banda larga fixa 
ativos que utilizam meios de acesso confinados e, portanto, demandam infraestrutura 
de suporte à operação do cabeamento de rede, nas tecnologias XDSL, Cable Modem, 
FTTH, ETHERNET, ATM, entre outras. Em locais mais adensados, como capitais e 
regiões metropolitanas, esse número de prestadores é da ordem de dezenas de concor-
rentes, os quais disputam o espaço de fixação em postes para lançamento de suas re-
des. Ocorre que a padronização técnica de postes prevê que uma infraestrutura típica 
suporta algo entre 4 ou 6 redes sobrepostas na faixa de ocupação reservada a teleco-
municações. Evoluindo a investigação mais granular das realidades locais, apura-se 
que 80% dos municípios brasileiros contam com no máximo 4 ofertantes competitivos 
de banda larga devidamente informados à Anatel. Isto é, as condições econômicas de 
oferta e demanda por serviço nesses mercados não trazem, a priori, uma questão se-
vera de esgotamento da capacidade dos postes em suportar as redes dos prestadores 
de serviços competitivos. Já para os demais 20% dos municípios brasileiros, onde 
estão localizados 47% dos postes, essa é uma preocupação forte que merece uma aná-
lise mais detida.” (ANEEL, op. cit.; pág. 16.) 
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em outras. Dessa maneira, é igualmente observado que a procura 
e a disputa por parte de prestadoras de serviços de Telecomuni-
cações por Postes de Luz, com vistas à fixação de suas redes, são 
muito mais intensas em 20% (vinte por cento) dos municípios 
brasileiros, os quais concentram 47% (quarenta e sete por cento) 
dos Postes de Luz.  

Esta informação contrasta com a indicação de que há ou-
tras localidades em que há adensamento muito menor, e como 
consequência a procura pelos Postes de Luz também é conside-
ravelmente reduzida, conclusão esta extraída da informação de 
que 80% (oitenta por cento) dos municípios brasileiros contam 
com 4 (quatro) ofertantes competitivas de banda larga regular-
mente informadas à Anatel.    

A Consulta Pública parte de uma metodologia em que se 
estabeleceu que as localidades que convivem com mais de 4 
(quaro) prestadoras de serviços de Telecomunicações concor-
rentes tenderiam a enfrentar dificuldades de esgotamento e so-
brecarga da capacidade disponível em Postes de Luz. Em con-
formidade com esta metodologia, concluiu-se a existência de um 
total de 9 (nove) milhões de Postes de Luz elegíveis a um esforço 
de reorganização da ocupação. 

Há, portanto, indicador claro de que a edição da Resolu-
ção Conjunta 04/2014 não foi suficiente para o enfrentamento e 
o equacionamento do problema do tratamento do legado de Pos-
tes de Luz em situação de sobrecarga, fundada no fenômeno do 
compartilhamento dos Postes de Luz. 

A tabela adiante reproduzida é extraída da Consulta Pú-
blica e reflete exatamente o racional utilizado pelo regulador, 
Aneel e Anatel, para a conclusão extraída do parágrafo prece-
dente.  
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20 
A Consulta Pública traz uma ressalva, feita pela Aneel e 

Anatel, no sentido de que os dados e as conclusões anteriormente 
indicados não consideraram as soluções técnicas empregadas 
com vistas ao agrupamento de cabos e uso racional das infraes-
truturas, tampouco as particularidades regionais advindas de 
gestão de algumas das sociedades prestadoras de serviços de dis-
tribuição de energia elétrica em assegurar que a ocupação não 
ultrapasse os limites normativos vigentes.    

 
 

20  A tabela reproduzida neste estudo é extraída das fls. 17 da Consulta Pública Para 
Análise de Impacto Regulatório Aneel no. 16/2018, ou Tomada de Subsídios Anatel 
de no. 28/2018. 
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3.1.2. AS REGRAS GERAIS DE REGULARIZAÇÃO 
 
Em se tratando da abordagem das regras gerais de regu-

larização, o estudo diagnosticou a existência de assimetria con-
siderável entre os atores do mercado de Telecomunicações e de 
energia elétrica. Enquanto as prestadoras de serviços de Teleco-
municações possuem uma percepção de que o compartilhamento 
dos Postes de Luz é essencial para o exercício de suas atividades, 
as sociedades distribuidoras de energia elétrica não possuem o 
mesmo grau de atenção despendido pelo primeiro grupo21. 

Neste particular, a abordagem do regulador, diferente do 
previsto com relação a regularização dos Postes de Luz com ocu-
pações desordenadas, reconhece a necessidade de um enfrenta-
mento propriamente por parte do regulador relativamente às no-
vas ocupações que venham as ser pretendidas em momentos 
oportunos.  

A avaliação conjunta da Aneel e Anatel foi no sentido de 
reconhecer que fatores como a comunicação ineficiente, a assi-
metria de informações entre os atores dos dois segmentos, a falta 
de responsabilização e punição nas situações que indicam al-
guma irregularidade, resultaram em cenário de conflitos, o que 
compromete a ocupação ordenada dos Postes de Luz. 

 O diagnóstico das agências para a manutenção da situa-
ção de ocupação irregular dos Postes de Luz é bastante extenso 
e engloba: (a) o uso do poder econômico e poder de mercado, 

 
21 A parte adiante destacada da Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório 
Aneel no. 16/2018, ou Tomada de Subsídios Anatel de no. 28/2018, é de idêntica 
importância para este estudo: “Outro ponto que merece atenção foi a constatação de 
que as distribuidoras de energia elétrica manifestam reduzido grau de priorização da 
atividade de compartilhamento. Por outro lado, as prestadoras de serviços de teleco-
municações percebem o compartilhamento como essencial para a prestação do ser-
viço, por vezes representando meio economicamente mais viável para a construção 
das redes de telecomunicações. A diversidade de poder e porte entre os agentes, além 
dos diversos graus de priorização do compartilhamento, naturalmente, conduzem dis-
sensos que devem ser arbitrados. São conflitos relativos a contratos firmados ou pro-
jetos propostos, notadamente, quanto ao preço, extensão da ocupação e normas técni-
cas.” (ANEEL, op. cit.; pág. 25) 
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por parte de atores, que culminam na imposição de condições 
contratuais; (b) a governança e controle limitados com relação à 
instalação das redes de Telecomunicações; (c) a não padroniza-
ção de projetos e a falta de qualificação dos agentes econômicos; 
(d) os dissensos entre agentes econômicos, especialmente 
quanto ao preço, a extensão da ocupação e a aplicação de normas 
técnicas relativas à ocupação; (e) o desconhecimento da ocupa-
ção real, reveladora da assimetria de informações; (f) o desco-
nhecimento e o desrespeito às normas e requisitos mínimos ne-
cessários para a ocupação; (g) a fiscalização pouco efetiva, ine-
ficaz e ineficiente; (h) a baixa efetividade das medidas retifica-
doras da conduta; (i) a ausência de identificação de cabos; (j) o 
alto custo da regularização e da adequação; (k) o reduzido inte-
resse econômico de atores para a desmobilização; e (l) a elevada 
dificuldade técnica de adequação da situação das ocupações ir-
regulares.  

O regulador também associa o problema da falta de re-
gras para a ultimação das ocupações dos Postes de Luz à satura-
ção da ocupação dessas infraestruturas. As causas, conforme 
abordagem já introduzida neste trabalho, contemplam desde a 
crescente competição e demanda por serviços de Telecomunica-
ções, especialmente nos grandes centros urbanos, como o plane-
jamento limitado e deficiente da ocupação, o que resulta numa 
situação fática na qual os novos cabos são lançados sem a con-
sideração dos cabos já instalados nas infraestruturas.  

O diagnóstico também aponta como causa para as ocu-
pações desordenadas a escassez de incentivos com vistas a novas 
iniciativas, exemplificativamente o enterramento de parte dos 
cabos de fibra, bem como a existência de rede considerável de 
cabos de cobre em uso pelos atores econômicos, além do legado 
existente de ocupação desordenada. 

 
3.1.3. A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
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Por fim, ao tratar do subitem disseminação da informa-
ção, Aneel e Anatel sinalizam que os usuários dos serviços de 
distribuição de energia elétrica, além dos consumidores dos ser-
viços de Telecomunicações desconhecem quais seriam as atri-
buições dos atores econômicos com relação ao fenômeno do 
compartilhamento dos Postes de Luz.  

O desconhecimento das responsabilidades e atribuições 
não atinge somente os usuários e consumidores dos supracitados 
serviços. São igualmente desconhecedores os diferentes níveis 
da Administração, seja Municipal, Estadual e Federal, como os 
demais entes estatais, além de representantes do Poder Legisla-
tivo e do Poder Judiciário. 

 Diante da identificação da deterioração de Postes de Luz 
e das redes de Telecomunicações, por agentes incumbidos da tu-
tela de direitos difusos, diversas foram as investidas direciona-
das aos atores desses segmentos. Tanto os Ministérios Públicos 
estaduais, como Câmaras Legislativas estaduais e municipais, 
ou ainda órgãos como o PROCON, o campo de atuação desses 
agentes adquiriu considerável intensidade.  

A cobrança regularmente ultimada pelos agentes anteri-
ormente citados é no sentido de perseguir ações mais efetivas 
quanto à adequação das ocupações irregulares dos Postes de 
Luz. Neste cenário, a responsabilidade muitas vezes recai sobre 
as sociedades distribuidoras de energia elétrica, de modo que a 
elas é imputado um papel de maior relevo tanto na fiscalização 
quanto na manutenção dessas infraestruturas.  

Os usuários dos serviços de energia elétrica, por desco-
nhecimento, quiçá falta de opções mais eficazes, costumam aci-
onar as distribuidoras em qualquer situação relacionada ao cabe-
amento de Telecomunicações, de modo que impõem às detento-
ras dos Postes de Luz um custo adicional associado ao atendi-
mento e coordenação que, a priori, não seria de suas exclusivas 
competências.  

A Consulta Pública também reconhece que recaem sobre 
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as agências reguladoras setoriais a responsabilidade pela disse-
minação de informação sobre o compartilhamento dos Postes de 
Luz, no sentido de tornar mais clara a forma de divisão de res-
ponsabilidades entre ocupantes das infraestruturas e os seus de-
tentores, de modo a direcionar as ações e os esforços dos inte-
ressados em uma direção única, o que possibilitaria resultados 
mais eficazes na busca de solução aos problemas advindos do 
fenômeno do compartilhamento de infraestruturas. 

 
3.2. O PREÇO DO COMPARTILHAMENTO DE PONTOS 
DE FIXAÇÃO NOS POSTES DE LUZ 

 
No que se refere ao tema da remuneração adequada aos 

detentores dos Postes de Luz por parte dos ocupantes, para fins 
deste estudo as prestadoras de serviços de Telecomunicações, o 
regulador reconhece que a premissa é a de que as infraestruturas 
são recursos escassos, de maneira que os seus compartilhamen-
tos se estruturam num cenário de busca de uma racional econô-
mico com vistas a beneficiar o desenvolvimento das Telecomu-
nicações no Brasil. 

Neste sentido, o regulador reconhece que a estrutura das 
redes que atendem a distribuição de energia elétrica já encerram 
em si uma capilaridade que é muito atrativa às prestadoras de 
serviços de Telecomunicações. Basta dizer que a energia elétrica 
tem uma penetração muito maior na população quando compa-
rada às Telecomunicações. 

O segmento de distribuição de energia elétrica foi estru-
turado de tal forma que não há sobreposição das redes que aten-
dem as suas prestadoras concessionárias. Além disso, a remune-
ração desses atores, em decorrências das linhas de despesas e 
custos em decorrência dos investimentos necessários com os no-
vos Postes de Luz, e a manutenção dessas infraestruturas, foi 
pensado e estruturado de maneira que estariam financiados pelas 
tarifas cobradas junto aos seus usuários.    
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No entanto, a dinâmica de instalação dos cabos utilizados 
nas redes de Telecomunicações, ainda mais consideradas a 
forma desordenada e caótica como o fenômeno do compartilha-
mento se estruturou, desconstruiu este racional financeiro, o que 
acabou por onerar as linhas de despesas e custos das sociedades 
concessionárias prestadoras de serviços de distribuição de ener-
gia elétrica à medida que incorreram em custos excepcionais ad-
vindos da maneira desordenada como se estruturou o comparti-
lhamento. 

 Historicamente, a Resolução Conjunta 01/99 estabelecia 
a regra da liberdade dos atores econômicos em fixarem os preços 
pelo uso dos Postes de Luz. A regulação, contudo, vedava um 
tratamento discriminatório e consagravam uma tentativa de se 
assegurar preços justos e razoáveis ao compartilhamento22.    

Com o advento da Resolução Conjunta no. 04/2014, 
muito embora houvesse a preservação da livre negociação entre 
os atores relativamente aos preços pelo usos dos Postes de Luz, 
estabeleceu-se em seu artigo 1o. (vide a nota de rodapé 14), um 
valor de referência que deveria ser utilizado na eventualidade de 
conflitos direcionados à Comissão de Resolução de Conflitos, 
constituída pela Aneel e Anatel para o deslinde de conflitos so-
brevindos com relação aos preços praticados pelas prestadoras 
de serviços de distribuição de energia elétrica junto às prestado-
ras de serviços de Telecomunicações.   

A Resolução Conjunta 04/2014 estabeleceu, ainda, uma 
janela de 10 (dez) anos para a aplicação do valor de referência 
às concessionárias de serviços de Telecomunicações23.     

O Regulador identificou em seu diagnóstico um impor-
tante aspecto decorrente da fixação do preço de referência para 
a eventualidade de resolução de conflitos advindos do desacordo 
de atores interessados no compartilhamento dos Postes de Luz: 
a dinâmica de compartilhamento foi levada a um círculo vicioso.   

 
22 Resolução Conjunta 01/99. Art. 4º, Art. 9º, Art. 15., Art. 20. e Art. 21.  
23 Resolução Conjunta 04/2014. Art. 11. 
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A partir do reconhecimento da existência de um legado 
de contratos, os quais envolvem prestadores de portes diferenci-
ados, a Consulta Pública apontou o seguinte: (i) a existência de 
valores inferiores, praticados por parte de distribuidoras de ener-
gia elétrica a prestadores de serviços de Telecomunicações de 
grande porte, porque tratados em contratações contemporâneas, 
e (ii) paralelamente, a existência de contratos em cujas cobran-
ças são mais elevadas e endereçadas a atores de pequenos porte 
do segmento de Telecomunicações, simplesmente porque origi-
nados em contratos mais antigos. 

A Consulta Pública atribui a dinâmica pouco eficiente e 
de desincentivos econômicos ao compartilhamento dos Postes 
de Luz, ao menos observados os marcos regulatórios de mo-
mento, aos seguintes fatores: (a) a alta ocupação irregular, ou 
clandestina, de prestadoras de serviços de Telecomunicações; 
(b) a difícil gestão da base de ocupação e manutenção dos ativos 
por parte das detentoras dos Postes de Luz; (c) a ocupação por 
cabeamento ocioso, obsoleto, ou não identificado; (d) o alto ín-
dice de intervenção de órgãos de controle e poder local devido a 
aspectos de segurança e poluição visual; (e) o crescente volume 
de conflitos entre solicitantes e detentoras direcionados à Comis-
são de Resolução de Conflitos das Agências.  

A Consulta Pública também aborda o tema sob uma pers-
pectiva de eficiência alocativa do uso compartilhado de Postes 
de Luz. Neste cenário, reconhece a existência de um debate 
quanto ao compartilhamento de ganhos com a modicidade tari-
fária, i.e., mediante a sinalização da forma como a contribuição 
dessa atividade acessória, consistente no compartilhamento dos 
Postes de Luz, refletiria na redução da tarifa de energia elétrica.  

A sinalização feita pelo regulador é de que nos termos 
dos Procedimentos de Regulação Tarifária (“PRORET”) vigen-
tes, 60% (sessenta por cento) da receita bruta de compartilha-
mento de Postes de Luz é atualmente revertida aos usuários de 
energia elétrica na redução de tarifas, ao passo que os demais 
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40% (quarenta por cento) são efetivamente percebidos pelas dis-
tribuidoras. Não há, portanto, um incentivo a que procedam efe-
tivamente com o compartilhamento, posto que os atores não pro-
priamente percebem as vantagens econômicas advindas do 
fenômeno.  

 
4. A PROPOSTA DE REVISÃO DA RESOLUÇÃO CON-
JUNTA 04/2014 

 
O diagnósticofeito por Aneel e Anatel com relação ao 

desenvolvimento do fenômeno do compartilhamento dos Postes 
de Luz, especialmente à luz de marcos regulatório como a Reso-
lução Conjunta 01/1999 e a Resolução Conjunta 04/2014, inclu-
sive com o reconhecimento de que a última cumpriu com o seu 
ciclo regulatório, desencadeou diversas inciativas com vistas à 
revisão do supracitado marco regulatório, qual seja a Resolução 
Conjunta no. 04/2014. 

Aneel e Anatel oportunizaram aos interessados a apre-
sentação de contribuições em prol do amadurecimento do diag-
nóstico do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz, 
além de soluções para os problemas dele decorrentes.    

 Editaram, assim, a Consulta Pública com o intuito de 
promoção de uma Avaliação de Impacto Regulatório (“AIR”), 
tida como a Consulta Pública no. 16/2018, pela Aneel, ou a To-
mada de Subsídios no. 28/2018, por parte da Anatel. A iniciativa 
tencionou impulsionar os atores econômicos e demais interessa-
dos no fenômeno do compartilhamento a apresentarem as suas 
colaboração para a confecção da AIR.  

O regulador trouxe ao debate dos interessados a confron-
tação dos dois principais problemas diagnosticados, quais sejam 
(i) o problema da regularização da ocupação dos Postes de Luz; 
e (ii) o problema do preço pelo compartilhamento dos pontos de 
fixação nos Postes de Luz sob determinadas perspectivas.  

Inserido dentro do gênero “problema da regularização da 
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ocupação dos Postes de Luz”, o regulador propôs a avaliação do 
subitem “a regularização do passivo” sob a perspectiva de quatro 
alternativas: (a) a “Alternativa A”, consistente na manutenção 
da regulamentação vigente; (b) a “Alternativa B”, consistente no 
estabelecimento, na regulamentação, da aprovação de um plano 
de regularização elaborado pelas distribuidoras segundos crité-
rios próprios; (c) a “Alternativa C”, consistente no estabeleci-
mento, na regulamentação, de rito administrativo de estabeleci-
mento e acompanhamento de metas e regularização, com gover-
nança e deliberação por parte das agências reguladoras; e (d) a 
“Alternativa D”, consistente no estabelecimento, novamente na 
regulamentação, de metas de regularização com diretrizes obje-
tivas, incluindo marcos quantitativos, prazos e medidas correti-
vas caso haja descumprimento ou inércia dos envolvidos.    

Para o subitem “as regras gerais de regularização” tam-
bém inserido no gênero “problema da regularização da ocupação 
dos Postes de Luz”, a proposta do regulador consiste na revisão 
sob a perspectiva de duas alternativas: (a) a “Alternativa A”, 
consistente na manutenção da regulamentação vigente; e (b) a 
“Alternativa B”, consistente na revisão, na regulamentação, de 
dispositivos orientados à autodeclaração, ao combate à ocupação 
clandestina, à regularização contratual, à cobrança pela ocupa-
ção real, ao reforço da responsabilização e penalização por ocu-
pações irregulares e ao fortalecimento da atuação da Comissão 
de Resolução de Conflitos das agências, mediante a adoção de 
medidas coercitivas e cautelares. 

Relativamente ao subitem “disseminação da informa-
ção”, sempre vinculado ao gênero “problema da regularização 
da ocupação dos Postes de Luz”, o regulador propõe a sua revi-
são sob a perspectiva de quatro alternativas: (a) a “Alternativa 
A”, consistente na confecção de um documento conjunto que 
objetivaria as possibilidades regulatórias disponíveis para o po-
der público notadamente com relação à regularização da ocupa-
ção dos Postes de Luz; (b) a “Alternativa B”, consistente na 
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promoção de foros de discussão conjunta entre as entidades go-
vernamentais e a criação de mecanismos de participação social 
nas discussões das agências acerca do compartilhamento; (c) a 
“Alternativa C”, consistente na criação de subsídios, por parte 
do poder público, com vistas à formulação de políticas públicas 
dedicadas ao tema compartilhamento; e (d) a “Alternativa D”, 
consistente na combinação das Alternativas A, B e C.  

As proposta do regulador para revisão do problema iden-
tificado como gênero “preço pelo compartilhamento dos pontos 
de fixação nos Postes de Luz”, também apresenta quatro cami-
nhos, quais sejam: (a) a “Alternativa A”, consistente na manu-
tenção da regulamentação vigente; (b) a “Alternativa B”, consis-
tente na retirada da regulamentação conjunta da previsão do 
preço de referência e o estabelecimento de medidas de transpa-
rência; (c) a “Alternativa C”, consistente na homologação de 
condições de conhecimento público para a contratação, aplicá-
veis a todos os contratos e com preços definidos pelas socieda-
des detentoras dos Postes de Luz; e (d) a “Alternativa D”, con-
sistente no estabelecimento de preço por meio de ato da Aneel, 
o qual refletiria, além dos custos, outros fatores regionais intrín-
secos à dinâmica do compartilhamento, como a saturação, a de-
manda e a competição, de modo a permitir a remuneração das 
atividades que objetivem a regularização. 

As distintas propostas apresentadas por Aneel e Anatel 
se inserem num contexto mais amplo, em que o regulador pre-
tende impulsionar, ou até mesmo editar, prática e iniciativas con-
juntas e coordenadas, ferramentas que são tidas pela Teoria da 
Regulação como de coordenação regulatória.  

As propostas evidenciadas na Consulta Pública, de outro 
lado, indicam um claro reconhecimento do regulador de que, ao 
menos até o momento, os marcos regulatórios editados, quais 
sejam a Resolução Conjunta 01/99 e Resolução Conjunta 
04/2014, não foram propriamente eficazes quanto ao desenvol-
vimento de prática coordenadas entre a Aneel e a Anatel.      
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5. A COORDENAÇÃO REGULATÓRIA AO ENFRENTA-
MENTO DO FENÔMENO DO COMPARTILHAMENTO 
DOS POSTES DE LUZ  

 
As tentativas de coordenação regulatória, notadamente 

com relação ao fenômeno dos compartilhamento dos Postes de 
Luz, estão presentes, ainda que de maneira um pouco tímida, na 
edição das Resoluções Conjuntas no. 01/99 e no. 04/2014. As 
resoluções, no entanto, não foram suficientes ao enfrentamento 
do problema da ocupação desordenada dos Postes de Luz, con-
forme diagnosticou o regulador na Consulta Pública. 

A coordenação regulatória, inaugurada pelo advento das 
resoluções conjuntas supracitadas, encontra novo capítulo na 
AIR cuja confecção a Aneel e a Anatel pretendem com vistas à 
coleta de informações para a revisão da Resolução Conjunta 
04/2014. Vale destacar que as soluções regulatórias coordenadas 
preferencialmente não deveriam estar adstritas à elaboração da 
AIR.   

A expectativa é a de que o regulador intensifique solu-
ções coordenadas ao enfrentamento do fenômeno do comparti-
lhamento dos Postes de Luz, especialmente com vistas à busca 
de incentivos adequados aos atores dos setores nele envolvidos.  
Busca-se, assim, de um lado, a criação de um ambiente propício 
aos atores interessados no compartilhamento, para que munidos 
das informações relevantes, possam valorar de modo adequado 
a ocupação dos Postes de Luz e, de outro lado, a promoção dos 
incentivos necessários para a redução, quiçá a cessação, das ocu-
pações irregulares.         

A complementariedade de expertises dos reguladores, 
notadamente a Aneel e a Anatel, associada à sofisticação detida 
por outros atores também inseridos no tema do compartilha-
mento dos Postes de Luz, como os entes responsáveis pelo con-
trole e tutela de interesses coletivos e difusos, tais quais os 
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Ministérios Públicos, as Municipalidades, as Câmaras Legislati-
vas e os PROCONs, constituem-se elementos importantes em 
prol de uma coordenação regulatória entre eles. 

Os reguladores poderão, portanto, direcionar os seus es-
forços à edição dos incentivos adequados aos atores para que 
busquem soluções também eficientes ao compartilhamento de 
suas redes. O incremento nas formas de fiscalização de ocupa-
ções irregulares, exemplificativamente, faria com que as presta-
doras de serviços de Telecomunicações rechaçassem as soluções 
informais de compartilhamento, às margens da regulação vi-
gente relacionada ao tema. 

Consequentemente, os atores econômicos diretamente 
envolvidos no fenômeno do compartilhamento dos Postes de 
Luz se deparariam com os incentivos adequados à implementa-
ção de ocupações regulares, em cenário oposto ao diagnóstico 
feito pelas agências e constante da Consulta Pública, o qual 
aponta para um volume alto de ocupações irregulares nessas in-
fraestruturas.  

 
5.1. ALGUMAS FERRAMENTAS DE COORDENAÇÃO RE-
GULATÓRIA 

 
A Teoria da Regulação consagra algumas ferramentas 

como capazes de promoção da coordenação regulatória. Essas 
ferramentas tanto se propõem à maximização de benefícios 
como a redução de custos concernentes às práticas regulatórias 
implementadas de maneira isoladas pelos diversos entes regula-
dores.  

Este item tenciona identificar e propor o uso de determi-
nadas ferramentas, pelo regulador, capazes de tornar as suas 
ações mais eficazes no cenário do compartilhamento dos Postes 
de Luz. 

Para esta finalidade, o estudo de Jody Freeman e Jim 
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Rossi24 é de grande utilidade para a apresentação e identificação 
ora proposta. Os autores dividem os instrumentos de coordena-
ção em quatro categorias distintas: (a) as provisões de consulta; 
(b) os acordos interagências, (c) as elaborações de políticas con-
juntas; (e) as revisões centralizadas no Poder Executivo25.    

 
5.1.1. AS PROVISÕES DE CONSULTA 

 
Nesta modalidade, as agências são envolvidas em con-

sultas formais, ou estruturadas, a pedido dos Poderes Executivo, 
ou Legislativo. No curso de suas funções de criação e edição de 
políticas regulatórias, é comum o direcionamento de situações 
nas quais uma determinada agência, que possua autoridade ex-
clusiva para regular, ou gerenciar, um problema não possa atuar 
sem que seja provocada por meio de consultas a ela endereçadas, 
ou não possa simplesmente receber colaborações por parte de 
outras agências sem que haja essas provocações. 

Há casos em que o Legislativo simplesmente autoriza a 
consulta interagências sem que haja uma requisição formal para 
tal finalidade. Alguns marcos legislativos estabelecem, contudo, 
requisitos de consultas prévias a tomadas de determinadas ações 
e decisões. Outras provisões de consultas explicitamente exigem 
respostas públicas por parte de variedade de agências a sugestões 

 
24 FREEMAN, Jody and ROSSI, JIM. Agency Coornination in shared regulatory 
space; Harvard Law Review, Volume 125, March 2012, Number 5; The Harvard Law 
Review Association.  
25 O seguinte trecho extraído do estudo de FREEMAN e ROSSI tem relevância com 
a proposta de categorização das algumas ferramentas de coorneação regulatória apro-
priadas por este trabalho: “There are a number of ways to group these tools conceptu-
ally, each of which might be analytically useful. We divide coordination instruments 
into four distinct categories: consultation provisions, interagency agreements, joint 
policymaking, and centralized White House review. The first three categories are 
functional and describe common modes of agency interaction. The fourth category 
focuses on the President as a potential coordinator in chief.” (FREEMAN, Jody and 
ROSSI, JIM. Agency Coornination in shared regulatory space; Harvard Law Review, 
Volume 125, March 2012, Number 5; The Harvard Law Review Association; pág. 
1.115). 
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de propostas por outras. Existem, igualmente, contextos em que 
o Legislativo indica que o posicionamento de uma determinada 
agência pode extrapolar os seus deveres legais quando estas não 
justifiquem fundamentadamente as razões pelas quais não houve 
a adesão de sugestões formuladas por parte de outras agências. 
Finalmente, o Legislativo pode impor determinados requisitos 
de concorrência entre as agências, ao impor que um determinado 
standard editado por uma agência não seja desviado por outra. 

A Consulta Pública, conforme depreendido dos itens pre-
cedentes, estruturada conjuntamente por Aneel e Anatel, pode 
ser identificada como uma iniciativa em que a ferramenta se faz 
presente. A Consulta Pública Para Análise de Impacto Regula-
tório no. 16/2018, proposta pela Aneel, ou a Tomada de Subsí-
dios de no. 28/2018, organizada pela Anatel, consiste em exem-
plificação de como o regulador brasileiro provocou os seus ato-
res regulados a colaborarem com a elaboração da AIR preten-
dida neste momento e com o objetivo de coletar o máximo de 
informações e inteligência para a revisão da Resolução Conjunta 
04/2014.  

 
5.1.2. OS ACORDOS INTERAGÊNCIAS 

 
As hipóteses de acordos interagências são exemplificati-

vamente extraídos de acordos celebrados entre as agências nos 
quais se vinculam em temas específicos, procedimentos comuns 
e se comprometem com o cumprimento de compromissos mú-
tuos. Esses acordos são celebrados para uma variedade de moti-
vos como o delineamento de linhas jurisdicionais; o estabeleci-
mento de procedimentos com vistas ao compartilhamento de in-
formações, ou produção de informações; o estabelecimentos de 
colaborações em prol de finalidades comuns; a coordenação de 
revisões ou aprovações nas hipóteses em que mais de uma agên-
cia possuam autoridade de atuação em uma matéria particular 
importante; e, em casos mais esporádicos, acordos em políticas 
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importantes.    
Em se tratando da ferramenta dos acordos interagências, 

Aneel e Anatel poderiam fazer uso do instrumento para estabe-
lecerem uma forma mais estruturada e coordenada com o obje-
tivo de editarem um modelo fiscalizatório mais eficaz entre as 
agências com o intuito de reduzirem o volume de compartilha-
mentos irregulares nos Postes de Luz, ou até mesmo como forma 
de tornar mais eficiente o uso dessas infraestruturas.  

A proposta se encerra na tentativa do regulador, especi-
almente ciente da escassez de recursos de que dispõem para a 
fiscalização de um cenário caótico e altamente sensível, con-
forme evidenciado nos resultados apresentados na Consulta Pú-
blica, de procurar uma via mais eficiente e que estabeleça deli-
mitações bem desenhadas, a fim de que com os recursos e a in-
teligência de que já dispõem, especialmente diante dos dados a 
elas oferecidos pelos seus atores regulados, comunguem esfor-
ços no intuito da promoção de estratégias de fiscalização melho-
res sucedidas deste cenário.      

 
5.1.3. AS ELABORAÇÕES DE POLÍTICAS CONJUNTAS 

 
A elaboração de políticas públicas conjuntas estão pre-

sentes nas coordenações de uma variedade de instrumentos com 
vistas à edição de regramentos com o propósito de regulação de 
matérias afetas a pluralidade de atores econômicos. Incluem-se 
neste cenário a adoção de estatutos e standards editados conjun-
tamente por entes reguladores. Vale destacar que esta hipótese 
está bastante presente nos adventos da Resolução Conjunta 
01/99 e Resolução Conjunta 04/2014. 

Demais disso, a elaboração da AIR, conjuntamente por 
Aneel e Anatel, com colaborações dos mais diversos interessa-
dos, mas especialmente aqueles atores que dialogam normal-
mente com esses reguladores em razão das suas atividades cor-
riqueiras, reflete oportunidade única de edição de um marco 
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regulatório que possa enfrentar o fenômeno do compartilha-
mento, e as externalidades negativas dele decorrentes, de ma-
neira mais assertiva e por meio da criação de incentivos adequa-
dos aos atores econômicos regulados. Desta feita, poder-se-iam 
produzir resultados exitosos no combate aos problemas diagnos-
ticados na Consulta Pública.    

Soma-se ao presente cenário o fato de que há outros en-
tes, como o Ministérios Públicos, Municipalidades, Câmaras Le-
gislativas e os PROCONs, fundados em legitimação por conta 
da tutela de direitos coletivos e difusos, manifestaram-se inte-
ressados pelo tema. Portanto, nada mais natural que esses atores 
de alguma maneira também dialoguem com a Aneel e Anatel, de 
maneira a disponibilizarem as suas estruturas, muitas das vezes 
mais eficazes na fiscalização de situações de irregularidade, para 
permitir um esforço de fiscalização mais eficiente e eficaz no 
combate e na resolução das situações de irregularidade associa-
das ao compartilhamento dos Postes de Luz. Os incentivos, por-
tanto, poderiam ser adequados à redução de ocupações irregula-
res dos Postes de Luz por meio de fiscalizações que se empres-
tassem do ferramental propiciado por esta variedade de entes.    

 
5.1.4. AS REVISÕES CENTRALIZADAS NO PODER EXE-
CUTIVO 

 
As revisões centralizadas no Poder Executivo se encon-

tra mais presentes na estrutura de poder norte-americana26. A 

 
26. A indicação constante do estudo é corroborada por trabalhos da Teoria da Regu-
lação, como se evidencia do subsequente trecho de COGLIANESE: “On his very first 
day in office, President Obama issued a presidential memorandum on transparency 
and open government that proved distinctive in the way that it asserted authority over 
independent agencies. President Obama wrote that "[t] he independent agencies 
should comply with the Open Government Directive,"' using the same verb-"should"-
that the memo used for executive branch agencies. Granted, the significance of this 
choice of language may not be self-evident; but interestingly, previous Presidents 
have made a point to distinguish a softer application of their presidential directives to 
independent agencies than to executive branch agencies. For example, President Bush 
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Casa Branca dispõe de instrumentos típicos que consolidam a 
sua prerrogativa da revisão de determinados atos emanados pe-
las agências nos Estados Unidos. Esta é possivelmente a ferra-
menta de menor presença no ordenamento jurídico brasileiro, 
muito embora se reconheça que, no Brasil, a forma como se dá 
as indicações de agentes e servidores que compõem os quadros 
das agências nacionais poderia ser indicativo de um alinhamento 
do regulador com as linhas e políticas públicas do Poder execu-
tivo.                       

Muito embora comum nos Estados Unidos27, este ferra-
mental pode quiçá ser trazido para a realidade brasileira à me-
dida que o Legislativo municipal e estadual de algumas unidades 
da federação instauraram Comissões Parlamentares de inquérito 
para debaterem o tema do compartilhamento dos Postes de Luz.  
Dessa maneira, muito embora não haja propriamente a revisão 

 
only "requested" independent agencies to comply with his governmental reform mem-
orandum,9 and President Clinton "asked," "encouraged," and "requested" independent 
agencies to comply with his directives.'o President Obama appears prepared to go far-
ther than previous Presidents have in overseeing independent agencies.” 
(COGLIANESE, Cary, Presidential Control of Administrative Agencies: A Debate 
over Law or Politics; 12 U. Pa. J.; Const. L. 637 (2010); Harvard Law School Library; 
Nov 15; 2018; pág. 639). 
27 O trecho extraído do estudo CROLEY também é relevante para a a conclusão con-
stante deste trabalho: “Moreover, the White House clearly has used rulemaking re-
view to put its own mark on particular agency rules increasingly often over the course 
of the past two decades, and at an accelerated pace during the Clinton administration. 
Although it appears to have done so in a fairly if imperfectly translucent, open, and 
evenhanded way, such that many of the common criticisms of White House oversight 
seem off the mark, a question remains whether presidential participation in rulemak-
ing-in decisions about the content of specific rules-is de sirable no matter how open 
or evenhanded that participation may be. This question ultimately concerns the proper 
boundaries among the branches of government. Stubborn critics of presidential over-
sight might argue that no matter how apparently benign its form, the presi dent simply 
has no business in rulemaking at the level of specific rules. The data presented above 
certainly do not settle that question. Nor would any. But insofar as the data show that 
White House review can be substantive and evenhanded, albeit not perfectly so, they 
do suggest that this normative question should be the remaining focal point of the 
debate over the strong president.” (STEVEN, Croley; White House Review of Agency 
Rulemaking: An Empirical Investigation; The University of Chicago Law Review; 
Vol. 70; No. 3; Summer, 2003; pág. 883) 
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dos marcos regulatórios editados pelo regulador, feitas as ressal-
vas da natureza política típicas desses atos, é inegável que há 
iniciativas de parte do Poder Legislativo de exigir diretamente 
dos atores envolvidos no fenômeno do compartilhamento dos 
Postes de Luz a adoção de condutas mais racionais e mitigadoras 
do cenário caótico de ocupação desordenadas dessas infraestru-
turas. 

Os exemplos de ferramentas ora apresentadas denotam 
que o regulador dispõe de instrumental capaz de incentivá-lo à 
adoção de políticas coordenadas, sempre fundadas em valores 
como a eficiência, a eficácia nas suas ações e, especialmente, a 
edição de marcos regulatórios que sejam capazes de alcançar as 
suas finalidades pretendidas.  

Na hipótese concreta, a Aneel e a Anatel estão diante de 
uma oportunidade muito relevante de inaugurar uma nova etapa 
com relação ao fenômeno do compartilhamento dos Postes de 
Luz28, especialmente a partir da construção de uma AIR com co-
laborações das mais variadas, respeitadas as perspectivas anta-
gônicas apresentadas por meio de criação dos incentivos adequa-
dos à redução do tensionamento existente entre os atores econô-
micos regulados e a adoção em escala da solução do comparti-
lhamento dos Postes de Luz.    

 
28 O trecho adiante é extraído do estudo de Keith Bradley “THE DESIGN OF 
AGENCY INTERACTIONS e se aplica com bastante utilidade à proposta apresentada 
no presente trabalho: “The basic mechanism of agency interactions is that one agen-
cy's freedom of action is somewhat restricted by the control or influence that other 
agencies have over its choices. If we regard regulation as a series of decisions, this 
first agency (the "action agency") exercises discretion at each decision. A simplistic 
account of this series might go as follows: First, the action agency must prioritize an 
issue for regulatory action. Second, it must decide what means to use in addressing 
that issue. At the same time, probably, it explores policy alternatives. Third, it adopts 
a definite policy with regard to the issue, perhaps codifying it in a rule (published or 
interpretive). Finally, it implements that policy, usually by means of a series of adju-
dications. An interaction between agencies, of the type in which I am interested, in-
volves an intervention by some other agency (the "directing agency") at one or another 
step”. (BRADLEY, Keith; “THE DESIGN OF AGENCY INTERACTIONS”; Colum-
bia Law Review; Vol. 111; no. 4; Maio de 2011; pág 750). 
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6. CONCLUSÃO 

 
O cenário atual revela os resultados da dinâmica pouco 

eficiente e dos desincentivos econômicos ao compartilhamento 
dos Postes de Luz. Seja porque há alta ocupação irregular e clan-
destina, por parte de prestadoras de serviços de Telecomunica-
ções, ou porque é efetivamente difícil a gestão da base de ocu-
pação e manutenção dos ativos por parte das sociedades presta-
doras de serviços de distribuição de energia elétrica.  

Além disso, há também as situações em que as infraes-
truturas são sobrecarregadas pela ocupação por cabeamento oci-
oso e obsoleto, ou não identificado. Soma-se a este elenco de 
características problemáticas o alto índice de intervenções por 
parte dos órgãos de controle e de poderes locais, fundados na 
tutela de direitos coletivos e difusos e em razão dos aspectos de 
segurança e poluição visual associados à ocupação desordenada 
dos Postes de Luz. Por fim, especialmente diante da edição da 
Resolução Conjunta 04/2014, observou-se o crescente volume 
de conflitos entre as solicitantes (prestadoras de serviços de Te-
lecomunicações) e as detentoras (concessionárias de energia elé-
trica) direcionados à Comissão de Resolução de Conflitos das 
agências. 

O cenário, portanto, demanda do regulador medidas mais 
eficazes de natureza fiscalizatória, de redução da assimetria in-
formacional, de estabelecimento de racional objetivo e claro que 
permita aos atores econômicos envolvidos no fenômeno a busca 
por soluções igualmente racionais e economicamente eficazes, 
com vistas à maximização de seus benefícios e mitigação de seus 
custos, além da redução do acirramento observado entre as soli-
citantes e detentoras das infraestruturas.  

Impõe-se ao regulador a sofisticação dos meios empre-
gados até o momento para o enfrentamento do tema. Conforme 
o artigo procurou destacar, Aneel e Anatel notadamente dispõem 
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de recursos limitados para a implementação de medidas fiscali-
zatórias eficazes à contenção das ocupações irregulares, ou oci-
osas, especialmente diante da extensão do território nacional. Ao 
mesmo passo, há outras autoridades, como os Ministérios Públi-
cos, os PROCONs, os Legislativos municipais e estaduais, que 
demonstraram interesse no tema. 

Desta feita, a comunhão de esforços de todos o aparato 
regulatório não é uma mera conjectura, mas uma necessidade. 
Os entes reguladores deveriam sistematizar os seus campos de 
atuação, com o uso da inteligência e aparato de que dispõem, 
para que comungados, tornem a fiscalização mais eficaz e efici-
ente.  

A potencial edição de acordo de coordenação entre os di-
versos reguladores implicaria na sistematização de seus campos 
de atuação, o que evitaria uma sobreposição ineficiente desses 
entes, que dispõem de recursos limitados. Além disso, contribui-
ria para o alinhamento de informações entre as diversas autori-
dades, especialmente com referência a quais são as atribuições e 
compromissos assumidos por cada ator econômico no comparti-
lhamento dos Postes de Luz.      

O estabelecimento de regramento claro e objetivo aos in-
teressados no compartilhamento dos Postes de Luz também é de 
grande relevância. As solicitantes e detentoras precisam ter 
muito claramente delineados quais são as suas obrigações, além 
de quais são os resultados atrelados à manutenção de condutas 
repudiadas, como a implementação de instalações irregulares, 
ou a manutenção de cabeamento ocioso. Essas regras e os res-
pectivos efeitos a ela associados precisam ser apresentados 
como muita clareza aos atores econômicos, a fim de que as suas 
oportunas tomadas de decisão tenham uma racionalidade mais 
ampla possível. 

Mas não é só. Outro problema a ser solucionado é a busca 
de precificação, atrelada ao uso dos Postes de Luz, de maneira a 
possibilitar a maximização dos benefícios para a sociedade.  
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O modelo de fixação de um preço de referência para as 
hipóteses de conflitos, tal qual editado pela Resolução Conjunta 
04/2014, não foi suficiente. De igual maneira, a livre negociação 
entre as partes interessadas, especialmente diante da existência 
de diferenças entre o poder de mercado das sociedades envolvi-
das, além da limitação do número de apoios para fixação nos 
Postes de Luz, bem como das redes legadas e obsoletas, além de 
diferentes níveis de concentração de mercado, reclamam pela 
atuação dos reguladores na busca do restabelecimento de condi-
ções mais próximas a de um mercado equilibrado.  

A precificação mal calibrada pode representar barreiras 
de entrada a novos atores entrantes, à medida que necessitariam 
dos Postes de Luz para a fixação de suas redes essenciais à pres-
tação dos serviços de Telecomunicações. Sob uma perspectiva 
de eficiência econômica da alocação das faixas dos pontos de 
fixação, é essencial a revisão da forma como a regulação hoje 
enfrenta o tema. O panorama atual é considerado ineficiente, de 
maneira que são inúmeras as externalidades negativas a ela as-
sociadas.  

Também é inegável a identificação de que grandes gru-
pos prestadores de serviços de Telecomunicações tendem a ga-
rantir melhores condições contratuais em relação a provedores 
de menor porte. Os reguladores identificaram também a existên-
cia de um legado de contratos antigos, os quais impedem o rea-
juste dos preços, no sentido de sua adequação às condições atu-
ais de saturação dos Postes de Luz. 

Pois bem. Os movimentos inaugurados pela Aneel e 
Anatel, representados pela Consulta Pública e a elaboração da 
AIR, no intuito de revisão dos marcos regulatórios que tratam 
do compartilhamento dos Postes de Luz, especialmente a Reso-
lução Conjunta 04/2014, consistem em oportunidade muito pró-
diga a permitir que os reguladores possam, fundados num diag-
nóstico da situação do fenômeno e da eficácia das medidas e re-
gulações então adotadas, implementar estratégias regulatórias 
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distintas, especialmente com o uso de instrumentos que as via-
bilizem implementar ações coordenadas, eficientes, eficazes e 
que concedam um tratamento ao tema com a devida atenção de-
mandada.     

O compartilhamento dos Postes de Luz não deve ser tido 
como um problema em si. Contrariamente, o fenômeno repre-
senta uma alternativa racional e economicamente eficiente espe-
cialmente às prestadoras de serviços de Telecomunicações, que 
diferentemente das tarifas praticadas pelas concessionárias de 
energia elétrica, não necessariamente embutem nos preços que 
praticam todas as despesas incorridas com a construção e manu-
tenção de suas infraestruturas, sob pena de seus preços se torna-
rem pouco atrativos aos seus consumidores. 

Ao mesmo passo, também não faz sentido que as conces-
sionárias de distribuição de energia elétrica tenham, ainda que 
indiretamente, de financiar as redes de Telecomunicações, o que 
configuraria um subsídio cruzados entre os setores, o que não é 
tencionado pelo regulador.  

As soluções giram muito no estabelecimento de um re-
gramento claro, racional e eficaz, criador dos incentivos adequa-
dos e que permitam aos atores econômicos regulados a percep-
ção dos efeito e dos compromissos que o compartilhamento os 
impõem. Ao mesmo tempo, apresentam aos reguladores campos 
de atuação bem delineados e estabelecidos, a fim de que dispo-
nham de seus correspondentes aparatos de forma eficiente e exi-
tosa no enfrentamento de algumas das externalidades negativas 
advindas do fenômeno.      
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