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RESUMO:

O setor de telecomunicações é historicamente influenciado pelas novas

tecnologias. No Brasil, os ciclos a que as telecomunicações foram expostas encerram um
período em que as redes a elas afetas pouco se interligavam, outro em que passaram a ser
compreendidas como serviços essencialmente públicos, diante do reconhecimento do seu
caráter estratégico, seguido de uma fase em que passaram a ser compreendidos como
atividades de natureza predominantemente em regime privado, especialmente como
forma de viabilização do ingresso de capital e investimentos internacionais em prol do
desenvolvimento do setor. O recente reconhecimento pelo Poder Executivo brasileiro da
sua essencialidade, em meio à pandemia da Covid-19, reforça a necessidade de que tanto
os atores do setor quanto o regulador busquem meios a permitirem o desenvolvimento
das telecomunicações de modo mais eficiente, sob uma perspectiva econômica,
especialmente porque um novo ciclo se aproxima com o iminente ingresso e
desenvolvimento da tecnologia de Quinta Geração. O estudo se debruça sobre um
fenômeno intersetorial, que por sua natureza se revela como alternativa ao
desenvolvimento das redes essenciais às telecomunicações: o compartilhamento dos
Postes de Luz. Pretende-se um diagnóstico dos setores envolvidos no fenômeno, além da
avaliação acerca dos efeitos alcançados pelo regulador brasileiro editada até o momento
com relação ao fenômeno. Ao final, pretende-se a indicação de alternativas ao regulador
e aos atores inseridos no compartilhamento sob a modalidade analisada, com vistas ao
seu desenvolvimento mais eficiente.

Palavras-chave:

Telecomunicações. Compartilhamento dos Postes de Luz.

Intersetorialidade. Diagnóstico. Alternativa à regulação.

ABSTRACT: The telecommunications sector is historically influenced by new
technologies. In Brazil, the telecommunications were exposed to cycles which encompass
a period in which its network were poorly interconnected, followed by another in which
the telecommunication were essentially considered public services, due to its recognized
strategic character, and a phase in which they were comprehended as private activities,
based on an strategic necessity of attracting international investments for the sector’s
development. The recent recognition by the Brazilian Executive Branch of its essentiality,
during the Sars Covid-19 pandemic, emphasizes to its market players and regulator the
necessity of searching ways that would allow the development of the telecommunications
efficiently, under an economic perspective. This necessity is also justified by the fact that
the sector will be reasonably impacted by a new cycle, caused by the imminent entry from
the Fifth Generation technology. This work pretends to analyzes an intersectorial
phenomenon, which by its nature reveals itself as an alternative to the development of the
networks essential to the telecommunication: the sharing os lampposts. The work starts
with a diagnosis from the markets involved in the phenomenon, and follows with an
examination on the effects observed by the rules and legislation produced by the Brazilian
regulatory bodies with regards to the sharing of lamppost. It concludes with the
presentation of certain regulatory alternatives to its market players and regulatory bodies
in order to allow its development in efficient basis.

Keywords: Telecommunications. Sharing of Lampposts, Diagnoses. Intersectoriality.
Alternatives to the regulation.
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CAPÍTULO I

1. INTRODUÇÃO

As novas tecnologias muito embora tragam inegáveis vantagens à sociedade,
por vezes inauguram, ou acirram, cenários de crises que se demonstram capazes de
ocasionar, ou potencializar, o choque de interesses entre atores de um determinado
setor.
A colisão de interesses de atores pertencentes a um mesmo setor da economia
pode, ainda, transbordar para a confrontação de atores pertencentes a setores econômicos
diferentes. A pesquisa constante deste trabalho examina um fenômeno que se insere
exatamente em contexto de colisão de interesses de atores pertencentes a setores distintos
da economia.
O trabalho aborda um fenômeno que interessa de sobremaneira tanto o setor das
telecomunicações, para fins deste estudo, as “Telecomunicações” - nelas encerrados tanto
os Serviços de Telefonia Fixo Comutados (“STFC”) 1 , os Serviços de Comunicação
Multimídia (“SCM”)2, e os Serviços Móvel Pessoal (“SMP”)3 -, como também o setor de
distribuição de energia elétrica4: o compartilhamento dos Postes de Luz, infraestruturas
de redes que se revelam essenciais aos dois setores.
Neste sentido, o compartilhamento dos Postes de Luz se desenvolve como um
fenômeno intersetorial, porque é tanto afeto às sociedades prestadoras de serviços
1

2

3

4

Resolução nº. 477 da ANATEL, de 07 de agosto de 2007. “Art. 3º. (…) XXVI - Serviço Telefônico
Fixo Comutado - STFC: serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros
sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia”.
Resolução nº. 614 da ANATEL, de 28 de maio de 2013. “Art. 3º. O SCM é um serviço fixo de
telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado,
que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia,
permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes
dentro de uma Área de Prestação de Serviço.”
Resolução nº. 477 da ANATEL, de 07 de agosto de 2007. “Art. 4º Serviço Móvel Pessoal - SMP é o
serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre
Estações Móveis e de Estações Móveis para outras estações, observado o disposto neste Regulamento”.
Resolução Normativa nº. 414 da ANEEL, de 9 de setembro de 2010. “Art. 26-A. A contratação do
serviço de distribuição de energia elétrica pelo poder público municipal ou distrital para o serviço de
iluminação pública deve observar as mesmas disposições para as unidades consumidoras dos Grupos A
e B, de que tratam os artigos 60 e seguintes desta Resolução. (...) §2º A contratação do serviço de
distribuição de energia elétrica poderá ser celebrada por quem receber a delegação do poder público
municipal ou distrital para a prestação do serviço público de iluminação pública, devendo a distribuidora
proceder a alteração da titularidade nos casos de solicitação.”
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inseridas nas Telecomunicações como às sociedades concessionárias de serviço
substancialmente compreendido como público, qual seja a distribuição de energia
elétrica.
O estudo revela um diagnóstico do fenômeno do compartilhamento dos Postes de
Luz e se subdivide em três partes. O objetivo de cada uma das partes é o de responder a
três principais perguntas de pesquisa. A primeira delas se remete ao seguinte
questionamento: como se desenvolveu o fenômeno do compartilhamento dos Postes de
Luz no Brasil?
A segunda parte enfrenta a subsequente pergunta de pesquisa que se pretende
responder e advém do seguinte questionamento: como é a situação de momento, o retrato
atual, do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz no Brasil?
Diante do diagnóstico que doravante se desenvolverá, em relação à segunda
pergunta de pesquisa, i.e., acerca da situação atual do compartilhamento dos Postes de
Luz, surge a terceira e última pergunta de pesquisa que o trabalho tenciona responder na
sua terceira parte: diante da maneira como se desenvolveu o compartilhamento dos Postes
de Luz, como é possível o desenvolvimento do fenômeno de maneira mais eficiente tanto
sob uma perspectiva de coordenação regulatória quanto de eficiência econômica aos
atores inseridos nos dois setores sob análise?
Formuladas as três perguntas, a primeira parte do trabalho se propõe a sinalizar
algumas peculiaridades dos setores analisados, por meio da contextualização de suas
origens, desenvolvimento, além dos seus marcos regulatórios. Em se tratando das
Telecomunicações, o trabalho aborda a edição da Lei nº. 9.472, de 11 de julho de 1997 (a
“LGT”), além da movimentação da agência incumbida das sua regulação, qual seja a
Agência Nacional de Telecomunicações (“Anatel”).
O primeiro e o segundo capítulos do trabalho discorrerão sobre a maneira
como, no Brasil, respectivamente as Telecomunicações e o setor de distribuição de
energia elétrica se desenvolveram, organizaram e estruturaram, bem como indicará
algumas tendências e desafios enfrentados pelos atores econômicos inseridos
nesses setores, além de tendências a eles relacionadas.
Destacar-se-á que as Telecomunicações são altamente influenciadas pelo advento
das novas tecnologias, as quais demandas soluções criativas e eficientes por parte dos
atores econômicos inseridos no setor.
O trabalho igualmente indicará que tanto os setor de Telecomunicações quanto a
distribuição se energia elétrica se estruturam em modelos de rede, o que revela pontos de
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convergência nas atividades econômicas desenvolvidas pelos atores inseridos nesses dois
segmentos.
Buscar-se-á, ainda, o enfrentamento de algumas particularidades dos dois setores
impactados pelo compartilhamento dos Postes de Luz, as quais se manifestam nos
comportamentos dos atores neles inseridos, por vezes igualmente direcionados pelos
incentivos feitos pela regulação.
A segunda parte do trabalho trará um diagnóstico dos marcos regulatórios
editados com vistas ao incentivo e desenvolvimento do fenômeno do compartilhamento
dos Postes de Luz. Desta maneira, pretende-se demonstrar a maneira como o regulador
procurou criar incentivos em prol de implementação do compartilhamento.
Nesta segunda parte, o trabalho apresentará um diagnóstico das possíveis razões
para que as soluções de compartilhamento de infraestrutura, tal qual o compartilhamento
dos Postes de Luz, tenham encontrado espaço no setor das Telecomunicações. Para tanto,
aborda-se a doutrina das essential facilities, inspirada na literatura estrangeira, e que, no
Brasil, perfaz-se pela adoção de soluções de compartilhamento de infraestruturas afetas
aos setores organizados em rede, exatamente a hipótese dos Postes de Luz.
O terceiro capítulo tratará do comportamento manifestado pelos atores
econômicos inseridos no setor das Telecomunicações, muitas vezes caracterizado pela
pouca eficiência e por uma racionalidade limitada à luz de critérios que serão abordados
ao longo do trabalho.
O capítulo abordará, ainda, a maneira como se articula o comportamento dos
atores inseridos no setor das Telecomunicações especialmente diante do uso dos Postes
de Luz, bens que se apresentam como essenciais para estratégias de capilarização dos
serviços por eles prestados.
O trabalho sinalizará, ainda, que o compartilhamento de Postes de Luz ainda é
empregado de maneira muita tímida e desigual no Brasil. Exatamente desta sinalização
sobrevém uma das hipóteses do estudo, qual seja a de que o Regulador brasileiro não
sinalizou aos atores econômicos dos setores afetados pelo compartilhamento dos Postes
de Luz com incentivos adequados com vistas ao seu incremento mais homogêneo e em
escala.
A terceira parte do trabalho se estrutura em outra hipótese, qual seja a de
que o compartilhamento dos Postes de Luz consiste numa alternativa viável e
eficiente à sobrevivência de atores econômicos do setor das Telecomunicações, que
muito embora direcionem os seus comportamentos de maneira semelhante ao
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identificado em mercados tipicamente estruturados em modelos de monopólio
natural, veem-se obrigados a revisitar os seus modelos de negócio à medida que são
consideravelmente impactados pelo advento das novas tecnologias e por custos
cada vez mais severos a eles imputados.
Na esteira da terceira pergunta de pesquisa, o trabalho propõe a necessidade de
edição de incentivos ao compartilhamento dos Postes de Luz como maneira de auxiliar
os atores inseridos no setor das Telecomunicações ao enfrentamento de desafios que lhes
foram, são, ou serão impostos.
Isto porque outra hipótese que o estudo considera é a de que o compartilhamento
dos Postes de Luz, a depender da menira como se desenvolva, revela-se como um meio
possível ao atendimento de demandas cada mais intensamente postas às prestadoras de
serviços de Telecomunicações.
Parte destes desafios são reflexos do advento do ingresso de sociedades
provedoras de conteúdo intituladas como Over The Top (“OTTs”), bem como do aumento
da aquisição de Smartphones e Smart TVs, além do aumento considerável no consumo de
dados pela sociedade, associado, ainda, ao advento da propagação do coronavírus
(“COVID-19”), no mundo e no Brasil, além das transformações tecnológicas que
sobrevirão do advento da tecnologia 5G (”5G”).
A hipótese considera que o compartilhamento dos Postes de Luz, a depender da
forma como se estrutura, revela uma alternativa eficiente e viável em favor das
prestadoras de serviços de telecomunicações, com vistas ao enfrentamento dos desafios
que lhes são impostos, especialmente diante do advento da tecnologia 5G.
O trabalho aborda, portanto, um fenômeno que não se alinha com qualquer cenário
de polarização. O compartilhamento, contrariamente, é resultado da capacidade dos
atores econômicos, em sociedade, de encontrarem soluções e alternativas que advém do
diálogo, de negociações, do exercício das livres negociações desses atores.
Vale ressaltar, ainda, que os Postes de Luz são bens associados às concessões dos
serviços públicos de distribuição de energia elétrica e que, consequentemente, possuem a
natureza de bens públicos. Desta forma, o trabalho classifica o comportamento
manifestado pelos atores inseridos no setor das Telecomunicações com relação ao uso
dos Postes de Luz de forma desordenada como aquele tipicamente identificado no cenário
da tragédia dos anticomuns.
A hipótese do trabalho, no entanto, não é a de que o compartilhamento dos Postes
de Luz se revela como solução única de sobrevivência do setor das Telecomunicações.
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No entanto, traduz-se como uma alternativa ao desenvolvimento das atividades
tipicamente realizadas pelos seus atores econômicos.
O estudo adquire relevância no cenário da pandemia acarretado pela propagação
da COVID-19 pelo mundo. A pandemia revelou a importância e essencialidade das
telecomunicações à sociedade, eis que a manutenção de algumas atividades econômicas
e o contato entre as pessoas, severamente impactados pelas regras de isolamento impostas
pelas doença, somente foram viabilizadas pelos meios de comunicação de que a sociedade
dispõe.
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PARTE - I

CAPÍTULO II

2.1.

O setor de Telecomunicações

O desenvolvimento do setor das Telecomunicações, no Brasil, foi acompanhado
de importantes transformações constitucionais, legais e regulatórias, as quais permitiram
as adaptações necessárias no ordenamento jurídico brasileiro com vistas ao seu
desenvolvimento ao longo das décadas do século XX, especialmente a partir da sua
segunda metade.
Neste contexto, vale destacar a estrutura da telefonia fixa originalmente existente
no Brasil, em idos dos anos de 1960, quando havia uma gama de 1.200 (mil e duzentas)
operadoras, todas prestadoras de serviços de Telecomunicações, contudo sem qualquer
coordenação entre si. A edição do Código Brasileiro de Telecomunicações (“CBT”),
implementado pela Lei n°. 4.117 de 1962, surgiu como uma resposta à falta de
coordenação então diagnosticada. Criou-se, assim, o Sistema Brasileiro de
Telecomunicações, com vistas à prestação desses serviços entre Estados, sob a
coordenação da União5.
A criação do CBT não foi a única resposta à estrutura original das
Telecomunicações, no Brasil. Em 1965, também houve a criação da Empresa Brasileira
de Telecomunicações (“Embratel”), incumbida de interligar todas as capitais e as
principais cidades brasileiras. A Embratel também paulatinamente assumiu as ligações

5

“Até o advento do Código Brasileiro de Telecomunicações – CBT (Lei n°. 4.117/1962), o serviço de
telefonia local era prestado por cerca de 1.200 operadoras, se qualquer tipo de coordenação, e o serviço
de chamadas internacionais era oferecido por um pequeno número de empresas estrangeiras. Com a
promulgação do CBT, foi criado o Sistema Nacional de Telecomunicações, para prestar serviços de
telefonia entre Estados, que veio a interligar todas as capitais e as principais cidades do País, assumindo,
ainda, paulatinamente, as ligações internacionais, à medida que expiravam as concessões anteriormente
outorgadas.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de, 2013; p. 257). Não precisava indicar a obra?
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internacionais, à medida que expiravam as concessões anteriormente outorgadas a
sociedades com participação estrangeira em seu capital.
Na década de 1970, notadamente por meio da Lei n°. 5.792, de 11.07.1972, criouse a Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras”), sociedade holding incumbida da
consolidação de várias sociedades que operavam a telefonia no país. Foi nesta época que
as sociedades operadoras de telefonia foram reduzidas a uma por Estado da Federação.
Em seguida, a Embratel foi transformada em sociedade de economia mista,
controlada pela Telebras, e, em 1974, por meio do Decreto n°. 74.379, a Telebras foi
designada

como

concessionária-geral

para

a

exploração

dos

serviços

de

Telecomunicações em todo o território nacional.
Este modelo dos serviços de Telecomunicações como um serviço público,
prestado por sociedades sob o controle do Estado, em que havia uma concessionária de
serviços públicos por cada unidade da federação, controlada por uma sociedade holding,
o chamado Sistema Telebras, vigorou mesmo após o advento da Constituição Federal de
1988.
Evidenciou-se, no entanto, que o modelo dos serviços de Telecomunicações,
substancialmente

como

serviços

público,

demandaria

do

Estado

constantes

investimentos, os quais se majoravam exponencialmente diante das necessidades de
construção de infraestruturas reclamadas para o atendimento das demandas criadas à
época pelas novas tecnologias. Esses aportes frequentes e crescentes tornaram o modelo
de negócio, baseado numa acepção das Telecomunicações como modalidade de serviço
público, insustentável diante dos sabidos recursos escassos de que o Estado dispunha6.
Na década de 1990, sobrevieram diversas alterações no arcabouço jurídicoinstitucional brasileiro. Foram elas: (i) o advento da Emenda Constitucional nº. 8, aos 08
de agosto de 1995 (“EC 8”), com vistas ao fim do monopólio estatal na prestação dos
serviços de Telecomunicações; (ii) a edição de nova Lei estruturante para o setor, a Lei
n°. 9.472 de 1997 (a “LGT”), com a revisão do papel nele exercido pelo Estado; (iii) a
criação de uma agência reguladora independente para o setor, a Agência Nacional de
Telecomunicações (a “Anatel”); (iv) a introdução de mecanismos com vistas à criação de
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 dos consumidores, aliada à falta de recursos
para novos investimentos. Economicamente, 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; 2013; p. 257).
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competição no mercado após a privatização das prestadoras do setor; (v) a redefinição de
tarifas e extinção dos subsídios cruzados; e (vi) a cisão da Telebras previamente ao
processo de privatização7.
Estas mudanças substanciais, seguidas do advento da LGT, permitiram o ingresso
de capital estrangeiro capaz de fazer frente aos investimentos de elevada monta que se
faziam necessários para o desenvolvimento dos então revolucionários serviços de
telefonia móvel, ou SMP, o que incluía o incremento da rede existente, além da criação
de novas redes próprias por parte dos atores entrantes no setor, com vistas ao
desenvolvimento dessas atividades8.
Esse arcabouço constitucional, legal e regulatório, editado nos anos 90 do século
XX, foi essencial para o desenvolvimento do setor de Telecomunicações no Brasil, já
naquela época altamente impactado pelo advento da telefonia móvel, e, portanto,
dissociado da estrutura original da telefonia fixa, notadamente estruturada, no país, em
regime de serviços público.

2.2.

A dependência das Telecomunicações a estruturas de rede

O desenvolvimento de determinadas atividades econômicas pressupõe a
existência de infraestruturas a ela indispensáveis. Isso acontece exemplificativamente na
prestação de serviços de Telecomunicações, sejam STFC, ou SMP, ou SCM, mas também
na distribuição de energia elétrica, adução e distribuição de água, coleta de esgoto,
transporte de gás canalizado, linhas de transporte ferroviários, rodovias, aeroportos.

7

8

“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; 2001; p. 123).
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 supervisão, criada pelo Ministério das Comunicações se encarregou da condução
de todo o processo de privatização do setor. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (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; Septiembre a
Diciembre de 2000; pág. 64).
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A construção e manutenção dessas infraestruturas indispensáveis implicam em
altos investimentos por parte dos atores que pretendem explorar as atividades delas
dependentes, de maneira que os custos incorridos pelos agentes que pretendam explorálas, tanto para fins de sua construção, como manutenção e incremento, são sempre
elevados. Castelar sinaliza o quão sensíveis se tornam esses investimentos, posto que
inicalmente se mostram atratativos aos atores, no entanto muitas vezes se transformam
em problemas diante da sua montas excessivas9.
Os custos altos relacionados às redes de infraestruturas essenciais para a
exploração de determinadas atividades econômicas influenciam a que esses mercados se
organizem em formato de monopólio natural, eis que a duplicação dessas redes não se
justifica sob uma perspectiva econômica.
Diante do fato de que os custos fixos de produção são exageradamente altos,
quando comparados com os custos variáveis, motivados pela existência de redes de
infraestrutura de grandes proporções, essenciais à prestação de determinadas atividades,
economicamente há uma situação de monopólio natural.
A vantagem econômica decorre da economia de grande escala praticada pelo
detentor das infraestruturas, i.e., quanto maior a produção por um único agente menor
será o custo total dividido pelo número de unidades produzidas, ou o custo unitário médio
do produto.
Diante do ganho de escala obtido e da inviabilidade econômica na duplicação da
infraestrutura de rede, a situação de monopólio natural impossibilita, a priori, a prestação
de determinada atividade em regime de concorrência. Isto porque os custos fixos elevados
para potenciais concorrentes, coincidentes com os custos de duplicação de infraestruturas
materiais já existentes, desestimulam qualquer iniciativa racional no sentido de
competição com o monopolista.
9

“Para ser eficiente e prover serviços de qualidade a empresa precisa investir. No setor de infraestrutura,
muito desses investimentos são caros e precisam ser em ativos específicos. O problema é que uma vez
feito o investimento, o setor público é tentado a agir oportunisticamente, oferecendo à empresa uma
tarifa que permita cobrir pouco mais que o custo variável de produção, o que a estimularia a continuar
produzindo, mas não cobriria o custo de investimento realizado. O investidor percebe que há esse risco
de ter um grande prejuízo e não investe. É o problema de inconsistência dinâmica discutido acima.
Assim, quando há o risco de uma das partes em uma transação se conduzir com oportunismo, é possível
que uma oportunidade de negócios mutuamente lucrativa se veja inviabilizada, caso esta dependa de
que uma das partes invista em um ativo específico à transação. Se este problema não for resolvido, ele
pode levar a um severo nível de subinvestimento, pois a parte que tiver de investir vai olhar para frente
e reconhecer que o retorno esperado pode ser expropriado pela outra parte. Haverá um prêmio pela
liquidez dos investimentos e pela flexibilbilidade que eles tenham para ser reorientados. Investimentos
menos líquidos e mais específicos serão naturalmente penalizados.” (PINHEIRO, Armando Castelar;
RIBEIRO, Leonardo Coelho. 2017. págs. 97 e 98)
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Sob uma perspectiva estritamente econômica, em mercados que dependem de
infraestruturas de rede para a sua prestação, o regime de livre concorrência implicaria em
acréscimo de custo impraticável para o ingresso de novos atores nesses mercados à
medida que necessariamente teriam de instalar infraestruturas paralelas para competirem
com os líderes estabelecidos.
No entanto, a experiência do setor de Telecomunicações, especialmente a
prestação de serviços STFC, concomitantemente em regimes público e privado10, além
da prestação de serviços SMP, indicaram que, mesmo que umbilicalmente dependentes
de infraestruturas de rede, a exploração dessas atividades permitiram cenários de livre
concorrência, em que se instaurou um modelo competitivo caracterizado pela pluralidade
de atores competidores da clientela demandante da prestação desses serviços de
Telecomunicações.
Muito embora, em princípio, a instauração de um ambiente concorrencial em setor
organizado em monopólio natural aparente ser inviável, este regime de concorrência pode
ser viabilizado por meio da utilização simultânea da infraestrutura de rede por
concorrentes.
O crescimento desses mercados e os avanços tecnológicos propiciam soluções
práticas com vistas à viabilização da competição nesses setores. A tecnologia permite o
aproveitamento de uma mesma infraestrutura, ou rede, integral, ou parcialmente, por duas
prestadoras concorrentes. Confere-se o direito de acesso às infraestruturas estabelecidas
no setor por parte de concorrentes, desde que preenchidos certos requisitos.
Os avanços tecnológicos permitem atualmente a utilização de uma mesma
infraestrutura, ainda que parcialmente, como base para um sistema concorrencial. É
exatamente o que se percebe em acordos e modelos de negócio adotados no setor de
Telecomunicações, energia elétrica, estes mencionados a título exemplificativo.

10

Novamente o trabalho de LEAL é ilustrativo: “Concluído o processo de privatização, tanto a Embratel
quanto as três novas empresas já enfrentam os concorrentes em suas respectivas áreas. A firma que
concorre com a Embratel, a Intelig, recebeu autorização para exploração de serviços de longa distância.
As concorrentes das novas operadoras terão autorização para prestar serviços locais e regionais. Num
primeiro momento, as novas companhias de telefonia fixa prestam todos os serviços, desde o local até
os de longa distância intra-regional, não sendo autorizada a participação do mercado inter-regional e
internacional. A Embratel, ao contrário, no momento da sua privatização pôde oferecer serviços de
longa distância em todo o país e agora já conta com uma espelho, a Intelig.” (LEAL, Sayonara de
Amorim Gonçalves; Septiembre a Diciembre de 2000; pág. 64).
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2.3.

Dados sobre o setor de Telecomunicações

As informações constantes na tabela adiante foram obtidas junto às
Demonstrações Financeiras (“DFPs”) disponibilizadas nos sites endereçados a
investidores pelos quatro (4) principais atores do setor de Telecomunicações no Brasil,
nomeadamente as sociedades Telefônica Brasil S.A. (“Vivo”) 11 , Claro Telecom
Participações S.A. (“Claro“)12, TIM Participações S.A. (“TIM”)13 e OI S.A., (“OI”)14 esta
em recuperação Judicial (conjuntamente as “Prestadoras”).
Com vistas à demonstração pretendida neste estudo, a tabela consolidou as
rubricas indicadas pelas Prestadoras e extraídas das suas DFPs, nomeadas
“investimentos”, “investimentos em rede”, ”ou “custos de rede e interconexão”, esta
última inserida no gênero “Custos e Despesas Operacionais”.
Vale destacar a existência de dois aspectos que necessariamente devem ser
considerados na análise da tabela a seguir. O primeiro deles diz respeito às datas iniciais
de divulgação, pelas Prestadoras, das suas correspondentes DFPs, aos menos por meio
dos canais digitais utilizados pela pesquisa. Enquanto a TIM declara os seus
investimentos desde 1998, a Vivo o faz desde 2008, a Claro desde 2013 e a Oi desde
2009.
O segundo aspecto se refere à forma de apresentação das DFPs pelas Prestadoras.
Os formatos das DFPs, por cada qual das Prestadoras, apresentam distinções quanto a
estilos e também se diferenciam ao longo do tempo, mesmo quando comparadas no
contexto de cada qual dos respectivos atores. O estudo atribui esta última peculiaridade
provavelmente às possíveis mudanças de auditores independentes validadores dos
resultados apresentados.

11

12

13

14

Informações
obtidas
no
site
de
Relações
com
Investidores
da
Vivo
http://ri.telefonica.com.br/pt/informacoes-ao-mercado/central-de-resultados, acessado em 14 de junho
de 2020.
Informações obtidas no site de Relações com Investidores da Claro https://claropar.com.br/relatoriosfinanceiros/divulgacao-de-resultados-relatorios-financeiros-claropar/, , acessado em 14 de junho de
2020.
Informações
obtidas
no
site
de
Relações
com
Investidores
da
TIM
https://ri.tim.com.br/ListResultados/Central-de-Resultados?=8aFYrvuD6r3eo9YseDEvrw==,
acessado em 14 de junho de 2020.
Informações
obtidas
no
site
de
Relações
com
Investidores
da
OI
<https://www.oi.com.br/ri/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=43589>, acessado em 14 de
junho de 2020.
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Outra ressalva deve ser realizada relativamente às DFPs da sociedade TIM. Nos
anos de 1998 a 2003, os dados inclusos na tabela consideraram as DFPs divulgadas das
duas sociedades que compunham à época o grupo econômico da TIM, notadamente as
sociedades Tele Celular Sul Participações S.A. e Tele Nordeste Celular Participações
S.A.
Tabela I – Investimentos anuais em Redes das Operadoras

ANO

VIVO

CLARO

TIM

1998

R$ 359 MM

1999

R$ 538,4MM

2000

R$ 406,4 MM

2001

R$ 290,4 MM

2002

R$ 143,6 MM

2003

R$ 506,7 MM

2004

R$ 675,0 MM

2005

R$2.555,0 MM

2006

R$ 2.690,6 MM

2007

R$ 3.865,1 MM

2008

R$ 433,4 MM

R$ 694 MM

2009

R$ 463,2 MM

R$1.300 MM

OI

R$1.397 MM
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2010

R$ 1.678 MM

R$2.836 MM

R$ 755 MM

2011

R$ 3.528 MM

R$2.100 MM

R$ 884 MM

2012

R$ 3.846 MM

R$3.100 MM

R$ 4.421 MM

2013

R$ 4.683 MM

R$ 2.639 MM

R$3.500 MM

R$ 4.678 MM

2014

R$ 5.517 MM

R$ 8.701 MM

R$ 3.700 MM

R$ 4.029 MM

2015

R$ 5.328 MM

R$ 5.672 MM

R$ 2.700 MM

R$ 3.525 MM

2016

R$ 6.744 MM

R$ 6.554 MM

2017

R$ 6.783 MM

R$ 7.379 MM

R$ 4.1500 MM

R$ 4.643 MM

2018

R$ 6.881,2 MM

R$10.415 MM.

R$ 3.977 MM

R$ 5.096 MM

2019

R$ 7.273,6 MM

R$ 8.600 MM

R$ 3.853 MM

R$ 6.389 MM

R$ 2.900 MM

R$ 4.068 MM

Os dados identificados nas DFPs das Prestadoras, resumidos na tabela anterior,
ilustram algumas dos diagnósticos constantes deste trabalho, notadamente de que os
atores do setor incorrem em custos crescentes relativamente as suas infraestruturas de
rede.
A partir destes custos progressivos crescentes é possível se extrair um dos
principais desafios impostos aos atores econômicos do setor das Telecomunicações: a
busca pela eficiência de seus custos. E as soluções em compartilhamento, notadamente
de redes e meios de redes dessas sociedades, conforme se demonstrará ao longo do estudo,
traduzem-se por uma alternativa apresentada às Prestadoras à alocações eficientes de seus
custos.
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O Gráfico I adiante ilustra os custos anuais, desde 1998, divulgados por cada qual
das quatro (4) principais Prestadoras de Serviços de Telecomunicações brasileiras,
conforme assinalado na Tabela I anterior.

Gráfico I - Custos Anuais das Operadoras em Redes
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O Gráfico I muito embora revele que cada qual das Prestadoras seguem estratégias
próprias de investimento, i.e., mais ou menos intensos em suas redes, revela uma
tendência geral de crescimento por parte das operadoras quanto ao desembolso de
recursos em suas redes.
Em se tratando dos resultados do ano de 2020, as Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações ainda não divulgaram os seus resultados consolidados. No entanto,
vale destacar que ao final do Terceiro Trimestre do ano de 2020 (o “3° TRI”), a VIVO
declarou o investimento em rede no total de R$ 1.803 MM (um bilhão e oitocentos e três
milhões de reais)15, enquanto a TIM declarou o investimento em rede total de R$ 665
MM (siscentos e sessenta e cinco milhões de reais)16.
15

16

Dados obtidos aos 26 de deembro de 2020, em <http://ri.telefonica.com.br/pt/informacoes-aomercado/central-de-resultados> .
Dados obtidos aos 26 de deembro de 2020, em <https://ri.tim.com.br/ListResultados/Central-deResultados?=8aFYrvuD6r3eo9YseDEvrw==>
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2.4.

Alguns desafios do setor de Telecomunicações

As Telecomunicações são altamente influenciadas pelo advento de novas
tecnologias, substancialmente disruptivas dos modelos e estruturas de negócio
implementados no setor. Conforme revela o próprio histórico das Telecomunicações, se
é verdade que elas são impactadas pelos avanços na tecnologia, também é certo que os
atores do setor são altamente resilientes, o que se depreende dos diversos papéis e
contornos que as atividades por eles desempenhadas assumiram ao longo do tempo.
O fenômeno da rede mundial de computadores e todas as transformações dele
decorrentes, dentre as quais exemplificativamente o surgimento recente da intitulada
internet das coisas, fizeram com que os prestadores de serviços de Telecomunicações se
pusessem diante de um novo ciclo de transformações profundas, que encerram desde a
presença de novos atores no mercado à existência de novas estruturas e modelos de
negócios.
As transformações implementadas por meio da distribuição das mais variadas
espécies de conteúdo, diretamente na internet, levada a cabo pelas chamadas OTTs,
implicaram na distribuição direta, por meio da rede mundial de computadores, de
conteúdos providos de maneira cada vez mais descentralizada e pulverizada, seja por
meio de Smartphones, ou de Smart Tvs. Esse é um bom exemplo das demandas
enfrentadas pelos prestadores de serviços de Telecomunicações, que se veem obrigados
a um reposicionamento estratégico.
Soma-se a este cenário de intensas transformações a recente disseminação da
doença COVID-19 em âmbito mundial e igualmente no território nacional. A doença
inaugurou um profundo ciclo de mudanças comportamentais na sociedade, e que não é
exatamente objeto deste estudo, influenciado pelas medidas adotadas como forma de se
evitar a sua propagação. Desta forma, a demanda abrupta e intensa por alternativas
remotas de meios de trabalho e produção, além da intensificação no consumo e tráfego
de dados, traz desafios ainda mais intensos às prestadoras de serviços de
Telecomunicações.
O cenário reclama por mudança em relação à estrutura pensada na década de 1990
para o setor, quando as demandas eram substancialmente baseadas no tráfego de voz.
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Atualmente, esse tráfego de voz deu lugar a um cada vez mais elevado e frequente
consumo e tráfego de dados.
O fluxo de dados, por parte de usuários e clientes, é cada vez maior. No entanto,
esses dados trafegam pelas mesmas redes que atendiam às estruturas de
Telecomunicações fundadas no conceito de voz.
As sociedades prestadoras de serviços de Telecomunicações, por sua vez,
esforçaram-se e continuam a se dedicar para o atendimento de demandas sempre
crescentes a elas apresentadas, com vistas ao incremento das capacidades de suas redes
de Telecomunicações, o que reclama por investimentos de grande monta em
infraestrutura.
Ao mesmo passo, as margens de lucro desses atores são cada vez mais
pressionadas, o que faz com que as prestadoras revisitem os seus modelos de negócios e
tenham de tomar decisões entre (a) focarem nas suas atividades principais,
consubstanciadas no provimento de serviços de Telecomunicações; ou (b) posicionaremse como provedoras de conteúdo aos seus clientes, tomada de decisão mais voltada ao
incremento do portfólio do produtos e serviços que ofertam; ou (c) estruturarem as suas
atividades não exclusivamente no provimento de serviços de Telecomunicações, mas no
provimento de infraestruturas e meios de rede capazes de atender às demandas de novos
atores que ingressaram e ingressarão no mercado, seja para o provimento de conteúdo,
ou de produtos e serviços.
Além do dilema da tomada de decisão por parte de prestadores de serviços de
Telecomunicações, especialmente em relação ao posicionamento que devem seguir
diante de um mercado caracterizado pela sua constante mutação e evolução, o setor de
Telecomunicações foi incrementado pela entrada de novos atores que, nos idos de 1990,
nele não figuravam. São exemplos desses novos atores os detentores de equipamentos,
infraestruturas e meios de rede, como as chamadas tower companies, ou torreiras, além
das sociedades provedoras de equipamentos e tecnologia que viabilizam a estruturação
das redes de Telecomunicações.
A assimetria regulatória gerada pelo ingresso desses novos atores é gritante, à
medida que eles não estão submetidos aos mesmos compromissos de qualidade e de
universalidade impostos, pela Anatel, às prestadoras de serviços de Telecomunicações.
No entanto, pressionam de sobremaneira as margens de lucro cada vez mais
reduzidas das prestadoras de serviços de telefonia, à medida que impõem custos
consideráveis atrelados aos investimentos reclamados e necessários em infraestrutura, os

36

quais são arcados pelos atores tradicionais do mercado. Os novos atores, assim,
incrementam os custos de transação de uma cadeia de produção já caracterizada pela sua
considerável complexidade.
O mercado das Telecomunicações, caracterizado pela alta competitividade,
reclama das prestadoras de serviços de Telecomunicações determinados volumes de
receitas que não se perpetuaram nos dias atuais, tanto em decorrência do ingresso de
novos atores na cadeia de produção, conforme sinalizado, como em decorrência da
própria saturação dos grandes centros de consumo.
À exceção do consumo de dados, este sim cada vez mais crescente, percebe-se
que o consumo de voz é cada vez menor, ao passo que o acirramento da disputa pela
fidelização de clientes se tornou um dos principais enfoques das prestadoras de serviços
de Telecomunicações, especialmente diante do grau de saturação do modelo de negócio
pensado para o mercado.
O setor de Telecomunicações está diante de severas transformações,
especialmente quando comparado à concepção dele havida nos anos de 1990. O
reposicionamento de prestadores tradicionais do mercado, a entrada de novos atores, a
necessidade de otimização de investimentos com vistas ao desenvolvimento de novas
tecnologias, o consumo e o tráfego maior de dados, são alguns dos fenômenos percebidos
neste cenário de latente transformação.
Cabe aos tradicionais atores do setor de Telecomunicações otimizarem os seus
custos, como se dá por meio do advento do compartilhamento de infraestruturas de rede
e meios de rede.
Exatamente pelos

motivos

expostos,

os

prestadores

de serviços

de

Telecomunicações modulam os seus negócios com vistas à eficiência dos seus custos e
investimentos. Neste cenário, os acordos de compartilhamento de redes e meios de rede
representam uma alternativa a essas sociedades, asfixiadas pelas demandas crescentes de
provimento de redes maiores e com maior capacidade de absorção do tráfego de dados
brutalmente crescente de seus clientes.
No cenário de transformações implementadas pelas novas tecnologias, o advento
da tecnologia de quinta geração (“5G”) também deve ser amplamente considerado como
impulsionadora da busca por eficiência por parte das prestadoras de serviços de
Telecomunicações.
A tecnologia 5G ainda é muito incipiente, de maneira que pairam dúvidas
substanciais acerca de como se estruturarão as redes que a atenderão. O que já se antecipa,
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no entanto, é a necessidade de infraestruturas robustas de rede capazes de absorver o
tráfego de dados que tenderá a crescer vertiginosamente com o advento do 5G.
Desta maneira, a procura pela eficiência nos gastos permitirá às prestadoras de
serviços de Telecomunicações direcionarem os seus esforços não exclusivamente às suas
redes e infraestruturas de rede, que reclamam por investimentos substanciais, mas
permitirá que também destinem recursos para soluções que propiciem a prestação de
serviços de qualidade e inovadores aos seus clientes.

2.5.

O

compartilhamento

de

infraestruturas

de

rede

no

setor

de

Telecomunicações

O compartilhamento pode ser implementado em níveis diferentes no âmbito das
redes utilizadas pelas prestadoras de serviços de Telecomunicações. A classificação pode
advir da solução técnica utilizada com vistas ao compartilhamento, o que reflete graus e
formas diferentes em que as estruturas das redes são compartilhadas.
O compartilhamento pode acontecer no âmbito das torres empregadas nas redes
de Telecomunicações, inclusive as torres utilizadas na arquitetura da rede elétrica,
mediante a instalação de pontos de fixação que atendem às redes de Telecomunicações,
e encerram desde o compartilhamento de espaços nestas estruturas, inclusive o das
estruturas de apoio de torres, os cabinets, como também incluem a divisão de custos de
manutenção dessas infraestruturas.
Pode também acontecer no âmbito dos equipamentos instalados nas chamadas
estações rádio-base (“ERBs”) que atendem às redes de Telecomunicações, quais sejam
as antenas instaladas pelas prestadoras de serviços de Telecomunicações, implementados
por meio de acordos intitulados como de compartilhamento, ou RAN-Sharing.
O compartilhamento pode também ser implementado no âmbito das soluções de
controle dessas redes de Telecomunicações, relativamente às centrais de comutação das
radiofrequências mediante as quais os clientes de prestadores são interligados, além das
centrais responsáveis pela interligação com outras centrais e a formação das redes de
centrais.
É possível, ainda, o compartilhamento de elementos dessas redes de
Telecomunicações, os quais também denotam soluções técnicas que variam em gradação,
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à medida que os equipamentos compartilhados podem ser aqueles componentes das redes
básicas utilizadas para a prestação desses serviços, ou as chamadas rede Backbone, bem
como os equipamentos componentes das redes Backhaul, ou redes de acesso.
O compartilhamento também pode se dar por meio da outorga de uso de rádio
frequências, as quais são outorgadas primariamente aos prestadores de serviços de
Telecomunicações, pelo Estado, o qual, no entanto, permite a afetação do uso de sua
capacidade ociosa, em caráter secundário, a prestadoras de serviços de Telecomunicações
concorrentes.
Por fim, é também possível o compartilhamento por meio de acordos nacionais
de roaming, os quais refletem situações em que prestadoras de serviços de
Telecomunicações não propriamente compartilham as suas redes, ou meios de rede, mas
simplesmente usam as redes uma das outras para o provimento dos serviços de
telecomunicações aos seus próprios clientes.
Os exemplos de estruturas de compartilhamento descritos anteriormente não se
presumem como os únicos utilizados pelas prestadoras de serviços de Telecomunicações.
Dessa forma, é amplamente viável e presumível que haja, ou haverá, outras soluções
técnicas capazes da oportunizar a implementação de novas estruturas de
compartilhamento por parte desses atores.

2.6.

As agências reguladoras e o compartilhamento de infraestruturas de rede

A LGT, no seu artigo 73, cria um direito às prestadoras de serviços de
Telecomunicações de interesse coletivo de utilizarem postes, dutos, condutos e servidões
pertencentes, ou controladas, por outras prestadoras de serviço de Telecomunicações, ou
de outros serviços de interesse público, de maneira não discriminatória e a preços e
condições justas e razoáveis17.
No mesmo sentido da LGT, a Lei nº. 11.934 de 2009, ao regulamentar as ondas
não ionizantes e tratar dos limites da exposição humana a campos elétricos, magnéticos

17

O artigo 73 da Lei nº. 9.472 de 1997 dispõe que “As prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou
controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público,
de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.”
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e eletromagnéticos, estabelece uma obrigatoriedade de compartilhamento das torres
utilizadas pelas prestadoras de serviços de Telecomunicações, que utilizarem estações
transmissoras de radiocomunicação, quando se encontrem afastadas em espaçamento
inferior a 500 (quinhentos) metros18.
A Lei n°. 13.116 de 2015, que estabelece normas gerais para implantação e
compartilhamento da infraestrutura de Telecomunicações (a “Lei das Antenas”), no seu
artigo 14 também estabelece a obrigação do compartilhamento da capacidade excedente
da infraestrutura de suporte, exceto quando houver justificado motivo técnico19.
Deve-se, ainda, destacar os esforços da Anatel e da Agência Nacional de Energia
Elétrica (“Aneel”), com relação ao tema do compartilhamento de infraestruturas.
Conforme será analisado mais detidamente no Capítulo IV deste trabalho, as agências
implementaram e ainda provocam a rediscussão com vistas ao incremento de diretrizes
constantes da Resolução Conjunta Anatel e Aneel nº 4/2014 (“Resolução Conjunta nº.
04/2014”)20.
As iniciativas recentes das agências reguladoras acimas citadas envolvem desde a
tomada de subsídios sobre compartilhamento de postes à realização de uma Análise de
Impacto Regulatório (“AIR”) sobre a temática dos ponto de fixação instalados em postes
empregados na rede de energia elétrica, além da atualização da Resolução Conjunta nº.
04/2014.
A Anatel está atenta ao compartilhamento dos Postes de Luz, conforme se
esmiuçará adiante, especialmente motivada pela iminente chegada da tecnologia 5G, no
Brasil. A agência associa a demanda intensa pelo incremento de redes, por parte de
prestadores de serviços de Telecomunicações, à crescente e desordenada ocupação de
postes de luz por parte desses atores, com vistas à instalação de pontos de fixação
necessários à construção das suas redes de Telecomunicações.

18

19

20

O artigo 10 da Lei nº. 11.934 de 2009 dispõe que “É obrigatório o compartilhamento de torres pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação,
conforme definição constante do art. 73 da Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997, nas situações em que
o afastamento entre elas for menor do que 500 (quinhentos) metros, exceto quando houver justificado
motivo técnico.”
O artigo 14. da Lei nº. 13.116 de 2015 dispõe que “É obrigatório o compartilhamento da capacidade
excedente da infraestrutura de suporte, exceto quando houver justificado motivo técnico.”
Resolução Conjunta nº. 04, de 16 de dezembro de 2014 (Aneel e Anatel). Aprova o preço de referência
para o compartilhamento de postes ente distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de
telecomunicação, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, e estabelece regras para uso e
ocupação dos Pontos de Fixação.
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Conforme dados coletados no sítio da Anatel, dos 46 (quarenta e seis) milhões de
postes de energia elétrica, no país, 9 (nove) milhões estão em situação de maior urgência
de adequação, por possuírem fiação de quatro ou mais prestadores de serviços de
Telecomunicações. Em muitas regiões há dezenas de sociedades que disputam espaços.
Também conforme sinaliza a agência, os estados mais críticos seriam: (A) São Paulo (três
(3) milhões de postes); (B) Minas Gerais (um (1) milhão); (C) Paraná (um (1) milhão);
(D) Rio de Janeiro (oitocentos (800) mil); e (E) Rio Grande do Sul (seiscentos (600) mil).
Em conformidade com estimativas da agência, as futuras antenas (small cells) da
tecnologia o 5G devem aumentar ainda mais a ocupação dos postes21.
Como justificativa para a revisão das regras de compartilhamento de postes, as
agências apresentaram números que indicam a saturação das infraestruturas atualmente
compartilhadas. Neste sentido, a Aneel indicou a existência de uma demanda de 40
(quarenta) milhões de acessos na telefonia fixa, 18 (dezoito) milhões de acessos de TV
por Assinatura, 5 (cinco) mil operadoras de Serviço de Comunicação Multimídia e 31
(trinta e um) milhões de acessos de banda larga fixa no país22.
A Aneel aponta, ainda, o desordenamento como provocador da redução da vida
útil dos ativos de energia elétrica, além do aumento do custo operacional das
distribuidoras que prestam serviços de energia elétrica e o comprometimento da
segurança da rede elétrica.
Diante da potencial intensificação de acordos de compartilhamento de
infraestruturas de rede entre prestadores de serviços de Telecomunicações, há uma
expectativa de que, em futuro próximo, tanto a Anatel como outros órgão reguladores
brasileiros, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), tenham
de enfrentar o tema do compartilhamento com maior intensidade.

21

22

Disponível em <https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/46-noticias/2076anatel-e-aneel-realizam-coletiva-sobre-compartilhamento-de-postes>
Disponível em <https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/46-noticias/2080anatel-e-aneel-recebem-sugestoes-sobre-compartilhamento-de-postes>
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CAPÍTULO III

3.1.

O setor de energia elétrica e a atividade de distribuição da energia elétrica

O fenômeno da eletricidade ampliou o número de usos finais da energia. A energia
elétrica é uma forma de energia secundária, obtida a partir de diferentes fontes de energia
primárias, capaz de entregar aos usuários finais energia por meio de extensas redes de
distribuição23.
Há fatores como a disponibilidade de recursos, os interesses comerciais, o
domínio de tecnologias e a preservação do meio ambiente que historicamente
impulsionam os países a diferentes escolhas para a composição de suas matrizes
energéticas.
A decisão de cada qual dos países com relação às suas matrizes energéticas é tema
afeto à atividade de geração de energia elétrica24. No entanto, para fins deste estudo, a
atividade que assume relevância é a da distribuição da energia elétrica ao consumo por
parte dos destinatários finais.
A atividade de distribuição de energia elétrica é constituída por rede complexa de
elementos que tem por finalidade a condução da energia do local de sua produção àquele

23
24

(FARIAS, Leonel Marques; SELLITTO, Miguel Afonso; jan./jun. 2011; pág. 8).
Novamente, o trecho extraído do trabalho de Floriano de Azevedo Marques Neto é relevante para este
estudo: “Nesse início de século apareceram também outras manifestações de concessões que se
tronaram centrais para o desenvolvimento do instituto, substituindo, em certa medida, as de ferrovias e
a navegação hidroviária. É que surgiram nesse período as concessões de energia elétrica, concebidas
inicialmente como concessão para geração hidráulica, um misto de uso de bem público e de implantação
de utilidade pública. A referência normativa importante veio inusitadamente incluída na lei
orçamentária do exercício de 1904. No seu art. 23, tal lei previa que o governo federal poderia aproveitar
o potencial de geração hidráulica para serviços federais e que poderia fazê-lo mediante concessão. E o
recurso ao instituto decorria, uma vez mais, da percepção da necessidade de contar com os privados
para implementar utilidade pública ensejada pela tecnologia, mas para consecução da qual o Estado,
isoladamente, sentia-se incapaz.
O regime dessas concessões vinha detalhado em sede infralegal por meio do Decreto n°. 5.407, editado
quase um ano após a lei. Esse decreto delineava o regime jurídico das concessões elétricas federais.
Eles seriam outorgadas sem privilégio ou exclusividade (art. 2°.) e com prazo fixado a cada outorga,
sempre em período de até 90 anos, com reversão de todos os bens ao término da concessão (art. 3°.). as
tarifas seriam fixadas pelo contrato, o qual contemplaria cláusula de garantia de remuneração vinculada
a juros de 12% ao ano sobre o capital investido (art. 6°.), prevendo-se a possibilidade de resgaste,
mediante indenização por títulos (art. 11). Os contratos deveriam, ainda, assegurar prerrogativas de
fiscalização, sanção e decreto de caducidade por falta do concessionário (art. 12). Por fim, o decreto
determinava que a condução da energia (o que hoje claramente chamaríamos de “serviços de
transmissão e distribuição”) seria regulada tal como se fazia à época com as redes de telégrafos (art.
8°.)” (MARQUES Neto, Floriano de Azevedo. 2016; pág. 89 e 90)
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em que será consumida. O sistema conecta unidades geradoras, vias de transmissão
e distribuição e consumidores finais da energia elétrica.
A distribuição de energia se caracteriza como o segmento do setor elétrico
dedicado à entrega de energia elétrica para um usuário final. Como regra geral, o sistema
de distribuição pode ser considerado como o conjunto de instalações e equipamentos
elétricos que operam, geralmente, em tensões inferiores a 230 kV (duzentos e trinta
quilovolts), incluindo os sistemas de baixa tensão.
O sistema de distribuição de energia elétrica é composto pela rede elétrica e pelo
conjunto de instalações e equipamentos elétricos que operam em níveis de alta tensão,
superior a 69 kV (sessenta e nove quilovolts) e inferior a 230 kV (duzentos e trinta
quilovolts), média tensão, superior a 1 kV (um quilovolt) e inferior a 69 kV (sessenta e
nove quilovolts) e baixa tensão, igual ou inferior a 1 kV (um quilovolt).
O Brasil possui atualmente 105 (cento e cinco) distribuidoras de energia elétrica,
ressalvado que 54 (cinquenta e quatro) são concessionárias, 38 (trinta e oito) são
permissionárias, e há 13 (treze) cooperativas de eletrização rural, estas atuantes sob o
modelo de autorização precária e se encontram em processo de regularização para se
tornarem concessionárias, ou permissionárias dessas atividades25.
Vale destacar que diante do fato de que a maioria das distribuidoras de energia
elétrica são concessionárias, sobre elas recaem obrigações típicas das concessões, como
a oferta universal, limitação no valor de remuneração, além da obrigatoriedade de
manutenção permanente de ofertas e padrões mínimos de qualidade26.
As Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica tem a sua redação dada
pela Resolução Normativa editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica de nº 414,
de 9 de setembro de 2010 (a “Resolução Normativa nº. 414/2010”).

25

26

Dados obtidos aos 27 de deembro de 2020 no sítio da ANEEL <https://www.aneel.gov.br/regulacaoda-distribuicao/-/asset_publisher/nHNpDfkNeRpN/content/regulacao-dos-servicos-dedistribuicao/656827?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fregula
cao-dadistribuicao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nHNpDfkNeRpN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat
e%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D4>.
O trecho subsequente do trabalho de Floriano de Azevedo Marques Neto é ilustrativo de obrigações que
tipicamente são imputadas às concessionárias: “Mesmo em um ambiente liberalizado, aberto à
competição, o fato de uma atividade ser considerada de provimento essencial à população obriga o
Estado a assegurar o seu provimento em condições não necessariamente supríveis pelo mercado. As
obrigações de serviço público, muitas vezes, demandam que o Estado cuide para que exista um ou mais
prestadores com obrigações especiais: oferta universal, limitação no valor de remuneração (inclusive
em condições de subsídio) e dever de manter permanentemente a oferta e padrões mínimos de qualidade,
mesmo que esses prestadores disputem no Mercado com outros particulares desobrigados desses
compromissos”. (MARQUES Neto, Floriano de Azevedo; 2016; págs. 67 e 68)
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As Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica consistem em resultado
de evolução da regulação e seus diversos atos, editados desde 1957, com o objetivo de
regular as disposições a serem observadas pelos consumidores e pelas sociedades
responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, além
do estabelecimento de seus direitos e deveres.

3.2.

A geração e a distribuição de energia elétrica durante a República Velha

O fim do período identificado como do Segundo Reinado no Império brasileiro,
além da consequente proclamação da República, culminou com a edição da Constituição
Federal de 1891, a qual estabeleceu que as concessões para a prestação de serviços de
eletricidade seriam outorgadas pelas prefeituras municipais, especialmente no segmento
da distribuição. Caberia, no entanto, aos governos estaduais o poder em relação às
concessões ao aproveitamento e à utilização das quedas d’água.
Na mesma década de 1890 do século XIX, agora no governo de Floriano Peixoto,
havia forte expansão do setor elétrico. A construção das linhas de bonde elétricos, no Rio
de Janeiro, e a construção de empreendimentos imobiliários voltados ao atendimento dos
serviços públicos de eletricidade no estado de São Paulo seguiam estes passos.
No governo de Campos Salles, deu-se a criação da São Paulo Railway, Light and
Power Company Ltda., rebatizada de The São Paulo Tramway, Light and Power Comany
Ltda. - SP Tramway, para o oferecimento de serviços de iluminação e bondes elétricos ao
município de São Paulo. O capital estrangeiro foi muito relevante à época para o setor 27.

27

“Na passagem do século XIX para o XX, o processo de expansão urbana do Rio de Janeiro e de São
Paulo atraiu o capital estrangeiro para instalar companhias de serviços públicos. Em 1899, constituiuse em Toronto (Canadá) a São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited. No ano seguinte,
ela deu início à operação da primeira linha paulistana de bondes elétricos, que utilizava energia
fornecida por uma termelétrica da própria companhia. Em 1904, os mesmos capitais canadenses, em
parceria com sócios americanos, criaram a Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company para
explorar praticamente todos os serviços urbanos de utilidade pública: transportes (bondes e ônibus),
iluminação pública, produção e distribuição de eletricidade, distribuição de gás canalizado e telefonia.
Nessa época, o emprego crescente da energia elétrica justificou os primeiros movimentos de
regulamentação da atividade pelo Estado. Em 1903, uma lei bastante genérica autorizava o governo
federal a promover, por via administrativa ou concessão, o aproveitamento da energia hidráulica dos
rios brasileiros para fins de serviços públicos, facultado o uso dos excedentes para autoconsumo em
atividades agroindustriais. Tal lei pouca eficácia mostrou, uma vez que, na prática, os concessionários
continuavam firmando contratos e sendo regulamentados pelos estados e municípios. Mesmo assim,
pode-se interpretar que foi esse o germe da regulamentação federal da indústria de energia elétrica.”
(GOMES, Antonio Claret S.; ALBARCA, Carlos David; Faria, ELIADA S. T.; e FERNANDES,
Heloisa Helena. Dezembro de 2002; pág. 3.)
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Apenas no governo de Rodrigues Alves, no ano de 1903, houve os primeiros
esforços para a promoção de uma regulamentação do setor energético no Brasil. A edição
do Decreto nº. 5.407, editado em 1904, permitia ao governo federal o aproveitamento da
energia hidráulica de rios brasileiros para finalidade pública. Muito embora as concessões
para a geração e distribuição da energia elétrica se estabelecessem nos âmbitos dos
Estados e Municípios, o decreto é historicamente compreendido como o embrião para
uma regulação federal no setor de energia elétrica28.
Em 1906, o presidente Afonso Pena autorizou o Poder Executivo a iniciar estudos
para a criação das bases do futuro Código das Águas. O crescimento da indústria elétrica
trouxe preocupações ao setor, de modo que em 1907, o primeiro projeto do Código foi
organizado29.
Seja durante o regime autoritário de Getúlio Vargas como na reforma regulatória
havida nos anos de 1990 do século XX, o setor elétrico deflagrou alterações normativas
no regime da concessão que foram ampliadas e estendidas a outros campos de sua
aplicação30.
A década de 1920 do século XX foi marcada pelo intenso desenvolvimento de
concessões de eletricidade. O salto das concessões de geração de eletricidade da década
de 1920 para 1930, ambas do século XX, muito embora quase sempre firmadas em
âmbitos locais, denota a intensidade com que o setor se desenvolveu naquele momento.
A tendência de intensificação das atividades no setor elétrico também foi marcada
pela forte consolidação, por meio de aquisições e unificações de concessões pontuais em
grupos econômicos mais sólidos, predominantemente com participação estrangeira em
seu capital.

28

29

30

O subsequente trecho do trabalho de Floriano de Azevedo Marques Neto ilustra o momento histórico
contextualizado no trabalho: “Embora a lei de 1903 contivesse os marcos para a concessão de geração
hidráulica pela União, sob a égide da Constituição de 1891, tais concessões eram predominantemente
outorgadas pelos municípios, entendido trata-se de um serviço local e ausente previsão de competência
federativa específica” (MARQUES Neto, Floriano de Azevedo; 2016; pág. 90)
(SILVA, Bruno Gonçalves da. Evolução do Setor Elétrico Brasileiro no contexto econômico
nacional: uma análise histórica e econométrica de longo prazo; Dissertação (mestrado); Programa
de Pós-graduação em energia; EP/FEA/IEE/IF da Universidade de São Paulo; São Paulo; 2011; 162f).
O seguinte trecho do trabalho de Floriano de Azevedo Marques Neto ilustra as conclusões constants do
trabalho: “As concessões de energia elétrica a partir do final da Republica Velha foram fundamentais
para a trajetória do iinstituto da concessão em pelo menos dois momentos: quando do inicio do projeto
de modernização autoritária, com a edição, por Getulio Vargas, do Código de Águas de 1934, e
novamente depois na reforma regulatória dos anos 1990, quando o setor foi importante vetor para a
edição da lei geral de concessões de serviços públicos. E ambas oportunidades, o setor elétrico deflagrou
alterações normativas no regime de concessão que foram ampliadas e estendidas a outros campos de
aplicação do instituto, exercendo como que uma função vetorial no desenvolvimento do regime de
concessão no direito brasileiro” (MARQUES Neto, Floriano de Azevedo; 2016; pág. 90)
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3.3.

O Código de Águas de 1934

O Decreto nº. 24.643, de 10 de julho de 1934 (o “Código de Águas”) muito
embora tivesse por objeto principal o aproveitamento industrial das águas, introduziu um
regime regulatório sobre serviços públicos, especialmente sobre os serviços de energia
elétrica, por meio do uso de um bem público31.
O Código de Águas estabeleceu o regime de autorizações e concessões para o
aproveitamento hidroelétrico e dissociou a relação existente entre a propriedade do solo
e das quedas d’água. Portanto, o uso da água para aproveitamento industrial e geração de
energia elétrica ficava vinculado à obtenção de concessão ou autorização do órgão federal
competente32.
O Código de Águas também estabeleceu (i) a competência aos Estados das
matérias afetas à organização de serviços técnicos e administrativos, sempre com
aprovação pelo Governo Federal; (ii) o encaminhamento à União, por meio do então
Ministério da Agricultura, de pedidos de concessão e autorização para a utilização da
energia hidráulica com vistas à sua geração, transmissão e distribuição; (iii) a
competência ao Ministério da Agricultura da instrução técnica e administrativa dos
processos relacionados ao item ii; (iv) o prazo das concessões em 30 (trinta) anos, com a
previsão de prorrogação para prazo máximo de 50 (cinquenta) anos, nos casos específicos
em que fosse provado que as obras e instalações das usinas de geração de energia elétrica
necessitassem de investimentos sem que fossem amortizados no período original das
concessões; e (v) a revisão trienal das tarifas e a adoção do parâmetro para fixação de
preços com base nas despesas de exploração, reservas de depreciação e renumeração do
capital investido (os “serviços do custo”), à luz do “custo histórico” do investimento33.
O Código de Águas, recepcionado pelas Constituições de 1934 e de 1937, e as
alterações significativas por ele implementadas nas relações vigentes entre o Estado e as
sociedades inseridas no setor da energia, criou resistência nos atores então nele inseridos.

31
32
33

(MARQUES Neto, Floriano de Azevedo; 2016; pág. 96).
(SILVA, Bruno Gonçalves da; 2011; pág. 35).
(SILVA, Bruno Gonçalves da; 2011; pág. 35).

46

A Light, por exemplo, questionava o tema da tarifa e a remuneração do capital pelo custo
histórico do investimento34.

3.4.

As atividades de geração e distribuição de energia no período pós Estado

Novo e o durante o Regime Militar

O período subsequente à deposição de Getulio Vargas foi marcado por uma forte
guinada nacionalista e em que as teses estatizantes prevaleceram. A criação de sociedades
estatais para atuação em setores que anteriormente eram predominantemente delegados à
iniciativa privada por meio de concessões, quais sejam os reconhecidos serviços públicos,

34

“Além da genérica referência à concessão de uso do recurso hídrico, o Código de Águas faz menção a
três espécies concessórias. A concessão A concessão de captação de águas subterrâneas, por poços
profundos, em bens do domínio público (art. 101); a concessão dos serviços de drenagem de terrenos
alagados, como medida de saúde pública e que pode ser realizada pelo Poder Público, mediante
concessão, mesmo em terrenos privados para os serviços públicos de energia, especialmente geração
hidráulica.
As duas primeiras são importantes exemplos de como o instituto da concessão no direito brasileiro
sempre teve acepção muito mais ampla do que a que o equiparava ao ato de delegar a prestação de
serviços públicos. No caso da concessão de drenagem de área pantanosas, a concessão tem um caráter
muito aproximado de uma concessão administrativa indireta, pois difícil é conceber quem seria o
usuário pagador de tarifas nessa modalidade concessória.
Para a concessão coma específica finalidade de geração hidráulica, o Código de Águas dedicou todo
um título. De pronto, o decreto, ainda que se refira ao fato de a concessão depender de decreto do chefe
do executivo (art. 150), conferiu caráter contratual à concessão (arts. 151, 159 e 162).
Fruto dos debates havidos nos anos 1920, o Código aprofundou a regra que veio a constar da
Constituição, promulgada dias depois, de que as concessões somente podem ser outorgadas a brasileiros
ou a empresas organizadas no brasil, sendo que estas devem ter administrações com maioria de diretores
brasileiros e residentes no Brasil ou, assim não sendo, devem delegar poderes de gerência
exclusivamente a brasileiros (art. 195). Além disso, devem ser brasileiros, no mínimo, dois terços dos
engenheiros e tr6es quarto dos operários da concessionária (art. 195, §2°.).
O prazo das concessões foi fixado em 30 (trinta) anos (art. 157), mas excepcionalmente pode ser
prorrogado, desde que não exceda 50 anos (art. 157, parágrafo único).
A remuneração segue sendo feita por tarifa, mas já se desvincula da cláusula de juros, prevendo-se
apenas que ambas são revistas a cada três anos (art. 163) e que já devem vir definidas nos contratos de
concessão (art. 162, alínea “c”, embora aí as nomeando por preços). Prevê-se uma série de obrigações
do concessionário e as prerrogativas e os privilégios que lhe assistem. Dentre essas prerrogativas, o
regime do Código prevê a possibilidade de, dentro da concessão de geração de eletricidade, virem
compreendidas também outorgas concessórias para implantar estradas de ferro, rodovias, linhas
telefônicas ou telegráficas, desde que para uso no âmbito da concessão (art. 151, alínea “d”).
Além disso, o Código repete, em linhas gerais, o regime de reversão dos bens afetos à concessão (art.
165), definidos esses bens expressamente. E, nesse particular, traz um peculiar regime de destinação
dos bens reversíveis entre os entes da federação, seguindo a regra da titularidade do recurso hídrico. A
indenização dos bens revertidos deve ser definida em contrato, podendo haver situações de reversão
não indenizada (art. 166). De todo modo, pelo Código, a indenização, quando prevista, deve seguir o o
método de cálculo pelo custo histórico subtraído da depreciação do bem (art. 166, parágrafo único),
regra essa que rompeu com a garantia de juros e passou a ser o vetor de referência do tema, não sem
enormes controvérsias.” (MARQUES Neto, 2016; págs. 97 e 98)
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impulsionaram o Estado brasileiro a recorrer a mecanismos de descentralização do que a
delegação de atividades de interesse geral a particulares35.
Apesar da sua importância estratégica, o setor elétrico brasileiro se transformou
em uma das prioridades a partir dos esforços de industrialização que ocorreram no Brasil.
O Plano de Metas editado no governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961),
impulsionou grandes incentivos no setor, notadamente como uma maneira de
modernização. Havia à época a ação conjunta entre Estado e sociedades privadas,
nacionais e estrangeiras, com vistas à ampliação de operações de crédito para viabilização
de investimentos36.
O Decreto nº. 3.890-A, de 25 de abril de 1961, inaugurou a constituição das
Centrais Elétricas Brasileiras (a “Eletrobrás”), inicialmente proposta em 1954 por Getulio
Vargas. Instalada em 11 de junho de 1962, durante o governo de João Goulart, quando
também se editou a Comissão Interministerial para decidir sobre a estatização de
sociedades inseridas nos setores de energia elétrica e Telecomunicações, concretizou-se
o movimento de assunção direta de atividades de interesse geral por entes estatais37.
Durante o período compreendido entre 1964 e 1985, reconhecido como o período
da ditadura militar, no Brasil, a evolução do setor elétrico foi marcada por fases distintas.
No intervalo entre os anos de 1964 a 1967, houve uma busca de saneamento das finanças
públicas e estabilização econômica.
No entanto, durante os anos de 1968 a 1973, também conhecido como o período
do “milagre econômico”, o setor elétrico teve uma expansão considerável. Já no período
entre os anos de 1974 e 1985, houve o esgotamento do modelo de crescimento então
estruturado, quando houve início uma fase de endividamento externo considerável do
país.
O setor elétrico também sofreu com o endividamento externo e com as tentativas
de controle da inflação, no Brasil, intensificadas nos anos de 1980 a 1984, a qual corroía

35

36

37

“No inicio da década de 1940 ainda se vivia um processo de transição. A assunção estatal da gestão das
utilidades públicas, iniciada no fim do primeiro período de Getulio Vargas será postergado (não
interrompido) pela sua deposição. As concessões prosseguem sendo empregadas neste interregno,
embora já num contexto histórico de prevalência de teses estatizantes e de forte nacionalismo. O
governo de Eurico Dutra, eleito para exercer a Presidência, seguiu lançando mão da concessão como
um instrumento fundamental para exploração de utilidades públicas.” (MARQUES Neto, 2016; pág.
102).
(SILVESTRE, Bruno Dos Santos; HALL, Jeremy; MATOS, Stelvia; ANDRADE FIGUEIRA, Luiz
Augusto Pereira de. Jan./Mar. 2010. 094-111. Pág. 95.)
(MARQUES Neto, 2016; pág. 104).
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a base de remuneração do setor e comprometia as capacidades de investimentos 38 .

A promulgação da Constituição Federal de 1988 e as alterações editadas pelos
seus artigos 21 e 17539 foram substanciais. Contudo, foram as Leis de nº. 8.031, de 12 de
abril de 1990, a Lei de nº. 9.987, de 13 de fevereiro de 1995, e a Lei de nº. 9.074, de 07
de julho de 1995, as estabelecedoras dos fundamentos do novo modelo do setor elétrico,
assentado na edição de mercado competitivo40.

3.5.

A Reforma Administrativa sobrevinda nos anos de 1990

Em se tratando do setor elétrico, as desestatizações ocorreram a partir do ano de
1995. A Lei nº. 8.031 de 1990 criou o Programa Nacional de Desestatização, bem como
o Fundo Nacional de Desestatização. Ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (o “BNDES”) foram atribuídas as atividades de gerenciamento,
acompanhamento e realização das vendas das sociedades indicadas no Plano Nacional de
Desestatização.
Com

vistas

à

desestatização,

estabeleceu-se

a

condição

prévia

de

desverticalização das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização
da energia elétrica, pertencentes à cadeia produtiva do setor. Diante da desverticalização,
as atividades de geração e comercialização da energia foram progressivamente
desreguladas, enquanto a transmissão e a distribuição, consistentes em monopólios
naturais por essência, continuaram a receber o tratamento de serviços públicos
regulados41.

38
39

40

41

(SILVA, Bruno Gonçalves da. 2011. pág. 53).
“Mas o ponto mais importante da Constituição de 1988 no tocante às concessões vinha previsto no
artigo 175. Lá vemos consolidado o regime constitucional da concessão de serviço público, apoiado nas
seguintes ideias-chave: (i) tais atividades poderiam ser exploradas por meio de concessão; (ii) a
concessão tinha definitiva e constitucionalmente caráter contratual; (iii) a escolha do particular que
atuaria como concessionário seria sempre precedida de licitação; (iv) a remuneração do particular darse-ia por tarifa, que não seria fixada em lei, mas teria seus parâmetros gerais (a política tarifária)
estabelecidos em norma geral; e (v) deveria haver uma lei geral fixando os quadrantes normativos das
concessões e fixando direitos e mecanismos de proteção do usuário, bem como garantias de prestação
de serviço adequado pelo concessionário.” (MARQUES Neto, 2016; pág. 107.)
(GOMES, Antonio Claret S.; ALBARCA, Carlos David; Faria, ELIADA S. T.; e FERNANDES,
Heloisa Helenal 2002. pág. 13).
(GOMES, Antonio Claret S.; ALBARCA, Carlos David; Faria, ELIADA S. T.; e FERNANDES,
Heloisa Helenal 2002. pág. 13).
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A Lei nº. 8.987 de 1995 e a Lei nº. 9.074 de 1995, editaram transformações no
setor por meio (i) da licitação de novos empreendimento de geração de energia elétrica;
(ii) da criação do Produtor Independente de Energia; (iii) da determinação do livre acesso
aos sistemas de transmissão e distribuição; e (iv) da liberdade aos grandes consumidores
de escolherem os seus provedores de energia.
O Decreto nº. 1.717, de 24 de novembro de 1995, estabeleceu as condições e
possibilitou a prorrogação e o reagrupamento das concessões de serviços públicos e a
aprovação dos Planos de Conclusão das obras então paralisadas ao longo dos anos de
1980.
O Decreto nº. 2.003, de 10 de setembro de 1996, regulamentou as normas para
atuação dos produtores independentes e dos autoprodutores. Em 1996, a Lei nº. 9.427, de
26 de dezembro, criou a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Lei nº. 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, criou o Mercado Atacadista de Energia
(o “MAE”) e a figura do Operador Nacional do Sistema (a “ONS”). O Decreto nº. 2.335,
de 6 de outubro de 1997, constituiu a Aneel e aprovou sua Estrutura Regimental.
A Portaria do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (“DNAEE”)
de nº. 466, de 12 de novembro de 1997, consolidou as Condições Gerais de Fornecimento
de Energia Elétrica, observado o quanto disposto na Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de
1990 (o “Código de Defesa do Consumidor”). A Resolução Aneel de nº. 94, de 30 de
março de 1998, definiu os limites de concentração nas atividades de distribuição e
geração42.
A segunda metade do anos de 1990 foi marcada pela edição de um arcabouço
regulatório sofisticado com vistas à sustentação do funcionamento de novo modelo de
concorrência no setor elétrico. Houve, portanto, a alternância da estrutura estatal para um
modelo de convivência em regimes público e privado.
A viabilização das privatizações das distribuidoras de âmbito estadual de energia
elétrica se deu por meio da criação, em 1995, do Programa Federal de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Antecipou-se assim, por meio de recursos
disponibilizados pelo BNDES, a antecipação de valores aos Estados que assumissem
compromissos de venda de suas concessionárias de distribuição de energia elétrica.
42

(GOMES, Antonio Claret S.; ALBARCA, Carlos David; Faria, ELIADA S. T.; e FERNANDES,
Heloisa Helenal 2002. pág. 14).
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O crescimento econômico evidenciado no Brasil, na segunda metade da década
de 1990, impulsionado pela condições econômicas à época favoráveis, motivaram a
implementação de novo conjunto de regras para o setor elétrico. Buscava-se, portanto, (i)
assegurar um mercado competitivo e de baixo risco com o objetivo de que fossem
reduzidos custos e tarifas; (ii) o aprimoramento da gestão do setor elétrico para uma
melhor alocação de recursos na economia; (iii) a preservação de recursos para a expansão
do sistema, naquele momento não mais financiado pelo Estado; (iv) a atração de novos
investidores para o setor de energia.
As sociedades estatais estruturavam o setor de energia elétrica de modo
verticalizado. Desta maneira, uma mesma sociedade estatal controlava a geração, a
transmissão e a distribuição da energia elétrica. Essas sociedades possuíam grande poder
de mercado, o que dificultava a promoção da transparência e regulação eficientes43.
Contrariamente, silenciava-se para o fato de que o Estado não dispunha de
recursos para a realização de investimentos no setor. Destaque-se, ainda, a edição da Lei
nº. 9.074 de 07 de julho de 1995, que estabeleceu que as concessões realizadas após a
Constituição de 1988, sem a observância do devido processo licitatório, teriam de ser
canceladas e submetidas a novas licitações.
Neste cenário, destacam-se a privatização da Escelsa, ocorrida aos 11 de junho de
1995, seguida da privatização da Light, sobrevinda aos 21 de maio de 1996. Já em 20 de
novembro de 1996, a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (“CERJ”)
foi também privatizada.
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“A separação vertical é o mais normal no setor elétrico, ainda que também aí haja empresas
verticalmente integradas, como a Cemig, por exemplo. Nos casos em que houve a separação vertical as
atividades relativas a cada etapa do processo de produção foram privatizadas separadamente. Nas que
há monopólio natural manteve-se a necessidade de regulação, inclusive em relação à interface com as
atividades em que há potencialmente competição.
Já um exemplo de unbundling ocorreu na telefonia brasileira. Em telecomunicações, a capacidade de
competir depende do acesso aos usuários e, portanto, à rede da operadora local – a chamda última milha,
que tem características de monopólio natural. Essa rede constitui um dos insumos indispensáveis para
que as companhias telefônicas possam prover seus serviços, sendo por isso chamadas de instalações
essenciais ou de gargalos. Na ausência de restrições regulatórias, o monopolista proprietário dessas
instalações pode impedir a competição criando desvantagens para os seus concorrentes no mercado de
serviços finais. Nessa situação, o domínio do mercado pela incumbente pode resultar não da sua maior
eficiência, mas da sua capacidade de tirar competitividade dos seus rivais.“ (PINHEIRO, Armando
Castelar; RIBEIRO, Leonardo Coelho. 2017. págs. 94 e 95).
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Atribuiu-se à Aneel a regulação e fiscalização da produção, transmissão,
distribuição e comercialização da energia elétrica, em conformidade com as Políticas e
Diretrizes do Governo Federal44.

3.6.

O setor de energia elétrica nos anos 2000

O ano de 2001, no entanto, foi marcado pelo período de forte seca, de maneira
que os reservatórios de usinas de geração de energia acabaram por refletir esse fenômeno.
O governo, por sua vez, buscou medidas emergenciais para a redução de riscos de que
ocorresse o colapso da oferta de energia elétrica.
Criou-se à época, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (“CGCE”),
com vistas à implementação de medidas emergenciais para a compatibilização da
demanda com a oferta. Buscava-se impedir interrupções intempestivas no suprimento de
energia elétrica.
A crise evidenciada no abastecimento de energia elétrica alertou para a
necessidade de introdução de novas fontes de energia primária na matriz energética do
Brasil45. O então presidente Fernando Henrique Cardoso, aos 22 de maio de 2001, criou
a Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica, cuja atribuição
consistia na avaliação do problema de falta de abastecimento energético naquele
momento, além da identificação das causas estruturais de desequilíbrio entre a oferta e a
demanda de energia elétrica, no Brasil, e a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica
(“CGCE”), cuja atribuição consistia na proposição de medidas para a compatibilização
da demanda com a oferta de energia46.
44

45

46

‘‘Na maior parte dos setores, a privatização das empresas de onfraestrutura em países emergentes como
o brasil se deu com a divisão horizontal das incumbentes, mas apenas raramente terminando com a
integração vertical entre suas atividades. (…)
Em outros setores, porém, se buscou promover uma reforma na estrutura da ind;ustria, junto com a
provatizaçõ ou não, de forma a criar competição no segment da indústria que nã é um monopólio natural,
Foi o caso na energia elétrica, onde as empresas geradoras passaram a competir entre si, e de
telecomunicações, onde a separação se deu entre a longa distância e a telefonia fixa local. O objetivo
era estimular a competição onde possível e dessa forma reduzir a necessidade de regulação. Neste
sentido, a norma é que o segment competitive da indústria seja desregulado, sendo governado pelas
forças do Mercado, enquanto o segment em que há monopólio natural continue sujeito à regulação.“
(PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo Coelho. 2017. págs. 93 e 94).
(GOMES, Antonio Claret S.; ALBARCA, Carlos David; Faria, ELIADA S. T.; e FERNANDES,
Heloisa Helenal 2002. pág. 16).
(SILVA, Bruno Gonçalves da. 2011. pág. 89).
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O Comitê de revitalização do Modelo do Setor Elétrico, criado em 22 de junho de
2001, tinha por competência o encaminhamento de propostas para a correção dos
problemas então vigentes e a proposição de medidas que aprimorassem o sistema
integralmente.
No cenário de estiagem identificado à época, o ONS sinalizou que o racionamento
não seria bastante para a garantia do suprimento de energia. Este diagnóstico motivou a
adoção de medidas emergenciais, dentre elas a construção de usinas termelétricas
emergenciais47.
O governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe reformas no setor
elétrico brasileiro. Após a realização de estudos no setor, a primeira Proposta de Modelo
Institucional do Setor Elétrico trouxe diversos objetivos que deveriam ser alcançados para
o pleno funcionamento do sistema, dentre eles (i) a modicidade tarifária; (ii) a
continuidade e qualidade dos serviços prestados; (iii) a remuneração adequada a
investidores como garantia inversões no setor; e (iv) a universalização do serviço de
energia elétrica48.
O governo, por sua vez, nas reformas propostas seguiu algumas premissas como:
(a) o respeito aos contratos então existentes; (b) a criação de um ambiente propício aos
investimentos; e (c) a implantação do modelo proposto de forma gradual e com abertura
à participação de atores do setor. A Lei de nº. 10.848 de 15 de março de 2004 editou um
novo modelo de governança para o atingimento desses objetivos.
As alterações do modelo institucional culminaram com a criação da Câmara de
Comercialização de energia Elétrica (a “CCEE”) e a criação da Empresa de Pesquisa
Energética (a “EPE”), esta última responsável pela elaboração dos planos setoriais de
expansão do setor elétrico.
O Decreto nº. 5.163, de 30 de julho de 2004, estabeleceu as regras gerais de (A)
negociação e contratação de energia em ambientes de contratação reguladas, com normas
objetivas de proteção ao consumidor de menor porte, ou ambientes de contratação livre,
no qual os geradores de energia poderiam comercializar energia com consumidores livres,
sem restrições de preço e quantidade vendidas; (B) outorga das concessões; e (C) as regras
para os leilões de energia elétrica que passariam a ser realizados.

47
48

(SILVA, Bruno Gonçalves da. 2011. pág. 91).
(SILVA, Bruno Gonçalves da. 2011. pág. 95).
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Diante da reforma implementada entre os anos de 2003 e 2004 e da promulgação
das Leis de nº. 10.847 de 2004 e Lei nº. 10.848 de 2004, houve a expansão da capacidade
de geração de energia elétrica de forma eficiente e segura, bem como a atração de
investidores nacionais e estrangeiros, por meio de contratos de longo prazo e da edição
de leilões de energia49.
As reformas permitiram um modelo híbrido, em que se é admitido no setor o
funcionamento de agentes privados, sempre que possível, com a atuação do Estado em
situações necessárias. O equilíbrio da participação de agentes públicos e privados permite
a segurança do abastecimento de energia elétrica do Brasil de forma economicamente
eficiente e sustentável50.

3.7.

As Distribuidoras de Energia Elétrica

Conforme antecipado nos itens precedentes, as atividades de interesse para o
presente estudo se encerram na distribuição de energia elétrica. Tidas por serviços
públicos em essência, são prestadas em sua esmagadora maioria por sociedades
concessionárias.
Nas atividades das distribuidoras estão presentes, portanto, as obrigações típicas
de continuidade e universalidade, assumidas pelas sociedades concessionárias junto ao

49

50

“O setor elétrico por sua vez teve a sua reforma implementada e finalizada entre os anos de 2003 e 2004.
Tolmasquim (2011) apresenta em seu trabalho as principais alterações decorrentes dessa reforma e
também os principais resultados do novo modelo. O autor destaca que após sete anos da promulgação
das Leis n°. 10.847 e n°. 10.848, o novo marco regulatório tem garantido a expansão da capacidade de
geração de forma eficiente e segura. Contratos de longo prazo e os leilões de energia serviram para
atrair investidores nacionais e estrangeiros. Entre 2005 e 2006 o país realizou 37 eventos de contratação
nos quais foram negociados 6.237 TWh de energia elétrica. Esse volume movimentou mais de R$ 730
bilhões ao longo do período.
Dos 37 eventos de contratação, 19 foram de energia nova e viabilizaram o aumento da capacidade
instalada em cerca de 59 GW., sendo que no final de 2010 a capacidade instalada total do país atingiu
113,3GW. Muitas das usinas contratadas ainda estão em construção, o que deverá garantir o suprimento
de energia elétrica no Brasil pelos próximos anos. Dentr as plantas em construção destacam-se Jirau,
Santo Antônio e Belo Monte, que juntas deverão agregar cerca de 18 GW à atual capacidade instalada.
A reforma do sistema elétrico permitiu a remoção de entraves importantes que inibiam inestimentos em
fonts de energia limpa, fonts essas que, em grande parte dos casos, têm um retorno sobre o capital
investido mais lento. Por exemplo, a energia eólica, antes toda como extremamente cara, tornou-se
competitive com as demais fonts de energia elétrica tradicionais.” (SILVA, Bruno Gonçalves da. 2011.
pág. 102).
(SILVA, Bruno Gonçalves da. 2011. pág. 103).
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poder concedente, bem como a remuneração por meio de tarifas, além da possibilidade
de existência de subsídios cruzados51.
Vale destacar que o transporte da energia, da sua geração até a unidade
consumidora, consiste em um monopólio natural. A atuação da Aneel subsiste para que
as tarifas praticadas sejam compostas por custos eficientes e que efetivamente se
relacionem com os serviços prestados.
O setor é dividido em dois segmentos, o da transmissão e da distribuição. A
transmissão é caracterizada pela entrega da energia à distribuidora. A distribuidora, por
sua vez, transporta a energia ao usuário final.
Muitas das sociedades concessionárias de distribuição de energia elétrica foram
privatizadas durante os anos de 1990 e 2000, em cumprimento ao Plano Nacional de
Desestatização brasileiro, datado do ano de 1991. Buscava-se substancialmente a redução
da máquina pública, por meio da atribuição a particulares de atividades então realizadas
por sociedades estatais prestadoras de serviços públicos52.
A atividade de distribuição de energia elétrica, à luz do disposto no art. 11,
Parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa nº. 414/2010, é reconhecida como
essencial, à medida que a sua interrupção potencialmente traria perigo iminente à
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
Na região Norte do Brasil, são distribuidoras as sociedades Amazonas
Distribuidora de energia S/A/ (a “AME”), a Companhia de Eletricidade do Acre (a
O trecho da obra de Catelar contextualiza o significado dos subsídios cruzados: “Viscusi, Vernon e
Harrinton Jr. (1995) notam que os subsídios cruzados são um mecanismo que pode ser potencialmente
utilizado para transferir renda para os grupos de interesse. Segundo os autores, é surpreendente quão
comum é o uso de subsídios cruzados, considerando que esses parecem ser inconsistentes tanto com a
maximização de lucros pelas empresas como com a maximização do bem-estar social.
O fato de nem sempre esses subsídios serem transparentes facilita essa transferência. Além disso, muitos
acreditam que a regulação pode e deve ter objetivos redistributivos, focando sobretudo em grupos
sociais mais desfavorecidos. É o caso da ‘tarifa social’ prativada em setores como eletricidade e
comunicações. Mais raramente, subsídios cruzados também são utilizados como instrumentos de
política industrial. Nesse caso, é menos óbvio que não se trate apenas de um mecanismo de transferência
de renda para grupos de interesse influentes.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo
Coelho. 2017. pág. 106)
52
“Assim, mesmo diante de discussões, confusão conceitual e indefinições no novo modelo setorial, as
privatizações foram implementadas, culminando na privatização de 23 empresas de energia elétrica,
dentre as quais 20 são distribuidoras de energia elétrica. Tais privatizações fizeram parte do Programa
Nacional de Desestatização (PND), criado em 1991 pelo governo federal, com o intuito de enxugar a
máquina pública, como possível forma de reduzir os custos das empresas vendidas e, consequentemente,
melhorar suas eficiências (ESPOSITO, 2000; REIS e outros, 2007). Algumas distribuidoras de energia
elétrica não foram vendidas por falta de interesse da iniciativa privada, ficando sob a gestão da
ELETROBRÁS (CARREGARO, 2003). No entanto, mesmo com as mudanças no modelo setorial, a
confiança para a realização de novos investimentos foi restabelecida apenas entre 1999-2000 (GOMES
e outros, 2002).” (SILVESTRE, Bruno Dos Santos; HALL, Jeremy; MATOS, Stelvia; ANDRADE
FIGUEIRA, Luiz Augusto Pereira de. 2010. págs. 95 e 96)
51
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“Eletroacre”), a Centrais Elétricas Rondônia S.A. (a “Ceron”), a Companhia Energética
de Roraima ( a “CERR”), a Boa Vista Energia S.A. (a “BOA VISTA”), as Centrais
Elétricas do Estado do Pará (a “CELPA”), a Companhia de Eletricidade do Amapá
(“CEA”) e as Centrais Elétricas do Tocantins (a “CELTINS”).
Na região Nordeste do país, as distribuidoras são as sociedades Companhia
Energética do Maranhão S.A. (a “CEMAR”), a Companhia de Energia do Piauí (a
“CEPISA”), a Companhia Energética do Ceará (a “COELCE”), a Companhia Energética
do Rio Grande do Norte (a “COSERN”), a Energisa Paraíba (a “EPB”), a Energisa
Boborema ( a “EBO”) , as Centrais Elétricas de Pernambuco (a “CELPE”), Companhia
Energética de Alagoas (a “CEAL”), a Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A.
(a “ESE”) , a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de
Sergipe (a “CERCOS”), a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade ( a “SULGIPE”) e a
Companhia de eletricidade do estado da Bahia (a “COELBA”).
São distribuidoras de energia elétrica na região Centro-Oeste brasileira, as
sociedades Centrais Elétricas Matrogrossenses (a “CEMAT”), a Companhia
Hidroelétrica São Patrício ( a “CHESP”), a Celg Distribuição S.A. (a “CELG-D”), a
Companhia Energética de Brasília (a “CEB-DIS”) e a Empresa Energética de Mato
Grosso do Sul S.A. (a “ENERSUL”).
Na região Sudeste do Brasil são distribuidoras as sociedades Ampla Energia e
Serviços S.A. (“AMPLA”) , a Bandeirante Energia S.A. (“Bandeirante”), a Caiua
Transmissora de Energia S.A. (“CAIUA-D”) , a Cooperativa de Eletrificação da Região
do Alto Paraíba (“CEDRAP”) , a Cooperativa de Eletrificação e Distribuição da Região
de Itariri (“CEDRI”), a CEMIG Distribuição S.A. (“CEMIG-D”), a Cooperativa de
Eletrificação Rural de Resende Ltda. (“CERES”), a Cooperativa de Eletrificação e
Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque (“CERIM”), a Ceripa Energia S.A.
(“CERIPA”), a Cooperativa de Eletrificação da Região de Itapecerica da Serra
(“CERIS”), a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das
Cruzes (“CERMC”), a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região
de Novo Horizonte (“CERNHE”), a Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de
Promissão (“CERPRO”), a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região
de São José do Rio Preto (“CERRP”), a Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
(“CETRIL”), a Companhia Nacional de Energia Elétrica (“CNEE”), a Companhia Jaguari
de Energia Elétrica (“CPFL JAGUARI”), a Companhia Leste Paulista de Energia Elétrica
(“CPFL LESTE PAULISTA”), a Companhia Luz e Força de Mococa (“CPFL
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MOCOCA”), a Companhia Paulista de Força e Luz S.A. (“CPFL PAULISTA”), a
Companhia Piratininga de Força e Luz S.A. (“CPFL PIRATININGA”), a Companhia Luz
e Força Santa Cruz (“CPFL SANTA CRUZ”), a Companhia Sul Paulista de Energia
Elétrica (“CPFL SUL PAULISTA”), a DME Distribuição S.A. (“DMED”), a EDECP, a
Elektro Redes S.A. (“ELEKTRO”), a Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“ELETROPAULO”), a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. (“ELFSM”), a Energisa
Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A. (“EMG”), a Energia Nova Friburgo
Distribuidora de Energia S.A. (“ENF”), a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
(“ESCELSA”), a Light Serviços de Eletricidade S.A. (“LIGHT”) e a Empresa Elétrica
Bragantina S.A. (“EEB”).
Na Região Sul do Brasil são sociedades distribuidoras de energia elétrica a
Companhia Paranaense de Energia (“COPEL-DIS”), a Cooperativa de Distribuição de
Energia Elétrica de Anitápolis (“CERAL-DIS”), a Companhia Campolarguense de
Energia (“COCEL”), a Companhia Força e Luz do Oeste (“CFLO”), a Força e Luz
Coronel Vivida Ltda. (“FORCEL”), a Cooperativa Distribidora de energia Vale do Araçá
(“CERAÇÁ”), a Iguaçu Distribuidora de Energia (“IENERGIA”), a Cooperativa de
Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica Senador Eteves Júnior
(“CEREJ”), a Cooperativa de Energia Elétrica de Anitápolis (“CERAL ANITÁPOLIS”), a Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes (“CERPALO”), a
Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte (“CERBRANORTE”), a CELESC
Distribuição S.A. (“CELESC-DIS”), a Companhia de Eletricidade de Grão Pará
(“CERGAPA”), a Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural (“COORSEL”), a
Cooperativa de Eletrificação Anita Garibaldi (“CERGAL”), a Cooperativa de
Eletrificação Lauro Müller (“COOPERMILA”), a Empresa Força e Luz de Urussanga
Ltda. (“EFLUL”), a Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso (“CERTREL”), a
Cooperativa Energética COCAL (“COOPERCOCAL”), a Empresa Força e Luz João
Cesa (“EFLJC”), a Cooperativa de Eletrificação Cooperativa Fumacense de Eletricidade
(“CERMOFUL”), a Cooperativa Aliança (“COOPERALIANÇA”), a Cooperativa
Pioneira de Eletrificação (“COOPERA”), a Cooperativa de Distribuição de Energia
(“CERSUL”) , a Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado (“CEJAMA”), a
Cooperativa de Eletricidade Praia Grande (“CEPRAG”), a RGE Sul Distribuidora de
Energia S.A. (“RGE”), a CRELUZ - Cooperativa de Distribuição de Energia (“CRELUZD”), a CREAL, a COPREL Cooperativa de Energia (“COPREL”), a Centrais Elétricas de
Carazinho

S.A.

(“ELETROCAR”),

a

Cooperativa

Regional
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Energia
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Desenvolvimento Ijuí Ltda. (“CERILUZ”), o Departamento Municipal de Energia
Elétrica em Ijuí (“DEMEI”), a Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste
(“COOPERLUZ”), a Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões
(“CERMISSÕES”), a Cooperativa de Distribuição de Energia Teutonia (“CERTEL”), a
AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (“AES-SUL”), a Cooperativa Regional
de Energia (“CERTALA”), a Nova Palma Energia Ltda. (“UHENPAL”), a Companhia
Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (“CEEE-D”) e a Cooperativa Regional de
Energia Taquari (“CERTAJA”)53.
Vale destacar que muitas dessas distribuidoras passaram por processos de
privatização, como as aquisições sobrevindas, a título de exemplo, da distribuidora de
eletricidade paulista (a “Eletropaulo”) pelo grupo italiano Enel, havida em 2018. A
tendência de privatizações no setor elétrico ainda está em voga, de maneira que tanto o
Governo Federal quanto investidores especulam que durante o ano de 2021 é possível a
intensificação do processo de desestatização da Eletrobrás e da Cemig.

3.8.

O comportamento das Distribuidoras de Energia Elétrica

A atividade de distribuição de energia elétrica é predominantemente exercida por
sociedades concessionárias, ou autorizadas, a prestação desses serviços cujas
características são substancialmente de serviços públicos.
Desta maneira, é inequívoca a presença de obrigações de continuidade e
universalidade que esses atores assumem juto ao poder concedente, bem como a espécie
de remuneração que percebem pelos serviços que prestam, ou seja, as contrapartidas
fixadas em tarifas, além da natureza de bens públicos que recaem sobre os ativos
empregados na prestação dos serviços que executam.
A reversibilidade dos bens empregados na concessão também consiste outra
característica típica das atividades realizadas pelas distribuidoras de energia elétrica, bem
como a permissão de que subsídios cruzados sejam empregados na prestação dos serviços
executados por esses atores.

53

As informações acerca das sociedades distrihuidoras de energia elétrica que atendem às regions do
Brasil foram obtidas junto ao site da Aneel, no acesso realizado aos 29 de dezembro de 2020, no sítio
<https://www.aneel.gov.br/distribuicao2> .
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Não há como se afastar a modicidade tarifária, outro aspecto que acaba por
particularizar as atividades executadas pelas distribuidoras. Essas peculiaridades,
portanto, convergem para que as distribuidoras não gozem de incentivos adequados à
negociação com as prestadoras de Telecomunicações, seja com relação à implementação,
ou adequação de Pontos de Fixação nos Postes de Luz por elas detidos, seja para a fixação
da justa remuneração dos Pontos de Fixação instalados nessas infraestruturas54.
O que se busca sinalizar é que as distribuidoras de energia elétrica possuem um
poder de barganha que naturalmente as colocam em posição privilegiada quando
inauguram negociações com as prestadoras de serviços de Telecomunicações. Isto porque
não são incentivadas a incrementarem as suas linhas de receita pelas remunerações
sobrevindas dos Pontos de Fixação instalados nos Postes de luz, diante da modicidade
tarifária, que reverte percentual dessas receitas nos valores das tarifas praticadas.
Ao mesmo tempo, seja diante dos subsídios cruzados, ou porque o cálculo das
tarifas presumidamente encampam os custos de instalação e manutenção das
infraestruturas afetas às suas redes elétricas, dentre elas os Postes de Luz, pouco é o
incentivo às distribuidoras a negociarem os Pontos de Fixação.
Exatamente por esta razão, cabe ao regulador a edição de incentivos adequados
com vistas à intensificação do compartilhamento dos Postes de Luz. Naturalmente o
poder de barganha desses atores é desbalanceado quando comparados com os interesses
das prestadoras de serviços inseridas no setor das Telecomunicações.
No entanto, cabe ao regulador sinalizar no seu planejamento, quais são as
diretrizes que devem ser seguidas pelos atores do setor, seja por meio da revisão da
regulação vigente, ou até mesmo a edição de novos marcos regulatórios. Cabe, portanto,
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“Na pratica, as tarifas são em geral baseadas em algum método derivado de dois procedimentos limite.
No primeiro, conhecido por regulação por taxa de rerono, o regulador se esmera por se informar a
respeito dos custos da empresa e estabelece a tarifa com base nos custos variáveis mais um adicional
destinado a remunerar o capital investido pela empresa. A vantagem desse métido é que, em princípio,
o usuário paga apenas o mínimo necessário para que a empresa cubra seus custos. O problema é que
nesse caso a empresa não tem qualquer incentivo para se esforçar em tentar reduzir custos e elevar a
produtividade. Além disso, esse métido estimula o conflito entre empresa e regulador, em especial sobre
que custos deveriam ou não ser incluídos no cálculo das tarifas.
No outro limite está a regulação por teto do preço (price cap), em que em vez de o regulador fixar uma
tarifa, ele deixa a empresa livre para ela mesma escolher que tarifa cobrar, desde que essa não supere o
teto determinado pelo regulador. Nesse caso a empresa terá fortes incentivos a minimizar custos e elevar
sua produtividade ao longo do tempo, mas há o risco de que o teto seja desnecessariamente alto, o que
levaria a que uma parte elevada do excedente total fique com a empresa, na forma de lucro, em vez de
com o usuário. Por conta disso, em alguns casos os tetos de preço são revistos em intervalos fixos, em
geral cinco anos, quando o regulador pode em princípio reduzí-lo, caso perceba que os ganhos de
produtividade da empresa deixaram o teto alto demais.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO,
Leonardo Coelho. 2017. págs. 89 e 90)
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a edição de incentivos adequados com vistas ao direcionamento das soluções que pretende
ver implementadas.
A intersetorialidade do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz é
provavelmente um dos aspectos mais delicados no enfrentamento do fenômeno.
Conforme analisado nos Capítulos II e III deste trabalho, os setores em análise possuem
características próprias que conduzem a maneira como os seus atores se comportam.
Enquanto as despesas em redes e infraestruturas de redes no setor de
Telecomunicações muitas vezes asfixiam os seus atores, conforme denotam os dados
extraídos do setor, de outro são encampados pelos valores das tarifas praticadas pelas
distribuidoras de energia elétrica.
Portanto, o apelo do primeiro grupo de atores, em prol de soluções compartilhadas
e nomeadamente em favor do compartilhamento dos Postes de Luz, não necessariamente
converge com os interesses do segundo grupo, seja porque não são impactados pelas
linhas de custos em investimento em infraestruturas, tais quais os primeiros, seja porque
diante da estrutura de monopólio natural desses mercados, não convivem com
competidores que os obriguem a incrementar as suas redes empregadas nas atividades de
distribuição de energia elétrica.
Ou seja, os atores que estão inseridos em setores distintos não necessariamente
comungam dos mesmos interesses, tampouco prescindem dos mesmos incentivos para
que o fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz seja compreendido efetivamente
como uma necessidade de ambos.
No entanto, é possível que esses incentivos sejam direcionados pela regulação.
Quando um determinado ente incumbido da fiscalização sinaliza às distribuidoras de
energia elétrica que a sobrecarga dos Poste de Luz por elas detidos devem ser sanadas, há
um incentivo para que estes atores procurem uma forma de equacionar a crise identificada
nas ocupações dessas infraestruturas.
Da mesma maneira, quando a Administração sinaliza que pretende o aterramento
de cabos de cobre e fibra em determinado trecho de via pública, igualmente há um
incentivo para que todos os atores encerrados no fenômeno do compartilhamento tenham
de buscar soluções conjuntas. Basta dizer que se o custo de aterramento recair sobre um
determinado ator, é bem possível que haja a sua asfixia financeira.
O interesse coletivo também pode sempre ser abordado como outro argumento
para a edição de incentivos claros em prol do compartilhamento adequado dos Postes de
Luz. Exemplificativamente, não é do interesse da sociedade que os Postes de Luz se
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apresentem em situações de sobrecarga e que potencialmente possam gerar danos à saúde
das pessoas que trafegam em vias públicas.
De igual modo, a potencialidade de danos ambientais também é outro fundamento
razoavelmente forte o bastante para que os atores que se inserem no fenômeno busquem
uma maneira adequada de acomodá-lo. Ou seja, não é factível que o interesse econômico,
ou o desinteresse econômico de um determinado grupo, implique em que o fenômeno se
desenvolva de maneira desordenada ao ponto de gerar danos, ou a potencialidade de
danos à coletividade.
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PARTE - II

CAPÍTULO IV

4.1.

Os Postes de Luz

O fenômeno analisado neste estudo consiste no uso compartilhado de
determinadas infraestruturas empregadas nas redes tituladas e empregadas pelas
sociedades concessionárias prestadoras se serviços de distribuição de energia elétrica, e
as sociedades prestadoras de STFC, SMP e SCM: os Postes de Luz.
Os Postes de Luz são infraestruturas essenciais à arquitetura das redes que
atendem às sociedades concessionárias prestadoras de serviços de distribuição da energia
elétrica. No entanto, diante das necessidades prementes de prestadoras de serviços de
STFC, SMP e SCM, ou simplesmente os serviços de Telecomunicações, tornaram-se
elementos não menos importantes no emprego das redes que atendem às últimas.
O compartilhamento dos Postes de Luz é resultado da constatação da relevância
dessas infraestruturas tanto como elementos essenciais às redes que atendem à atividade
de distribuição 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.
Muito embora o compartilhamento de Postes de Luz indique uma solução
essencial especialmente ao desenvolvimento da arquitetura das redes que atendem às
Telecomunicações, o que revela uma demanda intensa por parte das prestadoras de
serviços nela encerrados, o estudo buscará demonstrar como o fenômeno indica a
escassez de coordenação regulatória nas investidas das duas agências responsáveis pela
regulação dos dois segmentos impactados pelo fenômeno, quais sejam a Aneel e a Anatel.
Buscar-se-á esmiuçar a maneira como a Aneel e a Anatel avaliaram os resultados
dos marco regulatórios relacionados à temática do compartilhamento dos Postes de Luz,
notadamente a Resolução Conjunta da Anatel e Aneel n°. 04/2014, editada na sequência
da Resolução Conjunta n°. 01 de 1999, da Anatel, Aneel e Agência Nacional do Petróleo
(“ANP”) (a “Resolução Conjunta 01/99”).
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O ponto de partida é o diagnóstico feito pelas agências sobre a maneira e em que
medida a edição da Resolução Conjunta 01/99 e da Resolução Conjunta n°. 04/2014
foram capazes de franqueá-las instrumental bastante para o enfrentamento de
externalidades negativas advindas do compartilhamento dos Postes de Luz.
Fundamentado nos resultados coletados após a edição da Resolução Conjunta n°.
04/2014, notadamente de que os marcos regulatórios 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 com o uso das ferramentas a elas franqueadas com vistas à
implementação de estratégias de coordenação regulatória, de maneira a viabilizar
atuações mais eficazes e em prol da regulação do compartilhamento.
Após a edição da Resolução Conjunta n°. 04/2014, os resultados coletados pelo
regulador, notadamente pela Aneel e Anatel, 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 desenvolve de forma
desordenada, o que resulta na sobrecarrega de determinadas infraestruturas, localizadas
em perímetro de interesse das prestadoras de serviços de Telecomunicações, enquanto
paralelamente

há

infraestruturas

ociosas,

especialmente

aquelas

localizadas

geograficamente em áreas distantes dos centros urbanos, portanto menos apelativas às
reguladas da Anatel.
Destaca-se, 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 sobrecarga dos Postes de Luz
por elas titulados, inadvertidamente retiram e cortam os cabos que atendem à arquitetura
das redes das prestadoras de serviços de Telecomunicações.
Na sequência, passa-se à identificação de algumas ferramentas consagradas pela
Teoria da Regulação como capazes de implementar práticas de coordenação regulatória,
as quais poderiam ser seguidos por Aneel e Anatel com vistas ao tratamento eficaz e em
prol da regulação do fenômeno.
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
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das agências, consistente na revisão do marco regulatório em análise, poderia inaugurar
práticas que representassem a efetiva coordenação entre os reguladores.

4.1.1. Requisitos técnicos ao compartilhamento dos Postes de Luz

A capacidade dos Postes de Luz para a instalação de apoios é definida por meio
da NBR 5434/1982, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (a “ABNT”).
A norma é baseada em critérios de segurança e isolamento, distâncias mínimas entre os
condutores e o solo para os diversos pontos de instalação nas infraestruturas55.
O espaço máximo para o compartilhamento de infraestrutura em um Poste de Luz
típico é de 500 milímetros (mm), de modo que é viabilizada a instalação de até 6 (seis)
Pontos de Fixação nos Postes de Luz afetos à distribuição de energia. Vale destacar que
usualmente 1 (um) destes Pontos de Fixação é de uso exclusivo da própria distribuidora,
e 4 (quatro), ou 5 (cinco) destinados para os cabos das prestadoras do serviço de
Telecomunicações.
Complementarmente às normas ABNT, aspectos como os números de Pontos de
Fixação, os diâmetros das cordoalhas permitidos, as formas de ancoragem da fibra ótica
nos Postes de Luz, encontram-se estabelecidas em procedimentos técnicos específicos de
cada distribuidora de energia elétrica.

4.2.

O compartilhamento de Postes de Luz

O relacionamento entre as indústrias de Telecomunicações e de energia elétrica
retroage ao período de gestão estatal na prestação de ambos os serviços públicos, de
energia e de telefonia fixa (STFC).

55

(ARAUJO, Antonio Carlos Marques de; 2019; pág. 9).
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O fenômeno do compartilhamento de Postes de Luz está intrinsicamente
relacionado com a demanda direcionada às Prestadoras de serviços de Telecomunicações
para a construção de infraestruturas de redes que atendam ao segmento.
O setor de Telecomunicações se vê fortemente impactado por uma demanda cada
vez maior de construção de redes e infraestruturas capazes de absorverem o tráfego de
dados em volume crescente. Os fluxo de dados é crescente em razão do advento de novas
tecnologias, como evolução das tecnologias 2G, 3G, 4G e mais recentemente, as
expectativas correlatas à tecnologia 5G.
Mas não é só. A demanda pela construção e manutenção de infraestruturas e redes
que atendam ao setor das Telecomunicações também é influenciada pela comercialização
cada vez mais crescente de equipamentos como as Smart Tvs, além da penetração das
sociedades prestadoras de conteúdo por meio da estrutura das Telecomunicações, como
as sociedades OTTs. A mudança do perfil comportamental das 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 Telecomunicações de ampliarem, ao longo do tempo, os seus
investimentos em infraestruturas de redes, especialmente com o intuito de atendimento
das demandas crescentes a elas endereçadas por redes capazes de atenderem os usuários,
ou consumidores desses serviços.
Mas não é só. A estrutura e o histórico do próprio setor de Telecomunicações
contribuíram para que os seus atores não coordenassem as suas inciativas e tampouco
investimentos com vistas à criação de redes compartilhadas, acarretaram 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 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”)
e, por conseguinte, com a existência clara de barreiras de entrada a novas sociedades
entrantes no mercado.
Essas barreiras de entrada decorriam do reconhecimento dos altos investimentos
necessários à construção das infraestruturas de rede que atendiam ao segmento das
Telecomunicações, o que implicava em desincentivo a entrada de novos atores no
mercado.
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Conforme já discorrido no Capítulo I deste trabalho, o advento da EC 08/95, a
edição da LGT, além da criação da Anatel, o setor das Telecomunicações sofreu uma
abertura para a entrada de novos atores privados56, além da consequente consagração de
uma dicotomia do regime de prestação dos serviços de Telecomunicações nos regimes
público e privado.
O cenário acima resumido, relativo a forma como se estruturou o segmento das
Telecomunicações, no Brasil, é didático para demonstrar a acirrada concorrência neste
segmento. Vale destacar que os atores, desde a edição da EC 08/95, muito embora o
mercado não mais se estruturasse em uma estrutura de serviços públicos, em que há uma
tendência a sua migração para modelo de monopólio natural, demonstraram um
comportamento de construírem e investirem em infraestruturas de redes de forma isolada
e próprias. Este comportamento é resultante da constatação de que a titularidade dessas
infraestruturas de rede implicou em diferencial concorrencial entre os atores econômicos.
Portanto, seja para os novos entrantes no mercado ao longo do tempo, que
necessariamente tinham de investir em redes próprias, seja para os atores que se
posicionaram como líderes do mercado, notadamente no Brasil um mercado estruturado
com quatro grandes e principais atores, a necessidade de construção de redes próprias
sempre foi uma demanda com a qual tiveram de conviver.
A necessidade de construção de redes próprias, por parte dos atores do setor de
Telecomunicações, criou um comportamento de racionalidade até questionável desses
prestadores, de estruturarem as suas arquiteturas de rede de forma a atenderem
exclusivamente às suas demandas e necessidades, sem muita coordenação e de maneira
desordenada e até em certa medida caótica57.
56

57

“Por fim, o regulador precisa considerer se faz sentido facilitar ou ajudar a entrada de novos
concorrentes, pelo menos até que consiga criar condições iguais de competição entre a empresa
verticalmente integrada proprietária da infraestrutura e os seus concorrentes. Em alguns setores, como
telecomunicações, o padrão internacional foi adotar uma regulação assimétrica que beneficiava os
novos entrants. No Brasil, isso se deu liberando esses novos entrants de responsabilidades de serviço
público, em especial metas de cobertura, impostas à empresa integrada.
Por outro lado, o regulador não deve fazer exigências de qualidade excessivamente onerosas, que tolham
a capacidade da empresa integrada competir, como, por exemplo, impor uma tarifa de acesso baixa
demais. É também recomendável que com o tempo se passe a dividir de uma forma neutra as obrigações
regulatórias impostas à incumbente, com o ônus financeiro de atender a objetivos sociais sendo
distribuído proporcionalmente entre todos os participantes do mercado. O objetivo é prover condições
neutras do ponto de vista da competição.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo
Coelho. 2017; pág. 96)
A Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório da Aneel n°. 16/2018, ou Tomada de Subsídios
da Anatel de n°. 28/2018, reconhece o cenário identificado no estudo: “Projeções do fabricante de
equipamentos Cisco3 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
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4.2.1. A Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997

O comportamento identificado dos atores do setor de Telecomunicações, que
repercute na construção de suas redes de forma consideravelmente desordenada e pouco
coordenada, encontrou uma primeira tentativa de estabelecimento de uma racionalidade
lógica de compartilhamento na LGT.
A LGT, no seu artigo 73

58

, garante aos prestadores de serviços de

Telecomunicações o direito de utilizar os postes de propriedade das distribuidoras de
Energia Elétrica, mediante pagamento “de forma não discriminatória e a preços e
condições justos e razoáveis”, sem que haja subsídio cruzado entre os setores.
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aproximadamente 80% de todo o tráfego da Internet em 2021, a velocidade média das conexões 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 compreende o conjunto de soluções de rede de acesso de fibra óptica (FTTx), em
suas diferentes 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 máquinas. 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 adoção 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 vertente 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; setembro de 2018; pág. 15).
Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997. “Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou
controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público,
de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis”.
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4.2.2. A Resolução Conjunta no. 01 de 1999

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 1°.59, 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 reconhecimento do regulador de
que os segmentos de Telecomunicações, de energia elétrica e de petróleo, porque são
estruturados e dependem de estruturas de rede, potencialmente poderiam inaugurar algum
grau de racionalidade entre si com especial atenção ao reconhecimento da existência de
algum grau de compatibilidade entre essas estruturas de rede de forma a permitir e
justificar o compartilhamento de infraestruturas que nelas se inserem.
O racional do regulador, que transborda na edição de resoluções conjuntas, denota
preocupações centrais encerrada em duas grandes dimensões: (i) a efetiva regularização
da ocupação dos Postes de Luz, que se perceberam ocupados de maneira altamente
desordenada; e (ii) a forma e o cálculo da justa remuneração, do preço, em decorrência
do compartilhamento de pontos de fixação nesses Postes de Luz.
A Resolução Conjunta 01/99 estabelece um procedimento consistente em
sequência de passos que devem ser seguidos pelos atores interessados no
compartilhamento dos Postes de Luz60. 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 compartilhamento 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
compartilhamento, procedida pela prestadora de serviços de Telecomunicações
59

60

Resolução Conjunta n°. 01 de 1999. Art. 1o. Este Regulamento fixa diretrizes para o compartilhamento
de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, observando os
princípios contidos na Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de
1997, e na Lei n.º 9.478, de 6 de agosto de 1997.
A informação foi obtida junto ao guia rápido “Compartilhamento de Postes”, consultado na página da
Anatel
<https://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?option=com_anexarlink&hash=28b5defb4afa908
8283848046dd47ae6&name=Compartilhamento%20de%20Postes.pdf>, acessado aos 27 de maio de
2020.
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formalmente e mediante a forma indicada pela distribuidora de energia elétrica, o que
inclui a solicitação de informações 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 são indispensáveis ao parecer favorável à homologação61.
A Resolução Conjunta 01/99, conforme o seu artigo 23, atribui à Comissão
Conjunta de Resolução de Conflitos, organizada pela Aneel e Anatel, a competência para
a resolução de conflitos havidos entre as prestadoras de serviços de Telecomunicações e
as sociedades distribuidoras de energia elétrica62.

4.2.3. A Resolução Conjunta n°. 02 de 2001

A Resolução Conjunta n°. 02, de 27 de março de 2001 (“A Resolução Conjunta
02/2001”), editada pela Aneel, Anatel e ANP, aprovou o regulamento conjunto de
resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo63.

61

62

63

Resolução Conjunta n°. 01 de 1999. “Art. 20 O contrato de compartilhamento de infraestrutura deverá
dispor, essencialmente, sobre o seguinte: I - objeto; II - modo e forma de compartilhamento da
infraestrutura; III - direitos, garantias e obrigações das partes; IV - preços a serem cobrados e demais
condições comerciais; V - formas de acertos de contas entre as partes; VI - condições de
compartilhamento da infraestrutura; VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos
serviços e das instalações e qualidade; VIII – cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto
no art. 5º deste Regulamento; IX – proibição de sublocação da infraestrutura ou de sua utilização para
fins não previstos no contrato sem a prévia anuência do Detentor; X - multas e demais sanções; XI foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais; XII – prazos de implantação e de
vigência; e XIII - condições de extinção”.
Resolução Conjunta n°. 01 de 1999. “Art. 23. Eventuais conflitos de interesse entre agentes serão
dirimidos pelas Agências em Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências
Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo a ser por elas expedido”.
(NR) (Redação dada pela RES CONJUNTA ANEEL/ANATEL/ANP 002 de 24.11.1999)
“Parágrafo único. A submissão de qualquer conflito às Agências não exime os agentes da obrigação de
dar integral cumprimento a contratos de compartilhamento vigentes, nem permite a interrupção das
atividades vinculadas a tais contratos.” (NR). (Redação dada pela RES CONJUNTA
ANEEL/ANATEL/ANP 002 de 24.11.1999)
Resolução Conjunta nº. 02 de 2001. “Art. 1º Aprovar o Regulamento Conjunto de Resolução de
Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, na
forma do Anexo a esta Resolução Conjunta.”
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O Art. 2º da Resolução Conjunta 02/2001, instituiu a Comissão de Resolução de
Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações
e Petróleo (a “Comissão Conjunta”), a qual foi atribuído um caráter permanente e passaria
a ser composta por dois representantes de cada qual das agências, nomeados por meio de
portaria específica de cada órgão, em até vinte dias após a publicação daquele ato.
A Resolução Conjunta 02/2001 editou o Regulamento Conjunto de Resolução de
Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações
e Petróleo (o “Regulamento”), que no seu artigo 1º estabelecia o seu escopo de dispor
sobre o processo de resolução administrativa de conflitos sobre compartilhamento de
infraestruturas, à luz do disposto nas Leis nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº. 9.472,
de 16 de julho de 1997, e nº. 9.478, de 6 de agosto de 1997, o Regulamento Conjunto
para Compartilhamento de infraestruturas entre os Setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta 1/1999.
O art. 2º do Regulamento estabelecia que o processo de resolução administrativa de
conflitos sobre compartilhamento de infraestruturas seria conduzido pelas agências, no
exercício da suas funções de órgãos reguladores, de modo a assegurar a ampla, livre e
justa competição e os benefícios aos usuários dos serviços.
O art. 3º do Regulamento, por sua vez, estabelecia que os conflitos sobrevindos de
agentes exploradores de serviços públicos de energia elétrica, prestadores de serviços de
Telecomunicações de interesse coletivo e agentes exploradores de serviços de transporte
dutoviário de petróleo, seus derivados e gás natural, em matéria de aplicação e
interpretação do Regulamento, quando das negociações e da execução dos respectivos
contratos, teriam submissão às agências.
O art. 5º do Regulamento previa que a submissão de quaisquer conflitos às agências
não eximiria os agentes da obrigação de cumprirem integralmente os contratos à época
vigentes, tampouco de permitir a interrupção de serviços vinculados a concessões,
permissões e autorizações outorgadas e expedidas pela Administração, i.e. o Poder
Concedente.
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4.2.4. A Resolução Conjunta n°. 04 de 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 editaram 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 prestadoras de serviços de
Telecomunicações.
A Resolução Conjunta 04/2014 enfrentou o fenômeno do compartilhamento de
Postes de Luz sob três perspectivas diferentes. 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 Luz64, o qual poderá ser utilizado pela
Comissão de Resolução de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas
acautelatórias, quando esgotada a via negocial entre atores regulados dos setores das
Telecomunicações e de energia elétrica65.
A segunda perspectiva se depreende do disposto no Art. 2º da Resolução
Conjunta. O dispositivo estabelece que as prestadoras de serviços de Telecomunicações,
pertencentes a um mesmo grupo econômico, não poderiam ocupar mais de 1 (um) ponto
de fixação por cada Poste de Luz66.
A terceira e derradeira perspectiva, direcionada aos atores interessados no
compartilhamento, sobrevém do disposto no artigo 4o. da Resolução Conjunta n°.
04/201467. O dispositivo elenca os critérios que devem ser seguidos pelas prestadoras de
64

65

66

67

Resolução Conjunta nº. 04 de 2014. “Art. 1o. Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove
centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre
distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos
processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução”.
Resolução Conjunta n°. 04 de 2014. “Art. 1o., §2o. O preço de referência mencionado no caput pode
ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas
acautelatórias, quando esgotada a via negocial entre as partes.”
Resolução Conjunta n°. 04 de 2014. Art. 2º As prestadoras 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
Fixação em cada poste.
Resolução Conjunta n°. 04 de 2014.Art. 4º No compartilhamento de postes, as prestadoras de serviços
de telecomunicações devem seguir o plano de ocupação de infraestrutura da distribuidora de energia
elétrica e as normas técnicas aplicáveis, em especial: I - a faixa de ocupação; II - o diâmetro do conjunto
de cabos e cordoalha de um mesmo Ponto de Fixação; III - as distâncias mínimas de segurança dos
cabos e equipamentos da rede de telecomunicações em relação ao solo e aos condutores da rede de
energia elétrica; e IV - a disposição da reserva técnica de fios ou cabos nos Pontos de Fixação.
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serviços de Telecomunicações com vistas à ocupação de Postes de Luz. Elas deveriam
seguir o plano de ocupação de infraestrutura, editado pelas sociedades distribuidoras de
energia elétrica, além das normas técnicas aplicáveis.
A Resolução Conjunta n°. 04/2014 se dedicou ao estabelecimento de um valor de
referência específico a título de justa remuneração, por parte das prestadoras de serviços
de Telecomunicações às sociedades distribuidoras de energia elétrica, em decorrência do
compartilhamento dos Postes de Luz.
No entanto, a Resolução Conjunta n°. 04/2014 não se debruçou propriamente
sobre o problema do legado da ocupação desordenada dos Postes de Luz por parte das
prestadoras dos serviços 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 Telecomunicações.

4.2.5. A Resolução Normativa nº. 797 da Aneel de 2017

A Aneel editou a Resolução Normativa nº. 797, de 12 de dezembro de 2017 (a
“Resolução 797/2017”), que no seu art. 1º estabeleceu os procedimentos para o
compartilhamento de infraestrutura de Concessionárias, Permissionárias de Energia
Elétrica com agentes do mesmo setor, com agentes dos setores de Telecomunicações,
Petróleo, Gás, com a Administração Pública direta, ou indireta, e com demais
interessados.
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4.3.

A sobrecarga nos Postes de Luz

Esta externalidade está diretamente relacionada com o fato de que historicamente
a maneira como o setor de Telecomunicações se desenvolveu acarretou em que os atores
deste mercado tivessem nas redes que atendem aos serviços por eles prestados um
diferencial concorrencial.
Desta forma, incrementar as suas respectivas redes com vistas a que um número
maior de potenciais clientes e/ou usuários tivessem acesso aos serviços por eles prestados
transformou-se em sinônimo de liderança em mercado altamente concorrido.
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 sobrecarregadas 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 infraestruturas tornam passíveis
potenciais quedas das estruturas.

4.4.

A ocupação irregular nos Postes de Luz

A ocupação irregular dos Postes de Luz decorre especialmente do fato de que as
prestadoras de serviços de Telecomunicações historicamente utilizaram de 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 colaborarem para os riscos à segurança da
população, conforma já esmiuçado no item 4.3. 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 remuneração pelas sociedades que
fazem uso das infraestruturas das concessionárias de distribuição de energia elétrica.
Portanto, o racional econômico encerrado na estrutura de compartilhamento acaba por se
ver prejudicado pela prática da conduta irregular das prestadoras de serviços de
telecomunicações.
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4.5.

A manutenção de Pontos de Fixação como barreiras à entrada

Esta externalidade não foi contida pelo artigo 2o. da Resolução Conjunta n°.
04/2014. Mesmo ao estabelecer que as prestadoras 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 Fixação 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 também fazer uso dessas estruturas.
Ora, os Postes de Luz possuem limitações físicas quanto ao uso para a instalação
de

cabos

das

redes

de

telecomunicações.

Além

disso,

as

infraestruturas

preponderantemente atendem às redes de energia elétrica, por razões óbvias. O setor de
energia elétrica é estruturado em modelo de concessões de maneira que em comparação
com as segmento das Telecomunicações, estrutura-se de maneira muito mais ordenada.
Os Postes de Luz, portanto, traduzem-se por recursos escassos, 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.

4.6.

A eficácia da Resolução Conjunta n°. 04/2014

Associadas às externalidades acima identificadas, o cenário ainda foi acirrado
pelas recentes investidas das sociedades concessionárias de distribuição de energia
elétrica, as quais, instadas por autoridades como as municipalidades, o Ministério
Público, a própria Aneel, ou até mesmo os Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
(os “PROCONs”), 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.

74

A eficácia da Resolução Conjunta n°. 04/2020, conforme depreendido do item
precedente, 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 n°. 04/2014 representa um tentativa de Aneel e Anatel ao
enfrentamento do fenômeno do compartilhamento 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 regulador 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.
Como bem assinalam Castelar e Ribeiro, muitas vezes a imposição excessiva de
regramento inibe o acesso à infraestruturas detidas por um determinado ator em setores
que dela dependam 68 . O fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz e
especialmente a maneira como ele se desenvolveu denota um pouco como o regramento
editado pelos reguladores dos setores de Distribição de Energia Elétrica e de
Telecomunicações interfere no compartomento dos atores nele inseridos.

4.7.

Os resultados coletados pelo Regulador

Conforme se esmiuçará em item oportuno deste trabalho, o regulador propôs a
revisão dos marcos regulatórios que tratam sobre o compartilhamento dos Postes de Luz
por meio de Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e a Tomada de Subsídios de n°. 28/2018,
pela Anatel (doravante para fins deste trabalho identificados conjuntamente como a
“Consulta Pública”).
A Consulta Pública organizou a problemática sobrevinda do fenômeno dos
compartilhamento dos Postes de Luz sob duas dimensões, quais sejam (i) o problema da
68

“Também é preciso não exagerar na instituição de regras para forçar o acesso à infraestrutura, pois na
maioria das situações é do interesse do gestor da infraestrutura prover esse acesso. De fato, é sempre de
interesse de uma empresa integrada prestar serviços no segmento monopolista que paguem um preço
igual ou superior ao que ela mesma iria ganhar se fosse ela a oferecer o serviço no segmento competitivo
do mercado.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo Coelho. 2017. pág. 96)
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regularização da ocupação das infraestruturas; e (ii) a justa remuneração pelo
compartilhamento dos pontos de fixação nos Postes de Luz.

4.8.

Os Despachos publicados pela SCT/ANEEL

A tentativa de reprodução do cenário de evolução do fenômeno do
compartilhamento dos Postes de Luz nos setores de distribuição de energia elétrica e
Telecomunicações recai sobre a análise dos dados fornecidos pelas agências reguladoras
dos respectivos setores, nomeadamente a Aneel e Anatel.
Neste sentido, como marco inicial da análise que se pretende realizar neste estudo,
alguns dados foram coletados em pesquisa realizada diretamente junto à
Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e
Distribuição (“SCT”) da Aneel.
Os dados adiante esmiuçados, portanto, foram gentilmente diretamente fornecidos
pela SCT da Aneel, aos 04 de junho de 2020, por meio de correio eletrônico encaminhado
ao autor do estudo (a “Resposta”), em resposta ao seu e-mail endereçado ao ente, datado
de 17 de maio de 2020.
Além disso, o autor também coletou outros dados diretamente na ferramenta de
pesquisas disponibilizada pela biblioteca da Aneel, por meio de consulta e busca
efetuadas no link <https://biblioteca.aneel.gov.br/index.html>, disponibilizado no site da
agência.
O parâmetro da pesquisa aplicado pelo autor na ferramenta de busca
disponibilizada no site da Aneel consistiu na inserção da expressão “homologação
regulamento conjunto”, no campo “todos os campos”, da aba “Legislação” da ferramenta.
Selecionou-se, ainda, o item “DSP - Despacho”.
A aplicação deste proxy seguiu a recomendação apresentada na Resposta
apresentada pela SCT da Aneel à consulta a ela endereçada pelo autor deste estudo, com
vistas à coleta de dados concernentes às publicação de Despachos da SCT da Aneel (os
“Despachos”) que tivessem por objetivo

a homologação de contratos de

compartilhamento de infraestruturas, celebrados por distribuidoras de energia elétrica e
prestadoras de serviços de Telecomunicações, no ano de 2000 até 2020. Val destacar que
os dados estão reproduzidos na tabela constante do Apêndice II deste trabalho.
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A pesquisa conclui pelo total de 675 (seiscentos e setenta e cinco) Despachos
proferidos pela SCT da Aneel, nos anos de 2000 a 2020, no sentido da homologação de
contratos celebrados por distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de
Telecomunicações, nos termos do art. 16 do Regulamento Conjunto para
Compartilhamento

de

Infraestrutura

entre

os

Setores

de

Energia

Elétrica,

Telecomunicações e Petróleo.
Vale destacar que o autor considerou todas as decisões disponibilizadas pela
ferramenta de pesquisa existente no site da Aneel, de modo que há uma linha de corte a
partir do ano de 2000. Destaque-se que esses dados são fornecidos desde o ano de 2000
porque a Resolução Conjunta 01/99, editada pela Aneel, a Anatel e a ANP, por meio da
qual foram fixadas as diretrizes para o compartilhamento de infraestruturas entre os
setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, foi editada no ano exatamente
anterior à data de início de corte.
O refinamento dos dados coletados revela que do total de 675 (seiscentos e setenta
e cinco) Despachos, a cada ano foram computados o seguinte número de Despachos: 2000
(1) 2001 (1), 2002 (3), 2003 (9), 2004 (6), 2005 (64), 2006 (6), 2007 (8), 2008 (12), 2009
(28), 2010 (19), 2011 (34), 2012 (31), 2013 (31), 2014 (56), 2015 (36), 2016 (12), 2017
(86), 2018 (76), 2019 (67) e 2020 (89).
Houve, ainda, o descarte de 25 (vinte e cinco) Despachos que após análise mais
detida revelaram não ter relação com homologações da SCT da Aneel quanto a contratos
celebrados por distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de
Telecomunicações. Além disso, 1 (um) Despacho foi anulado pela SCT da Aneel69, de
maneira que também foi excluído. Desta forma, porque também não possuíam serventia
para este estudo, foram descartados.
Assim sendo, a pesquisa considerou um total de 649 (seiscentos e quarenta e nove)
Despachos, a cada ano foram computados o seguinte número de Despachos: 2000 (1)
2001 (1), 2002 (3), 2003 (9), 2004 (6), 2004 (6), 2005 (64), 2006 (6), 2007 (7), 2008 (12),
2009 (18), 2010 (11), 2011 (31), 2012 (31), 2013 (31), 2014 (56), 2015 (36), 2016 (10),
2017 (86), 2018 (74), 2019 (67) e 2020 (89).
O Gráfico II adiante resume os dados coletados e esmiuçados no parágrafo
precedente. É evidente que a homologação, pela Aneel, de contratos que formalizaram o

69

Vale destacra que (1) um Despacho da SCT da Aneel foi anulado, qual seja o Despacho de n° 41, de
19.01.2018, relativo à Distribuidora Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, conforme o processo
administrativo de n° Processo no 48500.004230/2017-90.
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compartilhamento de infraestruturas entre atores dos setores de distribuição de energia
elétrica, Telecomunicações e Petróleo, nos primeiros anos de vigência da Resolução
Conjunta 01/99 e 02/2001 foram consideravelmente acanhados.
Excepcionado o ano de 2005, em que houve um total de 64 (sessenta e quatro)
Despachos, o total de formalizações homologadas pelo regulador foram inferiores a uma
dezena nos anos de 2000 a 2007. A partir de 2014, o total de Despachos anuais revelam
que houve algum crescimento do fenômeno do compartilhamento, à exceção do ano de
2016 (12), em que o total foi novamente aquém quando comparados aos anos 2015 (36)
e 2017 (86).

GRÁFICO II - DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO DE
COMPARTILHAMENTOS DE INFRAESTRUTURAS
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Nos últimos quatro anos, de 2017 a 2020, os totais anuais de Despachos revelam
um aquecimento do fenômeno do compartilhamento de infraestruturas. No entanto, é
inequívoco que estes dados revelam o quão tímido é o desenvolvimento do fenômeno à
luz de seus potenciais de desenvolvimento.
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Dados coletados aos 29 de dezembro de 2020, na ferramenta de busca disponibilizada pela Aneel no
site <https://biblioteca.aneel.gov.br/index.html>.
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4.8.1. Os Despachos no ano de 2005

O detalhamento dos 64 (sessenta e quatro) Despachos atinentes ao ano de 2005
revela que em 63 (sessenta e três) deles a Aneel homologou os planos de ocupação das
respectivas infraestruturas, apresentadas pelas Distribuidoras de energia elétrica, em
cumprimento ao disposto no artigo 34 da Resolução Conjunta 01 de 199971.
Portanto, o acréscimo de Despachos da Aneel naquele ano decorreu do fato de
que diversas Distribuidoras de energia elétrica cumpriram com a obrigação a que estavam
vinculadas por força da norma supracitada da Resolução Conjunta 01 de 1999. O
acréscimo de Despachos não revela exatamente nenhuma tendência de intensificação do
fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz.
No entanto, os 63 (sessenta e três) Despachos de homologação, proferidos pela
Aneel, quanto aos planos de ocupação apresentados pelas Distribuidoras de energia
elétrica indicavam que esses atores, ao menos formalmente, preparavam-se para o
compartilhamento dos Postes de Luz já à época por elas detidos.

Gráfico III - Despachos de 2005 - Homologação dos Plano de
Ocupação de Infra-Estrutura das Distribuidoras por Região
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Resolução 01/99. “Art. 34. Os Detentores de infraestrutura deverão apresentar para a homologação das
respectivas Agências, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar da publicação deste
Regulamento, o plano de ocupação de suas infraestruturas, diretamente vinculado ao objeto das outorgas
expedidas pelo Poder Concedente.”
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Os Despachos de homologação indicam, ainda, que dos planos de ocupação
homologados 9 (nove) se remetiam à Distribuidoras com áreas de concessão na Região
Norte, outras 9 (nove) na Região Nordeste, 4 (quatro) na Região Centro-Oeste, 23 (vinte
e três) na Região Sudeste e as 18 (dezoito) restantes possuíam as suas áreas de concessão
na Região Sul. O Gráfico III revela esta composição.

4.8.2. Despachos de Homologação de Compartilhamentos de Infraestruturas por
Região

O detalhamento dos dados coletados, quais sejam os Despachos proferidos pela
SCT da Aneel, nos anos de 2000 a 2020, indicam uma maioria atrelada a Distribuidoras
de energia elétrica com áreas de concessão na Região Sudeste, no total de 268 (duzentos
e sessenta e oito) despachos.
Na sequência, os Despachos se remetem a homologações de ocupações de Postes
de Luz por parte de Distribuidoras de energia elétrica com áreas de concessão na Região
Sul, no total de 208 (duzentos e oito) despachos, seguidas de concessionárias com área
de concessão na Região Nordeste, no total de 98 (noventa e oito) Despachos, Região
Centro-Oeste, com total de 46 (quarenta e seis) Despachos e, por fim, concessionárias na
Região Norte, em que há 33 (trinta e três) Despachos.
Gráfico IV - Despachos e as Concessionárias por
Regiões do Brasil
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O Gráfico IV sinaliza o percentual de Despachos homologatórios de ocupações
de Postes de Luz, consideradas as Distribuidora de energia elétrica e as suas
correspondentes áreas de concessão nas Região do Brasil.

4.8.3. Os Despachos homologatórios de Distribuidoras de energia elétrica com
áreas de concessão na Região Norte

Os dados relacionados às Distribuidoras de energia elétrica cujas áreas de
concessão abrangem a Região Norte do Brasil, consolidados no Gráfico V adiante,
indicam que a curva de Despachos somente passou a sofrer uma movimentação a partir
do ano de 2013, com uma leve oscilação no ano de 2009.

Gráfico V - Os Despachos homologatórios de Distribuidoras de
energia elétrica com áreas de concessão na Região Norte
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A exceção, no entanto, reside no ano de 2005, quando 10 (dez) Distribuidoras de
energia elétrica, em cumprimento ao disposto no artigo 34 da Resolução Conjunta 01 de
1999, apresentaram à Aneel os seus planos de ocupação de suas respectivas
infraestruturas.
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4.8.4. Os Despachos homologatórios de Distribuidoras de energia elétrica com
áreas de concessão na Região Nordeste

Os dados concernentes às Distribuidoras de energia elétrica cujas áreas de
concessão abrangem a Região Nordeste do Brasil, conforme o Gráfico VI a seguir,
sinalizam que muito embora houve oscilações na sua curva, no intervalo de tempo entre
os anos de 2006 a 2016, a partir deste último passaram a intensificar as suas investidas
em prol da regularização das ocupações dos correspondentes Postes de Luz por elas
detidos.

Gráfico VI - Os Despachos homologatórios de Distribuidoras
de energia elétrica com áreas de concessão na Região
Nordeste
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Isto porque a curva, a partir de 2016, sinaliza a tendência de crescimento anual no
número de Despachos da SCT Aneel. Os totais anuais de Despachos sinalizam para um
crescimento de 12 (doze), em 2017, 14 (quatorze), em 2018, 16 (dezesseis), em 2019 e
10 (dezenove), em 2020.
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4.8.5. Os Despachos homologatórios de Distribuidoras de energia elétrica com
áreas de concessão na Região Centro-Oeste

O Gráfico VII reflete uma curva formada com os dados atinentes às Distribuidoras
de energia elétrica, cujas áreas de concessão abrangem a Região Centro-Oeste do Brasil,
e sinalizam para um período de longa inércia, compreendido entre os anos de 2006 a
2012. Este período foi seguido por outro de oscilação da curva, entre os anos de 2013 a
2016.
No entanto, desde o ano de 2016 a curva demonstra uma tendência de crescimento
no número total de Despachos da SCT da Aneel, com uma redução no ano de 2018, 4
(quatro) no total, quando comparado ao de 2017, em que houve 9 (nove) despachos.

Gráfico VII - Os Despachos homologatórios de Distribuidoras
de energia elétrica com áreas de concessão na Região CentroOeste
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Os dados coletados no ano de 2020 sinalizam para uma tendência de busca de
regularização das ocupações nos Postes de Luz das concessionárias com áreas de
concessão na região, posto que houve um total de 14 (quatorze) Despachos
homologatórios da SCT da Aneel.
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4.8.6. Os Despachos homologatórios de Distribuidoras de energia elétrica com
áreas de concessão na Região Sudeste

A curva representada no Gráfico VIII é composta pelos dados relacionados às
Distribuidoras de energia elétrica cujas áreas de concessão abrangem a Região Sudeste
do Brasil. A curva, após uma tendência de crescimento no número total anual de
Despachos proferidos pela Aneel, nos anos de 2001 a 2004, foi impactada, no ano de
2005, à medida que 22 (vinte duas) Distribuidoras de energia elétrica, em cumprimento
ao disposto no artigo 34 da Resolução Conjunta 01 de 1999, apresentaram à Aneel os
seus planos de ocupação de infraestruturas.
A curva, no entanto, muito embora apresente uma oscilação negativa no total
anual de Despachos, nos anos de 2010, em que houve 6 (seis) Despachos, 2013, com 7
(sete) Despachos, 2016, também com 7 (sete) Despachos e 2019, com 17 (dezessete)
Despachos, segue uma tendência de crescimento.

Gráfico VIII - Os Despachos homologatórios de Distribuidoras
de energia elétrica com áreas de concessão na Região Sudeste
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Desta forma, há uma evidente sinalização de que as Distribuidoras com área de
concessão nesta Região procuram a regularização das ocupações existentes nos Postes de
Luz por elas detidos, posto que desde 2014, quando houve um total de 22 (vinte e dois)
Despachos, há um crescente nestes números totais, notadamente de 21 (vinte e um), no
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ano de 2015, 43 (quarenta e três), no ano de 2017, 35 (trina e cinco), em 2018, e 29 (vinte
e nove), em 2020.

4.8.7. Os Despachos homologatórios de Distribuidoras de energia elétrica com
áreas de concessão na Região Sul

O Gráfico IX é composto pelos dados relacionados às Distribuidoras de energia
elétrica cujas áreas de concessão abrangem a Região Sul do país. Tal qual se apresenta
em relação às Distribuidoras da Região Sudeste, a curva foi fortemente impactada, no ano
de 2005, à medida que 18 (dezoito) Distribuidoras de energia elétrica, igualmente em
atendimento ao disposto no artigo 34 da Resolução Conjunta 01 de 1999, submeteram à
homologação da Aneel os seus planos de ocupação de infraestruturas.
A curva apresenta duas oscilações negativas nos Despachos totais proferidos nos
anos de 2010, em que houve 5 (cinco) Despachos e 2016, com 3 (três) Despachos. No
entanto, revela uma tendência de aumento do total anual de Despachos nos demais anos,
o que reflete uma tendência das Distribuidoras de energia da região de buscarem a
regularização das ocupações nos Postes de Luz que detém.

Gráfico IX - Os Despachos homologatórios de Distribuidoras
de energia elétrica com áreas de concessão na Região Sul
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Isto porque desde 2011, quando houve um total de 16 (dezesseis) Despachos, a
curva segue numa tendência de crescimento no total de atos homologatórios da Aneel,
notadamente de 15 (quinze), no ano de 2012, 20 (vinte), no ano de 2013, 21 (vinte e um),
em 2014, 18 (dezoito), em 2017, e dois anos seguidos com 23 (vinte e três) Despachos
cada, quais sejam os anos de 2019 e 2020.

4.9.

Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia

elétrica

Conforme sinalizado no item precedente, o autor deste estudo logrou êxito em
obter alguns dados relevantes para a pesquisa diretamente na Resposta. Portanto, a SCT
da Aneel, aos 04 de junho de 2020, em resposta ao seu e-mail endereçado ao ente, datado
de 17 de maio de 2020, gentilmente compartilhou alguns dados relacionados ao fenômeno
do compartilhamento dos Postes de Luz.
A Tabela II adiante reproduz os dados compartilhados com o autor na Resposta
da SCT da Aneel. Eles revelam informações extremamente relevantes acerca do
fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz.
A SCT da Aneel registrou na sua Resposta que em se tratando do âmbito de atuação da
SRD/Aneel, notadamente a área de regulação de distribuição, eles disponibilizariam um
arquivo com o total de pontos compartilháveis e o percentual de pontos faturados por
concessionária de distribuição de energia, tomado por base o ano de 2019.

Tabela II – Pontos de Fixação Faturados em 2019

4

Pontos
totais
2019
88.816

Pontos
Faturados
2019
80.252

90,36%

12.579

4

50.316

31.788

63,18%

1.289.479

4

5.157.916

3.205.040

62,14%

Distribuidora

Postes
Dez 2019

Pontos/
Poste

DMED

22.204

DEMEI
ENEL SP

Ind
2019
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MUXENERGI
A
ENF
CPFL
PIRATINING
A
EFLJC

3.599

4

14.396

8.252

57,32%

36.561

4

146.244

71.002

48,55%

505.649

4

2.022.596

813.872

40,24%

1.959

4

7.836

2.989

38,14%

LIGHT

772.456

4

3.089.824

1.135.684

36,76%

EFLUL

6.175

4

24.700

8.963

36,29%

HIDROPAN

11.157

4

44.628

15.901

35,63%

COCEL

28.890

6

173.340

60.810

35,08%

FORCEL

5.877

4

23.508

7.380

31,39%

CELESC-DIS

1.736.312

4

6.945.248

2.100.211

30,24%

COPEL-DIS

3.035.333

4

12.141.332

3.437.875

28,32%

ENEL RJ
CPFL
PAULISTA
CEEE-D
COOPERALI
ANÇA
CEB DIS

1.012.618

4

4.050.472

924.659

22,83%

2.167.511

4

8.670.044

1.857.473

21,42%

785.158

4

3.140.632

630.791

20,08%

29.829

4

119.316

22.031

18,46%

272.543

4

1.090.172

197.534

18,12%

ESS

537.180

4

2.148.720

381.734

17,77%

IENERGIA

26.251

4

105.004

17.509

16,67%

ELEKTRO

1.756.756

4

7.027.024

1.152.569

16,40%

EBO

96.612

4

386.448

56.854

14,71%

RGE SUL

2.040.690

4

8.162.760

1.183.023

14,49%

COSERN

732.700

4

2.930.800

423.045

14,43%

ELFSM

47.465

4

189.860

25.679

13,53%

ESE
CPFL SANTA
CRUZ
EMG

399.772

4

1.599.088

204.675

12,80%

381.139

4

1.524.556

192.727

12,64%

271.244

4

1.084.976

135.134

12,46%

ELETROCAR

29.363

4

117.452

12.983

11,05%

ENEL CE

2.035.168

4

8.140.672

876.205

10,76%

UHENPAL
EQUATORIA
L ALAGOAS
EMS

19.953

4

79.812

8.323

10,43%

619.660

4

2.478.640

206.895

8,35%

1.146.795

4

4.587.180

372.760

8,13%

ETO

606.372

4

2.425.488

192.983

7,96%

ENEL GO

2.327.479

6

13.964.874

1.076.762

7,71%

CHESP

33.055

4

132.220

10.035

7,59%
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CELPE

2.172.348

4

8.689.392

647.505

7,45%

ERO

648.043

4

2.592.172

183.572

7,08%

EAC

211.136

4

844.544

59.505

7,05%

COELBA

4.019.593

4

16.078.372

1.071.282

6,66%

CEMIG-D

5.684.494

4

22.737.976

1.503.491

6,61%

EPB

1.088.244

4

4.352.976

287.061

6,59%

EMT

1.959.429

4

7.837.716

439.212

5,60%

CELPA

1.852.501

4

7.410.004

401.334

5,42%

EDP ES

1.849.123

4

7.396.492

360.549

4,87%

EDP SP

2.183.105

4

8.732.420

377.145

4,32%

CEPISA

1.116.132

4

4.464.528

184.643

4,14%

CEMAR
SULGIPE

1.691.644
112.494

4
4

6.766.576
449.976

124.110
2.198

1,83%
0,49%

A Tabela II revela o número total de Postes de Luz declarados pelas distribuidoras
de energia elétrica, indicadas na coluna “Distribuidoras”, no ano de 2019, na coluna
intitulada “Postes Dez 2019“. Sinaliza, ainda, o número total de Pontos de Fixação que
essas infraestruturas apresentam, na coluna “Pontos totais 2019”.
Por fim, revela o número de Pontos de Fixação efetivamente faturados pelas
distribuidoras, conforme dados da coluna “Pontos Faturados 2019”, além do seu
percentual à luz da totalidade dos potenciais Pontos de Fixação.
Os dados não deixam muitas dúvidas acerca do acanhamento gritante do
desenvolvimento do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz. Isto porque, em
2019, havia um total de 202.440.054 (duzentos e dois milhões e quatrocentos e quarenta
mil e cinquenta e quatro) potenciais Pontos de Fixação disponibilizados pelas
Distribuidoras de Energia Elétrica, alocadas nos 49.431.829 (quarenta e nove milhões e
quatrocentos e trinta e um mil e oitocentos o vinte e nove) Postes de Luz detidos pelas
mesmas oncessionárias.
No entanto, os dados revelam que tão somente foram faturados pelas
Distribuidoras 26.788.009 (vinte e seis milhões e setecentos e oitenta e oito mil e nove)
Pontos de Fixação, o que totalizam aproximadamente 12% (doze por cento) do total de
Pontos de Fixação potenciais ao compartilhamento.
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Gráfico X - Percentual de Pontos de Fixação faturados em 2019
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O Gráfico X anterior ilustra o total de 202.440.054 (duzentos e dois milhões e
quatrocentos e quarenta mil e cinquenta e quatro) potenciais Pontos de Fixação
disponibilizados pelas Distribuidoras, em 2019, e os 26.788.009 (vinte e seis milhões e
setecentos e oitenta e oito mil e nove) Pontos de Fixação efetivamente faturados pelas
Distribuidoras.
De certo que esses dados não necessariamente refletem o cenário exato do
fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz, à medida que há externalidades
negativas, como as ocupações irregulares de Pontos de Fixação, que não são computadas
nesses dados.
No entanto, a discrepância entre o total de Pontos de Fixação potenciais ao
compartilhamento e aqueles que são efetivamente faturados pelas Distribuidoras reflete a
maneira acanhada e ineficiente com a qual o compartilhamento dessas infraestruturas se
desenvolveu, especialmente no ano de 2019.

4.10. Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia
elétrica por Região do Brasil

O detalhamento dos dados fornecidos na Resposta da SCT da Aneel por cada uma
das 5 (cinco) Regiões do Brasil, notadamente com relação ao ano de 2019, revela bastante
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da maneira como o fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz se desenvolveu e
avança no território brasileiro.

4.10.1. Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia
elétrica na Região Norte do Brasil

Os dados segmentados da Região Norte do Brasil sinalizam que de um total de
3.318.052 (três milhões e trezentos e dezoito mil e cinquenta e dois) Postes de Luz
declarados pelas Distribuidoras que atendem à Região, nomeadamente a ETO, ERO,
EAC e CELPA, há um total de 13.272.208 (treze milhões e duzentos e setenta e dois mil
e duzentos e oito) Pontos de Fixação potencialmente elegíveis ao compartilhamento.

Gráfico XI - Percentual de Pontos de Fixação faturados em
2019
Região Norte do Brasil
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No entanto, somente 837.394 (oitocentos e trinta e sete mil e trezentos e noventa
e quatro) Pontos de Fixação foram faturados pelas Distribuidoras da Região Norte, um
percentual aproximado de 6% (seis por cento) do potencial total elegível ao
compartilhamento.
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4.10.2. Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia
elétrica na Região Nordeste do Brasil

Os dados atinentes à Região Nordeste do território nacional apontam que de um
total de 14.084.367 (quatorze milhões e oitenta e quatro mil e trezentos e sessenta e sete)
Postes de Luz declarados pelas Distribuidoras que atendem à Região, nomeadamente a
EBO, COSERN, ESE, ENEL-CE, EQUATORIAL ALAGOAS, CELPE, COELBA,
EPB, CEPISA, CEMAR, SULGIPE, há um total de 56.337.468 (cinquenta e seis milhões
e trezentos e trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e oito) Pontos de Fixação
potencialmente elegíveis ao compartilhamento.

Gráfico XII - Percentual de Pontos de Fixação faturados
em 2019
Região Nordeste do Brasil
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No entanto, somente 4.084.473 (quatro milhões e oitenta e quatro mil e
quatrocentos e setenta e três) Pontos de Fixação foram faturados pelas Distribuidoras da
Região Nordeste, um percentual aproximado de 7% (sete por cento) do potencial total
elegível ao compartilhamento.
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4.10.3. Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia
elétrica na Região Centro-Oeste do Brasil

Os dados coletados em relação à Região Centro-Oeste do Brasil apontam que de
um total de 5.739.301 (cinco milhões e setecentos e trinta e nove mil e trezentos e um)
Postes de Luz declarados pelas Distribuidoras que atendem à Região, nomeadamente a
CEB DIS, EMS, ENEL GO, CHESP e EMT, há um total de 27.612.162 (vinte e sete
milhões e seiscentos e doze mil e cento e sessenta e dois) Pontos de Fixação
potencialmente elegíveis ao compartilhamento.

Gráfico XIII - Percentual de Pontos de Fixação faturados em
2019
Região Centro-Oeste e Distrito Federal
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No entanto, somente 2.096.303 (dois milhões e noventa e seis mil e trezentos e
três) Pontos de Fixação foram faturados pelas Distribuidoras da Região Centro-Oeste, um
percentual aproximado de 7% (sete por cento) do potencial total elegível ao
compartilhamento.
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4.10.4. Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia
elétrica na Região Sudeste do Brasil

Os dados relacionados à Região Sudeste do Brasil apontam que de um total de
15.796.699 (quinze milhões e setecentos e noventa e seis mil e seiscentos e noventa e
nove) Postes de Luz declarados pelas Distribuidoras que atendem à Região,
nomeadamente a DMED, ENEL SP, ENF, CPFL PIRATININGA, LIGHT, ENEL RJ,
CPFL PAULISTA, ELEKTRO, ELFSM, CPFL SANTA CRUZ, EMG, CEMIG-D e EDP
EP, há um total de 63.186.796 (sessenta e três milhões e cento e oitenta e seis mil e
setecentos e noventa e seis) Pontos de Fixação potencialmente elegíveis ao
compartilhamento.

Gráfico XIV - Percentual de Pontos de Fixação faturados em
2019
Região Sudeste do Brasil
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Desse total de Pontos de Fixação elegíveis ao compartilhamento, somente
11.458.131 (onze milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e cento e trinta e um)
Pontos de Fixação foram faturados pelas Distribuidoras da Região Sudeste, um percentual
aproximado de 15% (quinze por cento) do potencial total elegível ao compartilhamento.
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4.10.5. Os Pontos de Fixação e os totais faturados pelas Distribuidoras de energia
elétrica na Região Sul do Brasil

Os dados segmentos em relação à Região Sul do país apontam que de um total de
8.339.195 (oito milhões e trezentos e trinta e nove mil e cento e noventa e cinco) Postes
de Luz declarados pelas Distribuidoras que atendem à Região, nomeadamente a COCEL,
DEMEI, MUXENERGIA, EFLJC, EFLUL, HIDROPAN, COCEL, FORCEL, CELESCDIS, COPEL-DIS, CEEE-D, COOPERLAIANÇA, ESS, IENERGIA, RGE SUL,
ELETROCAR e UHENPAL,

há um total de 33.472.340 (trinta e três milhões e

quatrocentos e setenta e dois mil e trezentos e quarenta) Pontos de Fixação
potencialmente elegíveis ao compartilhamento.
Desse total de Pontos de Fixação elegíveis ao compartilhamento, somente
7.991.373 (sete milhões e novecentos e noventa e nove mil e trezentos e setenta e três)
Pontos de Fixação foram faturados pelas Distribuidoras da Região Sul, um percentual
aproximado de 19% (dezenove por cento) do potencial total elegível ao
compartilhamento.

Gráfico XV - Percentual de Pontos de Fixação faturados em
2019
Região Sul do Brasil
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A segmentação dos dados por cada uma das 5 (cinco) Regiões do Brasil,
fornecidos na Resposta da SCT da Aneel e concernentes ao ano de 2019, revela que o
compartilhamento de Postes de Luz, em se tratando das Regiões Norte, Nordeste e
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Centro-Oeste, o faturamento não atinge sequer 10% (dez por cento) do total dos Pontos
de Fixação elegíveis ao fenômeno.
De outro lado, as Regiões Sudeste e Sul também, embora apresentem percentuais
superiores às Regiões supracitadas, não alcançam um percentual muito significativo,
posto que o faturamento também não atinge 20% (vinte por cento) do total dos Pontos de
Fixação elegíveis ao compartilhamento.
Os dados, muito embora reflitam o cenário no ano de 2019, revelam o quão tímido
é a configuração do fenômeno do compartilhamento, especialmente quando comparado
ao potencial que poderia alcançar quando avaliados os Pontos de Fixação disponíveis nos
Postes de Luz das Distribuidoras, os quais potencialmente poderiam ser elegíveis ao
compartilhamento.

4.11. Desdobramentos em relação ao fenômeno do compartilhamento dos Postes
de Luz

O regulador, por meio da Comissão Conjunta editada na Resolução Conjunta
01/99, aos 06 de abril de 2018, determinou às principais prestadoras de serviços de
Telecomunicações que regularizassem as suas redes instaladas em 2.129 (dois mil e cento
e vinte e nove) Postes de Luz localizados no Estado de São Paulo, à época no prazo de
90 (noventa) dias, sob pena de que fosse facultado à concessionária que atende aquele
estado a retirada dos cabos e equipamentos instalados de forma não adequada quanto ao
disposto na Resolução Normativa n°. 797/201772.
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Vale aqui destacar os conteúdos dos Despachos de nº 778, 779, 780 e 781, todos originados da Comissão
de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo e publicados aos 6 de abril de 2018. O texto abaixo transcrito é idêntico
nos quatro despachos proferidos e identifica com clareza a maneira como o regulador procurou
disciplinar o tema das ocupações irregulares nos Postes de Luz. Despacho n°. 778: “A COMISSÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS DOS SETORES DE
ENERGIA ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES E PETRÓLEO, no uso de suas atribuições legais,
regulamentares e regimentais, examinando os autos do Processo de Resolução Administrativa de
Conflito de Compartilhamento de Infraestrutura nº 48500.000067/2017-96, decide: (i) determinar à
TIM Celular S.A. e à TIM S.A. que, em até 90 dias contados da notificação da presente decisão,
procedam à regularização dos pontos de fixação existentes nos 2.129 postes referenciados nas
notificações constantes dos autos, em conformidade com a normatização técnica aplicável, sem prejuízo
de regularizações imediatas em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente; (ii)
determinar à TIM que, em até 90 dias contados da notificação da presente decisão, removam cabos e
equipamentos ociosos ocupantes dos 2.129 postes referenciados nas notificações constantes dos autos;
(iii) determinar à AES Eletropaulo que acompanhe e fiscalize o processo de regularização realizado
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No entanto, muito embora houvesse esses esforços do regulador, com vistas à
adequação das ocupações nos Postes de Luz, o Executivo Federal, ao dissolver a
Comissão Conjunta, por meio do Decreto n°. 9.759, de 11 de abril de 201973 (o “Decreto
9.759/19”), não acenou aos atores econômicos encerrados no fenômeno do
compartilhamento a mesma direção como então fazia o regulador.
O Decreto n°. 9.759/19 foi na contramão dos incentivos editados pela regulação
até aquele momento, no sentido de direcionar os atores à adequação do compartilhamento
dos Postes de Luz, porque, na prática, esvaziou as decisões tomadas pela Comissão
Conjunta, dentre elas os Despachos de nº. 778, 779, 780 e 781 direcionados às prestadoras
de serviços de Telecomunicações.
Importante destacar a recente publicação da Resolução Conjunta de nº. 3, de 24
de novembro de 2020 (a “Resolução Conjunta 03 de 2020”), por meio da qual a Aneel, a
Anatel e a ANP recriaram a Comissão Conjunta. Publicada aos 27 de novembro de 2020,
a Resolução Conjunta 03 de 2020, no seu artigo 2º74, convalidou, ainda, os atos praticados
pela Comissão Conjunta, desde 28 de junho de 2019, fundados na competência atribuída
pela Resolução Conjunta nº. 2, de 27 de março de 2001.
O regulador parece novamente sinalizar aos atores envolvidos no fenômeno do
compartilhamento dos Postes de Luz no sentido de que a ordenação das suas ocupações
é medida premente. Desponta com incentivos à adoção de decisões mais racionais por
parte desses atores econômicos, inseridos nos setores impactados pelo compartilhamento,
especialmente quando considerados os dados coletados pelas agências reguladoras,
conforme esmiuçados na Consulta Pública.

73
74

pela prestadora, fornecendo as informações necessárias para sua execução; (iv) autorizar a AES
Eletropaulo, exaurido o prazo do item anterior, a remover os cabos e equipamentos da prestadora
afixados em sua infraestrutura de distribuição de energia elétrica, que estejam em desacordo com a
normatização técnica, podendo condicionar sua devolução ao ressarcimento, pela prestadora, dos custos
incorridos para a remoção; (v) determinar à AES Eletropaulo que mantenha os cabos e equipamentos
eventualmente removidos, no estado em que se encontrarem após a retirada, à disposição dos
proprietários por um prazo mínimo de 90 dias; (vi) enviar Memorando à Superintendência de Controle
de Obrigação da Anatel para análise quanto à instauração de Procedimento para Apuração de
Descumprimento de Obrigações - PADO em desfavor da Tim Celular S.A. e Tim S.A. , em face da
conduta imputada à Tim; (vii) extinguir e arquivar o Processo em referência, tendo em vista o
exaurimento de sua finalidade, nos termos do previsto no art. 36 da Resolução Conjunta nº 002, de 27
de março de 2011 (ANEEL, Anatel, ANP), após exaurido o prazo para interposição de pedido de
reconsideração sem manifestação das partes; e (viii) notificar as Partes acerca da decisão da Comissão
de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo.”
Decreto n°. 9.759, de 11 de abril de 2019. “Art. 1º. Este Decreto extingue e estabelece diretrizes, regras
e limitações para colegiados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.”
Resolução Conjunta n°. 03 de 2020. “Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados a partir de 28 de
junho de 2019 pela Comissão de que o art. 1º. desta Resolução.”
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4.12. As Resoluções de Conflito da Comissão de Resolução de Conflitos das
Agência Reguladoras

Os dados coletados pelo autor junto ao sítio da Anatel, por meio da plataforma de
pesquisa, o Sistema Eletrônico de Informações (“SEI”)
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, revelam a evolução dos

conflitos direcionados à Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos da Aneel, Anatel
e ANP, editada pela Resolução Conjunta n°. 04/2014, desde o ano de 2014, quando a
Comissão Conjunta foi constituída.
Neste particular, a pesquisa teve por objetivo a coleta do total de processos
administrativos instaurados pela Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos das
Agências Reguladoras desde a sua criação.
A pesquisa foi realizada diretamente na ferramenta de pesquisas disponibilizada
pelo SEI da Anatel, por meio de consulta e busca efetuadas no link:
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_e
xterna=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_ace
sso_externo=0, disponibilizado no site da agência.
O parâmetro de pesquisa aplicado pelo autor, na ferramenta de busca
disponibilizada no SEI da Anatel, consistiu na seleção da opção “Resoluções de
Conflitos: Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras”, constante
dentre o elenco de opções disponibilizadas pela mencionada plataforma, no campo “Tipo
de Processo”.
A aplicação do proxy junto à plataforma SEI resultou um total de 313 (trezentos
e treze) processos administrativos instaurados pela Comissão Conjunta de resolução de
Conflitos dos setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo. O autor
considerou todas os processos administrativos disponibilizadas pela ferramenta de
pesquisa existente no site da Anatel.
Os processos administrativos indicados pela plataforma SEI foram instaurados a
partir do ano de 2014, quando houve a edição da Comissão Conjunta de Resolução de
Conflitos, por meio da Resolução Conjunta n°. 04/2014, editada pela Aneel, a Anatel e a
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Dados coletados no site da Anatel, no sistema SEI, disponibilizado para a pesquisa das decisões
proferidas pelos órgãos internos da agência, em pesquisa realizado aos 17 de janeiro de 2021, no site
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protoc
olo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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ANP.
O refinamento dos dados coletados revela que o total de 313 (trezentos e treze)
processos adminsitrativos foi composto pelos seguintes subtotais anuais: (i) no ano de
2014, um total de 2 (dois) processos; (ii) em 2015, um total de 41 (qurenta e um)
processos; (iii) em 2016, um total de 50 (cinquenta) processos; (iv) em 2017, um total de
64 (sessenta e quatro) processos; (v) em 2018, um total de 98 (noventa e oito) processo;
(vi) em 2019, o total de 43 (quarenta e três) processos; e (vii) em 2020, um total de 15
(quinze) processos.
Não é forçoso destacar que ao longo dos anos de 2019 e 2020, os dados coletados
apontam para uma redução na instauração de novos processos administrativos, por parte
da Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos, quando comparados aos anos
anteriores e que sinalizavam o crescente no número de edição desses processos
administrativos.
Este cenário de redução no números de processos administrativos nos anos
supracitados (2019 e 2020) possivelmente advém da decisão do Executivo Federal,
quando dissolveu a Comissão Conjunta, por meio do Decreto n°. 9.759/19. Outro aspecto
que denota esta tendência sobrevém do fato de que os números divulgados, em relação
ao ano de 2020, indicam que os processos instaurados no aludido ano – total de 15
(quinze) processos - foram instaurados a partir de setembro de 2020.
Neste contexto, repisa-se a edição da Resolução Conjunta 3 de 2020, publicada
aos 27 de novembro de 2020, por meio da qual a Aneel, a Anatel e a ANP recriaram a
Comissão Conjunta. A resolução convalidou, ainda, os atos praticados pela Comissão
Conjunta, desde 28 de junho de 2019, fundados na competência atribuída pela Resolução
Conjunta nº. 2, de 27 de março de 2001.
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Gráfico XVI - Resolução de Conflitos: Comissão de
Resolução de Conflitos das Agência Reguladoras
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O Gráfico XVI demonstra o modo crescente como se deu a evolução no númeo
de processos adminsitrativos instaurados pela Comissão Conjunta de Resolução de
Conflitos das agências reguladoras dos setores de Energia Elétrica (a Aneel), de
Telecomunicações (a Anatel) e de Petróleo (a ANP), nos anos de 2014 a 2018,
impulsionados por atores inseridos nesses três setores, além da redução identificada nos
anos de 2019 e 2020.
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O gráfico foi produzido com os dados coletaos no site da Anatel, no sistema SEI, disponibilizado para
a pesquisa das decisões proferidas pelos órgãos internos da agência, em pesquisa realizado aos 17 de
janeiro
de
2021,
no
site
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protoc
olo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

99

CAPÍTULO V

5.1.

As Unidades Consumidoras Atendidas pelas Distribuidoras de Energia

Elétrica

Conforme informações obtidas juto ao site da Aneel, há um total de
14.809.965.294 (quatorze bilhões e oitocentos e nove milhões e novecentos e sessenta e
cinco mil e duzentas e noventa e quatro) unidades consumidoras atendidas pelas
Distribuidoras de energia elétrica, no Brasil77. Os dados informados se referem a lapso
temporal que vai dos anos de 2003 a 2020 e se encontram detalhadamente reproduzidos
na tabela anexada no Apêndice I deste estudo.
O detalhamento das unidades consumidoras revela que na Região Norte do Brasil
o total é de 878.115.870 (oitocentos e setenta e oito milhões e cento e quinze mil e
oitocentos e setenta) unidades consumidoras, aproximadamente 6% (seis por cento) do
total de unidades consumidoras do território nacional.
Em se tratando da Região Nordeste do Brasil, o total é de 3.175.727.462 (três
bilhões e cento e setenta e cinco milhões e setecentos e vinte e sete mil e seiscentas e
quarenta e duas) unidades consumidoras, aproximadamente 21% (vinte e um por cento)
do total de unidades consumidoras brasileiras.
Os dados da Região Centro-Oeste do país revelam um total de 1.117.150.627 (um
bilhão e cento e setenta e duas milhões e cento e cinquenta mil e seiscentas e vinte e sete)
unidades consumidoras, aproximadamente 8% (oito por cento) do total de unidades
consumidoras no território.
A Região Sudeste do Brasil possui um total de 7.256.904.781 (sete bilhões e
duzentas e cinquenta e duas milhões e novecentas e quatro mil e setecentas e oitenta e
uma) unidades consumidoras, aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento) do total
de unidades consumidoras do país.
Por derradeiro, os dados atinentes à Região Sul revelam um total de 2.382.066.554
(duas bilhões e trezentos e oitenta e duas milhões e sessenta e seis mil e quinhentas e

77

Dados obtidos na consulta realizada aos 01 de janeiro de 2020, no site
<http://relatorios.aneel.gov.br/_layouts/xlviewer.aspx?id=/RelatoriosSAS/RelSampRankUC.xlsx&So
urce=http://relatorios.aneel.gov.br/RelatoriosSAS/Forms/AllItems.aspx&DefaultItemOpen=1>.
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cinquenta e quatro) unidades consumidoras, aproximadamente 16% (dezesseis por cento)
do total de unidades consumidoras brasileiras.

Gráfico XVII - Unidades Consumidoras por Região do Brasil
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Os dados coletados pela Aneel, representados no Gráfico XVII, evidenciam a a
discrepância em relação à concentração de unidades consumidoras atendidas pelas
Distribuidoras de energia elétrica em cada qual das Regiões do Brasil, o que se explica
pelo fato da Região Sudeste se caracterizar pela sua maior densidade demográfica, além
de nela se encontrarem os principais centros urbanos do país. No entanto, outra percepção
é a de que os serviços de distribuição de energia elétrica se encontram consideravelmente
capilarizados no território brasileiro.
Há, portanto, grande penetração dos serviços de distribuição de energia elétrica
nos diversos lares e unidades consumidoras brasileiras. Vale sempre destacar que as
sociedades, ou cooperativas, distribuidoras de energia elétrica, porque prestam serviços
de natureza notadamente de serviços públicos e necessariamente são concessionárias, ou
autorizatárias, ou permissionárias para a prestação desses serviços, estão obrigadas a
continuidade na prestação dos serviços a que se propõem, além de assumirem obrigações
de qualidade e especialmente universalidade dessas atividades.
Desta forma, a conclusão de que há grande penetração e capilarização das
atividades de distribuição de energia elétrica, implica em que parte dos objetivos
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pretendidos pela regulação, e por sua vez da agência reguladora incumbida de regular e
acompanhar as atividades dos atores inseridos neste setor, i.e., a Aneel, foram alcançados.
No entanto, conforme se perceberá dos subitens subsequentes, esta mesma
conclusão não é a alcançada quando o setor de Telecomunicações é analisado. Esta
percepção corrobora, ainda com determinados comportamentos identificados nos atores
inseridos neste último setor em destaque.

5.2.

Os Dados relacionados aos acessos relativos aos principais serviços de

Telecomunicações

A Anatel divulga em bases mensais a quantidade de acessos no país concernentes
aos principais serviços de Telecomunicações. Os dados coletados pela agência são
fornecidos pelas prestadoras de serviços do setor e indicam os números de acessos de
assinantes dos serviços de Banda Larga Fixa, Telefonia Móvel (SMP), TV por Assinatura
(SeAC) e Telefonia Fixa (STFC)78.
Os dados são concernentes ao mês de novembro do ano de 2020 e indicam um
total de 35,8 (trinta e oito vírgula oito) milhões de acessos à Banda Larga Fixa, 14,9
(quatorze vírgula nove) milhões de acessos à TV por Assinatura, 232,1 (duzentos e trinta
e um virgula um) milhões de acessos à Telefonia Móvel e 30,3 (trinta vírgula três) milhões
de acessos à Telefonia Fixa.
A Anatel divulga, ainda, o indicador da densidade dos serviços de
Telecomunicações. Para os serviços de Banda Larga Fixa, TV por Assinatura e Telefonia
Fixa, o indicador é o número de acessos dividido pela quantidade de domicílios. Para o
serviço de Telefonia Móvel, a densidade é o número de acessos dividido pela população.
A densidade de acesso à Banda Larga Fixa, por cem domicílios, é de 50,7,
enquanto à TV por Assinatura, de 21,1 (vinte um vírgula um) por cem domicílios. A
densidade de acesso à Telefonia Móvel é de 96,3 (noventa e seis vírgula três) por 100
domicílios, enquanto à Telefonia Fixa 42,8 (quarenta e dois vírgula oiti) por cem
domicílios. Há, ainda, um total de 313,1 (trezentos e treze vírgula um) milhões de

78

Os dados referenciados foram coletados no sítio da Anatel, aos 07 de janeiro de 2021, em consulta
realized no endereço https://www.anatel.gov.br/paineis/acessos.

102

contratos de serviços de Telecomunicações, dados estes atinentes ao mês de novembro
do ano de 2020.
Os dados de densidade dos serviços de Telecomunicações indicam que
diferentemente da atividade de distribuição de energia elétrica, as Telecomunicações não
alcançam os mesmos níveis de universalização tais quais atingidos pelo primeiro setor.
Há considerável defasagem nos lares brasileiros em relação aos serviços de
Televisão por Assinatura, Telefonia Fixa e Banda Larga. Os dados atinentes a este último,
no entanto, revelam cenário especialmente preocupante à medida que sinalizam que
aproximadamente metade dos lares brasileiros não contam com serviços de Banda Larga.
Este diagnóstico evidencia a necessidade de um percurso ainda a ser seguido pelas
prestadoras dos serviços de Telecomunicações, especialmente com vistas ao alcance da
capilaridade necessária à prestação das atividades a que se propõem nos lares brasileiros.
A urgência em prol da maior universalidade das Telecomunicações nos lares
brasileiros ganhou ainda maior coro diante da declaração de sua imprescindibilidade,
recentemente sobrevinda do Decreto de n°. 10.282, de 20 de março de 2020, notadamente
no seu artigo 3°., § 1º., inciso VI 79.

5.3.

O comportamento manifestado pelos atores inseridos no setor das

Telecomunicações

O

comportamento

dos

atores

econômicos

inseridos

no

setor

das

Telecomunicações e em especial a maneira como estas condutas se desenvolvem quando
defrontados com os Postes de Luz é de especial relevância para este trabalho.
Os dados anteriormente apresentados refletem a maneira ineficiente e predatória
com a qual o fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz se desenvolve, também
em decorrência da maneira como os atores do setor usufruem do uso dos Postes de Luz,
infraestruturas de rede que se apresentam como essenciais às Telecomunicações.
79

Decreto nº. 10.282, de 20 de março de 2020. “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de
2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a
que se refere o § 1º.
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em
perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) VI - telecomunicações e
internet; (...) ”
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Os Postes de Luz, vale dizer, são bens públicos 80 por essência e, portanto,
encerram em sua natureza a escassez81. Para fins deste trabalho, o conceito econômico de
bem público é também de suma importância. Portanto, empresta-se do conceito de bem
público como aquele não excludente e não rival, o que significa dizer que são bens que
não permitem a privação de alguns, ou todos, além de seu detentor, de usufruir da sua
utilidade, e ao mesmo tempo o seu emprego ser incompatível com uso concorrente por
outrem82.
No entanto, não menos importante é o conceito empregado pelo Direito aos bens
públicos, qual seja, aquele que de um lado é titulado pelo Poder Público, ou de outro lado,
está disponível à utilidade pela coletividade de forma livre83. Os Postes de Luz, por sua
80

81

82

83

“São bens públicos da União todos aqueles direta ou indiretamente afetados à prestação dos serviços
públicos de sua competência, tais como os serviços de telecomunicações, transporte ferroviário (linhas,
estações e material rodante), energia elétrica, portos, aeroportos, serviço postal, entre outros, embora
muitas vezes estes bens possam ser de propriedade de pessoas jurídicas de direito público ou de direito
provado, integrantes ou não da Administração Pública (caso dos bens reversíveis que ao fim e ao cabo
do prazo de delegação integram o patrimônio do ente delegante, conforme adiante se verá).”
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; 2009; pág. 148).
“Outra falha de mercado importante, sobretudo para o Direito, decorre da existência de bens públicos.
Em diversas áreas do direito público, podemos observar regulações que se ocupam da gestão de desses
bens. Em economia, chamamos de “bem público” todo e qualquer bem que é, simultaneamente, não
rival e não excludente.
Classificar um bem como “não rival” significa dizer que o seu consumo por um indivíduo não reduz a
sua disponibilidade para o consumo por outros. Desta forma, é fácil constatar que uma torta é um bem
rival, na medida em que o consumo de uma fatia por uma pessoa reduz em proporção direta a
disponibilidade do bem para outras. Em outras palavras, um bem é rival se dois indivíduos não podem
“comer a mesma fatia”. Um exemplo de bem não rival é assistir a uma partida de futebol pela televisão.
A não exclusividade, por sua vez, está associada à possibilidade de exclusão do uso do bem por
terceiros. Se ninguém pode ser efetivamente excluído de seu uso, ele não é exclusivo. Quando os
indivíduos vão ao cinema, por exemplo, pagam o preço da entrada para poder assistir ao filme.
Entretanto, se o cinema não pudesse impedi-los de assistir ao filme, provavelmente não pagariam o
ingresso. Os bens não excludentes são precisamente caracterizados pela impossibilidade de se “cobrar
a entrada”. Um exemplo seria um espetáculo de fogos em local público. No mundo real, entretanto, não
existem bens absolutamente não rivais e não excludentes. Contudo, os economistas acreditam que
alguns aproximam-se o suficiente para desses conceitos para a elaboração de uma análise útil.”
(PORTO, Antônio Maristrello; GAROUPA, Nuno. 2020; pág. 72.).
O trecho subsequente do trabalho de Floriano de Azevedo Marques Neto é de grande importância para
a conceituação do bem público a que este trabalho referencia: “Da combinação destas duas categorias,
os economistas chegam a quarto espécies de bens, a saber: (i) os bens privados, assim entendidos
aqueles cujo emprego é excludente e rival; (ii) os recursos comuns, cujo uso é rival, mas não excludente;
(iii) os monopólios naturais, cuja fruição pode ser excludente, mas, salvo em condições extremas, o uso
não é rival, haja vista que disponível o bem, o ingresso de um novo usuário não afeta a fruição pelos
demais; e, por fim (iv) os chamados ‘bens públicos’ assim entendidos – lembramos, para os economistas
– como aquilo cujo uso não pode ser excludente e nem é rival.” (MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo; 2009; pág. 46).
“Já para o Direito, são bens públicos: “o conjunto de bens móveis e imóveis destinados ao uso direto
do Poder Público ou à utilização direta ou indireta da coletividade, regularmente, pela Administração e
submetidos a regime de direito publico”.
Ou seja, para os juristas, a qualificação de um bem como público está ligada, por um lado, à titularidade
pelo Poder Público ou à disposição de sua utilização para a coletividade de forma livre (como as praias,
praças ou ruas, por exemplo). Em qualeur desses casos, o bem será considerado juridicamente público.
Portanto, são conceitos diferentes, embora um bem possa ser, simultaneamente, considerado público
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vez, ainda que detidos pelas Distribuidoras de energia elétrica, são titulados pelo poder
concedente, ou simplesmente a Administração. Dito isso, ao final da vigência dos
contratos de concessão, presume-se que a ela retornarão.
O comportamento dos atores inseridos no setor das Telecomunicações reflete, em
alguns casos, uma maneira de uso desses bens como se fossem recursos não dotados de
escassez e supostamente capazes de lhes oportunizarem o atendimento a necessidades
individuais insaciáveis, como se fossem inesgotáveis.
A maneira desordenada, desconsiderados a escassez e os limites dos bens
doravante assinalados, transpõe para as Telecomunicações a figura já conhecida do
fenômeno classificado como a Tragédia dos Anticomuns, quando são conferidos a
múltiplos proprietários direitos de exclusão de outros a um recurso escasso e, ao mesmo
tempo, nenhum dos titulares possui um efetivo privilégio de uso do recurso.
Neste cenário, quando há muitos titulares de direito que, por sua vez, detém a
prerrogativa de exclusão sobre um determinado bem, ele estará tendente a um uso
ineficiente, abaixo de sua capacidade. Há, neste cenário, o fenômeno da Tragédia dos
Anticomuns84.
Os Postes de Luz, empregados nas redes afetas tanto à atividade de distribuição
de energia elétrica como às Telecomunicações, conforme adiante esmiuçado, em razão
de fatores e motivações distintas que impulsionam o comportamento das prestadoras de
serviços de STFC, SMP e SCM, ora revela em alguns contextos um uso ocioso, ora
predatório desses recursos, o que impacta de sobremaneira o desenrolar do seu uso nos
setores analisados.
O uso eficiente e ordenado dos Postes de Luz consistiria em modelo mais
adequado a prestigiar tanto as suas preservações, especialmente diante do fato de que a
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para o Direito e para a Economia, não se trata de uma sobreposição necessárias, estrutural, mas
meramente coincidental, conjuntural.” (PORTO, Antônio Maristrello; GAROUPA, Nuno. 2020. pág.
73.)
“Empty Moscow storefronts are a stark example of anticommons property, a type of property regime
that may result when initial endowments are created as disaggregated rights rather than as coherent
bundles of rights in scarce resources. More generally, one can understand anticommons property as the
mirror image of commons property. In a commons, by definition, multiple owners are each endowed
with the privilege to use a given resource, and no one has the right to exclude another. When too many
owners have such privileges of use, the resource is prone to overuse - a tragedy of the commons.
Canonical examples include depleted fisheries, overgrazed fields, and polluted air. In an anticommons,
by my definition, multiple owners are each endowed with the right to exclude others from a scarce
resource, and no one has an effective privilege of use. When there are too many owners holding rights
of exclusion, the resource is prone to underuse - a tragedy of the anticommons. Legal and economic
scholars have mostly overlooked this tragedy, but it can appear whenever governments create new
property rights.” (HELLER, Michael A; 1998; págs. 623/624).
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exploração demasiada implica em que se esgotem de forma prematura. Ao mesmo tempo,
há inequívoco uso ocioso desses recursos, à medida que, conforme sinalizam os dados
constantes da Tabela II, a capacidade dos Postes de Luz é subaproveitada, diante da
potencialidade de Pontos de Fixação que poderiam ser empregados nas redes de
Telecomunicações.
O esgotamento antecipado dos Postes de Luz, nas localidades em que há
sobrecarga do uso, associada às localidades em que o uso carece de capilarização, pode
resultar na própria derrocada das atividades empresariais desempenhadas por esses atores,
à medida que dependem da utilidade propiciada por tais recursos.
Um uso equilibrado e eficiente dos bens elencados favoreceria um cenário de
equilíbrio ótimo, o qual deveria nortear as tomadas de decisão por parte das prestadoras
de serviços de Telecomunicações no exercício de suas atividades, além das Distribuidoras
de energia elétrica, oneradas em razão da forma desordenada como o fenômeno se
desenvolve.

5.4.

A Tragédia dos Anticomuns

O conceito dos anticomuns surge do trabalho de Heller (HELLER, 1998), por
meio da observação de fenômeno associado à transição do modelo comunista soviético
para o modelo de livre mercado. Diante do fato de que o conceito de propriedade no
regime comunista é fundamentalmente diferente do modelo de propriedade privada, dado
que no modelo socialista comunista, os ativos produtivos eram substancialmente unitários
e pertenciam à população no seu todo85.
O estudo observou que após a derrocada do regime comunista e a transição para
um modelo de economia de mercado, as lojas em Moscou permaneciam vazias, enquanto

85

“(b) Objects of Socialist Property. - Within the category of socialist property, which included the objects
of greatest economic value in socialist society, the state defined the boundaries of objects in ways that
are unfamiliar in market legal systems. Because all productive assets were in principle "unitary" and
belonged to "the people as a whole," socialist law did not delineate the ordinary physical and legal
boundaries of private property. Concretely, there was often no record of the line dividing land between
two buildings. In the early years of the transition from socialism, private owners and public officials
often could not answer the question, "Who controls the land on which we stand?” (HELLER, Michael
A. 1998 pág. 629).
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quiosques de metal, explorados por novos empresários, localizados em frente a essas lojas
estavam repletos de produtos86.
O fenômeno observado se deu porque, na Rússia, os títulos das lojas eram pouco
claros, ou porque eram ocupadas por empresas estatais moribundas. Em contrapartida, as
ruas se entravam livres e desocupadas, de maneira que os novos empresários passaram a
ocupá-las.
Durante a transição do modelo comunista soviético ao modelo de livre mercado,
especialmente no início dos anos de 1990, observou-se um considerável grau de
opacidade e variedade na transição do modelo original de propriedades estatais para uma
sistemática em que passaram a conviver diferentes níveis de governança. O complexo
sistema federal de leis e decretos descentralizados, sobrevieram agências locais e federais
como atores chave, com um controle monopolístico muito menor do que o evidenciado
no sistema comercial de diretos reais.
O início da descentralização levou a inúmeras disputas competitivas entre
autoridades locais, regionais e federais87. As locações das lojas eram aprovadas por 6
(seis) agências, incluídos o arquiteto municipal, o Comitê de preservação da Arquitetura
e Monumentos Históricos e o comitê de reforma das terras88. O novo sistema, portanto,
revelou uma alta complexidade para os interessados.
“Empty Stores as Anticommons Index. - Stores in socialist regimes were notoriously bare because of an
economic policy that disfavored production of consumer goods. Although the transition to markets took
root in the early 1990s and storefronts were privatized, many storefronts in Moscow unfortunately
remain empty. On the streets in front of these empty stores, however, new entrepreneurs set up
thousands of metal kiosks, which they rapidly filled with goods. The kiosk became a defining icon of
transition for casual observers and savvy politicians alike. The presence of kiosks can be seen as a
visuand analytic indicator for measuring a transition country's progress from anticommons to private
property. In Poland, for example, anticommons property in commercial real estate lasted less than a
year: kiosks appeared briefly, but viable private property rights in commercial storefronts soon emerged.
By contrast, in Russia, kiosks remain an important presence on the streets. Why have Moscow
merchants not completed the move from kiosks into stores? The answer lies partly in the legal regime
surrounding commercial real estate. One newspaper article reports: "All this buying and selling takes
place on the street because the title to most stores is unclear or because stores are occupied by moribund
state enterprises. The sidewalks were free and empty, so the new entrepreneurs moved in." Leasing of
stores, conversion of industrial land to commercial use, new commercial real estate development, and
other alternatives to privatization of existing stores all stalled during the first years of transition.”
(HELLER, Michael A. 1998 págs. 633 a 635).
87
“The initial decentralization process led to numerous competing claims among local, regional, and
federal authorities. Harding notes that, within this organizational setup, four categories of rights-holders
emerged during the transition. Each of these categories of rights-holders are "owners" in the sense that
they could block other rights-holders from using a store without permission.” (HELLER, Michael A.
1998 págs. 635/636).
88
“(d) Regulators. - Six agencies must approve all leases, including the city architect, the Committee on
Preservation of Architecture and Historical Monuments, and the land-reform committee. This overlap
in the regulatory function of these agencies does not differ substantially from standard Western models;
however, the regulators are included here because the rights they exercise are often decisive in blocking
market use of property. Local agencies often find themselves using their rights as if they were owners
86
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Este complexo sistema de pluralidade de proprietários de um mesmo direito
legítimo em relação às lojas de Moscou, o uso das lojas implicariam em que esses
múltiplos titulares de direitos tivessem de convergir nos seus interesses para a
viabilização do uso das lojas. Portanto, na eventualidade de oposição de um desses
titulares haveria o bloqueio do seu uso por terceiros.
No estudo de Heller, as lojas de Moscou convergiam com a definição de
propriedade anticomuns, em que o regime de propriedade se estruturou em bases capazes
de implicar em que múltiplos titulares detinham direitos de exclusão de uso por terceiros
de um recurso escasso.
A tragédia desses anticomuns, quais sejam as lojas de Moscou, portanto, residia
no fato de que os titulares esgotavam os seus recursos quando frustravam os acordos com
vistas aos seus usos. Consequentemente, as lojas vazias implicavam menos postos de
trabalho e oportunidades de negócio. Ilustrativamente, o trabalho de Heller indicou que,
na Rússia, em 1995, 95% (noventa e cinco por cento) das atividades empresariais
imobiliárias permaneciam de alguma forma em propriedade dividida entre governos
locais, além de não empregadas ao uso89.
A complexidade de direitos envolvidos no fenômeno do compartilhamento de
Postes de Luz, assim como a sobreposição de reguladores além da conjugação de
múltiplos interesses de atores que pertencem a setores distintos, portanto expostos a
diferentes incentivos e a históricos setoriais que guardam as suas particularidades, todos
esses constituem fatores possíveis da forma como a ocupação dessas infraestruturas se
desenvolveu.
Os atores historicamente estruturam as arquiteturas de suas redes próprias de
modo pouco coordenado e ordenado, o que implica em que os cabos e demais
componentes instalados nas infraestruturas empregadas nestas redes se colocam de modo
totalmente desordenado.

because they lack indirect mechanisms of governmental control over real estate, such as zoning boards
and property taxes.” (HELLER, Michael A. 1998 pág. 637).
89

“Because multiple parties may hold the same right, almost any use of the storefront requires the
agreement of multiple parties. Even if only one party opposes the use, that party may be able to block
others from exercising their rights. The Moscow storefront thus meets my definition of anticommons
property, that is, a property regime in which multiple owners hold rights of exclusion in a scarce
resource. The tragedy of the storefront anticommons is that owners waste the resource when they fall
to agree on a use. Empty stores result in forgone economic opportunity and lost jobs. As of 1995, about
95% of commercial real estate in Russia remained in some form of divided local government ownership.
Of this commercial real estate, a significant portion was unused.” (HELLER, Michael A. 1998 pág.
639).
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Neste complexo de direitos titulados por uma pluralidade de atores, além de
legislação e regulação que denotam, além de certo grau de complexidade, uma
sobreposição de entes reguladores nas suas tentativas de organizarem as ocupações das
infraestruturas, somados às prerrogativas que diversos atores dispõem de privarem
terceiros do uso dessas infraestruturas todos são fatores que convergem para o cenário de
tragédia dos anticomuns observado no compartilhamento dos Postes de Luz90.
Há, ainda, o manifesto comportamento dos atores econômicos inseridos no setor
das Telecomunicações, fundado na percepção de que o bloqueio do uso dos Postes de Luz
por terceiros consiste em barreiras à entrada de novos atores no setor91.
Isto porque à medida que as infraestruturas, além de escassas, apresentam
limitações físicas à recepção das redes que atendem à totalidade dos atores econômicos
pertencentes às Telecomunicações, quando uma dessas prestadoras as ocupam, na prática,
passam a deter direito de impedimentos, ou bloqueio, de que outros entes privados,
concorrentes seus, também a ocupem de maneira concomitante.
Dito isso, é inequívoca a percepção de que a barreira a entrada de novos atores
move o comportamento de prestadoras de serviços das Telecomunicações92. O que não
parece ser muito considerado é o fato de que um regramento mais claro, a coordenação
de entes reguladores também de maneira mais objetiva, sem sobreposição de
competências, implicariam em incentivos com vistas à ocupação coordenada, organizada,
cooperativa, dos Postes de Luz

90

91

92

“A More Useful Definition. - This Article defines anticommons property as a property regime in which
multiple owners hold effective rights of exclusion in a scarce resource. This definition departs from
previous definitions along four dimensions: the universality of rights of exclusion, the implication of
non-use as optimal, the formality of rights, and the scale of anticommons property.” (HELLER, Michael
A. 1998 pág. 668).
“This Article distinguishes anticommons property from private and commons property along four
dimensions. First, anticommons property is a property regime in which multiple owners hold effective
rights of exclusion to a scarce resource. Second, ownership of anticommons property includes the ability
by each owner to prevent other owners from obtaining a core bundle of rights in an object. Third,
keeping most objects of value in anticommons ownership means that the objects may not be readily
alienable, may not be available for productive use, and may not be subject to a clear hierarchy of
decisionmaking authority among owners. Fourth, non-private property may be analyzed either as
anticommons property if rights of exclusion dominate use, or as commons property if privileges of
inclusion dominate.” (HELLER, Michael A. 1998 pág. 673).
“When an owner of a common pond catches a fish, she gains because she can eat or trade the fish. An
owner benefits from keeping a storefront empty, in contrast, by excluding others because exclusion
preserves the value of the right, perhaps for later trade to property bundlers, or perhaps for use in rentseeking. The right of exclusion is valuable precisely because others want to use the resource and will
pay something to collect the right. Keeping a Moscow storefront empty is relatively inexpensive
because an owner need only drive by now and then to peer in the windows. Monitoring costs increase
when the store is occupied and each owner must ensure that the use does not exceed the permission
granted. If a property bundler can use the store without acquiring some owner's rights, those rights no
longer function as rights of exclusion and may decline in value.” (HELLER, Michael A. 1998 pág. 677).
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Portanto, o regramento mais claro, além das competências mais sistematizadas,
teriam o condão de impulsionarem a edição de incentivos em favor de comportamentos
cooperados, por parte dos atores encerrados nos dois setores de interesse deste estudo.
O regulador, de seu lado, envida esforços no sentido de buscar uma sistematização
mais clara e objetiva, além da publicação de regramento que disponha do fenômeno da
ocupação dos Postes de Luz de forma mais ordenada.
No entanto, o compartilhamento dos Postes de Luz, fenômeno que confere novas
modalidades de direitos de propriedade àqueles que deles se beneficiam, tendem a criar
o cenário de tragédia dos anticomuns, tal qual evidenciado no caso concreto93. Tanto é
assim que os dados coletados sinalizam claramente que há uma subutilização da
potencialidade dos Pontos de Fixação instalados nessas infraestruturas, muito embora
instaladas em diversas localidades do Brasil94.
A percepção do regulador, no entanto, não pode ser desprezada. Tanto é assim
que as estratégias regulatórias das regras editadas, pela Anatel e Aneel, são no sentido de
buscarem um regramento que incentive à alocação mais eficiente do uso desses bens por
entre os atores inseridos nos dois setores de interesse, quais sejam de distribuição de
energia elétrica e das Telecomunicações95.

93

94

95

“Empty storefronts are not an idiosyncratic artifact of post-socialist transition. Anticommons property
appears more often than might at first be expected, in guises ranging from the trivial to the tragic. It
may emerge both in transition and in developed market economies, whenever governments define new
property rights.” (HELLER, Michael A. 1998 pág. 679).
“A tragedy of the anticommons can occur when too many individuals have rights of exclusion in a
scarce resource. The tragedy is that rational individuals, acting separately, may collectively waste the
resource by underconsuming it compared with a social optimum.” (HELLER, Michael A. 1998 pág.
677).
“Anticommons property is prone to the tragedy of underuse. Once anticommons property appears,
neither markets nor subsequent regulation will reliably convert it into useful private property, even if
the property rights are "clearly defined" and contracts are subject to the "rule of law." Transaction costs,
holdouts, and rent-seeking may prevent economically justified conversion from taking place. Over time,
markets may develop formal or informal mechanisms that allow rightsbundling entrepreneurs to
assemble private or quasi-private property. More directly, governments can tinker with the rights regime
through policy reforms to change individual incentives in favor of bundling, or they can risk the
instability that comes from revoking excessive rights of exclusion. However, this Article has shown that
once anticommons property has emerged, both markets and governments may fail to rebundle it into
usable private property.” (HELLER, Michael A. 1998 pág. 688).
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5.5.

O problema da regularização da ocupação dos Postes de Luz

As particularidades afetas ao setor das Telecomunicações, conforme previamente
indicado, são ilustrativas para indicar o comportamento com racionalidade restrita96 por
parte de seus atores, de modo que historicamente estruturaram as suas redes de que
atendem ao setor das Telecomunicações de maneira totalmente independentes entre si.
Estas peculiaridades geram o efeito de que a ocupação dos Postes de Luz segue
uma trajetória desordenada e até mesmo caótica em algumas circunstâncias. Vale destacar
que as externalidades negativas sobrevindas dessa ocupação reconhecidamente
desordenada são diversas, tais quais o acirramento das relações entre as prestadoras de
serviços de Telecomunicações e as concessionárias de distribuição de energia elétrica, o
que se denota exemplificativamente quando as últimas, muitas vezes instadas pelos mais
diversos órgãos da Administração, removem o cabeamento de fibras óticas de suas
infraestruturas97.
Outra externalidade negativa sobrevém do custo incremental considerável
imputado às concessionárias de distribuição de energia elétrica, seja com a manutenção
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“O conceito relevante, nesse caso, é o de racionalidade limitada, uma forma de racionalidade imperfeita
que assume que as pessoas buscam maximizar o seu bem-estar, mas sujeitas a restrições cognitivas que
limitam a sua capacidade de processamento mental e podem torná-lo o fator mais importante a ser
economizado.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo Coelho; 2017; pág. 75).
Conforme esclarece a Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel n°. 16/2018, ou
Tomada de Subsídios Anatel de n°. 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 distribuidoras no controle de
seus ativos tem se mostrado ineficaz para coibir tais práticas. Tal fato ocorre, entre outros motivos: pela
impossibilidade de fiscalização constante de toda rede, por essa atividade não fazer parte dos serviços
por ela prestados, por carência de recursos financeiros, entre outros. Ademais, o que é faturado a título
de compartilhamento não é suficiente para remunerar suas rotinas para controle dos postes ocupados no
atual estágio. A instalação desordenada de redes pelas ocupantes, leva à negligência/violação das
normas e dos procedimentos referentes à segurança e à operação das redes. Os esforços no poste não
são mais controlados, a altura mínima de afastamento do solo não é respeitada e a própria faixa de
segurança para a rede elétrica também é negligenciada. O ambiente instalado não está seguro como
deveria ser. Uma outra consequência da ocupação desordenada é o comprometimento da segurança 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 mostrando como um comportamento habitual no
setor, têm contribuído para a deterioração dos níveis de segurança. Há falhas também na fiscalização
dos próprios reguladores, principalmente na aplicação de instrumentos coercitivos às empresas, como
multa ou a própria revogação da outorga daqueles que infringem os ditames normativos. 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; setembro de 2018; pág.
14).
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dos Postes de Luz, como diante da necessidade de suas trocas com periodicidade mais
frequente em decorrência da redução de suas vidas uteis dada a sobrecarga.
Uma externalidade negativa também advém da própria ineficiência econômica
resultante da falta de controle na forma como houve a modelagem das arquiteturas das
redes de Telecomunicações. Seja pelo desincentivo a que as próprias prestadoras de SMP,
STFC, ou SCM de que compartilhem as suas redes, ou pela não remuneração às
detentores dos Postes de Luz diante da falta de informações uniformes acerca de quais
infraestruturas se encontram efetivamente ocupadas, a ineficiência econômica implica em
idêntico racional financeiro ineficiente que impacta ambos os segmentos, de maneira a
gerar o aumento das tarifas aplicáveis aos usuários dos serviços de energia elétrica e dos
preços aplicados aos consumidores dos serviços de Telecomunicações.
Esse crescimento desordenado também gera externalidades negativas à própria
Administração, que se vê obrigada a incorrer em gastos com o incremento de seus órgãos
de fiscalização e controle, exemplificativamente na tutela de direitos difusos da
população exposta aos riscos associados à falta de segurança acarretada pela existência
dessas estruturas sobrecarregadas.
Vale igualmente destacar que a Consulta Pública organizou o tema da
regularização dos Postes de Luz em três outros subitens: (i) a regularização do passivo;
(ii) as regras gerais de regularização; e (iii) a disseminação da informação.
Em se tratando da regulação do passivo, na própria sistematização da Consulta
Pública, os resultados apresentados são relevantes para este estudo. O regulador indica
que há aproximadamente 46 (quarenta e seis) milhões de Postes de Luz registrados no
Brasil junto à Base de dados Geográfica da Distribuição (“BGDG”) da Aneel 98 . Ela
98

A Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel n°. 16/2018, ou Tomada de Subsídios
Anatel de n°. 28/2018 revela os seguintes dados que são apresentados neste estudo: “Por tudo isso, o
gerenciamento dos postes pelas distribuidoras necessita de aprimoramentos urgentes, considerando que
a regularização do passivo é vital nesse processo. As regras de ocupação devem ser claras e respeitadas
por todos os agentes, considerando que as normas de segurança se pautam por valores não meramente
econômicos e se relacionam com a saúde e a vida da população. A Resolução Conjunta nº. 004/2014
representou um primeiro esforço, ainda que tímido, na busca pela regularização. Previu-se que 2.100
postes seriam regularizados por ano por cada distribuidora, número considerado pouco expressivo
diante do legado da ocupação desordenada. 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
concorrentes, os quais disputam o espaço de fixação em postes para lançamento de suas redes. 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 telecomunicações. Evoluindo a investigação mais granular
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também traz informações coletadas pela Anatel indicativos da existência de 4.520 (quatro
mil e quinhentas e vinte) prestadoras de serviços de Telecomunicações demandantes de
infraestruturas de suporte aos cabos de suas redes, dados esses relativos ao mês de abril
de 2018.
A Consulta Pública também indica claramente uma peculiaridade observada no
Brasil, consistente na existência de localidades em que o adensamento das redes é muito
maior do que em outras. Dessa maneira, é igualmente observado que a procura e a disputa
por parte de prestadoras de serviços de Telecomunicações 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 outras localidades em que
há adensamento muito menor, e como consequência a procura pelos Postes de Luz
também é consideravelmente reduzida, conclusão esta extraída da informação de que em
80% (oitenta por cento) dos municípios brasileiros contam com 4 (quatro) ofertantes
competitivas de banda larga regularmente informadas à Anatel.
A Consulta Pública parte de uma metodologia em que estabelece que as
localidades que convivem com mais de 4 (quaro) prestadoras de serviços de
Telecomunicações concorrentes tenderiam a enfrentar dificuldades de esgotamento e
sobrecarga da capacidade disponível em Postes de Luz. Em conformidade com esta
metodologia, conclui que há um total de 9 (nove) milhões de Postes de Luz elegíveis a
um esforço de reorganização da ocupação.
Isto significa dizer claramente que a edição da Resolução Conjunta 04/2014 não
foi suficiente para o enfrentamento e o equacionamento do problema do tratamento do
legado de Postes de Luz em situação de sobrecarga, esta fundada no fenômeno do
compartilhamento dos Postes de Luz.

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 severa 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 análise mais detida. Para emular o nível de utilização da capacidade de postes em
cada município, acrescenta-se à análise a informação da penetração do serviço de banda larga fixa, isto
é, a proporção entre o número de acessos pelo número de domicílios existentes. É intuitivo reconhecer
que quanto mais difundido o serviço de banda larga fixa confinada, maior será a ocupação da faixa
compartilhada de postes na extensão territorial daquele município.” (ANEEL; setembro de 2018; pág.
16).
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A Tabela III adiante reproduzida é extraída da Consulta Pública e reflete
exatamente o racional utilizado pelo regulador, Aneel e Anatel, para a conclusão extraída
do parágrafo precedente.
Tabela III – Percentual de Pontos de Fixação Por unidade da Federação
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A Consulta Pública traz uma ressalva da 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 infraestruturas,
tampouco as particularidades regionais advindas de gestão de algumas sociedades
prestadoras de serviços de distribuição de energia elétrica em assegurar que a ocupação
não ultrapasse os limites normativos vigentes.
Em se tratando da abordagem das regras gerais de regularização, o estudo
diagnostica a existência de assimetria considerável entre os atores do mercado de
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A tabela reproduzida neste estudo é extraída das fls. 17 da Consulta Pública Para Análise de Impacto
Regulatório Aneel n°. 16/2018, ou Tomada de Subsídios Anatel de n°. 28/2018.
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telecomunicações e de energia elétrica. Enquanto as prestadoras de serviços de
Telecomunicações 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
grupo100.
Neste particular, a abordagem do regulador, diferente do previsto com relação a
regularização dos Postes de Luz com ocupações desordenadas, reconhece a necessidade
de uma abordagem regulatória relativamente às novas ocupações que venham as ser
pretendidas oportunamente.
A avaliação conjunta da Aneel e Anatel é no sentido de reconhecer que fatores
como a comunicação ineficiente, a assimetria de informações entre os atores dos dois
segmentos, a falta de responsabilização e punição nas situações que indicam alguma
irregularidade, resultam em cenário de conflitos, o que compromete a ocupação ordenada
dos Postes de Luz.
O diagnóstico das agências para a manutenção da situação de ocupação irregular
dos Postes de Luz é bastante extenso e engloba: (i) o uso do poder econômico e poder de
mercado, por parte de atores, que culminam na imposição de condições contratuais; (ii) a
governança e controle limitados com relação à instalação das redes de telecomunicações;
(iii) a não padronização de projetos e a falta de qualificação dos agentes econômicos; (iv)
os dissensos entre agentes econômicos, especialmente quanto ao preço, extensão da
ocupação e a aplicação de normas técnicas relativas à ocupação; (v) o desconhecimento
da ocupação real, reveladora da assimetria de informações; (vi) o desconhecimento e o
desrespeito às normas e requisitos mínimos necessários para a ocupação; (vii) a
fiscalização pouco efetiva, ineficaz e ineficiente; (viii) a baixa efetividade das medidas
retificadoras da conduta; (ix) a ausência de identificação de cabos; (x) o alto custo da
regularização e da adequação; (xi) o reduzido interesse econômico de atores para a
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A parte adiante destacada da Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel n°. 16/2018,
ou Tomada de Subsídios Anatel de n°. 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
telecomunicações percebem o compartilhamento como essencial para a prestação do serviço, 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 dissensos que devem ser arbitrados. São conflitos relativos
a contratos firmados ou projetos propostos, notadamente, quanto ao preço, extensão da ocupação e
normas técnicas.” (ANEEL; setembro de 2018; pág. 25).

115

desmobilização; e (xii) a elevada dificuldade técnica de adequação da situação das
ocupações irregulares.
O regulador também associa o problema da falta de regras para a ultimação das
ocupações dos Postes de Luz à saturação da ocupação dessas infraestruturas. As causas,
conforme abordagem já introduzida neste trabalho, contemplam desde a crescente
competição e demanda por serviços de telecomunicações, especialmente nos grandes
centros urbanos, como o planejamento limitado e deficiente da ocupação, o que resulta
numa situação fática na qual os novos cabos são lançados sem a consideração dos cabos
já instalados na infraestrutura.
O diagnóstico também aponta como causa para as ocupações 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.
Por fim, ao tratar do subitem disseminação da informação, Aneel e Anatel
sinalizam que os usuários dos serviços de distribuição de energia elétrica, além dos
consumidores dos serviços de Telecomunicações desconhecem quais seriam as
atribuições dos atores econômicos com relação ao fenômeno do compartilhamento dos
Postes de Luz. Mas 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 Legislativo e
do Poder Judiciário.
Diante da identificação da deterioração de Postes de Luz e das redes de
Telecomunicações, por agentes incumbidos da tutela de direitos difusos, diversas foram
as investidas direcionadas aos atores desses segmentos. Sejam 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 anteriormente citados é no
sentido de perseguir ações mais efetivas quanto à regularização da ocupação 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.
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Os usuários dos serviços de energia elétrica, quiçá por desconhecimento, ou falta
de opções mais eficazes, costumam acionar as distribuidoras em qualquer situação
relacionada ao cabeamento de Telecomunicações, de modo que impõem às detentoras dos
Postes de Luz um custo adicional associado ao atendimento e coordenação que, a priori,
não seria de suas exclusivas competências.
A Consulta Pública reconhece também recair sobre as agências reguladoras
setoriais a responsabilidade pela disseminação de informação sobre o compartilhamento
dos Postes de Luz, no sentido tornar mais clara a forma como há a divisão de
responsabilidades entre ocupantes das infraestruturas e os seus detentores, de modo a
direcionar as ações e os esforços dos interessados em uma direção única, o que
possibilitaria resultados mais eficazes na busca de solução aos problemas advindos do
fenômeno do compartilhamento de infraestruturas.

5.6.

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 compartilhamentos se estruturam num
cenário de busca de uma racional econômico com vistas a beneficiar o desenvolvimento
das telecomunicações 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 comparada às Telecomunicações. Os
dados coletados neste estudo, resumidos no Gráfico XVII, corroboram com esta
afirmação.
O segmento de distribuição de energia elétrica foi estruturado de tal forma que
não há sobreposição das redes que atendem as suas prestadoras. Além disso, a
remuneração desses atores, em decorrências das linhas de despesas e custos em
decorrência dos investimentos necessários com os novos Postes de Luz, além da
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manutenção dessas infraestruturas, já foi pensado e estruturado de maneira que estariam
financiados pelas tarifas cobradas dos usuários desses serviços.
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 compartilhamento se estruturou, desconstrói este racional financeiro, o que
acaba por onerar as linhas de despesas e custos das sociedades prestadoras de serviços de
distribuição de energia elétrica à medida que incorrem em custos excepcionais advindos
da maneira desordenada como se dá o compartilhamento.
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 compartilhamento101.
Com o advento da Resolução Conjunta n°. 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 1°, 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 dos conflitos sobrevindos dos
preços praticados pelas prestadoras de serviços de distribuição de energia elétrica junto
às prestadoras de serviços de Telecomunicações.
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Os seguintes artigos da Resolução Conjunta 01/99 indicam a maneira como o preço do
compartilhamento foi estruturado. “Art. 4º O agente que explora serviços públicos de energia elétrica,
serviços de telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo,
seus derivados e gás natural, tem direito a compartilhar infraestrutura de outro agente de qualquer destes
setores, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, na forma deste
Regulamento. (...) Art. 9º Para disponibilizar a infraestrutura o Detentor deve dar publicidade antecipada
em, pelo menos, dois jornais de circulação nacional e um jornal de circulação local, durante três dias,
sobre a infraestrutura e respectivas condições para compartilhamento, dispostos conforme determina o
art. 7º deste Regulamento. Parágrafo único. O Detentor deve tornar disponível, aos possíveis
solicitantes, documentos que descrevam as condições de compartilhamento, que não poderão ser
discriminatórias, incluindo, entre outras, informações técnicas da infraestrutura a ser compartilhada, os
preços e prazos. (...) Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos
prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: I - prática de subsídios para a redução
artificial de preços; (...) Art. 20. O contrato de compartilhamento de infraestrutura deverá dispor,
essencialmente, sobre o seguinte: (...) IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais; (...)
Art. 21. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo
20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre
competição. Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à
infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as
obrigações previstas no contrato de compartilhamento.”
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A Resolução Conjunta n°. 04/2014 estabeleceu, ainda, uma janela de 10 (dez)
anos para a aplicação do valor de referência às concessionárias de serviços de
Telecomunicações102.
O Regulador estabeleceu um importante diagnóstico decorrente da fixação do
preço de referência para a eventualidade de resolução de conflitos advindos do desacordo
dos atores interessados em decorrência do compartilhamento dos Postes de Luz: a
dinâmica de compartilhamento foi levada a um círculo vicioso.
A partir do reconhecimento de que de um legado de contratos, os quais envolvem
prestadores de portes diferenciados, a Consulta Pública reconhece a existência de
cobrança de valores inferiores, por parte das distribuidoras de energia elétrica, a
prestadores de serviços de telecomunicações de grande porte, porque tratados em
contratações contemporâneas, enquanto há contratos em cujas cobranças são mais
elevadas e endereçadas a atores de pequenos porte do segmento de telecomunicações,
simplesmente porque originados 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 momento, aos seguintes fatores: (a) a alta ocupação irregular, ou
clandestina, das 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 índice 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
Comissão de Resolução de Conflitos das Agências.
A Consulta Pública também aborda o tema sob uma perspectiva 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 tarifária, i.e., de
que forma a contribuição dessa atividade acessória de compartilhamento dos Postes de
Luz reflete na redução da tarifa de energia elétrica. A sinalização feita pelo regulador é
de que nos termos dos Procedimentos de Regulação Tarifária (“PRORET”) vigentes, 60%
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A Resolução Conjunta 04/2014 assim dispõe: “Art. 11. Na hipótese da Comissão de Resolução de
Conflitos ser acionada para dirimir o conflito sobre “preço do ponto de fixação nos casos que envolvam
prestadoras de Serviço de Telecomunicações no Regime Público, deverá ser observado período de
transição de até 10 (dez) anos, durante o qual o preço será gradativa e linearmente elevado até atingir o
novo valor estabelecido pela Comissão. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às renovações
dos contratos vigentes na data de publicação desta resolução.”
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(sessenta por cento) da receita bruta de compartilhamento de Postes de Luz é atualmente
revertida aos usuários de energia elétrica na redução de tarifas, ao passo que os demais
40% (quarenta por cento) são efetivamente percebidos pelas distribuidoras. Não há,
portanto, um incentivo a que procedam efetivamente com o compartilhamento, posto que
os atores não propriamente percebem as vantagens econômicas advindas do fenômeno.

5.7.

A proposta de revisão da Resolução Conjunta 04/2014

O diagnóstico feito por Aneel e Anatel com relação ao desenvolvimento do
fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz, especialmente à luz de marcos
regulatório como a Resolução Conjunta 01/1999 e Resolução Conjunta 04/2014,
inclusive 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 n°. 04/2014.
Aneel e Anatel oportunizaram aos interessados a apresentação de contribuições
em prol do amadurecimento do diagnóstico 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 n°. 16/2018, pela Aneel,
ou a Tomada de Subsídios n°. 28/2018, por parte da Anatel. A iniciativa tencionou
impulsionar os atores econômicos e demais interessados no fenômeno do
compartilhamento a apresentarem as suas colaboração para a confecção da AIR.
O regulador trouxe ao debate dos interessados a confrontação 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 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 critérios próprios; (c) a “Alternativa C”, consistente no
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estabelecimento, na regulamentação, de rito administrativo de estabelecimento e
acompanhamento de metas e regularização, com governança e deliberação por parte das
agências reguladoras; e (d) a “Alternativa D”, consistente no estabelecimento, novamente
na regulamentação, de metas de regularização com diretrizes objetivas, incluindo marcos
quantitativos, prazos e medidas corretivas caso haja descumprimento ou inércia dos
envolvidos.
Para o subitem “as regras gerais de regularização” também inserido no gênero
“problema da regularização da ocupação dos Postes de Luz”, a proposta do regulador é a
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 auto declaração, ao combate à ocupação
clandestina, à regularização contratual, à cobrança pela ocupação real, ao reforço da
responsabilização e penalização por ocupações 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 informação”, sempre relativamente
ao gênero “problema da regularização da ocupação dos Postes de Luz”, o regulador
propõe a sua revisão sob a perspectiva de quatro alternativas: (a) a “Alternativa A”,
consistente na confecção de um documento conjunto objetivando as possibilidades
regulatórias disponíveis para o poder público notadamente com relação à regularização
da ocupação dos Postes de Luz; (b) a “Alternativa B”, consistente na promoção de foros
de discussão conjunta entre as entidades governamentais 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 identificado como gênero
“preço pelo compartilhamento dos pontos de fixação nos Postes de Luz”, também
apresenta quatro caminhos, quais sejam: (a) a “Alternativa A”, consistente na manutenção
da regulamentação vigente; (b) a “Alternativa B”, consistente na retirada da
regulamentação conjunta da previsão do preço de referência e o estabelecimento de
medidas de transparência; (c) a “Alternativa C, consistente na homologação de condições
de conhecimento público para a contratação, aplicáveis a todos os contratos e com preços
definidos pelas sociedades detentoras dos Postes de Luz; e (d) a “Alternativa D”,
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consistente no estabelecimento de preço por meio de ato da Aneel, o qual refletiria, além
dos custos, outros fatores regionais intrínsecos à dinâmica do compartilhamento, como a
saturação, a demanda 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 pretende impulsionar, ou até mesmo editar, prática e
iniciativas conjuntas como ferramentas 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 desenvolvimento de prática coordenadas entre a
Aneel e Anatel.
O item subsequente procurará identificar algumas ferramentas utilizadas nos
modelos de coordenação regulatória, especialmente com intuito de se identificar de que
forma e em que medida há um diálogo consistente entre as propostas apresentadas por
Aneel e Anatel, conforme destacadas nos parágrafos precedentes, e essas ferramentas
identificados pela Teoria da Regulação.

5.8.

Algumas Ferramentas de Coordenação Regulatória

A identificação de algumas ferramentas disponibilizadas pela Teoria da
Regulação, com vistas à promoção de maior coordenação regulatória, à maximização de
benefícios e à redução dos custos concernentes a práticas regulatórias implementadas de
maneira isoladas, pelo regulador, somadas à tentativa de identificação, ou propostas de
utilização, dessas ferramentas como meio de tornar as suas ações mais eficazes no cenário
do compartilhamento dos Postes de Luz, consistem alguns aspectos de interesse deste
trabalho.
O estudo de Jody Freeman e Jim Rossi 103 fornece, ainda, alguns conceitos de
utilidade para a conceituação das ferramentas regulatórias ora assinaladas. Os autores
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(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).
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dividem os instrumentos de coordenação em quatro categorias distintas: (i) as provisões
de consulta; (ii) os acordos interagências, (iii) as elaborações de políticas conjuntas; (iv)
as revisões centralizadas no Poder Executivo104.
As agências reguladoras são envolvidas em consultas formais, ou estruturadas à
mando dos Poderes Executivo, ou Legislativo. No curso de suas funções de criação e
edição de políticas regulatórias, é comum a criação de situações nas quais uma
determinada agência reguladora, que possua autoridade exclusiva para regular, ou
gerenciar, um determinado 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 apresentadas por outras. Há, igualmente,
contextos em que o Poder Legislativo indica que o posicionamento de uma determinada
agência reguladora pode extrapolar os seus deveres legais quando esta não justifique
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, contextualizada em itens precedentes deste trabalho,
estruturada conjuntamente por Aneel e Anatel, pode ser identificada como uma iniciativa
em que a ferramenta de coordenação regulatória se fez presente. A Consulta Pública Para
Análise de Impacto Regulatório n°. 16/2018, proposta pela Aneel, ou a Tomada de
Subsídios de n°. 28/2018, organizada pela Anatel, consistiu uma exemplificação de como
o regulador brasileiro provocou os seus atores regulados a colaborarem com a elaboração
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O seguinte trecho extraído do estudo de FREEMAN e ROSSI tem relevância com a proposta de
categorização das algumas ferramentas de coorneação regulatória apropriadas por este trabalho: “There
are a number of ways to group these tools conceptually, 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; March 2012; pág.
1.115).
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de uma AIR pretendida, naquele momento, com o objetivo de coleta do máximo de
informações e inteligência para a revisão da Resolução Conjunta n°. 04/2014.
As hipóteses de acordos interagências são exemplificativamente extraídos de
acordos celebrados entre as agências reguladoras nos quais elas se vinculam em temas
específicos, procedimentos comuns e se comprometem com o cumprimento de
compromissos mútuos. Esses acordos são celebrados para uma variedade de motivos
como o delineamento de linhas jurisdicionais, o estabelecimento de procedimentos com
vistas ao compartilhamento de informações, 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 agência possua autoridade de
atuação em uma matéria particular importante, e, em casos mais esporádicos, acordos em
políticas públicas importantes.
Em se tratando da ferramenta dos acordos interagências, Aneel e Anatel poderiam
fazer uso do instrumento para estabelecer uma forma mais estruturada e coordenada em
prol de um modelo de fiscalização do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz
com esforços e recursos comuns das agências, a fim de que se desenvolva de maneira
mais eficaz e com o intuito de redução do volume de compartilhamentos irregulares nas
infraestruturas (Postes de Luz), ou até mesmo como forma de tornar mais eficiente o seu
uso.
A proposta se encerra na tentativa do regulador, especialmente ciente da escassez
de recursos de que dispõem para a fiscalização de um cenário caótico e altamente
sensível, conforme evidenciado nos resultados apresentados na Consulta Pública e os
dados apresentados nas Tabelas II e III deste estudo, procure uma via mais eficiente e que
estabeleça delimitações bem desenhadas, a fim de que com a inteligência e recursos de
que já dispõem, pelos dados a elas oferecidos pelos seus atores regulados, comunguem
recursos e esforços no intuito da promoção de estratégias de fiscalização melhores
sucedidas deste cenário.
A elaboração de políticas públicas conjuntas estão presentes nas coordenações
presentes em uma variedade de instrumentos com vistas à edição de regramentos com o
propósito de regulação de matérias afetas a pluralidade de atores econômicos, o que inclui
a adoção de estatutos e standards editados conjuntamente. Vale destacar que esta hipótese
está bastante presente nos adventos da Resolução Conjunta 01/99 e Resolução Conjunta
n°. 04/2014.
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Demais disso, a elaboração da AIR, conjuntamente por Aneel e Anatel, com
colaborações das mais variadas por parte de interessados, mas especialmente
apresentadas pelos atores que dialogam normalmente com esses reguladores em razão das
suas atividades corriqueiras, reflete oportunidade única de edição de um marco
regulatório que enfrente o fenômeno do compartilhamento, além das externalidades
negativas por ele gerados, de maneira mais assertiva e que possa produzir resultados
exitosos no combate aos problemas diagnosticados em relação ao fenômeno, igualmente
assinalados na Consulta Pública.
Soma-se ao presente cenário o fato de que há outros entes incumbidos de poderes
e competências constitucionais fiscalizatórias e de tutelas de direitos, como o Ministérios
Públicos e os PROCON, os quais fundados em legitimação por conta da tutela de direitos
difusos, manifestaram-se interessados pelo tema. Portanto, nada mais natural do 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 associadas ao
compartilhamento dos Postes de Luz.
As revisões centralizadas no Poder Executivo encontram-se mais presentes na
estrutura de poder norte-americana105. A Casa Branca dispõe de instrumentos típicos que
consolidam a sua prerrogativa da revisão de determinados atos emanados pelas agências
nos estados Unidos. Esta é possivelmente a ferramenta de menor presença no
ordenamento jurídico brasileiro, muito embora se reconheça que no Brasil, a forma como
se dão as indicações de agentes e servidores que compõem os quadros das agências
reguladoras nacionais poderia ser indicativo de um alinhamento do regulador com as
linhas e políticas públicas do Poder Executivo.
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A indicação constante do estudo é corroborada por trabalhos da Teoria da Regulação, 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 only "requested" independent agencies to comply with his governmental
reform memorandum,9 and President Clinton "asked," "encouraged," and "requested" independent
agencies to comply with his directives.'o President Obama appears prepared to go farther than previous
Presidents have in overseeing independent agencies.” (COGLIANESE, Cary; 2018; pág. 639).
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Muito embora comum nos Estados Unidos106, este ferramental poderia quiçá ser
comparado com a realidade brasileira à medida 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 dos marcos
regulatórios editados pelo regulador, feitas as ressalvas da natureza política típicas desses
atos, é inegável que há iniciativas de parte do Poder Legislativo brasileiro de exigir
diretamente de atores envolvidos no fenômeno a adoção de condutas mais racionais e
mitigadoras do cenário caótico de ocupação desordenadas dos Postes de Luz.
Os exemplos de ferramentas ora apresentadas denotam que o regulador dispõe de
instrumental capaz de incentivá-lo à adoção de medidas 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 os seus fins pretendidos.
Na hipótese concreta, Aneel e Anatel estão diante de uma oportunidade muito
relevante de, a partir da construção de uma AIR com as colaborações das mais variadas
perspectivas, algumas até mesmo antagônicas em realidade, mas acima de tudo diante do
cenário de tensionamento entre os atores econômicos regulados nos dois setores afetados
pelo fenômeno que se procura regular, de inaugurar uma nova etapa com relação ao
fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz107.
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O trecho extraído do estudo CROLEY também é relevante para a a conclusão constante deste trabalho:
“Moreover, the White House clearly has used rulemaking review 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 rulemaking-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 oversight 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; 2003; pág. 883).
107
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 agency'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. Sec
ond, 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
adjudications. An interaction between agencies, of the type in which I am interested, involves an
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PARTE – III

CAPÍTULO VI

6.1.

O compartilhamento dos Postes de Luz sob uma perspectiva econômica

O compartilhamento dos Postes de Luz pode , ainda, ser analisado sob uma
perspectiva econômica, por meio do uso de alguns instrumentos consagrados pela Análise
Econômica do Direito.
O ponto de partida reside nos acordos de compartilhamento celebrados por
prestadoras de serviços do setor de Telecomunicações e por concessionárias de
distribuição de energia elétrica, relativamente ao compartilhamento dos Postes de Luz108,
infraestruturas essenciais às redes afetas tanto ao segmento de energia elétrica, como
também de enorme utilidade para o setor das Telecomunicações.
Neste cenário, o uso dos Postes de Luz se dá por meio da instalação de pontos
com vistas à fixação das redes que atendem às Telecomunicações, comumente intitulados
como os pontos de fixação ( “Pontos de Fixação”)109.
Feita a análise acerca dos incentivos de que dispõem os atores econômicos dos
dois setores impactados pelo compartilhamento dos Postes de Luz para a implementação
do seu compartilhamento, buscar-se-á a indicação de algumas das justificativas
plausíveis, ao menos sob uma perspectiva econômica, para que o fenômeno do
compartilhamento dos Postes de Luz não tenha alcançado uma eficiência alocativa,

intervention by some other agency (the "directing agency") at one or another step”. (BRADLEY, Keith;
Maio de 2011; pág. 750).
108
Resolução Conjunta nº. 1, de 24 de novembro de 1999 da Aneel, Anatel e ANP. “Art. 3o. (...) V Infraestrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e torres, de propriedade,
utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos agentes que exploram os serviços públicos de
energia elétrica, os serviços de telecomunicações de interesse coletivo e os serviços de transporte
dutoviário de petróleo, seus derivados e gás natural, bem como cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas
não ativados, na condição estabelecida no § 1º do art. 7º deste Regulamento; (...)”
109
Resolução Conjunta nº. 4, de 16 de dezembro de 2014 da Aneel e Anatel. “Art. 1 o. (...) § 1º Para fins
desta Resolução, Ponto de Fixação é definido como o ponto de instalação do suporte de sustentação
mecânica dos cabos e/ou cordoalha da prestadora de serviços de telecomunicações dentro da faixa de
ocupação do poste destinada ao compartilhamento.
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especialmente diante de dados coletados pelas agências que regulam as atividades dos
atores desses setores, nomeadamente a Aneel e a Anatel, além dos dados apresentados na
Tabela II do trabalho.
Os dados e conclusões do regulador foram extraídos da já mencionada Consulta
Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel n°. 16/2018, ou Tomada de Subsídios
Anatel de n°. 28/2018, editadas no intuito de convidar os interessados pelo fenômeno do
compartilhamento dos Postes de Luz a apresentarem colaborações com vistas à ampla
revisão dos marcos regulatórios editados até o momento e que tratam do fenômeno.
Outro esforço constante neste item do trabalho consiste na identificação de
potenciais motivos para que determinados comportamentos desses atores passassem a ser
identificados em termos práticos, especialmente em prol de um objetivo de eficiência
alocativa e de maximização de suas riquezas, que poderiam ser alcançados por meio do
compartilhamento mais eficiente dos Postes de Luz. Vale destacar que os dados
constantes da Tabela II deste estudo revelam um cenário de subutilização dos potenciais
Pontos de Fixação existentes nos Postes de Luz, posto que os seus faturamentos
revelaram-se em percentuais inferiores dos que poderiam ser efetivamente explorados
pelas detentoras das infraestruturas.
Importante também sinalizar a existência de alguns desincentivos nos marcos
regulatórios até o momento editados pela Aneel e Anatel, os quais são igualmente
identificados como fatores influenciadores de tomadas de decisões ineficientes e dos
comportamentos adotados pelos atores regulados envolvidos na dinâmica do
compartilhamento dos Postes de Luz.
Feita a análise dos aspectos que influenciam as tomadas de decisão das
Concessionárias e das prestadoras de serviços de Telecomunicações e a maneira como se
desenvolveu o compartilhamento dos Postes de Luz, o estudo tece críticas aos incentivos
atualmente oferecidos pelo regulador em direção ao compartilhamento ordenado dos
Postes de Luz, de modo claramente tidos como acanhados.
A hipótese é de que no que concerne ao fenômeno do compartilhamento dos
Postes de Luz, ao menos sob uma perspectiva econômica, a livre negociação entre os
atores interessados no fenômeno, ou seja, as soluções que privilegiassem a barganha entre
os atores envolvidos e interessados no fenômeno, consistiria na maneira mais adequada
para o encontro de eficiências alocativas e de maximização de riquezas por parte dos
envolvidos e interessados no compartilhamento dessas infraestruturas.
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A conclusão é centrada no fato de que os próprios atores econômicos são aqueles
que possuem melhores conhecimentos acerca dos custos a que estão expostos. Desta
maneira, partindo-se da premissa de que os atores se encontram em cenário de razoável
racionalidade, a barganha tenderá a enfrenar de forma mais eficiente a internalização e
alocação desses custos, o que resultaria no estabelecimento de valores e preços mais
tendentes a um equilíbrio eficiente entre as partes.
Esses preços, quando livremente negociados pelos detentores das infraestruturas
e os correspondentes solicitantes, portanto sem que haja a interferência do regulador,
tenderiam a alcançar os seus pontos de equilíbrio de modo muito mais eficiente do que
aquele tencionado pelas agências quando das edições dos marcos regulatórios ora
vigentes.

6.2.

A estruturação do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz

A abordagem econômica do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz,
infraestruturas de rede típicas do setor de energia elétrica, detidas pelas Concessionárias
de distribuição de energia elétrica e igualmente cobiçadas pelas prestadoras dos serviços
de Telecomunicações, possui relevância para o estudo.
Conforme se procurou constextualizar no Capítulo III deste trabalho, a forma
como se estruturou o setor de distribuição de energia elétrica, estabelecido em modelo de
concessões para as atividades de distribuição da energia elétrica110, implicou em que as
Concessionárias ao longo do tempo construíssem um volume considerável de Postes de
Luz no intuito de capilarizarem as suas redes de energia por entre as residências de
usuários dos serviços, no Brasil, de modo a torna-los mais universais. A Aneel indica que
um percentual superior a 98% (noventa e oito por cento) das residências no Brasil são
atendidas pelos serviços de energia elétrica 111 . Estas informações divulgadas pelo
Resolução Normativa Aneel, nº. 414, de 9 de setembro de 2010. “Art. 2o. (…) XVI – concessionária:
agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica,
doravante denominado ‘distribuidora’; (…)”.
111
O trecho adiante extraído da Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório Aneel n°. 16/2018,
ou Tomada de Subsídios Anatel de n°. 28/2018, ilustra os diagnóstico feito pelo regulador nos moldes
indicados neste estudo: “A rede de distribuição de energia elétrica possui grande alcance nacional,
considerando a essencialidade do serviço no desenvolvimento da sociedade. Atualmente, mais de 98%
dos cidadãos possui energia em suas residências, o que comprova a sua capilaridade. Tal infraestrutura
foi desenvolvida pelas distribuidoras, por meio de recursos financeiros advindos, essencialmente, da
110
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regulador são corroborados pelos dados apresentados no item 5.1. deste estudo,
consolidados no Gráfico XVII.
Os atores econômicos do setor de energia elétrica, no entanto, não atuam com os
mesmos atrativos típicos de sociedades inseridas em contexto de livre mercado. O fato
dos Postes de Luz serem classificados como bens públicos e apenas detidos pelas
Concessionárias é um dos fatores que geram pouco atrativo às Concessionárias de
maximizarem receitas advindas de suas utilidades.
Além disso, os custos incorridos pelas Concessionárias na construção e
manutenção dessas infraestruturas acabam absorvidos pelas tarifas de energia elétrica
praticadas aos usuários. O modelo de monopólio natural deste setor econômico, conforme
se depreeenderá adiante, acarreta em que a construção e a arquitetura das redes de energia
elétrica se desenvolvam de maneira ordenada, o que é facilitado pela fata de concorrência
típica de mercados assim estruturados.
A primeira vista, as Concessionárias não são incentivadas a perseguirem a
eficiência alocativa gerada pelo compartilhamento dos Postes de Luz, porque não há
efetivamente uma maximização de riquezas com a remuneração pelo seus usos. Esta
conclusão é corroborada pelo fato de que a modicidade tarifária gera o reflexo de que
60% (sessenta por cento) 112 das receitas decorrentes das remunerações pelo uso dos
Postes de Luz são revertidos em prol dos usuários, com descontos nas tarifas de energia
praticadas. Portanto, são revertidas apenas 40% (quarenta por cento) dessas receitas às

tarifa paga pelos consumidores de energia. A expansão da rede elétrica é permanentemente financiada
por esses consumidores, bem como as atividades operacionais necessárias para a entrega da energia
elétrica nos padrões de qualidade regulamentados. A capilaridade da rede elétrica constitui valiosa
característica para o serviço de telecomunicações. De fato, tradicionalmente, a infraestrutura elétrica foi
utilizada como indutor do desenvolvimento das telecomunicações, particularmente quanto ao uso dos
postes afetados originalmente ao serviço de distribuição de energia elétrica. Até a abertura do mercado,
a ocupação dos postes pelas empresas de telecomunicações estava limitada a um participante, ou poucos
outros, que ocupavam posições nos postes. No entanto, desde o início dos anos 2000, se observou um
crescimento acelerado da expansão das redes de telecomunicações, motivado pela competição que o
modelo regulatório perseguiu. Hoje é possível contabilizar até dezenas de empresas de
telecomunicações concorrendo por uma posição no ativo da distribuidora.” (ANEEL, Agência Nacional
de Energia Elétrica; ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações; setembro de 2018; pág.13).
112
Novamente o trecho subsequente, extraído da Consulta Pública Para Análise de Impacto Regulatório
Aneel n°. 16/2018, ou Tomada de Subsídios Anatel de n°. 28/2018, revela os percentuais assinalados
neste trabalho: “Avaliando a eficiência alocativa do uso compartilhado de postes, surge também o
debate quanto ao compartilhamento de ganhos com a modicidade tarifária, ou seja, a contribuição dessa
atividade acessória de compartilhamento de postes com a redução da tarifa de energia elétrica. Nos
termos dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET vigentes, 60% da receita bruta de
compartilhamento de postes é hoje revertida aos consumidores de energia elétrica na redução de tarifas,
ao passo que os demais 40% são efetivamente percebidos pela distribuidora.” (ANEEL, Agência
Nacional de Energia Elétrica; ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações; setembro de 2018;
pág. 40)
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Concessionárias. Novamente os dados apresentados na Tabela II do estudo são muito
ilustrativos da forma ineficiente com a qual se desenvolveu o fenômeno, posto que os
Pontos de Fixação efetivamente faturados são em percentuais muito inferiores aos seus
potenciais.
De outro lado, os atores econômicos do setor de Telecomunicações demonstram
intenso interesse no aproveitamento dessas infraestruturas com vistas à fixação de suas
redes, por meio do uso dos Pontos de Fixação instalados nos Postes de Luz, com o
consequente aproveitamento da capilaridade já percebida com relação às redes de energia
elétrica. Esse cenário é corroborado pelos dados coletados neste trabalho, conforme
sinalizados no item 5.2.
O setor das Telecomunicações, conforme destacou o Capítulo II deste estudo,
embora historicamente também fosse estruturado em modelo de serviços públicos,
caracterizado por concessões em âmbito estadual, o já citado Sistema Telebrás113, diante
do advento da EC 08/95114, caracterizou-se pela sua abertura a atores privados, de maneira
que esses os serviços típicos das Telecomunicações, notadamente o STFC e o SMP,
passaram a ser prestados concomitantemente em regimes público e privado.
O ingresso de atores privados no setor das Telecomunicações e a consequente
adaptação de cenário para um mercado em livre concorrência, alteraram os
comportamentos das prestadoras desses serviços de Telecomunicações. Isto porque esses

Lei nº. 5.792, de 11 de julho de 1972. “Art. 3°. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma
sociedade de economia mista denominada Telecomunicações Brasileiras S/A. - TELEBRÁS, vinculada
ao Ministério das Comunicações, com a finalidade de: I - planejar os serviços públicos de
telecomunicações, de conformidade com as diretrizes do Ministério das Comunicações; II - gerir a
participação acionária do Governo Federal nas empresas de serviços públicos telecomunicações do país;
III - promover medidas de coordenação e de assistência administrativa e técnica às empresas de serviços
públicos de telecomunicações e aquelas que exerçam atividades de pesquisas ou industriais, objetivando
a redução de custos operativos, a eliminação de duplicações e, em geral a maior produtividade dos
investimentos realizados; IV - promover a captação em fontes internas e externas, de recursos a serem
aplicados pela Sociedade ou pelas empresas de serviços públicos de telecomunicações, na execução de
planos e projetos aprovados pelo Ministério das Comunicações; V - promover, através de subsidiárias
ou associadas, a implantação e exploração de serviços públicos de telecomunicações, no território
nacional e no exterior. VI -promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado,
necessário às atividades das telecomunicações nacionais; VII -executar outras atividades afins, que lhe
forem atribuídas pelo Ministério das Comunicações. § 1 o A TELEBRÁS terá sede e foro na Capital
Federal e o prazo de sua duração será indeterminado. § 2o A TELEBRÁS poderá constituir subsidiárias
e participar do capital de outras empresas, cujas atividades sejam relacionadas com o setor de
telecomunicações.”
114
Emenda Constitucional n°. 8 de 1995. Art. 1º O inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 21. Compete à União: (...) XI explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais; (...)”
113
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atores econômicos privados passaram a construir as suas correspondentes redes de forma
isolada e apartadas.
Vale aqui a ressalva de que as redes detidas pelos atores privados, prestadores de
serviços de Telecomunicações, apresentam também algumas particularidades. Em se
tratando de autorizatárias de SMP, STFC, ou SCM, o cenário revela que as redes e
elementos de rede se caracterizam por serem integralmente privadas. No entanto, no que
se refere às Concessionárias dos serviços de Telecomunicações, especialmente diante do
legado das concessões por elas absorvidos quando das privatizações do setor, não há que
se falar em redes e elementos de rede exclusivamente de naturezas privadas, dado que há
bens públicos também nelas inseridos, inclusive afetados por todas as particularidades
atinentes à reversibilidade diante do encerramento do contratos de concessão.
Feitas as ressalvas constantes dos parágrafos precedentes e relativamente ao
compartilhamento dos Postes de Luz, as prestadoras de serviços de Telecomunicações e
Concessionárias de distribuição de energia elétrica apresentam comportamentos típicos
de atores inseridos em contextos já classificados anteriormente como a Tragédia dos
Anticomuns.
Os Postes de Luz possuem limitações técnicas ao recebimento de elementos de
redes, como são os cabos de fibra ótica, e consistem, ainda, em recursos limitados. No
entanto, a ocupação dessas infraestruturas, conforme efetivado pelas prestadoras de
serviços de Telecomunicações, historicamente se deu de maneira desordenada e com
grande concentração em áreas urbanas, portanto regiões que despertam os seus maiores
interesses, e com bem menos intensidade em áreas distantes dos perímetros urbanos. Os
Gráficos V, VI, VII, VIII e IX deste estudam demonstram essa afirmação.
A ocupação desordenada dos Postes de Luz gera externalidades negativas como a
sobrecarga das infraestruturas, as quais apresentam situações de risco à sociedade,
especialmente sob as perspectivas de segurança e saúde.
As ocupações desordenadas dos Postes de Luz direcionam os comportamentos
das Concessionárias de energia elétrica, à medida que acabam por ser incentivadas a
perseguirem um comportamento mais eficientes por parte dos usuários dos Postes de Luz.
Isto porque são frequentemente responsabilizadas por diversos agentes da Administração,
especialmente aqueles incumbidos da tutela de direitos difusos, a fiscalizarem e
regularizarem as ocupações realizadas nessas infraestruturas. Acabam, desta maneira,
responsabilizadas pelo advento das ocupações desordenadas dos Postes de Luz, o que as
impulsionam a buscar uma maior eficiência.
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As responsabilizações das Concessionárias também as levam a comportamentos
pouco racionais, ao menos sob uma perspectiva de eficiência alocativa, à medida chegam
às vias de cortarem e desmobilizarem os cabos afetos às redes de Telecomunicações dos
Postes de Luz por elas detidos, sem sequer coordenarem essas retiradas com as
prestadoras de SMP, STFC e SCM.
O cenário de tensionamento evidenciado nas relações existentes entre as
Concessionárias e as prestadores de serviços de Telecomunicações é de tal maneira
reconhecido pelo regulador que a Aneel editou a Resolução Normativa n°. 797, no ano
de 2017 (a “Resolução Normativa n°. 797/2017”), para tratar da ordenação das ocupações
irregulares nos Postes de Luz115.

6.3.

Uma abordagem econômica sobre os marcos regulatórios

Antes de adentrar na avaliação de como atuam propriamente os atores econômicos
diretamente envolvidos no fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz, importante
destacar como a perspectiva econômica foi enfrentada pelos marcos regulatórios editados
ao longo do tempo acerca deste tema.
Conforme já assinalou o Capítulo IV, notadamente no item 4.2., deste trabalho,
os marcos legais que tratam do compartilhamento dos Postes de Luz por atores inseridos
no setor de Telecomunicações advém do disposto no artigo 73 da LGT, quando houve a
criação de um direito às prestadoras de serviços de Telecomunicações de utilizarem
postes, dutos, condutos e servidões pertencentes, ou controladas, por outras prestadoras
de serviço de Telecomunicações, ou de outros serviços de interesse público, de maneira
não discriminatória e a preços e condições justas e razoáveis116.

115

A Resolução Normativa nº 797, de 12 de dezembro de 2017, da Aneel, na tentativa de solucionar o
problema das ocupações irregulares nos Postes de Luz, estabelece às Concessionárias a faculdade de
retirada dos cabos afetos às redes de telecomunicações: “Art. 7º O compartilhamento de infraestrutura
não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da
prestação dos serviços outorgados aos Detentores. (...) §6º Na hipótese de não ser efetuada a regularização
de que trata o §3º no prazo estabelecido, o Detentor pode solicitar autorização à Comissão de Resolução
de Conflitos, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL/Anatel/ANP nº 002, de 27 de março de 2001,
para retirar os cabos, fios, cordoalhas e/ou equipamentos do Ocupante, assim como por falta de
cumprimento das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato.”
116
O artigo 73 da Lei nº. 9.472 de 1997 dispõe que “As prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou
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Na sequência o regulador editou a Resolução Conjunta Aneel, Anatel e ANP n°.
01/1999 117 , por meio da qual estabeleceu a sistematização para a implementação do
compartilhamento e consagrou a livre negociação das partes interessadas como forma
para o estabelecimento de preços despendidos em favor dos detentores dos Postes de Luz
em razão dos usos de Pontos de Fixação instalados nessas infraestruturas118.
Aneel, Anatel e ANP editaram, ainda, a Resolução n°. 02/2001, por meio da qual
editaram o regramento conjunto com vistas à resolução de conflitos das endereçados às
agências reguladoras dos setores de energia elétrica, Telecomunicações e Petróleo, e
instituiu a Comissão de Resolução de Conflitos para tratamento específico de
reclamações relativas aos relacionamentos entre atores econômicos desses setores119.
Outro marco regulatório relevante para o fenômeno do Compartilhamento dos
Postes de Luz consiste na Resolução Conjunta da Aneel e Anatel n°. 04/2014120, que
ratificou a livre negociação entre as partes para a fixação dos preços pelo uso de Pontos
de Fixação em Postes de Luz, contudo estabeleceu um preço de referência para as
hipóteses de conflitos sobrevindos da dificuldade dos atores envolvidos no
estabelecimento e fixação dos preços pelo uso dos Postes de Luz, os quais são
direcionados à Comissão de Resolução de Conflitos, formada pela Aneel, Anatel e
ANP121.
A Resolução Conjunta n°. 04/2014 estabeleceu ainda, a impossibilidade de
ocupação de mais de 1 (um) Ponto de Fixação, instalado em cada Poste de Luz, por

controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público,
de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.”
117
Resolução Conjunta n°. 01 da Aneel, Anatel e ANP, de 24 de novembro de 1999. “Art. 1º. Este
Regulamento fixa diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia
elétrica, telecomunicações e petróleo, observando os princípios contidos na Lei n.º 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, na Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997, e na Lei n.º 9.478, de 6 de agosto de 1997.”
118
Resolução Conjunta n°. 01 da Aneel, Anatel e ANP, de 24 de novembro de 1999. “Art. 21. Os preços a
serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser
negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição.”
119
Resolução Conjunta da Aneel, Anatel e ANP, n°. 02 de 27 de março de 2001. “Art. 1º Aprovar o
Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia
Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, na forma do Anexo a esta Resolução Conjunta”.
120
Resolução Conjunta n°. 04 da Aneel e Anatel, de 16 de dezembro de 2014. “Aprova o preço de referência
para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de
telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, e estabelece regras para uso
e ocupação dos Pontos de Fixação.”
121
Resolução Conjunta n°. 04 da Aneel e Anatel, de 16 de dezembro de 2014. “Art. 1º Estabelecer o valor
de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o
compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de
telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de
publicação desta Resolução.”
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prestadoras de serviços de Telecomunicações, de forma isolada, ou em conjunto, quando
possuírem relação de controle como controladoras, controladas, ou coligadas122.
A fixação do preço de referência, nos moldes da Resolução Conjunta n°. 04/2014,
trouxe, no entanto, um efeito perverso de aumento da litigiosidade e de redução das
barganhas entre os atores dos dois setores. Este é conclusão revelada pelos dados
apresentados no Gráfico XVI deste trabalho.
Isto porque os atores, cientes de que há um valor de referência para a
eventualidade de não acordarem uma remuneração pelo uso dos Pontos de Fixação nos
Postes de Luz, por parte das prestadoras de serviços de Telecomunicações, em última
instância direcionam as controvérsias para que sejam solucionadas pela Comissão de
Resolução de Conflitos, estruturada por membros indicados pela Aneel, Anatel e ANP, a
qual dispõe sobre o parâmetro do preço de referência indicado no marco regulatório123.
O diagnóstico da externalidade negativa caracterizada pelo aumento da tensão e
litigiosidade entre os atores regulados, em detrimento de suas livres negociações e
barganhas, além do consequente aumento de conflitos à Comissão de Resolução de
Conflitos, vinculado ao regulador, foi realizado pela Aneel e Anatel, por força da
Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e a Tomada de Subsídios de n°. 28/2018, pela Anatel,
que propôs a revisão dos marcos regulatórios supracitados124.
Diante desse diagnóstico, destaca-se novamente a iniciativa da Aneel e Anatel de
proporem aos atores econômicos e demais interessados no compartilhamento dos Postes
de Luz a apresentação de subsídios para a elaboração de uma AIR com o objetivo de
revisão dos marcos regulatórios anterioremente elencados.

122

Resolução Conjunta n°. 04 da Aneel e Anatel, de 16 de dezembro de 2014. “Art. 2º As prestadoras 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 Fixação em cada poste.”

Resolução Conjunta n°. 04 da Aneel e Anatel, de 16 de dezembro de 2014. “Art. 1o. (...) § 2º O preço
de referência mencionado no caput pode ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos,
inclusive nos casos de adoção de medidas acautelatórias, quando esgotada a via negocial entre as
partes.”
124
A conclusão adiante, extraída da Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e a Tomada de Subsídios de n°.
28/2018, é de grande serventia para a caracterização da externalidade negativa advinda do preço de
referência, nos moldes propostos na regulação: “Não obstante as Agências não estabelecerem um valor
para controle de preços propriamente dito, a Resolução Conjunta 004/2014 trouxe ao setor uma
expectativa de aplicação, mediante a existência de um conflito, de um preço de referência. Tal
dispositivo aumentou a entropia nos relacionamentos, visto que motivou a atuação de terceiros, como
escritórios de advocacia especializados na questão. Além disso, trouxe um fator adicional ao
desequilíbrio econômico do compartilhamento, visto que se estabeleceu uma promoção ao litígio entre
solicitantes e detentores.” (ANEEL, setembro de 2018. pág. 40).
123
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Relativamente ao problema identificado pelo regulador como o preço do
compartilhamento dos Pontos de Fixação nos Postes de Luz, as agenências apresentaram
as seguintes alternativas regulatórias: (i) a manutenção da regulamentação vigente; (ii) a
retirada da regulamentação conjunta da previsão do preço de referência como
estabelecimento de medida de transparência; (iii) a homologação de condições de
conhecimento público para contratação, as quais seriam aplicáveis a todos os contratos,
com preços definidos pelas Concessionárias; (iv) o estabelecimento de preço em ato da
Aneel, o qual refletiria, além dos custos, demais fatores regionais intrínsecos à dinâmica
do compartilhamento (saturação, demanda, competição) e que permitiriam a remuneração
das atividades de regularização.
O regulador basicamente reconheceu que o preço de referência editado pela
Resolução Conjunta n°. 04/2014 não surtiu os efeitos pretendidos de incentivar
comportamentos por parte dos atores regulados com vistas à ordenação e regularização
das ocupações dos Postes de Luz. Propõem, portanto, alternativas que sob uma
perspectiva econômica indicam soluções bastante distintas.
A manutenção das regras vigentes não merece um esforço muito dedicado para a
conclusão de que dificilmente os comportamentos dos atores econômicos passariam a ser
muito diferentes do diagnóstico feito pela Aneel e Anatel.
A alternativa de retirada do preço de referência e consequente privilégio da livre
negociação das partes interessadas pelo compartilhamento é a solução compreendida pelo
o autor deste trabalho como a mais adequada para a busca de uma eficiência alocativa,
conforme se desenvolverá melhor adiante.
A opção de homologação de condições de conhecimento público para as
contratações, aplicáveis a todos os contratos e com preços definidos pelas
Concessionárias, seria outra alternativa que enfraqueceria o poder de barganha das
prestadoras de serviços de Telecomunicações nos acordos celebrados com as detentoras
dos Postes de Luz e fatalmente também poderia gerar um incentivo perverso de
intensificação de comportamentos pouco racionais por parte delas, além do aumento de
ocupações irregulares dos Pontos de Fixação.
Em se tratando da opção pelo estabelecimento do preço pelo regulador,
notadamente a Aneel, implicaria no potencial fortalecimento do poder de barganha dos
detentores dos Postes de Luz, as Concessionárias, e ao mesmo tempo o enfraquecimento
do poder de barganha das solicitantes à ocupação dos Pontos de Fixação, as prestadoras
de serviços de Telecomunicações.
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O resultado fatalmente seria o agravamento tanto do cenário de litigiosidade entre
os atores, posto que caberia ao regulador a fixação dos preços, como também de
comportamentos irracionais de perpetuação de ocupações irregulares.
Buscar-se-á demonstrar doravante as razões que fundamentam as conclusões
antecipadas nos parágrafos precedentes, acerca de cada uma das soluções propostas pelo
regulador, notadamente com o uso de ferramentas consagradas pela Análise Econômica
do Direito.

6.4.

As alternativas propostas pela Aneel e Anatel na Consulta Pública Aneel n°.

16/2018 e a Tomada de Subsídios de n°. 28/2018

Conforme o diagnóstico realizado por Aneel e Anatel, por meio da Consulta
Pública Aneel n°. 16/2018, também designada como a Tomada de Subsídios de n°.
28/2018, pela Anatel, o propósito da regulação editada até o momento, relativamente ao
fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz, não foi alcançado.
Mais especificamente em relação ao que dispõe a Resolução Conjunta n°.
04/2014, se de um lado ela privilegia a barganha das partes para a fixação dos preços pelo
uso dos Pontos de Fixação nos Postes de Luz, estabeleceu, de outro lado, um preço de
referência que deverá ser considerado pela Comissão de Resolução de Conflitos para as
hipóteses e ela submetidas de falta de consenso por parte de interessados no
compartilhamento.
O estabelecimento do preço de referência criou um incentivo perverso para os
atores econômicos de deixarem de esgotar negociações com objetivo de pactuação dos
preços pelo uso dos Pontos de Fixação nos Postes de Luz, especialmente diante da
expectativa de que ao provocarem o regulador este valor será direcionado pelo sobredito
valor de referência. O Gráfico XVI de deste tabalho demonstra o crescimento dos
processos adminsitrativos instaurados pela Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos
desde a sua edição.
O advento do preço de referência, portanto, trouxe externalidades negativas na
medida em que os atores econômicos optaram por renunciar à livre precificação resultante
do amplo exercício de seus respectivos poderes de barganha, com o tensionamento da
litigiosidade decorrente do endereçamento de um número maior de situações não
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definidas para que fossem mediadas pelo regulador.
Portanto, além de aumentarem os custos necessários com a própria
Administração, posto que a composição, manutenção e funcionamento da Comissão de
Resolução de Conflitos também implica custos, os quais ao final serão absorvidos pela
sociedade, ao mesmo tempo também influenciou em tomadas de decisão menos racionais
por parte desses atores regulados, tanto por parte das Concessionárias quanto das
prestadoras de serviços de Telecomunicações.
Sob a perspectiva das prestadoras de serviços de Telecomunicações, a falta de
consenso nos contratos relativamente ao preço pelo uso dos Pontos de Fixação
impulsionou o comportamento de que tanto continuassem a implementar novos
compartilhamentos de maneira irregular, portanto sem o conhecimento das detentoras dos
Postes de Luz, bem como de perpetuação dos cenários não regularizados. Basicamente
não há incentivo para que esses atores regularizem o cenário de ocupações caóticas já
diagnosticado pelo regulador, tampouco as Concessionárias de Distribuição de energia
elétrica explorem o potencial desses Pontos de Fixação, conforme indicam os dados
constantes da Tabela II deste estudo.
Ao mesmo passo, quando o comportamento avaliado é o das Concessionárias, há
também idêntica conduta caracterizada por racionalidade limitada, especialmente quando
esses atores são provocados a atuarem em razão da inciativa de agentes da Administração,
legitimados à tutela de interesses e direitos difusos. As Concessionárias, portanto,
igualmente renunciam as linhas de receita sobrevindas do compartilhamento e promovem
a desmobilização de cabos de fibras óticas instalados nos Postes de Luz por elas detidos,
inclusive por meio de corte desses cabos, sem qualquer coordenação com as prestadoras
de serviços de Telecomunicações.
O efeito dessa conduta também é nocivo à sociedade à medida que a conduta
inadvertida das Concessionárias, ainda que se pondere que possam ser legítimas diante
das ocupações irregulares, implica que muitas das vezes os serviços de Telecomunicações
são interrompidos abruptamente, em evidente prejuízo da sociedade.
Os reflexos decorrentes da fixação do preço de referência, tal qual previsto na
Resolução Conjunta n°. 04/2014, além do desestímulo à barganha dos atores econômicos,
chega às vias de incentivar decisões no sentido de descumprimento do regramento
estabelecido na regulação vigente. Isto porque diante das fragilidades observadas na
fiscalização, o que não é exatamente o tema enfrentado neste capítulo do trabalho, tornase mais eficiente sob uma perspectiva econômica o descumprimento, à medida em que há

138

expectativa prévia das partes de quanto será o valor imputado aos solicitantes dos Pontos
de Fixação caso a solução da controvérsia seja direcionada ao regulador.
Diante do reconhecimento deste efeito perverso, Aneel e Anatel impulsionaram
os debates acerca da revisão da Resolução Conjunta 04/2014 com relação a algumas de
suas disposições, dentre elas a temática do preço de referência estabelecido pelo uso dos
Pontos de Fixação.
Passa-se a uma análise de cada uma das propostas indicadas pelo regulador com
vistas ao amplo debate entre os atores econômicos regulados e demais interessados no
fenômeno do compartilhamento, à luz das ferramentas consagradas pela Análise
Econômica do Direito.

6.4.1. A manutenção da regulamentação vigente

A solução pela manutenção dos parâmetros fixados pela regulação vigente,
especialmente a fixação do preço de referência para o advento de casos em que as partes
interessadas não convergem em preço e optam pela submissão da controvérsia ao
regulador traz algumas externalidades negativas conforme discorrido nos parágrafos
precedentes.
Portanto, porque não se presume que o comportamento dos atores econômicos
envolvidos no fenômeno do compartilhamento irá se alterar sem que haja incentivos
apropriados, a manutenção do regramento vigente é a perpetuação do cenário que o
próprio regulador diagnosticou como merecedor de reforma.
A regulação vigente, aliada ao histórico de ocupação e contratação de Pontos de
Fixação, acarretou um contexto de diversos comportamentos prejudiciais aos setores de
energia elétrica e de Telecomunicações. Há pouco incentivo à gestão eficiente dos Postes
de Luz, por parte das Concessionárias, que se veem compelidas a cobrar preços únicos
em razão do uso dos ativos por elas detidos, independentemente do nível de demanda dos
municípios em que atua, além da convivência com a frequente expectativa de conflitos
direcionados à Comissão de Resolução de Conflitos. Este foi o diagnóstico feito pelo
próprio Regulador na Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e a Tomada de Subsídios de
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n°. 28/2018 125.

6.4.2. A retirada da regulamentação conjunta da previsão do preço de referência
como estabelecimento de medida de transparência

A retirada do preço de referência, tal qual previsto na Resolução Conjunta
04/2014, privilegia o poder de barganha das partes interessadas no compartilhamento das
infraestruturas de rede e consagra a livre negociação como a maneira mais adequada à
busca por soluções com maior eficiência alocativa. Isto porque as partes interessadas são
aquelas que dispõem das informações mais precisas acerca dos seus custos e eficiências.
Esses custos de transação serão necessariamente sopesados e internalizados no acordo a
que chegarem, inclusive com relação aos preços.
Os atores econômicos, portanto, são os mais adequados para ponderarem o quanto
valorizam os uso dos Pontos de Fixação dos Postes de Luz e por meio da barganha

125

Os diagnósticos do regulador, extraídos da Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e a Tomada de Subsídios
de n°. 28/2018, são novamente importantes para o presente estudo: "A manutenção da regulamentação
vigente, que adota um modelo de livre negociação do preço por ponto de fixação entre detentoras da
infraestrutura e prestadoras de telecomunicações, ao mesmo tempo em que aponta um preço de
referência a ser praticado caso deflagrado conflito via acionamento administrativo à Comissão de
Resolução de Conflitos, não se mostrou adequado para o tema em pauta. Entre as distorções verificadas
atualmente, pode-se citar o incentivo ao litígio relacionado ao preço praticado pelas distribuidoras,
gerando um crescente quantitativo de pedidos de resolução de conflitos, com vistas à redução do valor
de compartilhamento praticado. Ainda, a média ponderada que resultou no preço de referência de R$
3,19, em 2014, mostra-se distorcida, principalmente considerando o fato de que as distribuidoras
demonstraram pouco poder de atuação junto às concessionárias de serviços de telecomunicações, as
quais possuem contratos legados com preços inferiores ao preço de referência estabelecido na
Resolução Conjunta n°. 004/2014. Percebe-se que a regulamentação vigente, aliada ao histórico de
ocupação e contratação de pontos de fixação, levou-nos a um panorama com diversos comportamentos
prejudiciais a ambos os setores. Por um lado, há pouco incentivo à gestão eficiente dos recursos por
parte da distribuidora, que se vê compelida a cobrar preço único para seus ativos, independentemente
do nível de demanda dos municípios em que atua, e que atualmente convive com uma constante
expectativa de conflitos impetrados à Comissão de Resolução de Conflitos. Por outro lado, as
prestadoras de serviços de telecomunicações entrantes, a despeito da expectativa de adoção do preço de
referência regulamentar, são regularmente submetidas a pagar um preço superior e, comumente, pagam
substancialmente mais pela mesma infraestrutura que as prestadoras de telecomunicações dominantes,
que possuem contratos legados não contestados. Contam a favor dessa alternativa a preservação da
liberdade no estabelecimento dos preços por ponto de fixação adotado por cada distribuidora. Assim, a
detentora pode precificar seu insumo de forma a preservar particularidades de sua própria gestão dos
ativos. Por outro lado, a regulamentação vigente incentiva o litígio entre os agentes, tendo em vista que
a imposição de um preço de referência pela Comissão sempre é posta na mesa de negociações. Ao passo
que a alternativa seria vantajosa por não necessitar de adaptações em relação ao que é praticado,
entende-se que ela apenas manteria os problemas atualmente vivenciados.” (ANEEL. setembro de 2018.
pág. 45).

140

buscarão a eficiência alocativa no preço126. Esta conclusão é ainda mais assertiva ao se
ponderar que este não será um jogo de interação única, e sim de interações repetidas entre
os atores, à luz da teoria dos jogos127.
Conforme identificado, as prestadoras de serviços de Telecomunicações
demandam os Pontos de Fixação em diversos Postes de Luz e há claramente áreas de
maior e menor interesses a elas, quais sejam mais próximas ou distantes dos perímetros
urbanos. A eficiência alocativa, portanto, tenderá a ser alcançada diante da sequência de
jogos entre os atores.
Há que se ponderar, ainda, a crítica de que a livre negociação das partes, com
vistas à fixação dos preços pelo uso dos Pontos de Fixação nos Postes de Luz, foi
consagrada na Resolução Conjunta 01/99. Os críticos, portanto, podem sinalizar que ela
não surtiu os efeitos de acomodar o fenômeno do compartilhamento de maneira eficiente.
Bom, este estudo não tem a presunção de indicar que a barganha dos atores
econômicos consiste em solução que isoladamente acomodará todas as externalidades
negativas sobrevindas do compartilhamento. A indicação, no entanto, é de que esta é a
solução que se apresenta com maior eficiência alocativa sob uma perspectiva econômica.
Evidencia-se, entretanto, a necessidade de que outras medidas sejam
concomitantemente ponderadas, tais quais a implementação de meios de fiscalização
mais eficientes, além da revisão da estrutura de modicidade tarifária que impede que as
Concessionárias percebam a integralidade das receitas advindas dos usos dos Pontos de
Fixação porque precisam ser aplicadas como descontos nas tarifas praticadas aos usuários
dos serviços.
126

127

A teoria da barganha pode ser extraída do subsequente trecho do estudo de COOTER e ULEN: “The
parties typically bargain with each other over the price. In the course of negotiating, the parties may
assert facts (“The motor is mechanically perfect. . . .”), appeal to norms (“$3700 is an unfair price. . .
.”), threaten (“I won’t take less than $3500. . . .”), and so forth. These are the tools used in the art of
bargaining. The fact that the parties can negotiate is an advantage of bargaining or cooperative games
relative to other games (called noncooperative games), such as the famous Prisoner’s Dilemma, which
we examined in Chapter 2. Even when negotiation is possible, however, there is no guarantee that it
will succeed. If the negotiations break down and the parties fail to cooperate, their attempt to shift
resources to a more valuable use will fail, and they will not create value. Thus, the obstacle to creating
value in a bargaining game is that the parties must agree on how to divide it. Value will be divided
between them at a rate determined by the price at which the car is sold. Agreement about the car’s price
marks successful negotiations, whereas disagreement marks a failure in the bargaining process.”
(COOTER, Robert; ULEN, Thomas; 2016; pág. 75).
O conceito de jogos repetidos consta do estudo de COOTER e ULEN, conforme se pode perceber do
seguinte trecho: “We may use the prisoner’s dilemma to discuss another important fundamental concept
of game theory—repeated games. Suppose that the prisoner’s dilemma were to be played not just once
but a number of times by the same players. Would that change our analysis of the game? If the same
players play the same game according to the same rules repeatedly, then it is possible that cooperation
can arise and that players have an incentive to establish a reputation—in this case, for trustworthiness.”
(COOTER, Robert; ULEN, Thomas; 2016; pág. 36).
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Um exemplo de como funciona a barganha entre os atores econômicos envolvidos
no fenômeno do compartilhamento consta do diagnóstico realizado pelo regulador no
intuito de promover a revisão da regulação vigente. Aneel e Anatel reconhecem a
existência de diversos contratos legados, com diferentes Postes de Luz, de modo que
Concessionárias adotam critérios de redução do preço por escala de Pontos de Fixação
ocupados. O reflexo é o de que as prestadoras de serviços de Telecomunicações tendem
a pagar, nos contratos contemporâneos, preços inferiores àqueles despendidos por
prestadores de menor porte128.
Ora, ao menos sob a perspectiva econômica, não há nenhum problema em que a
eficiência alocativa seja encontrada pelos atores econômicos exatamente nos moldes
propostos. Diante da repetição dos jogos, i.e., das contratações dos Pontos de Fixação dos
Postes de Luz, essa eficiência alocativa igualmente tende a ser mais acertada129.

6.4.3. A homologação de condições de conhecimento público para contratação com
preços definidos pelas Concessionárias

A alternativa de deixar a cargo das Concessionárias a fixação do preço em
128

129

Mais uma vez os diagnósticos do regulador, extraídos da Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e a
Tomada de Subsídios de n°. 28/2018, exemplificam as conclusões constantes deste estudo: “Tendo em
vista a existência de diversos contratos legados, de diferentes portes, o que se verifica atualmente é a
cobrança de valores diferenciados pela ocupação de um mesmo poste. Diversas distribuidoras adotam,
ainda, um critério de redução do valor por escala de pontos ocupados: o prestador de maior porte tende
a pagar, por um contrato contemporâneo, um valor inferior ao valor pago por um prestador de menor
porte. É evidente que a competição não é justa nesse tipo de arranjo que, por sua vez, pode gerar
ineficiência, pois tende a imputar um custo superior aos potenciais concorrentes, enquanto as empresas
estabelecidas e, muitas vezes, dominantes, aproveitam de uma vantagem competitiva para provimento
de seu serviço.” (ANEEL; setembro de 2018; págs. 39 e 40).
“Ronald H. Coase, em artigo intitulado ‘The problem of social cost’, em 1960, elaborou seu teorema a
partir da análise de alguns casos emblemáticos na jurisprudência norte-americana e inglesa, também
discutidos por outro economista, Arthur Pigout. Imaginemos o seguinte caso, denominado de ‘sparks
from engines’. Esse caso concerne às locomotivas, de determinada companhia ferroviária, que ao
passarem por linhas férreas adjacentes às plantações causavam danos a estas, devido à emissão de
faíscas provenientes dos motores das locomotivas. Coase possui duas premissas básicas para chegar a
uma alocação eficiente de recursos, quais sejam: definição clara do direito de propriedade e ausência de
custos de transação entre os agentes.
Com base nessa ideia, Cooter e Ulen formularam uma regra que estabelece a relação entre a necessidade
do direito e o êxito da barganha. Em primeiro lugar, os autores afirmam que o direito é desnecessário e
indesejável para uma solução eficiente, quando a barganha é bem sucedida. Em segundo lugar, o direito
é necessário e desejável, quando a barganha falha (Ulen e Cooter, 2010:99). Essa formulação é um
ponto de partida para o estudo do teorema de Coase.” (PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO,
Antônio J. Maristrello; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; 2019; págs. 44 e 45)
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decorrência do uso dos Pontos de Fixação nos Postes de Luz por elas detidos implica na
evidente redução do poder de barganha das prestadoras dos serviços de
Telecomunicações.
Na prática, muito embora a proposta trate de condições que seriam de
conhecimento público, a solução encerra um evidente fortalecimento da posição das
Concessionárias, as quais poderiam estabelecer preços superiores a uma equilíbrio
eficiente, em comportamento muito semelhante a de um monopolista130.
Esses valores concernentes aos preços seriam, ainda, homologados pelo
regulador, o que acaba por igualmente trazer outras implicações, conforme se verá
adiante, em relação à utilização, por indústrias, do poder coercitivo de um determinado
agente com vistas ao estabelecimento de preços.
Vale aqui ressalvar o entendimento constante da regulações incentivadas, no
sentido de que esta particularidade não necessariamente traria externalidades negativas.
Conforme se depreende do estudo de VOGELSANG, por meio da qual há determinadas
decisões de precificação que o regulador delega aos atores do próprio mercado, a fim de
que possam obter lucros a partir da redução de custos131.

130

131

As conclusões de POSNER acerca dos custos sociais atrelados à prática de preços por monopolistas
ilustra as preocupações compartilhadas pelo autor neste estudo: “Although the assumption that
obtaining monopolies involves constant costs seem plausible as a first approximation – there seem little
reason to think that it involves using resources whose long-run supply is inelastic – a more important
point is that the assumption may not be a crucial one. Assume that suppliers of inputs into monopolizing
do obtain rents. In the long run, the availability of such rents will attract additional resources into the
production of these inputs, and these resources will be wasted from a social standpoint…” (POSNER,
Richard A.; 1975; pág. 811).
Contariamente as posições constantes deste estudo se destaca o trabalho de VOGELSANG, que entende
ser possível ao regulador a delegação de decisões de preço a um ator econômico específico. Inserida no
contexto das chamadas regulações de incentivo, o trecho adiante bem ilustra o seu racional: “What do
we mean by incentive regulation? In particular, it means that the regulator delegates certain pricing
decisions to the firm and that the firm can reap profit increases from cost reductions. Incentive regulation
makes use of the firm's information advantage and profit motive. The regulator thus controls less
behavior but rather rewards outcomes. Worldwide, the introduction of incentive regulation has been
part of the regulatory reform movement, consisting of privatization, liberalization and deregulation. In
the U.K., incentive regulation has accompanied privatization and liberalization in the main public utility
industries, such as telecommunications, gas, water, and electricity. In the U.S., incentive regulation has
facilitated liberalization and partial deregulation in telecommunications. Because of preexisting rate-ofretum regulation the shift to incentive regulation was harder in the U.S. and led to more compromises
than in countries with less regulatory traditions. Also, U.S. incentive regulation is more diverse than in
other countries (Crew and Kleindorfer 1996). Incentive regulation flourishes in the same political
climate and ideology as more radical types of sector reform. This has both to do with the delegation of
authority to the regulated firms and with the willingness to allow those firms to make more than normal
profits in case of superior performance. Besides ideology and political climate, technical and market
developments are needed to bring about sector reform. For example, the dynamics of technical change,
convergence of markets and the explosion of demands occurring in the telecommunications' sector
overwhelm the traditional tools of regulation. They require, above all, competition that can only thrive
under private ownership, the lack of legal entry barriers and extensive deregulation. Incentive regulation
follows for whatever is left to regulate.” (VOGELSANG, Ingo; 2002; pág. 6).
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Em que pese ao esforço dedicado na construção constante do parágrafo
precedente, o que se reconhece por meio da menção no presente trabalho, o fato é que a
atribuição de poderes típicos de monopolistas às Concessionárias tende a tornar
ineficiente o fenômeno do compartilhamento, especialmente para as prestadoras de
serviços de Telecomunicações, que tendencialmente abandonariam as soluções de
compartilhamento no longo prazo posto que demasiadamente oneradas com a prática de
preços acima da eficiência alocativa.

6.4.4. O estabelecimento de preço pelo regulador

A última alternativa proposta na Consulta Pública Aneel n°. 16/2018 e na Tomada
de Subsídios de n°. 28/2018, prevê o estabelecimento de preços por meio de ato da Aneel,
o qual refletiria, além dos custos, fatores regionais intrínsecos à dinâmica do
compartilhamento (saturação, demanda, competição) e permitiriam a remuneração das
atividades de regularização.
Ora, a alternativa se enquadra no exemplo indicado por Stigler de uma indústria
que procura, por meio de ente coercitivo, o estabelecimento de preços em patamares
artificialmente fixados em determinado mercado, de modo a fazer com que esses atores
alcancem taxas de retorno acima daquelas que seriam praticadas em mercado
competitivos 132 . A ineficiência alocativa aqui também será evidente à medida que a
barganha dos atores interessados no compartilhamento dará lugar ao patamar fixado pelo
regulador.
O que ainda traz um contorno mais preocupante para esta solução é o fato de que
a fixação do preço se daria por meio de ato de Aneel, agência reguladora de uma dos
setores afetados pelo compartilhamento dos Postes de Luz, qual seja o de energia elétrica.
Desta forma, ainda se poderia ponderar que a fixação de preços em ato da Aneel deixaria

132

“The fourth class of public policies sought by an industry is directed to price-fixing. Even the industry
that has achieved entry control will often want price controls administered by a body with coercive
powers. If the number of firms in the regulated industry is even moderately large, price discrimination
will be difficult to maintain in the absence of public support. The prohibition of interest on demand
deposits, which is probably effective in preventing interest payments to most non-business depositors,
is a case in point. Where there are no diseconomies of large scale for the individual firm (e.g., a motor
trucking firm can add trucks under a given license as common carrier), price control is essential to
achieve more than competitive rates of return.” (STIGLER, George J; 1971; pág. 6).
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de atender às ponderações típicas das prestadoras de serviços de Telecomunicações,
regulados por outra agência, qual seja a Anatel.
A solução proposta parte da premissa, ainda, de que o regulador disporia de
informações bastantes e adequadas para o estabelecimento de preços eficientes à
ocupação dos Postes de Luz. É difícil de se pensar que a Administração seja a maior
conhecedora desses custos do que as próprias envolvidas no fenômeno, razão pela qual
há uma clara superestimativa de que a alternativa comporia com maior propriedade o
fenômeno do que o privilégio da barganha por entre os atores dos dois segmentos.

6.5.

O compartilhamento de redes e infraestruturas de rede no setor das

Telecomunicações

A experiência do uso compartilhado dos Postes de Luz ilustra como as soluções
de compartilhamento se apresentam como alternativa estratégica para os próprios atores
econômicos inseridos no setor das Telecomunicações. Isto porque se de um lado eles
atuam como se estivessem em modelo de monopólio natural, à medida que a construção
de redes próprias representam diferencial competitivo e barreiras à entrada de novos
atores no mercado, de outro essas sociedades enfrentam problemas relacionados aos altos
custos associados à construção de redes próprias e de modo totalmente isoladas.
Neste contexto, sob um perspectiva econômica e de eficiência alocativa, a
barganha entre esses atores, com vistas ao compartilhamento de suas redes e elementos
de rede, parece fazer muito sentido. Esta conclusão ganha coro quando considerada a
estrutura do mercado à luz do disposto no Plano Geral de Outorgas (o “PGO”)133.
O PGO implicou que o mercado brasileiro fosse geograficamente direcionado por
entre os principais grandes atores econômicos do segmento de Telecomunicações, de
maneira que consequentemente investiram em redes próprias com vistas ao atendimento
desses mercados. Em contrapartida, o efeito prático é o de que as redes dessas prestadoras
133

Plano Geral De Outorgas aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998. (publicação - D.O.U.
de 03 de abril de 98). “Art. 4º. O território brasileiro, para efeito deste Plano Geral de Outorgas, é
dividido nas áreas que constituem as quatro Regiões estabelecidas no Anexo 1. § 1º. Para fins do
disposto nos arts. 201 e 202 da Lei nº. 9.472, de 1997, as Regiões referidas no Anexo 1 constituem áreas
distintas entre si. § 2º. As Regiões I, II e III são divididas em Setores, conforme Anexo 2. § 3º. As áreas
de concessão ou de autorização estabelecidas neste Plano Geral de Outorgas não serão afetadas por
desmembramento ou incorporação de Município, Território, Estado-membro ou Distrito Federal.”
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são consideravelmente mais escassas quando avaliados os mercados absorvidos pelos
demais atores.
A barganha e a livre negociação entre as partes trariam, portanto, o efeito de fazer
com que os atores internalizassem os seus custos de transação em prol da eficiência
alocativa. Novamente são os próprios atores econômicos aqueles que melhor conhecem
os custos e vantagens associados e que melhor possuem condições de valorização de
soluções compartilhadas.
A eficiência alocativa será ainda potencialmente prestigiada à medida que os
jogos se repitam, i.e., diante da conclusão de que dada à assimetria de redes e elementos
de rede titulados pelas prestadoras de serviços de Telecomunicações, tal qual
contextualizado diante do advento do PGO, os atores econômicos tenderão a se revezar
em acordos na qualidade de detentores e usuários das infraestruturas, posto que em
determinadas situações figurarão como fornecedores de infraestruturas, enquanto em
outras figurarão como usuários de rede e elementos de redes.
A livre negociação tende, portanto, a ser economicamente a maneira mais
eficiente para as partes com vistas ao compartilhamento de infraestruturas de rede e
elementos de rede, em especial se os atores estiverem diante de cenário em que não há o
estabelecimento de preços de referência, tal qual aquele indicado na Resolução Conjunta
04/2014.
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CAPÍTULO VII

7.1.

O monopólio natural nos setores de distribuição de energia elétrica e

Telecomunicações

A distribuição de energia elétrica, conforme já sinalizado neste trabalho, é tida
por serviço público em essência. Originalmente prestado predominantemente diretamente
pelo Estado, por meio de sociedades estatais, atualmente é prestada por sociedades, ou
cooperativas, na sua maioria concessionarias, autorizatárias, ou permissionárias à
prestação dessas atividades.
É portanto, setor organizado em modelo de monopólio natural 134. O monopólio
natural135 é identificado nas hipóteses em que o custo de ingresso de um determinado ator
em um setor é tão elevado que, para que ele possa recuperar o investimento que terá de
realizar com vistas ao desempenho de determinada atividade e, consequentemente, obter
as suas margens de lucro, não faz sentido que haja concorrentes às suas atividades136.
134

135

136

“Um monopólio descreve uma situaçãoo onte todas as vendas (ou a maioria) em um mercado são
realizadas por uma única empresa e em geral é uma situaçãoo ineficiente. Um monopólio natual, por
outro lado, é uma condição que resulta em eficiência. Em outras palavras, em certos mercados é mais
eficiente que a produção esteja concentrada em um único processo produtivo.
Em muitas situações, os governos interessados em propiciar o desenvolvimento econômico criam
monopólios para aqueles que ‘ousarem’ investir, de modo a aumentar o retorno sobre o investimento.
Os monopólios criados por restrições legais não são necessariamente criações irracionais dos governos,
ainda que possam gerar futuras distorções alocativas no mercado. (PINHEIRO, Armando Castelar;
PORTO, Antônio J. Maristrello; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; 2019; pág. 42.)
“Exemplos de monopólios naturais incluem serviços públicos como distribuição de água, gás encanado
e eletricidade. Nesses casos, o custo de construção de uma rede de distribuição para concorrentes é tão
elevado que efetivamente impede a entrada de competidores em potencial.
Tipicamente, monopólios naturiais são entendidos como falhas de mercado que suscitam a intervenção
estatal para regular preço, quantidade e qualidade os bens ou serviços prestados. Ou seja, tipicamente
estipulava-se como o objetivo da regulação dessa falha de mercado a tentativa de estabelecer regras
para a atuação da empresa monopolista.” (PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio J.
Maristrello; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; 2019; pág. 42)
“Um monopólio natural se dá quando todas as vendas (ou a grande maioria) de um mercado são
realizadas por uma única empresa. Um monopólio natural, por outro lado, é uma condição sobre o custo
de tecnologia de uma indústria, que resulta na eficiência da produção monopolística. Em outras
palavras, em certos mercados é mais eficiente para a produção (se considerarmos o menor custo de
médio e de longo prazo) estar concentrada em um único processo produtivo. Em alguns casos, isso se
dá ao maior fornecedor de uma indústria – muitas vezes também o primeiro fornecedor em um mercado
– uma vantagem de custo esmagadora sobre os outros concorrentes reais e potenciais. Isto tende a
ocorrer em indústrias nas quais predominam os custos de capital, criando economias de escala que são
grandes em relação ao tamanho do mercado e, portanto, elevadas barreiras à entrada de outras
concorrentes.
Todos os setores têm custos associados à entrada no mercado. Estes custos podem ser, em alguns casos,
irrecuperáveis, ou seja, podem caracterizar investimentos fixos iniciais a fundo perdido para que seja
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O monopólio natural regularmente se justifica nos setores organizados em rede e
que demandam altos investimentos em infraestrutura por parte de seus atores 137. Este é
exatamente o cenário em que se insere o setor de distribuição de energia elétrica138.
Os investimentos de um potencial ator entrante seriam tão altos, diante das
barreiras a sua entrada pelo fato das redes e infraestruturas de rede pertencerem ao ator já
inserido naquele setor, que não se justificam sob uma perspectiva econômica. Ainda mais
se considerado o fato de que um setor com estas características em concorrência, ao
menos em teoria, não viabilizaria aos concorrentes o retorno de seus investimentos139.
Desta forma, as atividades passam a ser exploradas por um único ator, o que é
garantido às distribuidoras de energia elétrica nos contratos de concessão celebrados com

137

138

139

possível ingressar no mercado. É o caso, por exemplo, de grandes indústrias, como as de serviços
públicos, que requerem um investimento inicial enorme. Esta barreira reduz o número de participantes
potenciais para a indústria.” (PORTO, Antônio Maristrello; GAROUPA, Nuno; 2020; pág. 74.)
“Quando um determinada transação depende do uso de um ativo específico por uma das partes (por
exemplo, uma empresa ferroviária), há a tendência de a outra parte na transação (o governo, no caso de
infraestrutura) agir com oportunismo, renegando o que foi combinado ex ante. Isso gera um problema
conhecido como inconsistência dinâmica: do ponto de vista coletivo faz sentido que o investimento
ocorra, mas do ponto de vista do investidor privado essa é uma operação muito arriscada, pois, uma vez
feito o investimento, o risco de que a outra parte aja com oportunismo e ele seja expropriado é muito
grande.
Esse problema é especialmente relevante no caso dos setores de infraestrutura, inclusive no das
ferrovias: so o investidor provado realizar o investimento para poder operar a infraestrutura, o risco que
depois o governo aja oportunisticamente é muito alto, inclusive porque os ciclos políticos são curtos.
Esse é um dos motivos porque o setor foi tradicionalmente dominado por órgão públicos e empresas
estatais e porque para investir nesses setores, investidores privados exigem taxas de retorno mais altas
em países com baixa segurança jurídica do que naqueles em que esta é de boa qualidade.” (PINHEIRO,
Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo Coelho. 2017. pág. 78)
“Exemplos de monopólios naturais incluem serviços de utilidade pública, tais como os de distribuição
de água e de eletricidade. Nestes casos, é muito custoso construir redes de transmissão (de água, de gás,
de energia elétrica e de linhas telefônicas). Dessa forma, o custo de construção de uma rede de
transmissão para os concorrentes em potencial é tão elevado que efetivamente impede a entrada destes.
Tipicamente, monopólios naturais são entendidos como falhas de mercado que suscitam a intervenção
estatal para regular preço, quantidade e qualidade dos bens ou serviços prestados. Para dar conta desses
monopólios, na tentativa de regular esta falha de mercado, surgem regras para a atuação da empresa
monopolista. Recentemente, no entanto, a limitação legal sobre estes setores tem procurado viabilizar
um tipo de competição “saudável, forçando a empresa que controla a infraestrutura essencial a
compartilhá-la, a preços razoáveis, com seus competidores. Coo exemplo, podemos mencionar países
como a França, em que, por força deste tipo de regulação, empresas de distribuição de energia elétrica
utilizam-se de uma única rede de distribuição mesmo competindo entre elas.” (PORTO, 2020; págs. 74
e 75.)
“Uma característica comum a vários setores de infraestrurua é a presença de redes: ferrovias,
transmissão e distribuição de eletricidade, telefonia fixa e TV a cabo, distribuição de água e gás, coleta
de esgoto etc. Tipicamente, a presença dessas redes leva à existência de economia de escala e escopo.
A existência de custos fixos elevados faz com que o custo marginal de adicionar um novo consumidor
a essas redes seja inferior ao custo médio de servir os consumidores que já estão conectados. Da mesma
forma, é mais barato atender a todos os consumidores com uma única rede de que fazâ-lo com firmas
independentes operando a conexão entre cada par de clientes. Assim, infaestruturas que dependem de
redes são em geral monopólios naturiais.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo
Coelho. 2017. pág. 82).
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a Administração, poder concedente, ou autorizações e permissões. Caberá, no entanto, à
agência reguladora que atua naquele determinado setor a avaliação dos níveis de
qualidade dos serviços prestados pelas concessionarias, se as obrigações de continuidade
e universalidade assumidas foram atendidas por elas. Em se tratando das atividades de
distribuição de energia elétrica, incumbe à Aneel estas funções, agência reguladora do
setor que é.
Os retornos dos investimentos realizados pelos atores inseridos em setores
organizados em modelo de monopólio natural lhes são garantidos por meio de relações
de longo prazo, exemplificativamente estampadas nas concessões. Organizado sem que
haja concorrência às atividades desses atores, o que pode ser definido em determinada
extensão territorial por exemplo, o retorno dos investimentos são assegurados.
Outra particularidade afeta a setores organizados em monopólio natural é a
necessidade da presença da regulação como maneira de se inibir que o preço praticado
pelo monopolista inflacione demasiadamente o valor das tarifas praticadas em relação aos
consumidores140. Portanto, o regulador controla essa tarifas, de modo a tanto acomodar o
retorno do ator privado que atua no setor como ao mesmo tempo procura equilibrar a
prática de valores inflacionados pelo monopolista, posto que não é freado por outros
atores tal qual observado em setores organizados em livre concorrência.141.
Essa é também a maneira como o poder Concedente busca atrair investidores e
capital externo para esses setores. Porque são sabidamente setores que demandas altos
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“A regulação de um monopolista natural de infraestrutura que não seja verticalmente integrado é
basicamente o que se vem discutindo até aqui: o problema básico é garantir que ele cobre uma tarifa
que gere eficiência alocativa e se esforce para ser produtivamente eficiente, obviamente, desde que seja
garantido que ele não trabalhe com prejuízo.
O caso em que há unbundling é mais complicado, pois além de ser preciso regular a tarifa de acesso aos
serviços de monopólio, é necessário garantir que isso ocorra de forma não discriminatória – em termos
de qualidade do acesso, por exemplo. Isso porque a empresa que controla a etapa de monopólio também
compete com as outras empresas na atividade competitiva e, naturalmente, vai querer levar qualeur
vantagem nisso que conseguir. Em suma, a regulação precisa também garantir que haja uma competição
efetiva e não distorcida na etapa em que isso é possível.“ (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO,
Leonardo Coelho. 2017. pág. 95).
“Um item comum aos diversos setores de infraestrutura é que pelo menos parte de suas atividades é
caracterizada pela existência de monopólios naturais. Nesses casos, é papel da regulação definir as
tarifas que as empresas podem cobrar de seus clientes. A origem do problema é simples de entender:
deixado à vontade, o monopolista vai fixar uma tarifa que maximiza seu lucro e, nesta tarifa, e na
quantidade consumida resultante, o bem-estar da sociedade não é maximizado. Em especial, haverá uma
série de consumidores que estariam dispostos a pagar menos que a tarifa de monopólio, mas mais que
o custo marginal de produzir o bem ou serviço, que ficarão fora do mercado.
Isso significa que, particularmente no caso em que a infraestrutura é operada por uma empresa privada,
o setor precisa ser regulado, pois caso o contrário o monopolista vai cobrar um preço muito alto por
seus serviços, gerando uma ineficiência alocativa”. (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO,
Leonardo Coelho. 2017. págs. 82 e 83).
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investimentos e expertise, é corriqueiro que em países classificados como em
desenvolvimento, hipótese do Brasil, não haja recursos suficientes nos atores nacionais
para que recorram aos investimentos necessários do setor em questão.
Portanto, a garantia de retorno do investimento a ser realizado é uma forma
encontrada para a atração de investidores estrangeiros e o capital internacional,
corriqueiramente utilizado nesses setores em que para a exploração das atividades nele
encerradas requer-se uma especialidade e apuração técnica.
Desta maneira, o monopólio natural permite o investimento em setores que
demandam altos investimentos iniciais. E o setor de distribuição de energia elétrica é um
desses setores. Mas o setor de Telecomunicações, neste aspecto, não difere muito.
O setor de Telecomunicações também já foi organizado em modelo de monopólio
natural. Enquanto perdurou, as Telecomunicações eram prestadas por empresas públicas,
notadamente à época do Sistema Telebrás, a sua organização era em modelo de
monopólio natural, em que havia uma empresa estatal que explorava as
Telecomunicações preponderantemente a telefonia fixa, sem concorrência.
No entanto, conforme já esmiuçado anteriormente, as reformas sobrevindas nos
anos de 1990, a edição da EC 95, e consequente a abertura da prestação dos serviços
encerrados no setor das Telecomunicações, concomitantemente nos regimes público e
privado, inaugurou um modelo de livre concorrência.
A entrada de entes privados e de capital estrangeiro no setor aconteceu e perdura
até os dias de hoje. Basta assinalar que das 4 (quatro) principais prestadoras de serviços
de Telecomunicações no território brasileiro, 3 (três) possuem matrizes estrangeiras.
As privatizações e a abertura do setor, além da entrada desses atores cujos capitais
possuem participação estrangeira, inauguraram um modelo de concorrência nas
Telecomunicações, inicialmente organizadas em monopólio natural. No entanto, o PGO
e maneira como foram outorgadas as concessões e autorizações aos atores à época
entrantes no setor denotaram que o modelo de monopólio natural não estava totalmente
extirpado.
Contrariamente, as Telecomunicações tendenciavam para um modelo de
monopólio natural, posto que a demanda por altos investimentos de entrada não
cessavam, porque também é setor organizado em redes e, especialmente, porque é
altamente influenciado pelas novas tecnologias.
Desta forma, o ingresso de novos atores nas Telecomunicações sempre
esbarraram nos altos investimentos necessários em redes e infraestruturas de rede. Além
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disso, as redes existentes e que atendem aos serviços de tráfego de voz e especialmente
dados pertencem aos atores ingressantes no setor durante as reformas dos anos de 1990.
É, portanto, setor que tendia ao monopólio natural.
Ocorre que em conformidade com os dados apresentados na Tabela I e Gráfico I
deste estudo, os investimentos em infraestruturas se tornaram um ponto de atenção aos
atores inseridos no setor das Telecomunicações. Em que pese ao fato de reconhecerem
que há uma necessidade de investimentos em infraestrutura de redes e redes em si, a busca
por alternativas também entrou na pauta das prestadoras.
Desta forma, o que se apresentava como uma aparente premissa, ou seja, de que
as Telecomunicações também tendiam ao monopólio natural, muito embora desde os
anos de 1990 o setor se organizasse em regime de livre concorrência, os dados coletados
e que denotam que há expressivos custos recorrente, e não apenas de ingresso, incorridos
pelas prestadoras do setor com infraestruturas, traz a reflexão de que é possível que essa
tendência de monopólio natural possa, na prática, reduzir drasticamente as margens de
lucro desses atores e inviabilizar a continuidade dos seus negócios.
Esta reflexão, no entanto, não se aplica ao setor de distribuição de energia elétrica,
que ainda é estruturado em modelo de monopólio natural. Portanto, muito embora tenha
sido também objeto de privatizações, a garantia de retorno dos investimentos aos
entrantes neste mercado é atendida por meio do cerceamento da concorrência em
determinadas limites territoriais, em relações de longo prazo garantidas por meio das
concessões e das tarifas praticadas por esses atores aos usuários consumidores dos
serviços.

7.2.

A doutrina das Essential Facilities

Utilizada com maior intensidade na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, a
doutrina das Essential Facilities 142 se estrutura a partir da identificação de que o
142

“Um conceito comumente associado ao monopólio natural é o de essential facilities, ou infraestrutura
essencial. Existem mercados que dependem da criação de uma rede infraestrutural de custo
extremamente elevado, sem a qual o Mercado não pode funcionar. Nesses casos, é frequentemente
ineficiente a construção de múltiplas redes de inafraestrutura para possibilitar a competição. Ademais,
quando os custos fixos iniciais são extremamente elevados, mas os custos marginais de operação são
muito baixos, a competição pode levar a empresa a jamais atingir o retorno do investimento inicial. Isso
acontece porque a competição tende a levar as empresas a praticar preços próximos a seu custo marginal,
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desempenho de certas atividades econômicas pressupõe a existência de determinadas
infraestruturas. Essas infraestruturas são essenciais e estão presentes nos serviços
prestados em rede, como se caracteriza os setores das Telecomunicações e as atividade
de Distribuição de energia elétrica.
As infraestruturas, porque se constituem como indispensáveis e demandam custos
elevados por parte de seus titulares, conduzem a cenários classificados como de
monopólios naturais. Isto porque determinadas características podem tornar impossível a
duplicação dessas infraestruturas, o que resulta na ausência de cenário competitivo em
mercados com estas características143.
A solução encontrada, na experiência estrangeira, para o enfrentamento dessas
dificuldades

consiste

no

compartilhamento

compulsório

de

infraestruturas

indispensáveis, tidas como o núcleo das Essential Facilities. A alternativa constrange os
titulares da propriedade, ou de direitos de uso de uma infraestrutura indispensável a
determinada atividade econômica, ao compartilhamento da sua utilização com outros
competidores, respeitados determinados limites e observadas certas condições.
A doutrina norte-americana das Essential Facilities foi assim originalmente
cunhada, em 1977, no caso Hecht v. Pro-Football, Inc144. Outros casos norte-americanos
também consagraram-na, como em United States v. American Telephone & Telegraph
Co145, além do mais emblemático, em MCI Communications v. American Telephone &

143

144

145

que pode ser excessivamente baixo e inviabilizar os investimentos iniciais em infraestrutura.”
(PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio J. Maristrello; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro;
2019; pág. 42)
“Para isso o regulador deve garantir um equilíbrio entre o lucro obtido pela operadora local quando
prove o acesso para si p’ropria e o lucro que obtém vendendo esse acesso aos seus concorrentes. Em
especial, para viabilizar a entrada de novos concorrentes, a tarifa de uso da infraestrutura cobrada pela
incumbente às suas concorrentes não pode ser mais alta do que a que cobra implicitamente de si mesma.
A qualidade do acesso dado aos competidores também não pode ser pior do que para si própria, nem a
facilidade de acesso diferente para a incumbent e suas concorrentes. Vale dizer, para viabilizar a
competição, tarifas, qualidade e facilidade de acesso precisam oferecer igualdade de condições entre a
incumbent e as outras prestadoras de serviços.” (PINHEIRO, Armando Castelar; RIBEIRO, Leonardo
Coelho. 2017. pág. 95).
Werden, ao esmiuçar as decisões que consagraram os casos decididos pelos Tribunais norte-americanos
e que são classificados no seu trabalho como Essential Facility Cases, destaca o seguinte trecho do
julgamento realizado pela Corte Distrital do Distrito de Columbia, Estados Unidos, no caso Hecht v.
Pro-Football, Inc.: “Before reahing this conclusion, the court iniatially noted: ‘The essential facility
doctrine, also called the ‘bottleneck principle’ states that ‘where facilities cannot practicably be
duplicated by would-be competitors, those in possession of them must allow them to be shared on fair
terms. It is illegal restrain of trade to forecose the scarce facility.’This principle derives from [Terminal
Railroad] an was recently reaffirmed in [Otter Tail]; the principle has regularly been invoked by the
lower courts.” (WERDEN, Gregory J.; 1987; pág. 444).
O obra de Werden contextualiza a decisão proferida no caso no seguinte trecho: “… the court
maintained that ‘[a]ny company which controls an ‘essential facility’ or a ‘strategic bottleneck’ in the
market violates the antitrust laws if it fails to make access to that facility available to its competitors on
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Telegraph Co.146.
A doutrina das Essential Facilities147 se estruturou a partir da identificação de que
o desempenho de certas atividades econômicas pressupõe a existência de determinadas
infraestruturas que lhes são essenciais148. Elas estão presentes nos serviços prestados em
rede, dentre eles as Telecomunicações.
Essas infraestruturas, porque indispensáveis ao desempenho de certas atividades
nos setores que delas dependem, demandam custos elevados por parte de seus titulares e
conduzem a cenários classificados como de monopólios naturais. Isto porque
determinadas características podem tornar impossível a duplicação dessas infraestruturas,
o que resulta na ausência de cenário competitivo em mercados com estas características.
A solução encontrada, na experiência estrangeira para o enfrentamento dessas
dificuldades consiste no compartilhamento compulsório dessas infraestruturas
indispensáveis, tidas como o núcleo das Essential Facilities. A alternativa constrange os
titulares da propriedade, ou de direitos de uso de uma infraestrutura indispensável a

fair and reasonable terms that do not disadvantage them”. Thus, the court demed ST&T motion for
summary judgment based on the government’s allegations that AT&T monopolized long distance lines
by refusing to offer nondiscriminatory access to the local exchanges.” (WERDEN, Gregory J.; 1987;
pág. 445).
146
Werden assim contextualiza o caso na sua obra: “MCI challenged many of AT&T’s practices, including
AT&T’s refusal to grant MCI access to local Bell facilities. The court of appeals sustained a jury finding
that AT&T actions violated section 2 of the Sherman Act. The court cited the essential facility doctrine
as the basis of its decision and stated: The case law set forth four elements necessary to establish liability
under the essential facilities doctrine: (1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a
competitor’s inability practically or reasonably to duplicate the essential facility; (3) the denial of the
use the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing the facility.” (WERDEN, Gregory
J.; 1987; pág. 446).
147 “O compartilhamento importa na permissão de acesso à infraestrutura por aqueles que não a detenham.
A exigência de compartilhamento de infraestruturas de rede tem suas origens desenvolvidas na essential
facility doctrine, que exige que o monopolista detentor da infraestrutura cuja duplicação não seja
economicamente viável permita acesso em condições não discriminatórias (GAUTIER e MITRA,
2008).50 Esta é uma doutrina que nasceu nos Estados Unidos, inicialmente com fundamento no direito
antitruste, e que serviu, posteriormente, para garantir o direito de acesso de terceiros à infraestrutura
física de uma essential facility. O caso que liderou a aplicação dessa doutrina nos Estados Unidos foi o
MCI Communications Corp. v. AT&T. Nesse momento, ficou decidido que eram necessários quatro
elementos para ensejar responsabilidade sob a teoria das essential facilities, a saber: (1) controle da
facilitiy por meio de monopólio; (2) incapacidade prática ou razoável de um competidor duplicar a
estrutura da facility; (3) a negativa do uso pelo detentor da facility a um competidor; e (4) a viabilidade
de oferta do uso da estrutura. (DAYCHOUM, Miriam Tchepurnaya; SAMPAIO, Patrícia Regina
Pinheiro; 2017; pág. 85)
148
O subsequente trecho da obra de Werden é novamente importante para a abordagem realizada neste
artigo: “The MCI test for whether a facility is essential is keyed to the competitor’s inability to
practically or reasonably duplicate the facility. This test is derived from dictum in Hecht: “To be
‘essential’ a facility need not to be indispensable; it is sufficient if the duplication of the facility would
be economically infeasible and if denial of its use inflicts a severe handicap on potential market
entrants”. (WERDEN, Gregory J.; 1987; pág. 453).
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determinada atividade econômica, ao compartilhamento da sua utilização com outros
competidores, respeitados determinados limites e observadas certas condições.
Neste contexto, o titular de posição dominante em determinado mercado é
constrangido a ceder a potenciais competidores vantagens que permitem a instauração de
um modelo competitivo. Este conceito de compartilhamento compulsório de
infraestruturas indispensáveis é difundido nos Estados Unidos.
A doutrina das Essential Facilities149, portanto, a partir dos precedentes norteamericano, sustenta-se em quatro elementos substanciais: (i) o controle monopolístico da
infraestrutura, ou “essential facility”; (ii) a impossibilidade prática da duplicação da
infraestrutura; (iii) a negativa de acesso à infraestrutura pelo seu controlador ao
competidor; e (iv) a possibilidade de compartilhamento150.
Neste contexto, o titular de posição dominante em determinado mercado é
constrangido a ceder a potenciais competidores vantagens que permitem a instauração de
um modelo competitivo. Este conceito de compartilhamento compulsório de
infraestruturas indispensáveis é difundido tanto na Europa como nos Estados Unidos.
Bem verdade que o fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz envolve
atores econômicos de setores que são diferentes, notadamente as prestadoras de serviços
de Telecomunicações e as Concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Desta
forma, a recusa por parte das detentoras dos Postes de Luz ao uso para a fixação dos cabos
de rede essenciais às Telecomunicações não exatamente se enquadra nas hipóteses
constantes dos casos norte-americanos consagradores da doutrina das Essential Facilities.
Isto porque que não se trata de uma oposição de monopolista ao acesso à infraestrutura
por concorrente entrante do mesmo setor.
No entanto, um problema que se apresenta em relação ao fenômeno do
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150

“Um conceito comumente associado ao monopólio natural é o da essential facilities, ou infraestrutura
essencial. Há tipos de mercados que dependem da criação de uma rede infra estrutural de custo
extremamente elevado, sem a qual não pode funcionar. Nestes casos, é frequentemente ineficiente a
construção de múltiplas redes para possibilitar a competição. Ademais, quando os custos fixos iniciais
são extremamente elevados, mas os custos marginais de operação são muito baixos, a competição pode
levar a empresa a jamais atingir o retorno do investimento inicial. Isto acontece porque a concorrência
tende a levar as empresas a praticarem preços próximos a seu custo marginal, que pode ser
excessivamente baixo e inviabilizar os investimentos iniciais em infraestrutura.” (PORTO. 2020; pág.
74).
Novamente o trabalho de Weden é esclarecedor em indicar os elementos que estruturam a doutrina das
Essential Facilities: “The MCI court articulated four elements that comprise a section 2 violation under
the essential facility doctrine: (1) a monopoly controller of an essential facility; (2) a facility that cannot
be practically duplicated; (3) the controller denies access to a competitor; and (4) it is feasible to share.”
(WERDEN, Gregory J.; 1987; pág. 452).
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compartilhamento dos Postes de Luz remete ao fato de que as faixas ociosas dessas
infraestruturas, quais sejam aquelas que não estão afetas às redes de distribuição de
energia das Concessionárias, são escassas. Desta forma, a capacidade de
compartilhamento dos Postes de Luz é igualmente limitada, o que significa dizer que as
Concessionárias potencialmente podem entrar em acordo com determinadas prestadoras
de serviços de Telecomunicações e excluir outras sociedades concorrentes do mesmo
setor151.
Desta forma, porque o fenômeno atinge setores distintos, tal qual sinalizado
anteriormente, há um esforço adicional que se apresenta à regulação, qual seja o de se
evitar que as Concessionárias, por privilegiarem algum dos atores econômicos das
Telecomunicações, crie uma conduta anticompetitiva em setor distinto daquele em que
se insere, à medida que, na prática, há uma potencialidade de colaboração em favor de
diferencial competitivo de certas prestadoras de serviços de Telecomunicações em
detrimento das demais prestadoras.
Dito isso, por mais que este trabalho procure privilegiar o poder de barganha entre
os atores, conforme se esmiuçará adiante, à regulação caberá a edição dos incentivos
adequados para que os atores inseridos nos dois setores afetados pelo fenômeno não
perpetrem condutas anticompetitivas tal qual a ora potencialmente assinalada.

7.3.

As Prestadoras de Serviços de Internet ou ISPs

Se de um lado é verdade que as principais Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações possuem algum poder de barganha nas negociações com as
Distribuidoras de energia elétrica, notadamente em razão de seus portes econômicos e
porque fundadas nas demandas que lhes são endereçadas pelo incremento de redes, o
mesmo não se pode dizer em relação às provedoras de serviços de internet, também
chamadas como “ISPs”, proveniente do inglês Internet Service Providers.

151

“Griffith and Berkey Photo are sometimes called leveraging cases because they involve the alleged use
of monopoly power to beget monopoly power. As stated in Berkey Photo, the leveraging theory asserts
‘that it is improper, in the absence of a valid business policy, for a firm with monopoly power in one
market to gain a competitive advantage in another Market by refusing to sell a rival the monopolized
good or services he needs to compete effectively in the second Market.” (WERDEN, Gregory J.; 1987;
págs. 459/460.)
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As ISPs são responsáveis pelo provimento de conectividade em áreas que não
possuem o mesmo apelo junto as principais Prestadoras de Serviços no setor de
Telecomunicações. Atingem, portanto, a finalidade que interessa à Administração, qual
seja a de levar a conectividade, reconhecidamente uma atividade essencial, aos rincões
do Brasil, áreas que não necessariamente são atrativas aos principais atores do setor.
No entanto, as ISPs sofrem dos mesmos problemas e compartilham das mesmas
dores sofridas pelas principais Prestadoras do setor das Telecomunicações. A situação é
ainda agravada à medida que as ISPs absorvem custos de incremento de suas redes
próprias com margens de lucro bem inferiores quando comparados aos demais atores
inseridos no setor.
Enfrentam o mesmo cenário de (i) acirramento da competitividade com outros
competidores em livre mercado; (ii) demandas crescentes pelo incremento de suas redes
diante das demandas por maior conectividade de seus clientes; (iii) são impactadas pelos
provedores de conteúdo diretamente por meio da internet, como as OTTs, e que são
exibidos nas SmartTvs e Smartphones cujas produções são cada vez mais crescentes; (iv)
também foram demandadas em maior escala por força da pandemia gerada pela COVID19; e (v) são pressionadas ao incremento com recursos próprios de suas redes.
Não obstante suscetíveis aos mesmos fatores que os atores tradicionais das
Telecomunicações, as ISPs não possuem o mesmo poder de barganha nas negociações
que inauguram junto às Distribuidoras de energia elétrica quando pretendem o
compartilhamento de Postes de Luz.
Ainda mais grave é o cenário que lhes são acirrados em decorrência dos limites
impostos não só pela Resolução Conjunta 04/2014, como também pela própria
capacidade dos Postes de Luz. Isto porque é hábito comum do setor que determinados
Pontos de Fixação Instalados em Postes de Luz permaneçam simplesmente ociosos.
Traduzem-se, pois, como barreiras à entrada de novos atores por parte dos atores
tradicionais do setor, e claramente são rotineiramente enfrentados pelas ISPs.
O fenômeno do compartilhamento de Postes de Luz, portanto, deve também ser
visto sob a perspectiva desses atores que assumem grande importância no setor, dado que
são responsáveis pelo provimento de serviços e conectividade em mercados não atrativos
aos principais atores prestadores se serviços de Telecomunicações.
Este vácuo de interesse das grandes Prestadoras, portanto, se por um lado é
preenchido pelas ISPs, não significam um caminho fácil quando são instadas a negociar
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com as Distribuidoras de energia elétrica. As negociações tendem ao acrirramento e
normalmente são desfavoráveis às ISPs.
Em que pesem o desfavor dessas negociações às ISPs, eis que não possuem o
mesmo poder de barganha do que as grandes Prestadoras de serviços do setor, a verdade
é que muitas vezes elas apresentam soluções às Distribuidoras que se demonstram muito
mais simpáticas e tecnicamente mais efetivas do que àquelas presentadas no âmbito das
negociações com os atores tradicionais.
Neste sentido, as ISPs despontam com alternativas de aterramento de redes de
fibra, o que claramente implica em uma vantagem às Distribuidoras de energia elétrica,
apresentam-se dispostas à regularização de pontos de fixação irregulares de forma mais
dinâmica, ou até mesmo são capazes de assumir determinados valores pelos Pontos de
Fixação superiores aos praticados no mercado, ou até mesmo acima do valor de referência
estabelecido na Resolução Conjunta 04/2014.
Isto porque as ISPs percebem um diferencial competitivo muito maior não
somente na mera existência de redes próprias, mas no fato dessas redes serem regulares.
A premissa de que possuem redes próprias, que atinjam localidades não alcançadas pelos
atores tradicionais do setor, e de que as redes estão integralmente regulares sob a
perspectiva regulatória e de licenciamento ambiental e urbanístico, consiste no principal
diferencial competitivo perseguido por esses atores.
Neste sentido, ainda que o poder de barganha desses atores, quando analisados
isoladamente numa determinada negociação com Distribuidoras de energia elétrica,
quando pretendem negociar Pontos de Fixação em Postes de Luz, ou a justa remuneração
por esses Pontos de Fixação, deve-se compreendê-los como potenciais colaboradores para
que o fenômeno das ocupações irregulares nos Postes de Luz sejam adequadas.
Além disso, não se pode desmerecer a capacidade de organização das ISPs em
associações e em blocos de interesse. Portanto, se é verdade que isoladamente não
possuem um poder de barganha significativo, o mesmo não se pode dizer na
eventualidade de apresentarem pleitos em conjunto. O cenário, considerada esta hipótese,
seria bastante distinto.
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CAPÍTULO VIII

8.

CONCLUSÃO

As Telecomunicações estão novamente expostas às transformações
sobrevindas nos últimos anos. O setor se demonstra historicamente resiliente a
mudanças, conformese depreende da forma como reagiu ao advento da reforma
administrativa ocorrida no Brasil, no curso dos anos de 1990. Esta característica é
reveladora da adaptabilidade dos atores econômicos nele inseridos.
A Primeira Parte do trabalho buscou responder à primeira pergunta de
pesquisa,notadamente a de como se desenvolveu o fenômeno do compartilhamento
dos Postes de Luz, no Brasil. Para responder a esta pergunta, o trabalho se propôs a
contextualizar os dois setores impactados diretamente pelo fenômeno, i.e., as
Telecomunicações e a Distribuição de Energia Elétrica.
A conclusão a que se chega é de que se de um lado os dois setores sob
análise guardam algumas particularidades, notadamente o fato de serem
estruturados em redes,de outro encerram diversas particularidades que direcionam
os seus atores em caminhosque não necessariamente convergem.
A Segunda Parte do trabalho, além de traçar os marcos regulatórios editados
aolongo dos anos e com vistas ao incentivo do compartilhamento dos Postes de
Luz, propôs-se a responder de que forma se estruturou e desenvolveu o
compartilhamento dessas infraestruturas.
Os dados coletados no trabalho revelam que o fenômeno do
compartilhamentodos Postes de Luz se encontra em estágio ainda muito tímido de
desenvolvimento, no Brasil. Há, ainda, clara indeficiência por parte das
Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, à medida que os Pontos de
Fixação efetivamente faturados representam 12% (doze por cento) do potencial que
poderia ser objeto de faturamento,conforme denotam os resultados coletados na
Tabela II e no Gráfico X.
Esses dados revelam ainda que a situação é inteiramente desigual quando
analisadas as diversas Regiões do Brasil. Excemplificativamente, enquanto as
Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, cujas áreas de concessão
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se localizam na Região Norte do Brasil, faturam apenas 6 % (seis por cento) dos
pontenciais Pontos de Fixação que poderiam ser faturados, as Concessionárias
localizadas em áreas de concessão se encerradas na Região Sudeste do país faturam
15% (quinze por cento) deste potencial. Ainda assim, o percentual reduzido revela
umaineficiência latente.
O cenário de momento, portanto, denota um contexto de crise. Há pouca
fiscalização em relação à forma como as Prestadoras de Serviços de
Telecomunicaçõesinstalam as suas redes nos Pontos de Fixação situados nos Postes
de Luz e poucos são os incentivos de que dispõem as Concessionárias para um
maior controle e ordenamento do fenômeno.
Este contexto de desenvolvimento do fenômeno, porque não dizer caótico,
gera problemas diretamente decorrentes da ocupação irregular dos Postes de Luz,
como os riscos à saúde da população exposta a infraestruturas sobrecarregadas e
passíveis de iminentes quedas, além de riscos de danos ao meio ambiente em razão
da sobrecarga dos Postes de Luz. Mas não é só.
A ocupação desigual, no Brasil, dos Postes de Luz revela que a
conectividade, a banda larga e os serviços de Telecomunicações não assumem os
padrões de capilaridade e universalidade desejados pela regulação. Essas foram as
conclusões sobrevindas do item 5.2. do trabalho. Saltam aos olhos o fato de que a
população situada nos rincões do país não possui acesso aos serviços de
Telecomunicações, em especial a banda larga, enquato a população localizada nos
centros urbanos encontra-se em cenário distinto.

8.1.

Os resultados coletados em relação ao Fenômeno do Compartilhamento dos

Postes de Luz

Os dados coletados na pesquisa refletem um cenário de pouca eficiência na
maneira como se desenvolveu o fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz.
Aalta ocupação irregular, ou clandestina, por parte de prestadoras de serviços de
Telecomunicações, ou as dificuldades identificadas na gestão da base de ocupação
e manutenção dos ativos, por parte das sociedades prestadoras de serviços de
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distribuição de energia elétrica, são algumas das razões que podem ser atribuídas à
maneira como o fenômeno se desenvolveu.
Além disso, não se pode rechaçar a importância da regulação em relação ao
desenrolar do compoatihamento dos Postes de Luz, além das sinalizações advindas
dosagentes incumbidos do enfrentamento do fenômeno, notadamente no Brasil a
Aneel e a Anatel.
O diagnóstico pretendido revela que a regulação é pródiga em alguns
aspectos, contudo carente sob uma pespectiva de coordenaçãoo regulatória. Os
marcos regulatórios, portanto, editados não evitaram que o fenômeno se
desenvolvesse de maneira tal qual identificada pelos dados coletados neste trabalho,
i.e., de maneira caótica.
São variadas as situações em que os Postes de Luz estão sobrecarregados
em razão de suas ocupações por cabeamento ocioso, obsoleto, ou não identificados.
Soma-se a este elenco de características problemáticas o alto índice de intervenção
de órgãosde controle e de poderes locais, fundados na tutela de direitos difusos e
em razão dos aspectos de segurança e poluição visual, associados à ocupação
desordenada dos Postesde 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 Telecomunicações) e as detentoras (concessionárias de energia elétrica)
direcionados à Comissão de Resolução de Conflitos das agências, como ilustra o
Gráfico XVI do trabalho.
A pergunta se insere no cenário das atuais transformações a que estão
expostosos atores inseridos no setor das Telecomunicações, as quais clamam por
reposicionamento por parte de prestadores do setor, especialmente diante da entrada
denovos atores no mercado.
As prestadoras de serviços de Telecomunicações possivelmente estão
novamente diante de cenário em que terão de apresentar todo o elenco de
alternativas de que dispõem ao enfrentamento dessas novas transformações, o que
igualmente revela o desafio a elas impostos de otimização dos seus custos.
As transformações englobam desde o advento de novas tecnologias,
exemplificativamente representadas pelas OTTs, as SmartVs, ou os Smartphones,
como também as mudanças evidenciadas no comportamento das novas gerações,
reveladoresde novos hábitos consumo. Essas mudanças implicaram em consumo
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e tráfego cada vez mais crescente de dados, contudo apoiados por infraestruturas
idealizadas para um modelo de tráfego de dados de voz, muito inferior ao
atualmente observado.
Não bastassem as mudanças já percebidas no mundo contemporâneo, restou
ainda mais evidente a importância das Telecomunicações diante do igualmente
recenteacontecimento que possui a potencialidade de alterar de forma definitiva
esses hábitoscomportamentais dos indivíduos: a propagação mundial do coronavírus
e a consequentedisseminação da COVID-19.
As transformações já evidenciadas nas relações de trabalho foram
extremamente acentuadas diante da doença. E as Telecomunicações tiveram papel
protagonista para essas mudanças, porque permitiram que a produção e o consumo
nãosofressem reduções ainda mais brutais dos que as abissais decorrentes deste
contexto, à medida que propiciou uma alternativa ao contato entre os indivíduos.
Acontecimentos como o ensino à distância, o teletrabalho, a propagação de
manifestações artísticas online, a realização de operações de compra e venda em
ambiente virtual e, especialmente, a manutenção de algum grau de contato entre
membros de famílias, obrigadas ao isolamento como forma de combate à
propagação do vírus, consistem em alguns dos exemplos do como as
Telecomunicações adquiriamprotagonismo nos últimos tempos.
Mas não é só. A tecnologia indispensável às Telecomunicações também
passa por transformações sensíveis. Todas as especulações em torno do advento da
5G, ainda muito incipiente tanto nas economias mais desenvolvidas como nas
identificadas comoem desenvolvimento, são no sentido de que a latência desta nova
tecnologia demandaráa intensificação de investimentos em infraestruturas.
Os atores pertencentes ao setor das Telecomunicações estão atentos a essa
tendência e, de seu lado, buscam maneiras eficientes de enfrentamento deste novo
cenário. E para aqueles que não estão, cabe o alerta de que a otimização de seus
custos, nortadamente aqueles incorridos com redes e infraestruturas de rede,
conforme ilustramos dados resumidos na Tabela I do trabalho, é medida mais do
que necessária.
Neste cenário, o compartilhamento de infraestruturas de rede e meios de rede
seapresenta como uma via em cooperação que deve ser melhor explorada por esses
atores.No entanto, a maneira como o fenômeno se desenvolveu até o momento não
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se mostraeficiente sob uma perspectiva econômica e tampouco capaz de viabilizar
os atores inseridos no setor a enfrentar os desafios que lhes são impostos.
Desta maneira, as prestadoras de serviços de Telecomunicações, se já não
procediam nas suas tomadas de decisão com um racional de eficiência alocativa,
possuem agora todas as motivações para modularem os seus negócios com vistas à
eficiência de custos e investimentos.

8.2.

Algumas alternativas apresentadas ao regulador

A Terceira Parte do trabalho procurou responder a última pergunta de
pesquisa, i.e., de como é possível o desenvolvimento do fenômeno do
compartilhamento dos Postes de Luz de maneira mais eficiente tanto sob uma
perspectiva de coordenação regulatória quanto da eficiência alocativa dos atores
inseridos nos dois setores sob análise?
A demanda ao regulador é por medidas mais eficazes de coordenação
regulatória, ao menos quando identificada as funções fiscalizatória dos agentes
incumbidos da regulação dos setores impactados pelo fenômeno, como também a
edição de incentivos adequados ao desenvolvimento mais organizado do
comnpartilhamento.
Outro aspecto que se põe ao regulador diz respeito à escolha adequada da
forma como a regulação enfrentará o compartilhamento dos Postes de Luz. Isto
porque há o risco de que uma regulação demasiada iniba os investimentos por parte
dos atores inseridos nos setores envolvidos no fenômeno.
O regulador em alguns momentos busca a redução da assimetria
informacional, com vistas ao estabelecimento de racional objetivo e claro que
permita aos atores econômicos envolvidos no fenômeno a busca por soluções
igualmente racionais e economicamente eficazes, a fim de maximizarem seus
benefícios e mitigarem os seus custos. Em outros momentos, busca a redução do
acirramento observado entre as solicitantes de Pontos de Fixação e as detentoras
dos Postes de Luz.
As soluções, portanto, demandam do regulador uma sofisticação dos meios
até o momento empregados para o enfrentamento do tema. Conforme já
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mencionado, Aneel e Anatel notadamente dispõem de recursos limitados para a
implementação de medidas fiscalizatórias eficazes à contenção das ocupações
irregulares, ou ociosas, especialmente diante da extensão do território brasileiro.
Ao mesmo passo, há outras autoridades, como os Ministérios Públicos, os
PROCONs, os Legislativos municipais e estaduais, que demonstraram interesse no
tema.
Desta feita, a comunhão de esforços de todo o aparato regulatório não é uma
mera conjectura, mas uma necessidade. Os entes reguladores deveriam sistematizar
osseus campos de atuação, com o uso de inteligência dos recursos de que dispõem,
para,comungados, tornarem a fiscalização mais eficaz e eficiente.
Um potencial acordo de coordenação celebrado entre os diversos
reguladores implicaria, além da sistematização de seus campos de atuação - o que
evitaria uma sobreposição ineficiente de órgãos que dispõem de recursos limitados , no alinhamentode informações entre as autoridades, especialmente com referência
a quais são as atribuições e compromissos assumidos por cada ator econômico no
compartilhamentodos Postes de Luz.
Se por um lado o excesso de regramento se reflete como um potencial
problema, o mesmo não se pode dizer em relação ao estabelecimento de regras
claras e objetivasaos interessados no compartilhamento. 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 instalaçõesirregulares, ou a manutenção de cabeamento ocioso.
Neste sentido, a Terceira Parte parte do trabalho pretendeu demonstrar que
as alternativas em cooperação, como a evidenciada nos acordos de
compartilhamento de Postes de Luz, representam uma direção, quiçá o caminho, de
que dispõem as sociedades, asfixiadas pelas demandas crescentes de provimento de
redes maiores e com maior capacidade de absorção do tráfego de dados brutalmente
crescente de seus clientes.
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8.3.

A justa remuneração ao compartilhamento dos Postes de Luz

Outro problema sinalizado pelo trabalho como uma demanda urgente a ser
solucionada pela regulação é a busca da justa remuneraçao atrelada ao uso dos
Postes de Luz. O desafio da precificação do uso dos Pontos de Fixação instalados
nessas infraestruturas revelam a intenção de maximização de benefícios à
sociedade.
Os dados coletados pelo trabalho denotam que o modelo de fixação de um
preçode referência para as hipóteses de conflitos, tal qual editado pela Resolução
Conjunta 04/2014, não foi suficiente e aumentou a litigiosidade entre os atores dos
dois setores. O dados consolidados no Gráfico XVI ilustram esta conclusão.
A precificação mal calibrada pode representar barreiras de entrada a novos
atores, à medida que necessitariam dos Postes de Luz para a fixação de suas redes
essenciais à prestação 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
identificadas pela sociedade.
Também é inegável a identificação de que grandes grupos prestadores de
serviços de Telecomunicações tendem a garantir melhores condições contratuais
em relação a provedores de menor porte, como é o exemplo das ISPs. O regulador
também identificou a existência de um legado de contratos antigos, os quais
impedem o reajustedos preços no sentido de sua adequação às condições atuais 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
regulatóriosque tratam do compartilhamento dos Postes de Luz, especialmente a
Resolução Conjunta 04/2014, consistem em oportunidade muito pródiga a permitir
que o reguladorpossa, fundado no diagnóstico da situação do fenômeno e da eficácia
das medidas e da regulação então adotadas, implementar estratégias regulatórias
distintas, especialmente com o uso de instrumentos que as viabilizem a
implementação de ações coordenadas, eficientes, eficazes e que concedam um
tratamento ao tema com a devida atenção.
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O compartilhamento dos Postes de Luz não devem ser tido como um
problemaem si. Contrariamente, o fenômeno representa uma alternativa racional e
economicamente eficiente especialmente às prestadoras de serviços de
Telecomunicações, que diferentemente das tarifas praticadas pelas concessionárias
de energia elétrica, não embutem nos preços que praticam todas as despesas
incorridas com a construção e manutenção de suas infraestruturas, sob pena de seus
preços se tornarem pouco atrativos aos seus consumidores.
Ao mesmo passo, também não faz sentido em que as concessionárias de
distribuição de energia elétrica tenham de, ainda que indiretamente, financiar as
redes de Telecomunicações, o que configuraria um subsídio cruzados entre os
setores, o quenão é tencionado pelo regulador.
Dessa forma, as alternativas de soluções apresentadas giram no
estabelecimentode um regramento claro, racional e eficaz e na medida adequada,
que permita tanto aos atores econômicos regulados a percepção dos efeito e
compromissos que o compartilhamento os impõem, para a adoção de escolhas
racionais, e ao mesmo tempo ao regulador os campos de sua atuação bem
delineados, de maneira que disponha de seu correspondente aparato de maneira
eficiente e exitosa no enfrentamento do fenômeno.
Em se tratando do compartilhamento dos Postes de Luz, o regulador, seja a
Aneel ou Anatel, reconheceu e diagnosticou o fato dos marcos regulatórios editados
atéo momento não se apresentarem como instrumentos suficientes e capazes ao
enfretamento das externalidades negativas advindas do fenômeno.
Colaboram para a forma como se estruturou o setor (i) a existência de
diferenças e poder de mercado das sociedades envolvidas no fenômeno; (ii) a
limitação do númerode apoios para fixação nos Postes de Luz; (iii) a obsolescência
das redes legadas; (iv) os diferentes níveis de concentração de mercado; (v) o
envolvimento de atores de setores distintos no fenômeno, organizados e
estruturados de maneira diferenciada. Todos esses elementos atraem para o
regulador a necessidade do restabelecimento de condições mais próximas a de um
mercado equilibrado.
Neste sentido, há a percepção de que o valor de referência, editado pela
Resolução Conjunta 04/2014, considerado pela Comissão de Resolução de
Conflitos quando instada a acomodar as situações de conflito decorrentes do
insucesso das partesna fixação de preços pelo uso dos Pontos de Fixação, motiva a
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litigiosidade e esvazia a adoção de soluções livremente negociadas pelos atores
econômicos dos dois setores.
Muito embora o regulador se posicione de forma tendencialmente favorável
à fixação dos preços por meio de ato por ele emanado, o trabalho pretendeu
demonstrar que esta alternativa tanto pode implicar em que um determinado grupo
de empresas seja beneficiado pelo poder coercitivo da Administração, quanto
porque simplesmenteo regulador não dispõe das mesmas informações detidas pelos
atores, estes últimos os efetivos conhecedores de seus custos e ganhos em eficiência
diante do advento da adoção de soluções compartilhadas.
A solução que privilegie o poder de barganha das partes e
consequentemente permita

a

livre

fixação de

preços

em

razão

do

compartilhamento - por meio da negociação e fixação diretamente pelos atores
econômicos envolvidos no fenômeno - cientes de seus custos e ganhos, implicaria
na internalização eficiente de custos de transação.
Deste modo, a solução tenderia a ser a mais eficiente sob a perspectiva de
alcance da maximização de riquezas às partes, especialmente porque essas
negociaçõestenderão a se repetir.
O estabelecimento de acordos livremente firmados pelos atores
econômicos, prestigiados os seus poderes de barganha e nos quais se fixarão as
obrigações de parte a parte e os efeitos atrelados ao descumprimento dessas
obrigações, além dos preços que serão praticados, representa um avanço em termos
de alocação eficientes de custos relativos ao compartilhamento dos Postes de Luz.
Finalmente, a eficiência alocativa converge com tomadas de decisão,
perseguidas pelas prestadoras de serviços de Telecomunicações, tendentes à busca
pela eficiência de seus custos, especialmente das linhas de despesa sobrevindas com
as suas redes e infraestruturas de suas redes, os quais tendem a ganhar em escala
com o advento da tecnologia 5G.
Os atores são constantemente incentivados à busca por alternativas a eles
menos custosas, como se apresentada o fenômeno do compartilhamento dos Potes
de Luz. A alternativa viabiliza igualmente a destinação do foco das prestadoras de
serviços de Telecomunicações às suas atividades principais, além do estreitamento
de relações com os seus clientes e o incremento do portfólio de produtos e serviços
por elas oferecidos no mercado.
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O desenvolvimento em bases mais eficientes em prol do desenvilvimento
do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz é também positivo às
Concessionárias de distribuição de energia elétrica. Estas últimas, por razões
distintas dos primeiros, especialmente porque se veem pressionadas por custos
advindos de iniciativas de agentes da Administração preocupados com a tutela de
direitos difusos, como a segurança e a saúde, também se beneficiariam da
estruturado mais ordenada do fenômeno. Reflexões acerca da regulação do
fenômeno do Compartilhamento dos Postes de Luz

8.4.

Reflexões acerca da regulação do fenômeno do Compartilhamento dos

Postes de Luz

A regulação, ou não, do fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz não é
a questão que se apresenta. A tercceria e última pergunta que o trabalho procura responder
remete-se a maneira como a regulação deve se direcionar, ou seja, em que medida e de
que forma devem ser adotadas as escolhas regulatórias, o equilíbrio entre as normas e os
contratos firmados entre os atores afetados pelo fenômeno.
É importante que a regulação caminhe de uma forma a não inibir o fenômeno,
tampouco direcionar o comportamento dos atores dele protagonistas a ponto de influenciar
o seu desenrolar em moldes não desejáveis.
O ajuste não é simples. O equilíbrio é bastante cirúrgico, sob pena de que o excesso
de regras iniba os investimentos, a tratatividade na exploração das atividades econômicas
encerradas nos setores abordados neste trabalho. Portanto, não se trata de regular, ou não
regular, ou de mais ou menos regras, contudo de uma regulação dinâmica, constamente
testada e avaliada, inclusive por meio de AIRs de tempos em tempos desenvolvidas.
O fenômeno do compartilhamento dos Postes de Luz é extremamente complexo,
de modo que acreditar que soluções e alternativas únicas serão eficazes no seu
enfretamento é uma conclusão muito simplista. Portanto, os caminhos a serem adotados
também devem ser sofisticados, seja por meio de uso de alternativas conjugadas que
envolvam uma maior coordenação regulatória entre os agentes incumbidos da regulação
do fenômeno, bem como o reconhecimento e aplicação dos tratamentos empregados e
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alternativas escolhidas pelos atores inseridos no fenômeno, conforme estabelecidos nos
contratos que celebram.
Vale destacar que as manifestações contidas nesses contratos indicam que os
atores, maiores conhecedores das informações relacionadas ao fenômeno, distribuíram e
alocaram riscos e buscaram tratá-los da forma que mais adequadamente lhes conviram.
Os provedores de serviços de Telecomunicações buscam alternativas capazes de
tornar mais eficientes a destinação dos recursos empregados na construção e na
manutenção das infraestruturas de rede essenciais à execução das atividades a que estão
habituados. Eles se movem no sentido de otimizar e compartilhar as infraestruturas de que
são titulares, especialmente diante da pressão sofrida em decorrência de margens de lucro
cada vez menores e da demanda pelo incremento nos investimentos em redes capazes de
atender ao fluxo crescente de dados gerados por aplicativos e plataformas acessados pelos
seus clientes.
Não é sempre, no entanto, que os atores econômicos se comportam de forma a
convergirem para soluções em cooperação. Movidos pela pretensa maximização de suas
riquezas individuais, especialmente observadas no curto prazo, as prestadores de serviços
de Telecomunicações tendem a individualizar os seus investimentos em infraestruturas,
o que de certo trouxeram-nas resultados positivos em termos de vantagens concorrenciais.
Além disso, esses comportamentos se assemelham muito àqueles identificados em
mercados organizados em monopólios naturais, à medida que a vantagem competitiva e a
titularidade das redes e infraestruturas de rede alocadas às Telecomunicações
constituíram-se historicamente por barreiras de entrada a novos atores no setor.
No entanto, diante do cenário de consolidação de mercado observado no setor de
Telecomunicações, as estratégias dos atores migraram para a busca por soluções que
privilegiem a eficiência alocativa. Isto porque as margens de lucro de outrora não se
observam mais.
Apresentam-se, por conseguinte, as soluções de compartilhamento, inclusive em
relação a atores de setores econômicos distintos, nomeadamente neste trabalho os setores
das Telecomunicações e de distribuição de energia elétrica. Desde que ordenadas e
fiscalizadas, essas alternativas se apresentam de modo positivo aos atores, muitos dos
quais são pressionados pela pouca otimização dos custos que habitualmente incorrem.
A eficiência alocativa advinda das alternativas em cooperação desponta com saldo
positivo, especialmente quando considerado que essas soluções negociadas são
capiteneadas pelos efetivos detentores das informações concernentes aos setores
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envolvidos no fenômenos: as prestadoras de serviços de Telecomunicações e as
Concessionárias de distribuição de energia elétrica.
As alternativas de cooperação, como a evidenciada nos acordos de
compartilhamento de redes e meios de rede, neles encerrados os Postes de

Luz,

representam uma direção a essas sociedades, cada vez mais asfixiadas por demandas
crescentes de provimento de redes maiores e mais sofisticadas, capazes de absorverem o
tráfego de dados brutalmente crescente de seus clientes.
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Apêndice I – Quantidade de Unidades Consumidoras no Brasil (2003 a 2020)

Distribuidoras de Energia Elétrica
AME - AMAZONAS ENERGIA S.A
BOA VISTA - RORAIMA ENERGIA S.A
CAIUÁ - CAIUÁ SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE S/A.
CASTRO - DIS - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
CASTRO
CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
AMAPÁ
CEAM - COMPANHIA ENERGÉTICA DO
AMAZONAS
CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE
BRASÍLIA
CEBDIS - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
CEDRAP - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO
PARAÍBA
CEDRI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI
CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE
ENERGIA ELÉTRICA
CEEE-D - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D
CEGERO - COOPERATIVA DE
ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO
CEJAMA - COOPERATIVA DE
ELETRICIDADE JACINTO MACHADO
CELB - COMPANHIA ENERGÉTICA DA
BORBOREMA
CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS SANTA
CATARINA S/A
CELESC-DIS - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

Quantidade de
Unidades
Consumidoras
115.138.362
21.189.460

Norte
Norte

6.214.904

Sudeste

14.236

Norte

34.907.597

Norte

17.024.017

Norte

24.603.542
163.610.572

CentroOeste
CentroOeste

741.421

Sudeste

410.754

Sudeste

61.485.158

Sul

259.046.510

Sul

135.207

Sul

679.482

Sul

9.351.597

Sudeste

87.701.235

Sul

432.674.957

Sul
CentroOeste
CentroOeste

CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS

99.089.026

CELG-D - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A.

417.646.482

CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO
CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO

Região do
Brasil

659.092.060

Nordeste

399.110.486

Nordeste
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CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE
MINAS GERAIS
CEMIG-D - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CEMIRIM - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO DE MOGI MIRIM
CENF - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
NOVA FRIBURGO
CEPRAG - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE
PRAIA GRANDE
CERAÇÁ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA VALE DO ARAÇÁ
CERAL - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DE ANITÁPOLIS CERAL
CERAL ARARUAMA - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ARARUAMA
LTDA
CERAL DIS - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
ARAPOTI
CERBRANORTE - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE
CERCI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
RURAL CACHOEIRAS ITABORAÍ LTDA
CERCOS - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL CENTRO SUL DE SERGIPE LTDA
CEREJ - COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA SENADOR ESTEVES
JÚNIOR
CERES - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
RURAL DE RESENDE LTDA
CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA FONTOURA XAVIER
CERGAL - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO ANITA GARIBALDI LTDA
CERGAPA - COOPERATIVA DE
ELETRICIDADE GRÃO PARÁ
CERGRAL - COOPERATIVA DE
ELETRICIDADE DE GRAVATAL
CERILUZ - COOPERATIVA REGIONAL DE
ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA
CERIM - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
RURAL ITU-MAIRINQUE
CERIPA - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ITAÍPARANAPANEMA-AVARÉ LTDA

137.976.459

Sudeste

1.388.791.533

Sudeste

258.019

Sudeste

5.460.514

Sudeste

1.761.770

Sudeste

1.421.954

Sul

415.329

Sul

144.837

Sudeste

129.590

Sul

2.129.853

Sul

384.482

Sudeste

711.159

Nordeste

1.612.184

Sul

641.891

Sudeste

361.525

Sul

2.278.146

Sul

442.953

Norte

759.414

Sul

1.656.279

Sul

1.368.528

Sudeste

1.431.540

Sudeste
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CERIS - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
DA REGIÃO DE ITAPECERICA DA SERRA
CERMC - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
CERMISSÕES - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA
DAS MISSÕES
CERMOFUL - COOPERATIVA FUMACENSE
DE ELETRICIDADE
CERNHE - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DA REGIÃO DE NOVO HORIZONTE
CERON - ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CERPALO - COOPERATIVA DE
ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
CERPRO - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DE
PROMISSÃO
CERR - COMPANHIA ENERGÉTICA DE
RORAIMA
CERRP - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO-CERRP
CERSAD DISTRIBUIDORA - COOPERATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
SALTO DONNER
CERSUL - CERSUL - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CERTAJA - COOPERATIVA REGIONAL DE
ENERGIA TAQUARI JACUÍ
CERTEL - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA TEUTÔNIA
CERTHIL - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS
LTDA
CERTREL - COOPERATIVA DE ENERGIA
TREVISO
CERVAM - COOPERATIVA DE
ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO MOGI
CETRIL - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO DE IBIÚNA E REGIÃO
CFLCL - COMPANHIA FORÇA E LUZ
CATAGUAZES-LEOPOLDINA
CFLO - COMPANHIA FORÇA E LUZ DO
OESTE

744.415

Sudeste

328.039

Sudeste

3.138.159

Sul

1.543.084

Sul

496.080

Sudeste

107.867.171

Norte

1.527.413

Sul

208.258

Sudeste

4.970.351

Norte

892.107

Sudeste

28.821

Sul

2.270.744

Sul

3.270.721

Sul

7.265.401

Sul

196.286

Sul

486.317

Sul

89.193

Sudeste

3.348.447

Sudeste

20.210.561

Sudeste

9.263.929

Sul
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CHESP - COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO
PATRÍCIO - CHESP
CNEE - COMPANHIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA
COCEL - COMPANHIA CAMPOLARGUENSE
DE ENERGIA
CODESAM - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
SANTA MARIA
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
COOPERA - COOPERATIVA PIONEIRA DE
ELETRIFICAÇÃO - COOPERA
COOPERALIANÇA - COOPERATIVA
ALIANÇA
COOPERCOCAL - COOPERATIVA
ENERGÉTICA COCAL
COOPERLUZ - COOPERATIVA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA
NOROESTE
COOPERMILA - COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO LAURO MULLER
COOPERNORTE - COOPERATIVA REGIONAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO
LITORAL NORTE - COOPERNORTE
COOPERSUL - COOPERATIVA REGIONAL DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL FRONTEIRA SUL
LTDA
COOPERZEM - COOPERZEM COOPERATIVA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
COORSEL - COOPERATIVA REGIONAL SUL
DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
COPEL-DIS - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
COPREL - COPREL COOPERATIVA DE
ENERGIA
COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO
RIO GRANDE DO NORTE COSERN
CPFL JAGUARI - COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA
CPFL LESTE PAULISTA - COMPANHIA LESTE
PAULISTA DE ENERGIA
CPFL MOCOCA - COMPANHIA LUZ E FORÇA
DE MOCOCA
CPFL- PIRATININGA - COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL SANTA CRUZ - COMPANHIA LUZ E
FORÇA SANTA CRUZ
CPFL SUL PAULISTA - COMPANHIA SUL
PAULISTA DE ENERGIA

6.670.540

Sudeste

18.652.540

Sudeste

8.866.890

Sul

27.222

Sul

1.035.851.381

Nordeste

2.997.977

Sul

6.939.617

Sul

1.203.512

Sul

1.807.234

Sul

152.242

Sul

123.343

Sul

99.169

Sul

297.877

Sul

1.035.203

Sul

831.099.765

Sul

6.422.413

Sul

243.607.850

Nordeste

20.118.479

Sudeste

9.237.504

Sudeste

7.365.573

Sudeste

309.658.805

Sudeste

32.942.095

Sudeste

13.079.451

Sudeste
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CPFL-PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ
CRELUZ-D - CRELUZ - COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE
ELETRIFICAÇÃO RURAL DO ALTO
URUGUAI
DCELT - DCELT - DISTRIBUIDORA
CATARINENSE DE ENERGIA ELÉTRICA
LTDA
DEMEI - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ENERGIA DE IJUÍ
DMED - DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED
EBO - ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EDEVP - EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA VALE PARANAPANEMA S.A.
EDP ES - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.
EDP SP - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S.A.
EEB - EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA
S.A.
EEVP - EMPRESA DE ELETRICIDADE VALE
PARANAPANEMA S/A
EFLJC - EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA
LTDA
EFLUL - EMPRESA FORÇA E LUZ DE
URUSSANGA LTDA
ELEKTRO - ELEKTRO REDES S.A.
ELETROACRE - ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ELETROCAR - CENTRAIS ELÉTRICAS DE
CARAZINHO SA
ELETROPAULO - ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
ELFSM - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA
MARIA S/A
EMG - ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMS - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMT - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ENEL CE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO
CEARÁ
ENEL RJ - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

796.239.722

Sudeste

2.713.820

Sul

867.098

Sul

6.471.004

Sul

6.121.465

Sul

14.201.751

Sudeste

28.126.023

Nordeste

25.017.230

Sudeste

273.006.767

Sudeste

334.498.381

Sudeste

23.839.432

Sudeste

4.743.759

Sudeste

617.128

Sul

1.175.058

Sul

478.801.249

Sudeste

43.573.551

Norte

7.154.436

Sul

1.322.509.992

Sudeste

19.392.683

Sul

62.432.125

Sudeste

179.424.777
232.776.228

CentroOeste
CentroOeste

620.914.968

Sudeste

504.388.502

Sudeste
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ENERGIPE - EMPRESA ENERGÉTICA DE
SERGIPE S/A.
ENF - ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EPB - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
EQUATORIAL AL - EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EQUATORIAL PA - EQUATORIAL PARÁ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EQUATORIAL PI - EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ESE - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A
ESS - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ETO - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
FORCEL - FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA
LTDA
HIDROPAN - HIDROPAN DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S.A.
JARI - JARI CELULOSE, PAPEL E
EMBALAGENS S.A.
LIGHT - LIGHT SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE S A
MANAUS-ENERGIA - MANAUS ENERGIA S/A
MUXENERGIA - MUXFELDT MARIN E CIA
LTDA
RGE - RIO GRANDE ENERGIA SA
RGE SUL - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
SAELPA - SAELPA S/A DE ELETRIFICAÇÃO
DA PARAÍBA
SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE
ELETRICIDADE
UHENPAL - NOVA PALMA ENERGIA LTDA
Total Geral

30.379.080

Nordeste

14.758.498

Sudeste

188.826.940

Nordeste

194.554.443

Nordeste

402.891.419

Norte

209.795.121

Nordeste

102.133.818

Nordeste

55.497.788

Sul

97.885.319

Norte

1.410.314

Sul

3.332.730

Sul

354.229

Norte

782.572.069

Sudeste

31.857.205

Norte

1.962.580

Sul

250.357.757

Sul

279.351.647

Sul

57.633.777

Nordeste

25.905.324

Nordeste

3.090.884

Sul

14.809.965.294
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Apêndice II – Despachos da SCT da Aneel (os “Despachos”) de 2000 a 2020

Ano

2000

Despacho n°.

314

Data

27.07.2000

Distribuidora
Centrais
Elétricas de
Santa Catarina
S.A. - CELESC
Companhia
Energética de
Pernambuco –
CELPE
Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2001

1067

08.01.2002

2002

293

22.05.2002

2002

536

28.08.2002

Bandeirante
Energia S/A

2002

790

11.12.1002

Companhia
Piratininga de
Força e Luz
Centrais
Elétricas
Matogrossenses
S.A. - CEMAT

2003

291

22.05.2003

2003

290

22.05.2003

2003

294

26.05.2003

Companhia
Força e Luz do
Oeste - CFLO
ELEKTRO
ELETRICIDA
DE E

Prestadora

Região

Processo n°.

Fundamentação

Global
Telecom S.A.

Sul

Processo no
48500.002118/00-96

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.002938/01-41

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.000325/02-31

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002322/02-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001935/02-06

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.000822/02-76

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004766/02-49

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003633/02-18

Art. 16 RN 01/99

Telecomunicaç
ões de
Pernambuco
S/A
Telecomunicaç
ões de São
Paulo S/A TELESP
Telecomunicaç
ões de São
Paulo S/A TELESP
Telecomunicaç
ões de São
Paulo S.A. TELESP
Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL
Global Village
Telecom Ltda. GVT
TVSP2
COMUNICAÇ
ÕES LTDA.

Descarte
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2003

346

11.06.2003

2003

390

02.07.2003

2003

389

02.07.2003

2003

387

02.07.2003

2003

386

02.07.2003

2003

859

12.11.2003

SERVIÇOS
S.A.
Companhia
Energética do
Estado do Rio
Grande do
Norte –
COSERN
Elektro Eletricidade e
Serviços S.A.
COPEL
DISTRIBUIÇÃ
O S.A.
Companhia
Piratininga de
Força e Luz CPFL
Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL
Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte COSERN

2004

15

21.01.2004

Rio Grande
Energia S.A. RGE

2004

96

11.02.2004

Companhia de
Eletricidade do
Acre -

Sistema Oeste
Serviços Ltda.
– TCM

Nordeste

Processo no
48500.006864/00-77

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002887/02-92

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.002120/02-08

Art. 16 RN 01/99

Transit do
Brasil Ltda

Sudeste

Processo no
48500.005806/02-05

Art. 16 RN 01/99

Companhia de
Telecomunicaç
ões do Brasil
Central - CTBC

Sudeste

Processo no
48500.004240/02-22

Art. 16 RN 01/99

Sidys
Comunicações
Ltda.

Nordeste

Processo no
48500.003497/00-31

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005227/01-19

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.001053/02-79

Art. 16 RN 01/99

Tech Cable do
Brasil Sistema
de
Telecomunicaç
ões Ltda.
GLOBAL
TELECOM
S.A.

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL
Global Village
Telecom Ltda. GVT
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ELETROACR
E
2004

460

09.06.2004

2004

636

04.08.2004

2004

879

08.11.2004

2004

1.077

24.12.2004

2005

47

06.01.2005

2005

45

06.01.2005

2005

46

06.01.2005

2005

44

06.01.2005

2005

43

06.01.2005

Companhia Luz
e Força Santa
Cruz - CLFSC
LIGHT –
Serviço de
Eletricidade
S.A.
AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A.
ELEKTRO Eletricidade e
Serviços S.A.
Caiuá Serviços
de Eletricidade
S/A
Empresa de
Eletricidade
Vale
Paranapanema
S/A - EEVP
Companhia
Força e Luz do
Oeste - CFLO
Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica CNEE
Empresa
Elétrica
Bragantina S/A

Telecomunicaç
ões de São
Paulo S.A. TELESP
Telecomunicaç
ões do Rio de
Janeiro S.A. –
TELEMAR

Sudeste

Processo no
48500.003293/00-91

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003402/02-97

Art. 16 RN 01/99

TELEMAIS
S.A.

Sul

Processo no
48500.000997/03-09

Art. 16 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Sudeste

Processo no
48500.006823/01-71

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003577/00-79,

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003577/00-79

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003577/00-79

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003577/00-79

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003577/00-79

Art. 34 RN 01/99
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2005

42

06.01.2005

2005

41

06.01.2005

2005

40

06.01.2005

2005

39

06.01.2005

2005

38

06.01.2005

2005

37

06.01.2005

2005

36

06.01.2005

2005

35

06.01.2005

2005

34

06.01.2005

Companhia
Paranaense de
Energia –
COPEL
Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte –
COSERN
Companhia
Paulista de
Energia
Elétrica –
CPEE
Companhia
Piratininga de
Força e Luz –
Piratininga
Companhia
Paulista de
Força e Luz –
CPFL
Companhia
Energética do
Piauí - CEPISA
Cooperativa
Aliança –
COOPERALIA
NÇA
Companhia
Energética do
Ceará –
COELCE
Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia –
COELBA

N/A

Sul

Processo no
48500.004517/00-82

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003353/00-11

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.004565/00-25

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003394/00-07

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003394/00-07

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003346/03-07

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003334/03-10

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003410/03-04

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003354/00-84

Art. 34 RN 01/99
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2005

33

06.01.2005

2005

32

06.01.2005

2005

31

06.01.2005

2005

30

06.01.2005

2005

29

06.01.2005

2005

28

06.01.2005

2005

27

06.01.2005

2005

26

06.01.2005

2005

25

06.01.2005

2005

24

06.01.2005

Companhia Luz
e Força
Mococa –
CLFM
Companhia
Campolarguens
e de Energia –
COCEL
Companhia de
Força e Luz
Cataguazes
Leopoldina CFLCL
Companhia
Hidroelétrica
do São Patrício
- CHESP
Companhia
Força e Luz
Santa Cruz –
CFLSC
Centrais
Elétricas de
Rondônia S/A CERON
Companhia
Energética de
Roraima - CER
Companhia
Jaguari de
Energia – CJE
Companhia
Energética do
Estado de
Tocantins CELTINS
Companhia
Energética de

N/A

Sudeste

Processo no
48500.004598/00-84

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003409/03-17

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003633/00-48

Art. 34 RN 01/99

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.003423/03-48

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003314/00-60

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003406/03-29

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003407/03-91

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.004599/00-47

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003422/03-85

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003413/03-94

Art. 34 RN 01/99
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2005

23

06.01.2005

2005

22

06.01.2005

2005

21

06.01.2005

2005

20

06.01.2005

2005

19

06.01.2005

2005

18

06.01.2005

2005

17

06.01.2005

2005

16

06.01.2005

2005

15

06.01.2005

Pernambuco CELPE
Companhia
Energética do
Maranhão CEMAR
Centrais
Elétricas
Matogrossenses
S/A - CEMAT
Companhia
Energética de
Minas Gerais CEMIG
Companhia de
Eletricidade de
Nova Friburgo
- CENF
Companhia
Energética de
Alagoas CEAL
Companhia
Energética de
Brasília - CEB
Companhia
Energética de
Borborema CELB
Centrais
Elétricas de
Santa Catarina
S/A – CELESC
AES SUL
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S/A

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003420/03-50

Art. 34 RN 01/99

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.003188/03-50

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003361/00-40

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003650/00-67

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003416/03-82

Art. 34 RN 01/99

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.003473/00-73

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003470/00-85

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.007846/00-21

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003333/03-57

Art. 34 RN 01/99

186

2005

14

06.01.2005

2005

13

06.01.2005

2005

12

06.01.2005

2005

11

06.01.2005

2005

10

06.01.2005

2005

9

06.01.2005

2005

8

06.01.2005

2005

71

07.01.2005

2005

70

07.01.2005

2005

69

07.01.2005

2005

68

07.01.2005

Bandeirante
Energia S/A
Companhia
Estadual de
Energia
Elétrica CEEE
Boa Vista
Energia S/A
Companhia de
Eletricidade do
Amapá - CEA
Companhia
Energética de
Goiás - CELG
Companhia
Energética do
Amazonas CEAM;
Centrais
Elétricas do
Pará - CELPA
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S/A
Empresa
Energética de
Mato Grosso
do Sul S/A –
ENERSUL
Empresa
Energética de
Sergipe S/A –
ENERGIPE
Empresa Luz e
Força Santa
Maria S/A –
ELFSM

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003364/00-38

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003357/00-72

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003463/00-10

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003414/03-57

Art. 34 RN 01/99

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.003389/00-69

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003345/03-36

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003719/00-61

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003335/03-82

Art. 34 RN 01/99

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.003387/00-33

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003471/00-48

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003152/00-60

Art. 34 RN 01/99
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2005

67

07.01.2005

2005

66

07.01.2005

2005

65

07.01.2005

2005

64

07.01.2005

2005

63

07.01.2005

2005

62

07.01.2005

2005

61

07.01.2005

2005

60

07.01.2005

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S/A
–
ELETROPAU
LO
Centrais
Elétricas de
Carazinho S/A
–
ELETROCAR
Companhia de
Eletricidade do
Acre –
ELETROACR
E
Elektro
Eletricidade e
Serviços S/A –
ELEKTRO
Empresa Força
e Luz de
Urussanga Ltda
– EFLUL
Empresa Força
e Luz João
Cesar Ltda –
EFLJC
Usina
Hidroelétrica
Nova Palma
Ltda –
UHENPAL
Sociedade
Anônima de
Eletrificação da
Paraíba –
SAELPA

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003358/00-35

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003424/03-19

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003426/03-36

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003372/00-66

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003347/03-61

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003405/03-66

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003417/03-45

Art. 34 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003419/03-71

Art. 34 RN 01/99
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2005

59

07.01.2005

2005

58

07.01.2005

2005

57

07.01.2005

2005

56

07.01.2005

2005

55

07.01.2005

2005

54

07.01.2005

2005

53

07.01.2005

2005

52

07.01.2005

2005

51

07.01.2005

2005

50

07.01.2005

Rio Grande
Energia S/A –
RGE
Muxfeldt,
Marin &
Companhia
Ltda – MMC
Manaus
Energia S/A –
MANAUS
Light Serviços
de Eletricidade
S/A – LIGHT
Iguaçu
Distribuidora
de Energia
Elétrica Ltda –
IENERGIA
Força e Luz
Coronel Vivida
Ltda –
FORCEL
Hidroelétrica
Panambi S/A –
HIDROPAN
Departamento
Municipal de
Eletricidade de
Poços de
Caldas – DMEPC
Departamento
Municipal de
Energia de Ijuí
– DEMEI
Companhia Sul
Paulista de

N/A

Sul

Processo no
48500.003360/00-87

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003411/03-69

Art. 34 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.003464/00-82,

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003362/00-11

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003415/03-10

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003408/03-54

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003418/03-16

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003388/00-04

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003425/03-73

Art. 34 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.004566/00-98

Art. 34 RN 01/99
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2005

2005

74

80

11.01.2005

12.01.2005

2006

56

12.01.2006

2006

104

23.01.2006

2006

1.187

06.06.2006

2006

1.373

29.06.2006

2006

2.278

04.10.2006

Energia –
CSPE
Companhia de
Eletricidade do
Rio de Janeiro
– CERJ
Companhia Luz
e Força Santa
Cruz - CLFSC
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
Companhia
Energética de
Minas Gerais CEMIG
Companhia
Estadual de
Energia
Elétrica CEEE
Companhia
Energética de
Minas Gerais CEMIG
Elektro –
Eletricidade e
Serviços S.A.

2006

2.317

06.10.2006

COPEL
Distribuição
S.A.

2007

10

10.01.2007

Companhia
Estadual de
Energia

N/A

Sudeste

Processo no
48500.001274/01-57

Art. 34 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Sudeste

Processo no
48500.000796/04-20

Art. 16 RN 01/99

Impsat
Comunicações
Ltda.

Sudeste

Processo n°
48500.001205/04-87

Art. 16 RN 01/99

TELEMAR
Norte Leste
S.A.

Sudeste

Processo n°
48500.004465/04-12

Art. 16 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Sul

Processo n°
48500.001572/2002-46

Art. 16 RN 01/99

Global Village
Telecom - GVT

Sudeste

Processo n°
48500.004463/2004-89

Art. 16 RN 01/99

Canbrás TV a
Cabo Ltda.

Sudeste

Processo n°
48500.003351/2000-96

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo n°
48500.00.001862/2004
-98

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo n°
48500.000078/2005-15

Art. 16 RN 01/99

Sercomtel S.A.
Telecomunicaç
ões
Intelig
Telecomunicaç
ões Ltda.
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2007

444

22.02.2007

Elétrica –
CEEE
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S/A
Companhia
Energética de
Minas Gerais CEMIG
Elekto Eletricidade e
Serviços S.A.
Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte COSERN

GVT Telecom
Ltda.

Sudeste

Processo n°
48500.1204/2004-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo n°
48500.003201/200235,

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo n°
48500.003560/2004-08

Art. 16 RN 01/99

TELECAB
Telecomunicaç
ões Ltda.

Nordeste

Processo n°
48500.003544/2000-10

Art. 16 RN 01/99

Companhia de
Telecomunicaç
ões do Brasil
Central - CTBC
Televisão Mar
Azul 2000
Ltda.

2007

1.279

27.04.2007

2007

1.877

18.06.2007

2007

2.006

22.06.2007

2007

2.555

22.08.2007

N/A

N/A

N/A

Processo no
48500.003458/200322

Art. 14 RN
273/2007

26.09.2007

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S/A

NET São Paulo
S/A

Sudeste

Processo n°
48500.001203/2004-51

Art. 16 RN 01/99

17.10.2007

COPEL
Distribuição
S.A.

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Sul

Processo no
48500.002908/2007-28

Art. 16 RN 01/99

18.02.2008

Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica –
CEEE-D

Pegasus
Telecom S.A.,
atual TNL PCS
S.A.

Sul

Processo n°
48500.003324/2003-66

Art. 16 RN 01/99

2007

2007

2008

2.956

3.147

481

Sim

191

Sudeste

Processo n°
48500.006827/200705,

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo n°
48500.006825/2007-16

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo n°
48500.006824/2007-63

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo n°
48500.004949/2000-57

Art. 16 RN 01/99

14 TVC
Interior S/A

Sudeste

Processo n°
48500.006187/2005-65

Art. 16 RN 01/99

Intelig
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001327/200850,

Art. 16 RN 01/99

Globalstar do
Brasil S.A.

Nordeste

Processo n°
48500.005225/2000-11

Art. 16 RN 01/99

01.12.2008

Copel
Distribuição
S.A.

VBC Marcon
Comunicação
Multimídia
Ltda.

Sul

Processo n°
48500.000015/2008-29

Art. 16 RN 01/99

Intelig
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo n°
48500.001192/2004-37

Art. 16 RN 01/99

2008

637

21.02.2008

2008

650

22.02.2008

2008

649

22.02.2008

2008

1.775

06.05.2008

2008

3.051

20.08.2008

2008

4.197

14.11.2008

2008

4.356

26.11.2008

2008

4.405

Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
ELEKTRO Eletricidade e
Serviços S.A.
Companhia Luz
e Força Santa
Cruz - CLFSC
Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

Link
Telecomunicaç
ões Ltda.
VSAT
Telecomunicaç
ões Ltda.
Link
Telecomunicaç
ões Ltda.
Horizon
Cablevision do
Brasil S.A.

2008

4.481

05.12.2008

Companhia
Piratininga de
Força e Luz CPFL

2008

4.648

15.12.2008

Bandeirante
Energia S/A

Powerlice
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo n°
48500.005216/2001-01

Art. 16 RN 01/99

29.12.2008

Companhia
Energética de
Alagoas –
CEAL

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003416/2003-82

Art. 34 RN 01/99

2008

4.807

192

2009

186

21.01.2009

Elektro
Eletricidade e
Serviços S.A.

2009

185

21.01.2009

Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D

2009

523

10.02.2009

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.

2009

606

17.02.2009

Eletrosul
Centrais
Elétricas S.A.

2009

966

19.03.2009

2009

1.348

07.04.2009

2009

1.700

08.05.2009

2009

1.691

08.05.2009

Companhia de
Energia
Elétrica do
Estado de
Tocantins CELTINS
Companhia
Estadual de
Energia
Elétrica CEEE
Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
Copel
Distribuição
S.A.

Telecomunicaç
ões de São
Paulo S.A. Telesp
Telecomunicaç
ões de São
Paulo S/A Telesp

Sudeste

Processo no
48500.000165/2007-71

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001223/2008-45

Art. 16 RN 01/99

empresa TV
Mogno Ltda.

Sudeste

Processo n°
48500.004170/2004-19

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.005103/2002-97

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Global Village
Telecom Ltda. GVT

Nordeste

Processo n°
48500.003196/2002-05

Art. 16 RN 01/99

TELET S/A

Sul

Processo no
48500.003746/2004-68

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005735/2008-81

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000808/2009-29

Art. 16 RN 01/99

Unotel
Multimídia
Ltda.
RN Brasil –
Serviços de
Provedores
Ltda.

Sim

193

2009

1.820

20.05.2009

2009

1.819

20.05.2009

2009

2.231

18.06.2009

Copel
Distribuição
S.A.
Elektro
Eletricidade e
Serviços S.A.
RGE - Rio
Grande Energia
S.A.

2009

2.492

10.07.2009

Copel
Distribuição
S.A.

2009

2.553

15.07.2009

Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D

2009

2.726

27.07.2009

SPE Paiol
Energia S.A.

2009

2.975

12.08.2009

2009

3.082

18.08.2009

2009

3.086

19.08.2009

Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.

Sercomtel S.A.
Telecomunicaç
ões
TVSP2
Comunicações
Ltda.

Sul

Processo no
48500.000804/2009-41

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005732/2007-66

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001056/2002-67

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000809/2009-73

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004993/2008-40

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.005480/2000-18

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Softtel Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.002541/2008-23

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.006431/2008-31

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000805/2009-95

Art. 16 RN 01/99

Transit do
Brasil Ltda.
Sercomtel S.A.
Telecomunicaç
ões
WKVE
Assessoria em
Serviços de
Informática e
Telecomunicaç
ões Ltda.

Ampernet
Telecomunicaç
ões Ltda.
Visãonet
Tecnologia e
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sim

194

2009

3.694

30.09.2009

SPE São
Gonçalo
Energia S.A

N/A

Sudeste

Processo no
48500.001211/199941,

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2009

3.675

30.09.2009

Lightger Ltda.

N/A

Sudeste

Processo no
48100.000096/1997-47

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2009

3.671

06.10.2009

Rio do Lobo
Energia S.A.

N/A

Sul

Processo no
48500.004291/2003-44

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

Impsat
Comunicações
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.003696/2005-72

Art. 16 RN 01/99

Ipê Informática
Ltda.

Sul

Processo no
48500.002437/2008-39

Art. 16 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Norte

Processo no
48500.001425/2004-83

Art. 16 RN 01/99

2009

3.857

14.10.2009

2009

3.895

15.10.2009

2009

3.917

16.10.2009

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL
Copel
Distribuição
S.A.
Companhia de
Energia
Elétrica do
Estado de
Tocantins CELTINS

195

2009

3.994

22.10.2009

Porto Franco
Energética S.A.

N/A

Norte

Processo no
48500.005912/200244,

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2009

4.273

19.11.2009

Moinho S.A.

N/A

Sul

Processo no
48500.002990/2001-61

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2009

4.272

19.11.2009

Geradora de
Energia São
Maurício

N/A

Sul

Processo no
48500.005015/2002-21

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2009

4.425

01.12.2009

Geradora de
Energia Nova
Fátima S.A.

N/A

Sul

Processo no
48500.005104/2002-50

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2009

4.718

18.12.2009

Coqueiral
Energética
Ltda.

N/A

Sul

Processo no
48500.002006/2005-77

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

196

2010

200

01.02.2010

São Sebastião
Empreendiment
os S.A.

2010

319

10.02.2010

Copel
Distribuição
S.A.

2010

393

23.02.2010

Copel
Distribuição
S.A.

CESBE S.A.
Engenharia e
Empreendiment
os

2010

472

01.02.2010

2010

660

18.03.2010

2010

777

26.03.2010

2010

1.163

29.04.2010

2010

1.499

28.05.2010

Cemig
Distribuição
S.A. - Cemig D
Copel
Distribuição
S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana

Sul

Processo no
48500.004959/2001-91

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sul

Processo no
48500.006641/2007-48

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001533/2009-41

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.002390/2002-74

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Viaceu Internet
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.003482/2009-91

Art. 16 RN 01/99

Multitel –
Comunicações
Ltda.

Sul

Processo no
48500.006012/2009-80

Art. 16 RN 01/99

Geodex
Communicatio
ns do Brasil
S.A.

Sudeste

Processo no
48500.001001/2010-47

Art. 16 RN 01/99

Megatelecom
Telecomunicaç
ões S/A

Sudeste

Processo no
48500.000890/2010-25

Art. 16 RN 01/99

N/A

Metroweb
Teleinformática
Importação e
Exportação
Ltda.
MSG –
Gerência de
Sistemas
Multimídia
Ltda.

Sim

Sim

197

Eletricidade de
São Paulo S.A.

2010

1.695

15.06.2010

Hidrelétrica
Pipoca S.A.

N/A

Sudeste

Processo no
48500.003730/1999-99

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2010

1.789

23.06.2010

Telegráfica
Energia S.A.

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.004552/2002-45

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

2010

1.942

08.07.2010

NET Paraná
Comunicações
Ltda. – Curitiba

Sul

Processo no
48500.002064/2010-11

Art. 16 RN 01/99

ELETROPAU
LO
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.005943/2002-78

Art. 16 RN 01/99

Telecomunicaç
ões de São
Paulo S/A

Sudeste

Processo no
48500.006084/2006-11

Art. 16 RN 01/99

N/A

CentroOeste

Processo no
48500.002213/200441,

Art. 23, V,
Portaria MME
349

2010

2.003

13.07.2010

2010

2.059

19.07.2010

2010

2.771

22.09.2010

Copel
Distribuição
S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A
ELETROPAU
LO Eletricidade
de São Paulo
S/A

Indaiazinho
Energia S.A.

Sim

198

2010

2.865

30.09.2010

Empresa
Energética
Campos de
Cima da Serra
Ltda.

2010

3.134

22.10.2010

Ibirama
Energética S.A.

N/A

2010

3.679

02.12.2010

2010

3.793

13.12.2010

COPEL
Distribuição
S.A.
Energisa Nova
Friburgo
Distribuidora
de Energia S.A.

Foz
Telecomunicaç
ões Ltda.
Nelson Quintas
Telecomunicaç
ões do Brasil
Ltda.

2010

2.023

13.05.2011

Ferlig – Ferro
Liga Ltda.

N/A

2011

99

17.01.2011

2011

217

28.01.2011

2011

679

18.02.2011

2011

1.013

04.03.2011

Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.

BC
Conectividade
Ltda. ME
A.C. Rocha
Informática
Ltda. - ME
Homenet
Telecomunicaç
ões Ltda.
Gilmar dos
Santos & Cia.
Ltda.

N/A

Sul

Processo no
48500.000176/2002-83

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

Sul

Processo no
48500.004966/2001-57

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sim

Sul

Processo no
48500.004934/2006-75

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004932/2010-05

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002482/2005-33

Art. 23, V,
Portaria MME
349

Sul

Processo no
48500.005926/2010-67

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005925/2010-12

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.006621/2010-72

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000528/2010-54

Art. 16 RN 01/99

Sim

199

2011

1.067

10.03.2011

Copel
Distribuição
S.A.

2011

1.172

17.03.2011

Copel
Distribuição
S.A.

2011

1.250

23.02.2011

Copel
Distribuição
S.A.

25.03.2011

Cotesa
Geradora de
Energia – PCH
Nova Trento
Ltda.

2011

2011

2011

2011

2011

1.333

1.654

1.745

1.825

1.988

Portal
Medianeira
Informática
Ltda. - ME
FASTSOFT
Informática
Ltda. - ME
NETW Comércio de
Computadores
Ltda.

Sul

Processo no
48500.000559/2011-96

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000540/2011-40

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000539/2011-15

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sul

Processo no
48500.003568/2006-73

Art. 23, V,
Portaria MME
349

20.04.2011

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A.

Santiagonet
Provedoria de
Acesso Ltda.

Sul

Processo no
48500.004439/2010-87

Art. 16 RN 01/99

26.04.2011

Companhia
Energética
Novo
Horizonte,

N/A

Sul

Processo no
48500.004262/2000-01

Art. 23, V,
Portaria MME
349

29.04.2011

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A.

Metroweb
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sul

Processo no
48500.003721/2010-47

Art. 16 RN 01/99

11.05.2011

Copel
Distribuição
S.A.

WLN –
Provedor de
Serviços de
Internet Ltda

Sul

Processo no
48500.001202/2011-25

Art. 16 RN 01/99

Sim

Sim

200

2011

2011

2011

2011

2011

1.987

2.024

2.294

2.305

2.660

11.05.2011

Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A. ESCELSA

EBR
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.005901/2005-71

Art. 16 RN 01/99

13.05.2011

Construtora
Aterpa S.A. e
Construtora
Centro Minas
Ltda

N/A

Norte

Processo no
48500.001773/200460

Art. 23, V,
Portaria MME
349

31.05.2011

ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.

Adatel TV e
Comunicações
Osasco S/A

Sudeste

Processo no
48500.006324/2010-27

Art. 16 RN 01/99

01.06.2011

Light –
Serviços de
Eletricidade
S/A

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S/A Embratel

Sudeste

Processo no
48500.000823/2010-19

Art. 16 RN 01/99

JOP
Comunicação
Virtual Ltda.

Sul

Processo no
48500.000770/2011-17

Art. 16 RN 01/99

TV Alphaville
Sistema de
Televisão por
Assinatura
Ltda.,

Sudeste

Processo no
48500.004013/2010-23

Art. 16 RN 01/99

Irapida Internet
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.002027/2011-93

Art. 16 RN 01/99

Horizons
Telecomunicaç
ões e

Sudeste

Processo no
48500.002601/2011-11

Art. 16 RN 01/99

27.06.2011

2011

2.692

29.06.2011

2011

2.713

01.07.2011

2011

2.703

01.07.2011

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana

Sim

201

2011

2.734

04.07.2011

2011

2.733

04.07.2011

2011

2011

2.943

3.159

19.07.2011

05.08.2011

2011

3.784

20.09.2011

2011

3.845

27.09.2020

2011

3.916

29.09.2011

2011

4.022

14.10.2011

2011

4.138

21.10.2011

Eletricidade de
São Paulo S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
Copel
Distribuição
S.A
Copel
Distribuição
S.A.
Companhia
Energética do
Ceará –
COELCE
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A. ESCELSA
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
Copel
Distribuição
S.A
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
Espírito Santo
Centrais

Tecnologia
Ltda.
Netell
Telecomunicaç
ões Ltda. – ME

Sudeste

Processo no
48500.002602/2011-58

Art. 16 RN 01/99

Global Village
Telecom Ltda.

Sul

Processo no
48500.001387/2011-78

Art. 16 RN 01/99

Horizons
Telecomunicaç
ões e
Tecnologia
Ltda.

Sul

Processo no
48500.000558/2011-41

Art. 16 RN 01/99

N/A

Nordeste

Processo no
48500.003410/2003-04

Art. 34 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.006639/2010-74

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002506/2011-18

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003996/2011-61

Art. 16 RN 01/99

ELETROPAU
LO
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.005943/2002-78

Art. 16 RN 01/99

Mega Grupo de
Telecomunicaç
ões Ltda.,

Sudeste

Processo no
48500.006620/2010-28

Art. 16 RN 01/99

Simternet
Tecnologia da
Informação
Ltda. - ME
Global
Crossing
Comunicações
do Brasil Ltda.
INNET Ponto
Com Ltda. ME

202

Processo no
48500.004556/2010-41

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003997/2011-14

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004546/2011-96

Art. 16 RN 01/99

Dinâmica
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo:
48500.002935/2010-04

Art. 16 RN 01/99

EMPRESA
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Nordeste

Processo No
48500.003381/2011-35

Art. 16 RN 01/99

ELETROPAU
LO
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.005943/2002-78

Art. 16 RN 01/99

Telemar Norte
Leste S.A.

Nordeste

Processo:
48500.003378/2011-11

Art. 16 RN 01/99

02.02.2012

Copel
Distribuição
S.A.

Rebouças On
Line
Comunicações
Ltda. - ME

Sul

Processo no
48500.006338/2011-21

Art. 16 RN 01/99

24.02.2012

ENERGISA
Minas Gerais
Distribuidora
de Energia S.A.

Telemar Norte
Leste S.A.

Sudeste

Processo no
48500.003439/2011-41

Art. 16 RN 01/99

4.217

28.10.2011

2011

4.232

31.10.2011

2011

4.317

04.11.2011

2011

4.451

21.11.2011

4.473

22.11.2011

2012

1

11.01.2012

2012

294

31.01.2012

2012

2012

373

603

Inove
Telecomunicaç
ões Ltda. - ME

Sudeste

2011

2011

Elétricas S.A. ESCELSA
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A. ESCELSA
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A. ESCELSA
ENERGISA
Borborema
S.A.
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
ENERGISA
Sergipe
Distribuidora
de Energia S.A.

Foz
Telecomunicaç
ões Ltda.
NETSUL
Telecomunicaç
ões Ltda.

203

2012

777

12.03.2012

2012

935

22.03.2012

2012

1.057

28.03.2012

2012

1.135

10.04.2012

2012

1.273

19.04.2012

2012

1.299

24.04.2012

2012

1.428

Copel
Distribuição
S.A.
ENERGISA
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A.
ENERGISA
Nova Friburgo
Distribuidora
de Energia S.A.
ENERGISA
Sergipe
Distribuidora
de Energia S.A.
ENERGISA
Borborema
Distribuidora
de Energia S.A.
AMPLA
Energia e
Serviços SA

30.04.2012

ENERGISA
Nova Friburgo
Distribuidora
de Energia S.A.

2012

1.806

30.05.2012

ENERGISA
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A.

2012

1.895

05.06.2012

Copel
Distribuição
S.A.

CABOTEC
Ltda.

Sul

Processo no
48500.003995/2011-17

Art. 16 RN 01/99

Telemar Norte
Leste S.A.

Nordeste

Processo no
48500.003380/2011-91

Art. 16 RN 01/99

Telemar Norte
Leste S.A.,

Sudeste

Processo no
48500.003440/2011-75

Art. 16 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. EMBRATEL

Nordeste

Processo no
48500.003377/2011-77

Art. 16 RN 01/99

Telemar Norte
Leste S.A.

Sudeste

Processo no
48500.003379/2011-66

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.002312/2012-95

Art. 34 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003438/2011-04

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003441/2011-10

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001155/2012-09

Art. 16 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A. Embratel
Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S.A.Embratel
TSS Software
Ltda. - ME

204

2012

1.921

08.06.2012

Copel
Distribuição
S.A.

2012

1.919

08.06.2012

Copel
Distribuição
S.A.

2012

1.982

14.06.2012

Copel
Distribuição
S.A.

2012

1.977

14.06.2012

Copel
Distribuição
S.A.

2012

1.975

14.06.2012

2012

2.027

19.06.2012

2012

2.022

19.06.2012

2012

2.021

19.06.2012

2012

2.093

26.06.2012

2012

2.092

26.06.2012

Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A.
Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A.

MA
Informática
Ltda. - ME
GTEC –
Infonet
Telecomunicaç
ões Ltda.
QI
Equipamentos
para
Informática
Ltda. - ME
BIT ON
Internet
Provider Ltda. ME.

Sul

Processo no
48500.001848/2012-93

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001073/2012-56

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001072/2012-10

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no:
48500.001154/2012-56

Art. 16 RN 01/99

SNI Telecom
Ltda. – ME.

Sul

Processo no:
48500.001156/2012-45

Art. 16 RN 01/99

Copel
Telecomunicaç
ões S.A.

Sul

Processo no
48500.001830/2012-91

Art. 16 RN 01/99

Interfox
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001849/2012-38

Art. 16 RN 01/99

Stetnet
Telecom Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001159/2012-89

Art. 16 RN 01/99

Ajaxtel
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001224/2012-76

Art. 16 RN 01/99

Microdata de
Lucélia
Serviços de
Provedores
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001847/2012-49

Art. 16 RN 01/99
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2012

2.091

26.06.2012

2012

3.081

05.10.2012

2012

3.853

05.12.2012

2012

3.922

11.12.2012

2012

3.921

11.12.2020

2012

3.922

17.12.2012

2012

3.991

17.12.2012

2012

4.121

27.12.2012

2013

24

11.01.2013

2013

55

15.01.2013

2013

54

15.01.2013

2013

53

15.01.2013

Empresa
Elétrica
Bragantina S.A.
– EEB
Copel
Distribuição
S.A.
COPEL
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Companhia
Energética do
Ceará – Coelce
COPEL
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
COPEL
Distribuição
S.A.

Borges Pereira
& Cia Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001850/2012-62

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no:
48500.003887/2012-25

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no:
48500.003973/2012-38

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no:
48500.003974/2012-82

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no:
48500.003975/2012-27

Art. 16 RN 01/99

Vivo S.A.

Nordeste

Processo no:
48500.004612/2012-17

Art. 16 RN 01/99

Ligue
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sul

Processo no:
48500.003976/2012-71

Art. 16 RN 01/99

Nardi & Cano
Ltda.

Sul

Processo no:
48500.002129/2011-17

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005646/2012-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005644/2012-21

Art. 16 RN 01/99

MGP Telecom
Ltda. ME

Sul

Processo no
48500.005236/2012-70

Art. 16 RN 01/99

CTBC
Multimídia
Data Net S.A.

Sul

Processo no
48500.003972/2012-93

Art. 16 RN 01/99

Piosnet
Informática
Ltda. – ME
B. D. Matos &
Cia Ltda. –
ME.
C2
Telecomunicaç
ões e Serviços
Ltda.
K. H. D.
Silvestri & Cia.
Ltda. – ME.

Brasilnet
Telecomunicaç
ões Ltda. ME
UPNET
Telecom Ltda.
ME
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2013

78

16.01.2013

2013

143

23.01.2013

2013

251

01.02.2013

2013

366

19.02.2013

2013

541

01.03.2013

2013

540

01.03.2013

2013

615

06.03.2013

2013

1.077

15.04.2013

2013

1.245

26.04.2013

2013

1.308

02.05.2013

2013

1.659

24.05.2013

Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Empresa de
Eletricidade
Vale
Paranapanema
S.A. – EEVP
Copel
Distribuição
S.A.
Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica –
CNEE
CELG
Distribuição
S/A – CELG D
Copel
Distribuição
S.A
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Companhia
Energética do

Anjos
Informática
Ltda. – ME

Sul

Processo no
48500.004614/2012-06

Art. 16 RN 01/99

RDS Bortoluzzi
& Cia Ltda.

Sul

Processo no
48500.005647/2012-65

Art. 16 RN 01/99

Life Serviços
de
Comunicação
Multimídia
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.004718/2012-11

Art. 16 RN 01/99

Provnet Ltda. –
ME

Sul

Processo no
48500.005233/2012-36

Art. 16 RN 01/99

Rita de Cássia
de Ricco
Informática ME

Sudeste

Processo no
48500.004726/2012-59

Art. 16 RN 01/99

Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ões S/A –
EMBRATEL

CentroOeste

Processo no
48500.005240/2012-38

Art. 16 RN 01/99

Vivo S.A.

Sul

Processo no
48500.005407/2012-61

Art. 16 RN 01/99

Joeli T. Ribeiro
& Cia Ltda.

Sul

Processo no
48500.006364/2012-31

Art. 16 RN 01/99

R. F. Covre Informática ME

Sul

Processo no
48500.000361/2013-74

Art. 16 RN 01/99

TIM Celular
S.A.

Sul

Processo no
48500.000741/2013-17

Art. 16 RN 01/99

Global Village
Telecom Ltda.

Nordeste

Processo no
48500.004557/2012-57

Art. 16 RN 01/99
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2013

1.658

25.05.2013

2013

1.642

24.05.2013

2013

1.795

10.06.2013

2013

1.794

10.06.2013

2013

1.857

14.06.2013

2013

2.054

03.07.2013

2013

2.750

01.08.2013

2013

2.942

22.08.2013

2013

2.936

22.08.2013

2013

2.935

22.08.2013

Rio Grande do
Norte S.A COSERN
Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A COSERN
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A .
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.

Net On Line
Ltda - ME

Nordeste

Processo no
48500.004615/2012-42

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000696/2013-92

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004608/2012-41

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004610/2012-10

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000358/2013-51

Art. 16 RN 01/99

Alessio &
Longhi Ltda.

Sul

Processo no
48500.004725/2012-12

Art. 16 RN 01/99

IP 7 Serviços
de Provedora e
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001857/2013-65

Art. 16 RN 01/99

Vesx Networks
Ltda.

Sul

Processo no
48500.000359/2013-03

Art. 16 RN 01/99

A.V. dos
Santos Júnior Internet

Sul

Processo no
48500.002183/2013-16

Art. 16 RN 01/99

Net Rondon
Internet Ltda.

Sul

Processo no
48500.002272/2013-62

Art. 16 RN 01/99

Pérsio Sgubin
Júnior & Cia
Ltda.
TURBO 10
Telecomunicaç
ões Ltda.
Mega Redes
Telecom Ltda ME
Hoinaski &
Sklasky Ltda ME
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2013

2.966

26.08.2013

2013

3.255

27.09.2013

2013

3.719

05.11.2013

2013

2013

3.712

3.711

05.11.2013

05.11.2013

2013

4.150

05.12.2013

2014

44

10.01.2014

2014

2014

95

94

Celesc
Distribuição
S.A
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A.
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A.
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A - EEVP
ELETROPAU
LO
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
ENERGISA
Minas Gerais
Distribuidora
de Energia S.A.

16.01.2014

ENERGISA
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A.

16.01.2014

Light Serviços de
Eletricidade
S.A.

N/A

Sul

Processo no
48500.005187/2013-56

Art. 34 RN 01/99

Acer
Telecomunicaç
ões Ltda - ME

Sudeste

Processo no
48500.001859/2013-54

Art. 16 RN 01/99

Telecomunicaç
ões Brasileiras
S.A - Telebrás

Sudeste

Processo no
48500.004614/2013-89

Art. 16 RN 01/99

Nova Portonet
Telecomunicaç
ões e Serviços
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.001858/2013-18

Art. 16 RN 01/99

Olá
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.004097/2013-48

Art. 16 RN 01/99

Adminnet
Telecom e
Informática
Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.002181/2013-27

Art. 16 RN 01/99

Intermicro
Informática de
Itaperuna Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.005643/2012-87

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.001025/2013-49

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002273/2013-1

Art. 16 RN 01/99

Inorpel
Indústria
Nordestina de
Produtos
Elétricos Ltda.
Afinet Soluções
em Tecnologia
da Informação
Ltda.

209

2014

377

19.02.2014

2014

402

25.02.2014

2014

401

25.02.2014

2014

400

25.02.2014

2014

399

25.02.2014

2014

479

28.02.2014

2014

489

05.03.2014

2014

488

05.03.2014

2014

652

20.03.2014

2014

714

26.03.2014

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A.
ENERGISA
Nova Friburgo
Distribuidora
de Energia S.A.
ENERGISA
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A.
ENERGISA
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A.
ENERGISA
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A.
Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica CNEE
Companhia Luz
e Força Santa
Cruz - CPFL
Santa Cruz
COPEL
Distribuição
S.A .
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.

Natural Square
Serviços de
Informática
Ltda.
Alta Rede
Corporate
Network
Telecom Ltda.
Dataconnection
Provedor de
Internet Ltda ME

Sudeste

Processo no
48500.004614/2013-89

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003013/2013-59

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.002458/2013-11

Art. 16 RN 01/99

Unidasnet
Comunicações
Ltda.

Nordeste

Processo no
48500.002453/2013-99

Art. 16 RN 01/99

Enteriw
Provedor de
Internet Ltda ME

Nordeste

Processo no
48500.002452/2013-44

Art. 16 RN 01/99

MT NET
Serviços de
Internet Ltda ME

Sudeste

Processo no
48500.004095/2013-59

Art. 16 RN 01/99

614 TVC
Interior S.A.

Sudeste

Processo no
48500.002730/2006-54

Art. 16 RN 01/99

Pérsio Sgubin
Júnior & Cia
Ltda-ME

Sul

Processo no
48500.000696/2013-92

Art. 16 RN 01/99

Ipê Informática
Ltda - ME

Sul

Processo no
48500.005435/2013-69

Art. 16 RN 01/99

Proserv
Telecom Telecomunicaç

Sul

Processo no
48500.006369/2013-44

Art. 16 RN 01/99
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2014

785

31.03.2014

2014

784

31.03.2014

2014

975

07.04.2014

2014

973

07.04.2014

2014

2014

1.328

1.482

30.04.2014

Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A
Companhia de
Energia
Elétrica do
Estado do
Tocantins Celtins

14.05.2014

Ampla Energia
e Serviços S.A

2014

1.535

19.05.2014

Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A

2014

1.618

23.05.2014

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

ões e Serviços
Ltda - ME
Pinhais
Telecom
Comércio e
Serviços Ltda.
GGNET
Telecomunicaç
ões Ltda - EPP

Sul

Processo no
48500.006562/2013-85

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.006527/2013-66

Art. 16 RN 01/99

TC Provedor de
Internet Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.005723/2013-13

Art. 16 RN 01/99

Global Tech Internet Banda
Larga Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.003683/2013-75

Art. 16 RN 01/99

Beleza
Network
Provedor de
Internet Ltda

Norte

Processo no
48500.004554/2013-02

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004243/2013-35

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004190/2013-52

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.006460/2013-60

Art. 16 RN 01/99

Afinet Soluções
em Tecnologia
da Informação
Ltda
Web Endo Ltda
e Webtal
Telecomunicaç
ões e
Informática
Ltda
Eaysenet Work
Ltda
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2014

2014

2014

1.640

1.663

1.697

27.05.2014

Light Serviços de
Eletricidade
S.A

TVA Net
Telecom Ltda

Sudeste

Processo no
48500.006277/2013-64

Art. 16 RN 01/99

28.05.2014

Copel
Distribuição
S.A

ATK
Informática e
Telecomunicaç
ões Ltda - ME,

Sul

Processo no
48500.006635/2013-39

Art. 16 RN 01/99

03.06.2014

Light Serviços de
Eletricidade
S.A

Alta Conexão
Telecomunicaç
ões Ltda

Sudeste

Processo no
48500.000067/2014-43

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.007220/2013-82

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003106/2013-83

Art. 16 RN 01/99

Hainosz & Cia
Ltda

Sul

Processo no
48500.003474/2013-21

Art. 16 RN 01/99

Minas Net Ltda
- ME

Nordeste

Processo no
48500.002460/2013-91

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.002455/2013-88

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.002462/2013-80

Art. 16 RN 01/99

2014

1.739

05.06.2014

2014

1.762

10.06.2014

2014

1.816

13.06.2014

2014

1.852

18.06.2014

2014

2014

1.849

1.848

Copel
Distribuição
S.A
Copel
Distribuição
S.A
Copel
Distribuição
S.A e a Carraro
Energisa
Sergipe
Distribuidora
de Energia S.A

18.06.2014

Energisa
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A

18.06.2014

Energisa
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A

MGN
Engenharia de
Construções
Elétricas e
Telecomunicaç
ões Ltda
Brfibra
Telecomunicaç
ões Ltda

PB Net
Comércio de
Equipamentos
para Escritório
Ltda - ME
Edgar
Rodrigues
Romão Filho ME
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Skynew
Assistência
Técnica em
Informática
Ltda - EPP

Sudeste

Processo no
48500.003104/2013-94

Art. 16 RN 01/99

Tim Celular
S.A. e outros

Sudeste

Processo no
48500.000238/2014-34

Art. 16 RN 01/99

N/A

Norte

Processo no
48500.002452/2014-25

Art. 34 RN 01/99

Piosnet
Informática
Ltda

Sudeste

Processo no
48500.000452/2014-91

Art. 16 RN 01/99

Rapchan &
Rapchan Ltda

Sudeste

Processo no
48500.001082/2014-17

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.004618/2014-48

Art. 34 RN 01/99

02.09.2014

Companhia
Energética do
Ceará - Coelce

Copynet
Serviços de
Provedores
Ltda - ME e
outros

Nordeste

Processo no
48500.001338/2014-88
e outros

Art. 16 RN 01/99

16.09.2014

Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE-D

AS Net
Informática e
Internet Ltda. E
outros

Sul

Processo no
48500.001186/2013-32
e outros

Art. 16 RN 01/99

2014

2.100

30.06.2014

2014

2.099

04.07.2014

2014

2.312

07.07.2014

2014

3.303

25.08.2014

2014

3.356

27.08.2014

2014

3.460

29.08.2014

2014

2014

3.581

3.737

Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica CNEE
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A Escelsa
Eletrobras
Amazonas
Energia
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A
Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região de
Itu Mairinque CERIM
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2014

3.952

29.09.2014

Copel
Distribuição
S.A

2014

4.115

14.10.2014

Copel
Distribuição
S.A

2014

4.175

20.10.2014

2014

4.161

20.10.2014

2014

4.198

24.10.2014

2014

4.294

03.11.2014

2014

4.304

04.11.2014

2014

4.303

04.11.2014

2014

4.353

10.11.2014

Companhia de
Energia
Elétrica do
Estado do
Tocantins Celtins
Copel
Distribuição
S.A.
Copel
Distribuição
S.A.
ENERGISA
Paraíba Distribuidora
de Energia S.A
Copel
Distribuição
S.A
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A
Copel
Distribuição
S.A

Level 3
Comunicações
do Brasil Ltda
Camillo
Transporte e
Comércio de
Frutas Ltda e
Gentil Canedo
Gomes & Cia
Ltda
Telefônica
Brasil S.A e
Tim Celular
S.A
J. Soares e
Pereira Ltda EPP
Isuper
Telecomunicaç
ões Info Ltda ME e outros
Aurinelia
Casimiro Alves
Morais - ME e
outros
Rocha & Portes
Ltda - ME e
outros
Redfox
Telecomunicaç
ões Ltda - ME
e outros
Digital Design
- Serviços de
Informática

Sul

Processo no
48500.005438/2013-01

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000599/2014-81

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.006869/2013-86

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003647/2014-92

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000685/2014-93

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003410/2014-10

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004663/2014-01

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005000/2014-03

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003893/2014-44

Art. 16 RN 01/99
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Ltda - EPP e
outros
2014

4.352

10.11.2014

ENERGISA
Minas Gerais Distribuidora
de Energia S.A

2014

4.437

14.11.2014

Cemig
Distribuição
S.A

2014

4.494

20.11.2014

Copel
Distribuição
S.A

2014

4.585

27.11.2014

Copel
Distribuição
S.A

2014

4.584

27.11.2014

Light Serviços de
Eletricidade
S.A

2014

4.607

28.11.2014

Copel
Distribuição
S.A

04.12.2014

Copel
Distribuição
S.A

2014

4.668

Jeff Informática
Ltda - ME e
outros
Cabangu
Internet Ltda ME e CRJ
Tecnologia e
Informática
Ltda
Sercomtel S.A
Telecomunicaç
ões
Evangelista
Comunicações
Ltda - ME e
Szabo &
Buhnemann
Ltda e Wrnet
Ltda - ME
SAT TV MAIS
- Assessoria,
Instalação e
Manutenção de
Sistemas de TV
Coletiva Ltda ME
JCF
Telecomunicaç
ões Ltda
Rafael Luciano
Fal Informática ME e C.H.
Maluza e Cia
Ltda - ME

Sudeste

Processo no
48500.003209/2014-24
e outros

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003210/2014-59

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004650/2014-23

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005099/2014-35

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001257/2014-88

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.002137/2014-06

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001900/2014-73
e Processo no
48500.002138/2014-42

Art. 16 RN 01/99
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Global Tech Internet Banda
Larga Ltda EPP e V. B. C.
Telecom
Multimídia Via
Satélite Ltda
Live Network
Provedor e
Serviços de
Internet Ltda ME, Disercom
Provedor de
Serviços Ltda EPP e R K
Hamada - ME

Processo no
48500.002776/2013-82
e Processo no
48500.002845/2013-58

Art. 16 RN 01/99

Processo no
48500.005018/2014-05

Art. 16 RN 01/99

2014

4.864

19.12.2014

Copel
Distribuição
S.A

2014

4.863

19.12.2014

Copel
Distribuição
S.A

2015

3

05.01.2015

Ampla Energia
e Serviços S.A

Conecta
Telecom Ltda

Sudeste

Processo no
48500.001032/200461

Art. 16 RN 01/99

2015

44

09.01.2015

Copel
Distribuição
S.A

BR2 Internet
Ltda

Sul

Processo no
48500.002039/2012-07

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.002184/2013-61
e outros

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002981/2013-48

Art. 16 RN 01/99

2015

235

04.02.2015

Copel
Distribuição
S.A

2015

272

09.02.2015

Ampla Energia
e Serviços S.A

Motta & Silva
Tecnologia da
Informação e
Comunicação
Ltdae Solução
Network
Provedor Ltda
e Schmeiske &
Oliveira
Serviços de
Provedores
Ltda
Alta Rede
Corporate
Network
Telecom Ltda.
E outros

Sul

216

2015

2015

2015

2015

294

478

498

512

10.02.2015

Copel
Distribuição
S.A

27.02.2015

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A

02.03.2015

Empresa Força
e Luz de
Urussanga Ltda
- Eflul

03.03.2015

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A
Copel
Distribuição
S.A
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A

2015

493

03.03.2015

2015

586

06.03.2015

2015

595

06.03.2015

2015

660

13.03.2015

Ampla Energia
e Serviços S.A

30.03.2015

Companhia
Energética de
Pernambuco Celpe

2015

803

Delta
Telecomunicaç
ões Ltda
TDKOM
Informática
Ltda e Smart
Voip
Telecomunicaç
ões Ltda
Itake Serviços
de
Telecomunicaç
ões Ltda e
Engeplus
Telecom Ltda
PROCERGS Cia de
Processamento
de Dados do
Estado do Rio
Grande do Sul
Megatelecom
Telecomunicaç
ões S.A

Sul

Processo no
48500.002271/2013-18

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001786/2014-81
e Processo no
48500.001787/2014-26

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000240/2014-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005437/2013-58

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.006505/2014-87

Art. 16 RN 01/99

Mariluznet
Telecomunicaç
ões Ltda
IFTNET
Informática
Ltda
Via Nova
Telecomunicaç
ões Ltda

Sul

Processo no
48500.006344/2014-21

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.000767/2014-38

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.006138/2014-11

Art. 16 RN 01/99

CEMIG
Telecomunicaç
ões S.A -

Nordeste

Processo no
48500.000357/2013-14
e outros

Art. 16 RN 01/99
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Cemigtelecom
e outros

2015

1.116

16.04.2015

2015

1.175

23.04.2015

2015

1.276

04.05.2015

2015

1.498

14.05.2015

Bandeirante
Energia S.A
AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A
Companhia de
Energia
Elétrica do
Estado do
Tocantins Celtins
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A

Directnet
Prestação de
Serviços Ltda.
E outros

Sudeste

Processo no
48500.003319/2014-96
e outros

Art. 16 RN 01/99

TCA
Informática
Ltda

Sul

Processo no
48500.000139/2015-33

Art. 16 RN 01/99

SP
Telecomunicaç
ões Ltda - ME

Norte

Processo no
48500.003979/2014-77

Art. 16 RN 01/99

Izaz
Processamento
de Dados Ltda ME

Sudeste

Processo no
48500.004149/2014-67

Art. 16 RN 01/99

Azevedo
Informática e
Suprimentos
Ltda. - ME e
outros

Nordeste

Processo no
48500.006257/2014-74

Art. 16 RN 01/99

2015

1.970

19.06.2015

Companhia
Energética do
Ceará - Coelce

2015

2.021

23.06.2015

Cemig
Distribuição
S.A

Acx Telecom
Ltda. E outros

Sudeste

Processo no
48500.006508/2014-11

Art. 16 RN 01/99

23.06.2015

Ampla Energia
e Serviços S.A

Quatra
Telecomunicaç
ões e
Informática
Ltda e outros

Sudeste

Processo no
48500.002453/2014-70
e outros

Art. 16 RN 01/99

24.06.2015

Centrais
Elétricas
Matogrossenses
S.A - CEMAT

A. Krefta Tecnologia e
Empreendiment

CentroOeste

Processo no
48500.002239/2014-13
e outros

Art. 16 RN 01/99

2015

2015

2.020

2.054
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os - ME e
outros

2015

2015

2015

2.176

2.175

2.283

06.07.2015

06.07.2015

15.07.2015

Cemig
Distribuição
S.A
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE-D
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE-D

2015

2.299

16.07.2015

Cemig
Distribuição
S.A

2015

2.330

20.07.2015

Cemig
Distribuição
S.A

2015

2.399

27.07.2015

2015

2.456

31.07.2015

2015

2.477

03.08.2015

Light Serviços de
Eletricidade
S.A
Cemig
Distribuição
S.A
Bandeirante
Energia S.A -

Inetsafe
Comércio de
Equipamentos
Eletrônicos
Ltda. - ME e
outros

Sudeste

Processo no
48500.003046/2014-80

Art. 16 RN 01/99

Carvalhães
Informática
Ltda e outros

Sul

Processo no
48500.004513/2014-99

Art. 16 RN 01/99

Sul Americana
Tecnologia e
Informática
Ltda. E outros

Sul

Processo no
48500.004042/2014-19
e outros

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002734/2013-41

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002176/2014-03

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004747/2014-36

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001057/2015-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005307/2014-04

Art. 16 RN 01/99

Rede Popular
de Internet
Ltda. - ME e
outros
Corporativa
Telecomunicaç
ões - Eirelli ME e outros
Netway
Telecom Ltda ME
Carvalho e
Silva Ltda. –
ME e outros
Niponet
Telecomunicaç
ões Ltda
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EDP
Bandeirante
2015

2.552

07.08.2015

2015

3.445

09.10.2015

2015

3.634

05.11.2015

2015

3.677

11.11.2015

2015

2015

2015

3.722

3.989

4.142

17.11.2015

Copel
Distribuição
Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica CNEE
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale
Paranapanema
S.A
Caiuá
Distribuição de
Energia S.A
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A

14.12.2015

Ampla Energia
e Serviços S.A

28.12.2015

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A

Cleber Ataide
Pasti & Cia
Ltda. – ME e
outros

Sul

Processo no
48500.000141/2015-11
e outro

Art. 16 RN 01/99

Algar
Multimídia
S.A,

Sudeste

Processo no
48500.001093/2015-70

Art. 16 RN 01/99

Oi Móvel S.A.

Sudeste

Processo no
48500.002482/2015-12

Art. 16 RN 01/99

Plínio Honório
Sartori - ME

Sudeste

Processo no
48500.001236/2015-43

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.000792/2015-01

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.000281/201581,
48500.001315/2015-54
e 48500.002169/201584

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001227/2014-71
e 48500.001370/201463

Art. 16 RN 01/99

RCA Company
de
Telecomunicaç
ões S.A
Tim Celular
S.A., Claro
S.A. e K2
Telecom e
Multimídia
Ltda. - ME
DSP RS
Telecomunicaç
ões Ltda, Prime
Telecomunicaç
ões Ltda e a
Mcnet Serviços de
Comunicações
Ltda.
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2016

9

07.01.2016

Copel
Distribuição
S.A

E M Fernandes
- ME e outros
Brasconect
Informática
Ltda. - ME e
outros
Gustavo
Augusto de
Oliveira Pires ME e outros

Sul

Processo no
48500.005883/2014-43
e outros

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002698/2015-88
e outros

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.002215/2015-45

Art. 16 RN 01/99

2016

50

14.01.2016

Cemig
Distribuição
S.A

2016

150

21.01.2016

Cemig
Distribuição
S.A

Rasche &
Stefenon Ltda.
- ME e outros

Sul

Processo no
48500.003378/2013-83
e outros

Art. 16 RN 01/99

2016

91

25.01.2016

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A

2016

245

29.01.2016

N/A

N/A

N/A

N/A

Art. 5o da Lei no
11.638

2016

324

10.02.2016

Cemig
Distribuição
S.A

Algar Telecom
S/A e outros

Sudeste

Processo no
48500.003751/2015-68
e outros

Art. 16 RN 01/99

Cemig
Distribuição
S.A

Global
Telecomunicaç
ões e
Informática
Ltda - ME e
outros

Sudeste

Processo no
48500.000384/2016-21

Art. 16 RN 01/99

N/A

Sudeste

Processo no
48500.001840/2016-51

Art. 34 RN 01/99

Ipê Informática
Eireli e outros

Sul

Processo no
48500.004153/2015-14

Art. 16 RN 01/99

Redenilf
Serviços de
Telecomunicaç
ões Ltda

Sudeste

Processo no
48500.004146/2015-12

Art. 16 RN 01/99

2016

350

16.02.2016

2016

837

06.04.2016

2016

1.816

11.07.2016

2016

1.916

20.07.2016

DME
Distribuição
S.A
Companhia
Força e Luz do
Oeste – CFLO
Empresa
Elétrica
Bragantina S.A
- EEB

Sim
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Adastel Adamantina
Serviços de
Telecomunicaç
ões Ltda

Sudeste

Processo no
48500.004154/2015-51

Art. 16 RN 01/99

2016

1.924

22.07.2016

Caiuá Distribuição de
Energia S.A

2016

3.371

23.12.2016

N/A

N/A

N/A

N/A

Art. 5°. da Lei n°.
11.638

18.05.2017

CTEEP –
Companhia de
Transmissão de
Energia
Elétrica
Paulista

Telecomunicaç
ões Brasileiras
S.A – Telebrás

Sudeste

Processo no
48500.000152/2017-54

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004114/201771,

Art. 16 RN 01/99

Elite
Telecomunicaç
ões Ltda

Sudeste

Processo no
48500.004053/2017-41

Art. 16 RN 01/99

Você
Telecomunicaç
ões Ltda.

Sudeste

Processo no
48500.004116/2017-60

Art. 16 RN 01/99

2017

1.315

2017

2.501

17.08.2017

Enel
Distribuição
Ceará COELCE

2017

2.533

21.08.2017

Enel
Distribuição
Rio,

2017

2.687

30.08.2017

2017

2.686

30.08.2017

2017

2.663

30.08.2017

Energisa SulSudeste
Distribuidora
de Energia S.A
Companhia Luz
e Força de
Mococa –
CPFL Mococa
Ferreira Gomes
Energia S.A

ITAPIPOCA
TELECOMUN
ICACOES
INFORMÁTIC
A LTDA e
outos
VM
OPENLINK
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA e outros
WAY.COM
Provedor
Banda Larga
Ltda

Sim
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2017

2.662

30.08.2017

Muxfeldt Marin
& Cia Ltda –
MUXFELDT

2017

2.716

01.09.2017

Celg
Distribuição
S.A - Celg - D

2017

2.754

04.09.2017

CEB
Distribuição
S.A

05.09.2017

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A COSERN

05.09.2017

Copel
Distribuidora –
COPEL D

05.09.2017

Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

2017

2017

2017

2.774

2.733

2.732

2017

2.776

11.09.2017

AES SUL
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A

2017

2.878

13.09.2017

DME
Distribuição
S.A

XMAX
TELECOM
LTDA - ME e
outro
ELETROINFO
R.INTERNET
LTDA. - ME e
outros
RC OLIVEIRA
ELETRÔNICA
E
COMUNICAÇ
ÕES LTDA e
outros
A K DE
SOUZA
MARINHO
ME e outros
G M S MULTI
SOLUCOES
LIDA - ME e
outros
PROLINK
TELECOM
LTDA - ME e
outros
SEITEL SEIXAS
TELECOMUN
ICAÇÕES
EIRELI e
outros
TELEMIDIA
SISTEMAS DE
TELECOMUN
ICACAO
LTDA - ME e
outro

Sul

Processo no
48500.003889/2017-29

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004050/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003996/2017-57

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004113/2017-26

Art. 16 RN 01/99
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2017

2017

2.877

2.876

13.09.2017

Cemig
Distribuição
S.A - CEMIG
D

13.09.2017

Cooperativa de
Eletricidade
Praia Grande CEPRAG

2017

2.875

13.09.2017

Energisa
Paraíba Distribuidora
de Energia S.A

2017

2.874

13.09.2017

Celesc
Distribuição
S.A
EDP Espírito
Santo
Distribuição de
Energia S.A
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica

2017

2.873

13.09.2017

2017

2.872

13.09.2017

2017

3.012

20.09.2017

Bandeirante
Energia S.A

25.09.2017

Energisa
Tocantins
Distribuidora
de Energia S.A
- ETO

2017

3.053

Nitronet Ltda.
Me e outros
R M DOS
SANTOS
INFORMÁTIC
A - ME e
outros
TELIAN DO
BRASIL
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros
PONTONET
COMPUTADO
RES E REDES
LTDA EPP e
outros
SF
INFOREDE
LTDA ME e
outros
HENRIQUE
HONÓRIO
PEREIRA
CABRAL- ME
e outros
Digil 360
Provedores de
Acesso Ltda.ME e outro
Cleyton de
Sales Costa –
ME e outros

Sudeste

Processo no
48500.004109/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004051/2017-52

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003887/2017-30

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003882/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003863/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004115/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99
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2017

3.052

25.09.2017

Rio Grande
Energia S.A RGE

2017

3.051

25.09.2017

Companhia
Piratininga de
Força e Luz CPFL
Piratininga

2017

3.050

25.09.2017

Light Serviços
de Eletricidade
S.A
Companhia de
Transmissão de
Energia
Elétrica
Paulista CTEEP
Energisa Minas
Gerais –
Distribuidora
de Energia S.A

2017

3.049

25.09.2017

2017

3.306

29.09.2017

2017

3.305

20.09.2017

Energisa
Sergipe S.A

2017

2.885

13.10.2017

Energisa Mato
Grosso - EMT

13.10.2017

Energisa Mato
Grosso do Sul
Distribuidora
de Energia S.A
- EMS

2017

2.884

BR Master
Provedor de
Internet Ltda ME e outros
BCNET
SERVIÇOS DE
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros
GRUPOHOST
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA
TELECOMUN
ICAÇÕES
BRASILEIRA
S
S.A.(TELEBR
ÁS) e outros
ANTENOR
CAMPOS
PUCHETTI ME e outros
FASTNET
TELECOM
LTDA e outros
TELECOMUN
ICAÇÕES
BRASILEIRA
S S.A. TELEBRÁS e
outros
DIGITAL NET
INTERNET
SERVICE
PROVIDER
LTDA - ME e
outros

Sul

Processo no
48500.004052/2017-05

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004049/2017-83

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003891/2017-06

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004111/2017-37

Art. 16 RN 01/99
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2017

2017

2.883

3.054

16.10.2017

Eletropaulo

24.10.2017

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2017

3.549

25.10.2017

Energisa SulSudeste
Distribuidora
de Energia S.A

2017

3.548

25.10.2017

Enel
Distribuição
Rio

2017

3.547

25.10.2017

Energisa
Sergipe S.A

2017

3.691

03.11.2017

2017

3.690

03.11.2017

Companhia
Nacional de
Energia
Elétrica CNEE
Companhia
Estadual de
Distribuição de

CTI
COMUNICAÇ
ÃO DE
DADOS E
TECNOLOGI
A LTDA EPF e
outros
A Albanes
Garcia
Tecnologia
Ltda ME e
outros
ABASE
Serviços de
Telecomunicaç
ões
Desenvolvimen
to e
Comercializaçã
o de Softwares
Ltda
ENTORNET
COMERCIO E
SERVIÇOS
LTDA. E
outros
Orion
Telecomunicaç
ões Comércio e
Serviços Ltda e
outros
IFTNET
TELECOMUN
ICACOES
LTDA. E
outros
AMERICA
NET LTDA e
outros

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004114/2017-71

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005733/2017-82

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005730/2017-49

Art. 16 RN 01/99
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Energia
Elétrica CEEE

2017

3.689

03.11.2017

Empresa
Elétrica
Bragantina S.A

2017

3.688

03.11.2017

Energisa
Paraíba Distribuidora
de Energia S.A

2017

3.676

07.11.2017

Bandeirante
Energia S.A

2017

3.675

07.11.2017

Energisa Minas
Gerais Distribuidora
de Energia S.A
- EMG

2017

3.793

17.11.2017

CAIUÁ –
Distribuição de
Energia S.A

2017

3.792

17.11.2017

Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

2017

3.791

17.11.2017

Companhia
Força e Luz do
Oeste - CFLO

CEMIG
Telecomunicac
oes S.A.
(CEMIG
TELECOM) e
outro
BRISANET
SERVIÇOS DE
TELECOMUN
ICACOES
LTDA. E
outros
BENJAMIM
SOUZA
ARGOLO e
outros
BIA PADUA
INTERNET E
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
e outros
L. GARCIA
COMUNICAÇ
ÕES -ME e
outros
Cavalcante de
Lima
Informática ME
DATAFIBRA
TELECOM
INTERCONEX
ÕES
MULTIMÍDIA

Sudeste

Processo no
48500.005728/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.005727/2017-25

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004115/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004050/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005614/2017-20

Art. 16 RN 01/99
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LTDA.-ME e
outros

2017

3.798

20.11.2017

Companhia
Piratininga de
Força e Luz CPFL
Piratininga

2017

3.797

20.11.2017

Celg
Distribuição
S.A - Celg-D

21.11.2017

Energisa
Borborema Distribuidora
de Energia S.A
- EBO

2017

2017

2017

2017

2017

3.868

3.852

3.851

3.850

3.849

ANDERSON
MARCOS
COELHO E
CIA LTDA. E
outros
Fernando Net e
Telecomunicaç
ões Ltda - ME
e outros

Sudeste

Processo no
48500.004049/2017-83

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

MLG Muniz
Informática
Ltda - ME

Nordeste

Processo no
48500.005619/2017-52

Art. 16 RN 01/99

21.11.2017

Copel
Distribuição
S.A

LIGUE
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

21.11.2017

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A Cosern

ASSUNET
LIDA. ME e
outros

Nordeste

Processo no
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

21.11.2017

Companhia Luz
e Força Santa
Cruz

Sudeste

Processo no
48500.004048/2017-39

Art. 16 RN 01/99

21.11.2017

Energisa Mato
Grosso Distribuidora
de Energia S.A

CentroOeste

Processo no
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

FJ Net.com
Provedor de
Internet Ltda ME
CELLONI
DISTRIBUIDO
RA DE EQUIP.
DE
INFORMÁTIC
AE
TECNOLOGI
A LTDA - ME
e outros
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2017

3.844

23.11.2017

Companhia
Jaguari de
Energia - CPFL
Jaguari
Companhia Sul
Paulista de
Energia - CPFL
Sul Paulista
Rio Grande
Energia S.A RGE

2017

3.843

23.11.2017

2017

3.842

23.11.2017

2017

3.841

23.11.2017

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2017

3.840

23.11.2017

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2017

3.959

28.11.2017

CELG
Distribuição
S.A - CELG D

2017

3.926

28.11.2017

Copel
Distribuição
S.A - Copel D

2017

4.017

30.11.2017

Amazonas
Distribuição de
Energia S.A

2017

4.035

01.12.2017

Eletropaulo
Metropolitana

ASCENTY
DATA
CENTERS E
TELECOMUN
ICAÇÕES S.A.
e outro
Ascenty Data
Centers e
Telecomunicaç
ões S/A e outro
ALEXANDRO
SCHUCK –
ME e outros
DIG CARMO
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
LTDA – EPP e
outros
AAM
BOLDRINI
TELECOM –
ME e outros
Netvia Telecom
Provedor de
Internet e
outros
CALAZANS &
de PASUCH
LTDA e outros
Empresa
Brasileira de
Telecomunicaç
ão S/A Embratel e
outros
Megatelecom
Telecomunicaç

Sudeste

Processo no
48500.005620/2017-87

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005618/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004052/2017-05

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004550/2017-40

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004546/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.004556/2017-17

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004508/2017-29

Art. 16 RN 01/99
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Eletricidade de
São Paulo S.A

2017

4.057

04.12.2017

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL Paulista

2017

4.086

06.12.2017

CEB
Distribuição
S.A

2017

4.061

06.12.2017

Ampla Energia
e Serviços S.A

2017

4.112

07.12.2017

2017

4.088

07.12.2017

2017

2017

4.141

4.116

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte COSERN
DME
Distribuição
S.A

11.12.2017

AES SUL
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A

11.12.2017

Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A ESCELSA

ões S/A e
outros
WJ NET
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMÁTIC
A LTDA. E
outros
Global Village
Telecom S.A. e
outro
Acesse
Comunicação
Ltda - ME e
outros
BRISANET
SERVIÇOS DE
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros
Center
Prestadora de
Serviços Ltda
PROCERGS –
CIA DE
PROCESSAM
ENTO DE
DADOS DO
ESTADO DO
RIO GRANDE
DO SUL e
outros
ACESSE
COMUNICAÇ
ÃO LTDA e
outros

Sudeste

Processo no
48500.004553/2017-83

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004549/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004511/2017-42

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004590/2017-91

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004562/2017-74

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004510/2017-06

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004548/2017-71

Art. 16 RN 01/99

230

2017

2017

4.143

4.199

13.12.2017

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

Rio – Cable
Serviços de
Telecomunicaç
ões LTDA e
outro

Sudeste

Processo no
48500.004507/2017-84

Art. 16 RN 01/99

14.12.2017

Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

Marcos e Paulo
Lins Ltda - Me
e outros

Nordeste

Processo no
48500.004589/2017-67

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004551/2017-94

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004552/2017-39

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004547/2017-26

Art. 16 RN 01/99

Plinio Honório
Sartoni - ME

Sudeste

Processo no
48500.004561/2017-20

Art. 16 RN 01/99

Telefônica
Brasil S.A

Sudeste

Processo no
48500.004559/2017-51

Art. 16 RN 01/99

2017

4.193

14.12.2017

Companhia
Piratininga de
Força e Luz –
CPFL
Piratininga

2017

4.192

14.12.2017

Companhia Luz
e Força Santa
Cruz - CPFL

2017

4.223

15.12.2017

Rio Grande
Energia S.A RGE

2017

4.220

15.12.2017

2017

4.229

18.12.2017

Caiuá
Distribuição de
Energia S.A
Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região de
Itu-Mairinque CERIM

AWIO
SOLUÇÕES
EM
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros
GRUPO G1
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros
RIO GRANDE
TECNOLOGI
AE
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA e outros
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2017

2017

2017

4.228

4.260

4.255

18.12.2017

Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região de
Mogi das
Cruzes CERMC

NET Serviços
de
Comunicação
S.A - Filial
NET Mogi das
Cruzes

Sudeste

Processo no
48500.004564/2017-63

Art. 16 RN 01/99

19.12.2017

Centrais
Elétricas do
Pará S.A Celpa

JÚPITER
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros

Norte

Processo no
48500.004509/2017-73

Art. 16 RN 01/99

19.12.2017

Energisa
Tocantins –
Distribuidora
de Energia S.A

SP
Telecomunicaç
ões Ltda

Norte

Processo no
48500.004558/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004557/2017-61

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004555/2017-72

Art. 16 RN 01/99

Acx Telecom
Ltda e outros

Sudeste

Processo no
48500.004512/2017-97

Art. 16 RN 01/99

Sampaio &
Sampaio
Provedores de
Internet Ltda

Sudeste

Processo no
48500.004554/2017-28

Art. 16 RN 01/99

TIM
CELULAR
S.A. e outro

Sul

Processo no
48500.004591/2017-36

Art. 16 RN 01/99

2017

4.250

19.12.2017

Energisa SulSudeste
Distribuidora
de Energia S.A

2017

4.248

19.12.2017

Bandeirante
Energia S.A

2017

4.236

19.12.2017

2017

4.300

20.12.2017

2017

4.316

22.12.2017

CEMIG
Distribuição
S.A - CEMIG
D
Companhia
Leste Paulista
de Energia CPFL Leste
Paulista
Energisa SulSudeste
Distribuidora
de Energia S.A

IZAZ
PROCESSAM
ENTO DE
DADOS
LTDA. E ouros
Algar
Multimídia S/A
e outros
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2017

4.314

22.12.2017

Energisa SulSudeste
Distribuidora
de Energia S.A

2017

4.305

22.12.2017

Companhia
Jaguari de
Energia - CPFL
Jaguari

2017

4.342

26.12.2017

Copel
Distribuição
S.A

2017

4.366

28.12.2017

2018

33

12.01.2018

2018

32

12.01.2018

2018

31

12.01.2018

2018

65

17.01.2018

CELG
Distribuição
S.A - Celg D
Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A
Amazonas
Distribuidora
de Energia S.A
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE-D
Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte COSERN

Algar
Multimídia S.A

Sul

Processo no
48500.004560/2017-85

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004563/2017-19

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004206/2017-51

Art. 16 RN 01/99

￼EMBRATEL
e outros

CentroOeste

Processo no
48500.004244/2017-11

Art. 16 RN 01/99

ATRANET e
outros

Sudeste

Processo no
48500.004241/2017-70

Art. 16 RN 01/99

PRODAM e
outros

Norte

Processo no
48500.004240/2017-25

Art. 16 RN 01/99

ZONA SUL
TELECOM
EIRELI - EPP e
outros

Sul

Processo no
48500.004233/2017-23

Art. 16 RN 01/99

BSB TIC e
outros

Nordeste

Processo no
48500.004238/2017-56

Art. 16 RN 01/99

AVVIO
Soluções em
Telecomunicaç
ões e
Informática
Ltda
E. NOVA
TELECOM ANTONIO
MARCOS
CRUZ & CIA
LTDA-ME e
outros.
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2018

54

17.01.2018

2018

74

19.01.2018

2018

68

19.01.2018

2018

56

Energisa Mato
Grosso –
Distribuidora
de Energia S.A
Light Serviços
de Eletricidade
S.A
Espírito Santo
Centrais
Elétricas S.A ESCELSA

19.01.2018

Elektro
Eletricidade e
Serviços S.A

2018

41

19.01.2018

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2018

44

22.01.2018

CEB
Distribuição
S.A

2018

107

23.01.2018

2018

104

23.01.2018

Cooperativa de
Eletricidade
Praia Grande CEPRAG
Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

SBRUSSI e
SBRUSSI Ltda
- ME

CentroOeste

Processo no
48500.004364/2017-19

Art. 16 RN 01/99

TELEFÔNICA
e outros

Sudeste

Processo no
48500.004237/2017-10

Art. 16 RN 01/99

TIM
CELULAR
S.A. e outros

Sudeste

Processo no
48500.004234/2017-78

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004229/2017-65

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004230/2017-90

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004359/2017-06

Art. 16 RN 01/99

Open
Computadores
Ltda

Sul

Processo no
48500.004232/2017-89

Art. 16 RN 01/99

MJ
VENTURA
LTDA e outro

Nordeste

Processo no
48500.004358/2017-53

Art. 16 RN 01/99

AVVIO
SOLUÇÕES
EM
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMATIC
A LTDA e
outros
RÁPIDO
ACESSO
COMUNICAÇ
ÕES LTDA e
outro
CLICK NET
BRASIL
INFORMÁTIC
AE
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outro

SIM
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Companhia Luz
e Força Santa
Cruz - CPFL
Santa Cruz

2018

75

23.01.2018

2018

108

24.01.2018

2018

179

26.01.2018

2018

132

26.01.2018

Bandeirante
Energia S.A

02.02.2018

Companhia Luz
e Força de
Mococa CPFL Mococa

2018

121

2018

358

19.02.2018

2018

357

19.02.3018

2018

210

21.02.2018

Rio Grande
Energia S.A RGE
Empresa Força
e Luz João
Cesa Ltda EFLJC

Concessionária
Linhas de
Xingú
Transmissora
de Energia S.A
- LXTE
Linhas de
Macapá
Transmissora
de Energia S.A
- LMTE
Ampla Energia
e Serviços S.A

TERA
Comércio e
Serviços de
Telecomunicaç
ões Ltda
SILVEIRA &
ZIQUINATTI
LTDA e outros
ENGEPLUS
TELECOM
LTDA. - EPP e
outros
ANTÔNIO
FERNANDO
DE SOUZA
CASAS - ME e
outro
MINAS
GERAIS
TELECOMUN
ICAÇÕES
EIRELE - ME
e outros

Sudeste

Processo no
48500.004360/2017-22

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004228/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004366/2017-08

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004235/2017-12

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004356/2017-64

Art. 16 RN 01/99

Agile
Telecomunicaç
ões Ltda

Norte

Processo no
48500.000782/2018-18

Art. 16 RN 01/99

Agile
Telecomunicaç
ões Ltda

Norte

Processo no
48500.000781/2018-65

Art. 16 RN 01/99

FSI TELECOM
LTDA e outros

Sudeste

Processo no
48500.004204/2017-61

Art. 16 RN 01/99
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2018

196

21.02.2018

Companhia
Força e luz do
Oeste - CFLO

2018

195

21.02.2018

Caiuá
Distribuição de
Energia S.A,

21.02.2018

Companhia
Jaguari de
Energia –
CPFL Jaguari

21.02.2018

Companhia
Leste Paulista
de Energia –
CPFL Leste
Paulista

2018

2018

2018

194

184

181

21.02.2018

2018

164

21.02.2018

2018

142

21.02.2018

2018

131

21.02.2018

Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia COELBA
Empresa Força
e Luz de
Urussanga Ltda
- EFLUL
Cemig
Distribuição
S.A
Energisa
Sergipe
Distribuidora
de Energia S.A

IPÊ
INFORMÁTIC
A EIRELI e
outros
REDE Telecom Ltda ME
SAMM
SOCIEDADE
DE
ATIVIDADES
EM
MULTIMÍDIA
LTDA e outro
AVVIO
Soluções em
Telecomunicaç
ões e
Informática
S.A
GD Serviços
Internet Ltda
CONTATO
INTERNET
EIRELI - EPP e
outros
CONECTV
LTDA - ME e
outro
COLARES
PROVEDOR E
SERVIÇOS DE
INTERNET
LTDA e ouros

Sul

Processo no
48500.004205/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004245/2017-58

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004246/2017-01

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004361/2017-77

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004362/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004357/2017-17

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004363/2017-66

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004365/2017-55

Art. 16 RN 01/99
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2018

2018

2018

2018

2018

95

72

544

600

599

21.02.2018

Companhia
Piratininga de
Força e Luz –
CPFL
Piratininga

21.02.2018

AES Sul
Distribuidora
Gaúcha de
Energia S.A

27.03.2018

Eletropaulo
Metropolitana
Eletricidade de
São Paulo S.A

03.04.2018

Energisa
Sergipe
Distribuidora
de Energia S.A

03.04.2018

2018

586

03.04.2018

2018

693

04.04.2018

Energisa
Tocantins Distribuidora
de Energia S.A
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE-D
Empresa de
Distribuição de
Energia Vale

Sudeste

Processo no
48500.004236/2017-67

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004227/2017-76

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99

MARCIO
MEIRELES
DE SOUZA
INFORMÁTIC
A-ME e outro

Sul

Processo no
48500.00003863/201781

Art. 16 RN 01/99

Oi Móvel S.A

Sudeste

Processo no
48500.004114/2017-71

Art. 16 RN 01/99

BREM e outros

ROBERTO
KELLER,
VANDERLAN
DA SILVA
MACHADO ME e ouro
TECHCOM
COMUNICAÇ
ÃO,
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
LTDA.-ME e
outros
ABNET
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA- ME e
outros
BERTONE
MARTINS
ALCANFORME e outros.
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2018

652

04.04.2018

Paranapanema
S.A
Companhia
Força e Luz do
Oeste - CFLO

2018

626

04.04.2018

Companhia
Energética do
Ceará COELCE

2018

625

05.04.2018

EDP São Paulo
Distribuição de
Energia S.A

10.04.2018

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A Cosern

2018

590

2018

785

12.04.2018

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2018

694

09.04.2018

Celesc
Distribuição
S.A

2018

653

12.04.2018

2018

615

12.04.2018

Empresa
Elétrica
Bragantina S.A
Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

Sul

Processo no
48500.005614/2017-20

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004115/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003887/2017-30

Art. 16 RN 01/99

Telemar Norte
Leste S.A

Sudeste

Processo no
48500.005615/2017-74

Art. 16 RN 01/99

VIVANET
INFORMÁTIC
A LTDA-ME e
outros

Nordeste

Processo no
48500.004050/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Oi S.A
BNET
SOLUÇÕES
EM
INTERNET
LTDA-ME e
outros
IVELOZ
TELECOM
SERVIÇOS
EM
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros
GERALDO
MARQUES
DA SILVAME e outro
QUICKNET
TELECOM
LTDA - EPP e
outro
ALEXANDRE
TOMASELLI
& CIA LTDAME e outro

238

2018

2018

614

589

12.04.2018

Companhia Luz
e Força de
Mococa –
CPFL Mococa

12.04.2018

Ampla Energia
e Serviços S.A

2018

543

12.04.2018

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2018

542

12.04.2018

Copel
Distribuição
S.A

2018

782

16.04.2018

Companhia Luz
e Força Santa
Cruz – CPFL
Santa Cruz

2018

786

23.04.2018

Rio Grande
Energia S.A RGE

2018

773

23.04.2018

2018

706

23.04.2018

2018

646

09.05.2018

Cemig
Distribuição
S.A
Companhia Sul
Paulista de
Energia - CPFL
Sul Paulista
Companhia
Piratininga de

Falemais
Comunicações
LTDA - EPP

Sudeste

Processo no
48500.004053/2017-41

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004048/2017-39

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004052/2017-05

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004109/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Smanet
Informática
Ltda - Me

Sudeste

Processo no
48500.005618/2017-16

Art. 16 RN 01/99

HFNET
TELECOMUN

Sudeste

Processo no
48500.004049/2017-83

Art. 16 RN 01/99

TELECOMUN
ICAÇÕES S.
GONÇALVES
LTDA-ME e
outros
EES
Comunicação
Multimídia
LTDA - EPP
IMPACTNET
INSTALADOR
A DE
EQUIPAMEN
TOS DE
COMUNICAÇ
ÃO LTDA e
outro
CEDNET
SERVIÇOS DE
INTERNET
LTDA e outros
ADD
TECNOLOGI
A LTDA-ME e
outros
FIBER NET
LTDA-MT e
outros

239

2018

818

10.05.2018

Força e Luz –
CPFL
Piratininga
Companhia
Jaguari de
Energia - CPFL
Jaguari

2018

819

15.05.2018

Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia COELBA

2018

63

12.06.2018

Celesc
Distribuição
S.A

2018

1.191

13.06.2018

Companhia
Força e Luz do
Oeste - CFLO

11.07.2018

Energisa Mato
Grosso Distribuição de
Energia S.A

2018

2018

1.499

1.475

11.07.2018

2018

1.545

12.07.2018

2018

1.557

16.07.2018

Energisa Mato
Grosso do Sul –
Distribuidora
S.A
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE - D
Eletropaulo
Metropolitana

ICAÇÕES
LTDA- ME e
outros
Companhia
Jaguari de
Energia - CPFL
Jaguari
GIGASAT
SERVIÇOS DE
PROCESSAM
ENTO DE
DADOS
LTDA- ME
outro.
DIOGO
CÁSSIO
CABRAL ME
e outro
COPEL
Telecomunicaç
ões S.A
RODRIGO
JOSÉ
MARASCA &
CIA LTDAME e outros
USONET
TECNOLOG
LTDA -EPP e
outros

Sudeste

Processo no
48500.005620/2017-87

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.005613/2017-85

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004226/2017-21

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005614/2017-20

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004111/2017-37

Art. 16 RN 01/99

SMARSUL
CONECT
FREY LTDAME e outros

Sul

Processo no
48500.003863/2017-81

Art. 16 RN 01/99

W.J. Internet

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99
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2018

2018

2018

2018

1.544

1.500

1.486

1.485

16.07.2018

Eletricidade de
São Paulo S.A
Energisa
Sergipe –
Distribuidora
de Energia S.A

16.07.2018

Energisa
Paraíba Distribuição de
Energia S.A

16.07.2018

CERIM –
Cooperativa de
Eletricidade e
Desenvolvimen
to da Região de
Itu-Mairinque

16.07.2018

Energisa
Tocantins –
Distribuição de
Energia S.A

2018

1.473

16.07.2018

COPEL
Distribuição
S.A

2018

1.580

20.07.2018

EDP São Paulo
Distribuição de
Energia S.A

2018

1.570

20.07.2018

2018

1.632

25.07.2018

DME
Distribuição
S.A
Eletropaulo
Metropolitana

Netiz Telecom
Ltda - ME
DB3
SERVIÇOS DE
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outro.
SAMM SOCIEDADE
DE
ATIVIDADE
EM
MULTIMIDIA
LTDA e outro
TOLEDO
INFO LTDAME e outros
BRASILNET
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA. E
outros
SANNET
DRIN
PROVEDORE
S LTDA- ME e
outros
ALGAR
MULTIMÍDIA
S/A e outro.
Flash Serviços
em Fibra

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004559/2017-51

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004115/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004113/2017-26

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99
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Eletricidade de
São Paulo S.A
2018

1.631

25.07.2018

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2018

1.630

25.07.2018

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2018

1.629

25.07.2018

Companhia
Energética do
Ceará - Coelce

27.07.2018

Energisa SulSudeste Distribuição de
Energia S.A

27.07.2018

Companhia
Energética do
Ceará COELCE

27.07.2018

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A COSERN

2018

2018

2018

1.579

1.573

1.569

2018

1.568

27.07.2018

Ampla Energia
e Serviços S.A

2018

2.175

25.09.2018

Linhas de
Taubaté

Óptica LTDA ME e outors
NDC
Telecomunicaç
ões LTDA ME
Route Way
Telecomunicaç
ões e Serviços
Eireli - ME
INFOTECHNE
T
INFORMATIC
AE
ASSISTENCIA
TECNICA
LTDA - EPP e
outros.
BORGES
PEREIRA &
CIA LTDAEPP e outros.
ALUISIO
WENDEL C.
DA SILVA
INTERNET ME e outros.
Alexandre Lace
Rodrigues ME
LINK WEB
TELECOM
LTDA-ME e
outros.
Internexa Brasil
Operadora de

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004937/2018-87

Art. 16 RN 01/99

242

2019

3

04.01.2019

Transmissora
de Energia S.A
- LTTE
Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia COELBA

2019

1.023

10.04.2019

Companhia
Energética do
Maranhão CEMAR

2019

1.022

10.04.2019

Enel
Distribuição
Rio

2019

1.021

10.04.2019

CEB
Distribuição
S.A

10.04.2019

Energisa Mato
Grosso Distribuidora
de Energia

2019

1.020

2019

1.019

10.04.2019

Companhia Sul
Sergipana de
Eletricidade SULGIPE

2019

1.011

10.04.2019

Enel
Distribuição
São Paulo

Telecomunicaç
ões S.A.

Use
Telecomunicaç
ões Ltda - ME
TELECOMUN
ICAÇÕES
BRASILEIRA
S S.A TELEBRÁS e
outros
INTERNET
NORTE
FLUMINENSE
DE CAMPOS
LTDA -ME e
outros.
WJ SERVIÇOS
TELECOM
LTDA - ME e
outros.
Set Soluções
Tecnológicas e
informática
LTDA-ME
CELINET
INFORMÁTIC
A LTDA CELINET e
outro.
TAVTEL
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA - EPPP
e outros.

Nordeste

Processo no
48500.005613/2017-85

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.001437/2019-74

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.001438/2019-19

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99
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2019

1.010

10.04.2019

Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia COELBA

2019

1.009

10.04.2019

Enel
Distribuição
Goiás

2019

1.008

10.04.2019

Copel
Distribuição
S.A

2019

1.007

10.04.2019

Enel
Distribuição
Ceará

11.04.2019

Energisa
Paraíba –
Distribuidora
de Energia S.A

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2019

2019

1.036

1.035

11.04.2019

MMA
ACESSÓRIOS
E SERVIÇOS
DE
INFORMÁTIC
A LTDA-EPP e
outros
EMERSON
AQUINO
ALVES e
outros
D.N.B.R
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA-ME e
outros.
FRANCICO
MARQUES
VIEIRA
GONÇALVES
- ME e outros

Nordeste

Processo no
48500.005613/2017-85

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Sebastião Diniz
Simão - M

Nordeste

Processo no 48500.
003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

PLANET SAT
TELECOM ASSESSORIA,
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃ
O DE
SISTEMAS DE
TV
COOLETIVA
LTDA -ME e
outros.

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99
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2019

1.034

11.04.2019

2019

1.033

11.04.2019

2019

1.032

11.04.2019

2019

1.110

17.04.2019

2019

2019

2019

1.109

1.108

1.106

17.04.2019

17.04.2019

17.04.2019

RGE Sul
Distribuidora
de Energia

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A COSERN
Muxfeld Marin
e Cia Ltda
Cooperativa
Regional de
Energia
Taquari Jacuí CERTAJA
Energia
Departamento
Municipal de
Energia de Ijuí
- DEMEI
Cooperativa de
Prestação de
Serviços
Públicos de
Distribuição de
Energia
Elétrica –
Senador
Esteves Júnior CEREJ
Cooperativa de
Eletrificação
Rural de Morro
da Fumaça

GPSNET
PROEDOR DE
ACESSO A
REDES DE
COMUNICAÇ
ÕES LTDA e
outro.

Sul

Processo no
48500.003996/2017-57

Art. 16 RN 01/99

Telecomunicaç
ões Brasileiras
S.A TELEBRÁS

Nordeste

Processo no
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

Paim Telecom
Eireli - ME

Sul

Processo no
48500.003889/2017-29

Art. 16 RN 01/99

TECMIDIAW
EB LTDA -ME
e outros.

Sul

Processo no
48500.001452/2019-12

Art. 16 RN 01/99

SULCOM
INFORMMÁT
ICA LTDA e
outros.

Sul

Processo no
48500.001451/2019-78

Art. 16 RN 01/99

BRFIBRA
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros.

Sul

Processo no
48500.001450/201923,

Art. 16 RN 01/99

TEKY
INTERNET
EIRELI ME e
outros.

Sul

Processo no
48500.001444/2019-76

Art. 16 RN 01/99
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LTDA CERMOFUL

2019

2019

2019

1.105

1.104

1.058

17.04.2019

Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região de
São José do Rio
Preto - CERRP

17.04.2019

Companhia
Hidroelétrica
São Patrício
S.A - CHESP

17.04.2019

Energisa Minas
Gerais –
Distribuidora
de Energia S.A

2019

1.057

17.04.2019

Cemig
Distribuição
S.A – CEMIGD

2019

1.056

17.04.2019

EDP São Paulo

2019

1.055

17.04.2019

2019

1.054

17.04.2019

Empresa Força
e Luz João
Cesa Ltda
Cooperativa de
Eletrificação
Desenvolvimen
to da Região de

N4
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA-ME e
outro.
MELO
TELECOMUN
ICAÇÃO
LTDA-ME e
outros.
COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE MINAS
GERAIS CEMIG e
outros
BRUNO N S
MOREIRA COMUNICAÇ
ÃO ME e
outros.
Avvio Soluções
em
Telecomunicaç
ões e
Informática
S.A,
Cnet Provedor
de Internet Ltda
ME
Vianet
Telecomunicaç
ão e internet
LTDA

Sudeste

Processo no
48500.001443/2019-21

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.001436/2019-20

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004109/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004115/2017-15

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004366/2017-08

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001442/2019-87

Art. 16 RN 01/99
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Itu – Mairingui
- CERIM

2019

1.047

17.04.2019

Energisa
Sergipe –
Distribuidora
de Energia S.A

2019

1.046

17.04.2019

Nova Palma
Energia Ltda

2019

1.045

17.04.2019

2019

1.044

17.04.2019

2019

2019

2019

1.043

1.111

1.107

17.04.2019

24.04.2019

24.04.2019

Companhia
Energética de
Pernambuco –
CELPE
Companhia
Piratininga de
Força e Luz –
CPFL
Piratininga
Energisa Sul
Sudeste Distribuição de
Energia S.A
Cooperativa
Mista Cocal do
Sul COOPERCOC
AL
Centrais
Elétricas de
Rondônia S.A CERON

ROSIVANIA
DAS
VIRGENS
SANTOS
EIRELI - ME e
outros.
BISCHOFF E
SILVA LTDA
e outro

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo nº
48500.001439/2019-63

Art. 16 RN 01/99

Saulo J. de
Mora Borba ME

Nordeste

Processo nº
48500.004050/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Arikinet
Internet LTDA
-ME

Sudeste

Processo nº
48500.004049/2017-83

Art. 16 RN 01/99

NET
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇ
ÃO S.A e outro

Sul

Processo nº
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

ATEKY
INTERNET
EIRELI-ME e
outro

Sul

Processo nº
48500.001453/2019-67

Art. 16 RN 01/99

SPEED
TRAVEL
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA - ME e
outros.

Norte

Processo nº
48500.001449/2019-07

Art. 16 RN 01/99
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2019

3.059

08.11.2019

2019

3.058

08.11.2019

2019

2019

3.057

3.056

08.11.2019

08.11.2019

Cooperativa de
Eletrificação
Anita Garibaldi
- Cergal
DME
Distribuição
S.A

Hidropan
Distribuição de
Energia S.A

Cooperativa
Regional de
Eletrificação
Rural do Alto
Uruguai Creral
Centrais
Elétricas de
Carazinho S.A
- Eletrocar

BRASIL
TELECOM
S.A e outros.

Sul

Processo nº
48500.003946/2019-31

Art. 16 RN 01/99

Telefônica
Brasil S.A

Sudeste

Processo nº
48500.004113/2017-26

Art. 16 RN 01/99

MKANET
SERVIÇOS E
COMÉRCIO
DE
INFORMÁTIA
EIRELI - EPP e
outro

Sul

Processo nº
48500.004934/2019-24

Art. 16 RN 01/99

Claro S.A

Sul

Processo nº
48500.004932/2019-35

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo nº
48500.004933/2019-80

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo nº
48500.003863/2017-81

Art. 16 RN 01/99

SULCOM
INFORMÁTIC
A LTDA e
outro
ORIA ELIZA
HUGO
CARRASCO e
outros

2019

3.055

08.11.2019

2019

3.054

08.11.2019

CEEE
Distribuição

08.11.2019

Cooperativa de
Eletrificação da
Região de
Itapecerica da
Serra - Ceris

Telefônica
Brasil S.A

Sudeste

Processo nº
48500.003945/2019-97

Art. 16 RN 01/99

08.11.2019

Cooperativa
Pioneira de
Eletrificação Coopera

BANDATURB
O PROVEDOR
DE
INTERNET e
outro.

Sul

Processo nº
48500.003944/2019-42

Art. 16 RN 01/99

2019

2019

3.053

3.052
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2019

2019

3.051

3.050

08.11.2019

Energisa Mato
Grosso do Sul Distribuidora
de Energia S.A.

08.11.2019

Energisa
Tocantins Distribuidora
de Energia S.A

2019

3.049

08.11.2019

2019

3.048

08.11.2019

2019

3.047

08.11.2019

2019

3.046

08.11.2019

2019

3.045

08.11.2019

2019

3.044

08.11.2019

Energisa Nova
Friburgo Distribuidora
de Energia S.A.
Energisa
Borborema Distribuidora
de Energia S.A
Cooperativa de
Distribuição de
Energia –
Creluz-D
Cooperativa
Regional de
Energia
Taquari Jacuí Certaja Energia
Departamento
Municipal de
Energia de Ijuí
- Demei
Companhia
Hidroelétrica
São Patrício
S.A - Chesp

FIBRA PLUS
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA (FIBRA
PLUS) e outros
MEGA NET
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA (MEGA
NET) e outros

CentroOeste

Processo nº
48500.004111/201737,

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo nº
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Telefônica
Brasil S.A

Sudeste

Processo nº
48500.003942/2019-53

Art. 16 RN 01/99

TELEFÔNICA
BRASIL S.A. e
outros

Sudeste

Processo nº
48500.005619/2017-52

Art. 16 RN 01/99

MAICON
ANTONIO
STEFFENS e
outros.

Sul

Processo nº
48500.003943/2019-06

Art. 16 RN 01/99

TECMIDIAW
EB LTDA ME e outros.

Sul

Processo nº
48500.001452/2019-12

Art. 16 RN 01/99

CLIC RÁPIDO
EIRELI LTDA e outro.

Sul

Processo nº
48500.001451/2019-78

Art. 16 RN 01/99

CENTER
MEDIA
INFORMÁTIC
A EIRELI-ME
e outro.

CentroOeste

Processo nº
48500.001436/2019-20

Art. 16 RN 01/99
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2019

2019

2019

2019

3.043

3.042

3.041

3.040

08.11.2019

Energisa Minas
Gerais –
Distribuidora
de Energia S.A

08.11.2019

Energisa
Sergipe Distribuidora
de Energia S.A

08.11.2019

08.11.2019

Companhia
Energética de
Pernambuco Celpe
Energisa Sul
Sudeste –
Distribuidora
de Energia S.A

2019

3.039

08.11.2019

Energisa
Paraíba Distribuidora
de Energia S.A

2019

3.038

08.11.2019

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2019

3.037

08.11.2019

RGE Sul
Distribuidora
de Energia

CARATINGA
INFORMÁTIC
A LTDA e
outro
BK
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA-ME e
outros.
Intelig
Telecomunicaç
ões Ltda
RODRIGO
FERNANDES
MINIELLO ME
ONDANET
PROVEDOR
DE
INTERNET
EIRELI e
outros
PLANET SAT
TELECOM ASSESSORIA,
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃ
O DE
SISTEMAS DE
TV
COLETIVA
LTDA. ME e
outro.
Tknet
Comércio de
Equipamentos

Sudeste

Processo nº
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo nº
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo nº
48500.004050/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo nº
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo nº
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo nº
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo nº
48500.003996/2017-57

Art. 16 RN 01/99
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2019

2019

3.036

3.035

08.11.2019

08.11.2019

Companhia
Energética do
Rio Grande do
Norte S.A Coserne
Companhia Sul
Sergipana de
Eletricidade –
Sulgipe
Energisa Mato
Grosso Distribuidora
de Energia S.A

2019

3.034

08.11.2019

2019

3.033

08.11.2019

CEB
Distribuição
S.A

2019

3.032

08.11.2019

Enel
Distribuição
Rio

2019

3.031

08.11.2019

Enel
Distribuição
São Paulo

08.11.2019

Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia - Coelba

2019

3.030

de Informática
Ltda.
Arruda &
Monteiro
Serviços de
Acesso a
Internet Ltda ME
Inovar Telecom
Ltda
ADELMO
VIEIRA
PADILHA ME e outros
GLOBAL
LINK
TECNOLOGI
A EIRELI EPP e outros.
NOVA
INFRAESTRU
TURA
LOCAÇÕES E
PARTICIPAÇ
ÕES LTDA e
outros.
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA e outros
CEMIG
TELECOMUN
ICAÇÕES S.A.
e outros.

Nordeste

Processo nº
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo nº
48500.001438/2019-19

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo nº
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.005613/2017-85

Art. 16 RN 01/99
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2019

3.029

08.11.2019

Enel
Distribuição
Góias

2019

3.028

08.11.2019

Copel
Distribuição
S.A

2019

3.027

08.11.2019

Enel
Distribuição
Ceará

2020

1.082

22.04.2020

Enel
Distribuição
São Paulo

22.04.2020

Companhia
Energética do
Maranhão CEMAR

22.04.2020

Energisa Mato
Grosso Distribuidora
de Energia S.A

2020

2020

1.081

1.073

2020

1.113

23.04.2020

Companhia
Energética de
Pernambuco CELPE

2020

1.112

23.04.2020

Rio Grande do
Norte S.A Cosern

2020

1.111

23.04.2020

CEEE
Distribuição

BRFIBRA
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros.
ANGELA
MARIA
RHINHEIMER
- ME e outro.
HORACIO
MACHADO
DE AQUINO ME e outros.
WUZU
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA EPP e
outro
ECP
SARMENTO SIVNET e
outros
REDE
NACIONAL
DE ENSINO E
PESQUISA RNP e outros
VCNET
PROVEDORA
DE
INTERNET
LTDA
ALGAR
MULTIMÍDIA
S/A e outro.
AS NET
INFORMÁTIC
AE

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.001437/2019-74

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004050/2017-16

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003884/2017-04

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003863/2017-81

Art. 16 RN 01/99
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2020

1.110

23.04.2020

Enel
Distribuição
Rio

2020

1.097

23.04.2020

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2020

1.096

23.04.2020

Eletrosul
Centrais
Elétricas S.A

2020

1.095

23.04.2020

Enel
Distribuicao
Ceará

2020

1.094

23.04.2020

Ceb
Distribuição
S.A

27.04.2020

Cooperativa de
Eletrificação
Desenvolvimen
to da Região de
Itu – Mairinque
- CERIM

27.04.2020

Enel
Distribuição
Goiás

2020

2020

1.125

1.124

INTERNET
LTDA e outor.s
TELIAN DO
BRASIL
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros.
PAULO
ROBERTO
SENNA DIAS
INFORMÁTIC
A - ME e
outros.
ADYL NET
ACESSO À
INTERNET
LTDA e outros.
JOANA
MARIA
LEMOS DA
SILVA e
outros.
A.I.R.
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇ
ÃO LTDA ME e ouros.

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.000425/2020-66

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

América Net
Ltda

Sudeste

Processo no
48500.001442/2019-87

Art. 16 RN 01/99

AMIRO
RIBEIRO DE
SOUZA NETO
-ME e outros.

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

253

2020

2020

1.123

1.121

27.04.2020

Companhia Sul
Sergipana de
Eletricidade SULGIPE

27.04.2020

Energisa
Sergipe Distribuidora
de Energia S.A

2020

1.120

27.04.2020

Energisa
Paraíba –
Distribuidora
de Energia S.A

2020

1.132

28.04.2020

Copel
Distribuição
S.A

28.04.2020

Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia - Coelba

29.04.2020

Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região de
São José do Rio
Preto - CERRP

2020

2020

1.131

1.148

2020

1.147

29.04.2020

Cooperativa
Pioneira de
Eletrificação Coopera

2020

1.146

29.04.2020

Hidropan
Distribuição de
Energia S.A

CELINET
INFORMÁTIC
A LTDA e
outro.
ELIZANDRO
RODRIGUES
DE JESUS
DANTAS e
outros.
MARCIO
LUIZ
LUCENA DE
ANDRADE ME e ouros.
A. HIKARU
KAMIDE SCM -ME e
outro
COMPANHIA
NACIONAL
PARA
INCLUSÃO
DIGITAL
LTDA

Telefônica
Brasil S.A.

Netfacil
Provedor de
Internet Via
Rádio e
Informática
Eireli
MKANET
SERVIÇOS E
COMÉRCIO

Nordeste

Processo no
48500.001438/2019-19

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.005613/2017-85

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001443/2019-21

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003944/2019-24

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004934/2019-24

Art. 16 RN 01/99

254

DE
INFORMÁTIC
A EIRELI e
ouros.
2020

1.145

29.04.2020

2020

1.134

29.04.2020

Energisa
Tocantins
Distribuidora
de Energia S.A
Cooperativa
Regional de
Eletrificação
Rural do Alto
Uruguai CRERAL

2020

1.133

29.04.2020

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2020

1.174

06.05.2020

Elektro Eletricidade e
Serviços S.A

2020

1.173

06.05.2020

Enel GO

2020

1.172

06.05.2020

Cemig
Distribuição
S.A

06.05.2020

Centrais
Elétricas de
Carazinho S.A
ELETROCAR

2020

1.171

G4NET
PROVEDOR
LTDA- ME

Norte

Processo no
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Claro S.A

Sul

Processo no
48500.004932/2019-35

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004229/2017-65

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004109/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004933/2019-80

Art. 16 RN 01/99

NOROESTEC
OM
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros.
H-NET
TELECOM
LTDA e outros.
ÁGIL
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros.
A.G.N.
TELECOMUN
ICAÇÕES E
COMÉRCIO
LTDA-ME e
outros.
ALGAR
SOLUÇÕES
TIC S.A e
outro.
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2020

2020

1.281

1.280

07.05.2020

07.05.2020

Energisa
Paraíba Distribuidora
de Energia S.A
Energisa
PaEnergisa Sul
- Sudeste Distribuição de
Energia
S.Araíba Distribuidora
de Energia S.A

2020

1.286

08.05.2020

Energisa Minas
Gerais Distribuidora
de Energia S.A

2020

1.285

08.05.2020

Enel
Distribuição
São Paulo

08.05.2020

Energisa Mato
Grosso do Sul
Distribuidora
de Energia S.A

13.05.2020

CEB
Distribuição
S.A

2020

2020

1.284

1.334

2020

1.330

13.05.2020

2020

1.329

13.05.2020

Centrais
Elétricas de
Carazinho S.A
- Eletroca
Cooperativa de
Eletrificação
Desenvolvimen
to da Região de

STARNET
LTDA e outros.

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

ALLIANCE
TELECOM
IBIRAREMA
LTDA e outros.

Sul

Processo no
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004111/2017-37

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.004933/2019-80

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.001442/2019-87

Art. 16 RN 01/99

SAMIR
MANSUR
RODRIGUES
DA SILVA ME e outros.
NEWAVE
TECNOLOGI
A
INFORMAÇÃ
O LTDA e
outros.
NATIVA
NETWORK
LTDA e outros.
CONECT TEC
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA
VIVA
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros.
G2G Serviços
de
Comunicação e
Comércio de
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Itu – Mairinque
- CERIM

2020

1.328

13.05.2020

Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região de
São José do Rio
Preto - Cerrp

2020

1.324

13.05.2020

CEEE
Distribuição

2020

1.323

13.05.2020

Copel
Distribuição
S.A

2020

1.309

13.05.2020

Enel
Distribuição
Rio

13.05.2020

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPF

13.05.2020

Energisa
Borborema EBO

13.05.2020

Energisa
Sergipe Distribuidora
de Energia S.A

2020

2020

2020

1.308

1.307

1.306

Produtos
Eletrônicos
Ltda
ONDALINK
TELECOM
LTDA - ME e
outros.
FKNET
WIRELESS
TELECOM e
outros.
MARCIO
JOSÉ
GONZALES
ME e outros.
TELIAN DO
BRASIL
TELECOMUN
ICAÇÕES E
INFORMÁTIC
A LTDA e
outro.
AA TELECOM
LTDA e outros.
Brisanet
Serviços de
Telecomunicaç
ões Ltda
ELIZANDRO
RODRIGUES
DE JESUS
DANTAS e
outro.

Sudeste

Processo no
48500.004933/2019-80

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003863/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.005619/2017-52

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99
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2020

2020

2020

2020

2020

2020

1.163

1.162

1.161

1.160

1.159

1.631

15.05.2020

Companhia
Energética de
Alagoas S.A Ceal

15.05.2020

Energisa Mato
Grosso do Sul
Distribuidora
de Energia S.A

15.05.2020

Energisa Sul Sudeste Distribuição de
Energia S.A

15.05.2020

Energisa Minas
Gerais Distribuidora
de Energia S.A

15.05.2020

Centrais
Elétricas do
Pará S.A Celpa

10.06.2020

Energisa SulSudeste Distribuição de
Energia S.A

2020

1.630

10.06.2020

Energisa
Paraíba –
Distribuidora
de Energia S.A

2020

1.629

10.06.2020

RGE Sul
Distribuidora

EDMILSON
DE LIMA
ARAÚJO VISNET
TELECOM e
outros.
IVR
INFORMÁTIC
A LTDA-EPP e
outros.
ONLINE
ASSIS
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outro.
NEXT
TELECOMUN
ICAÇÕES DO
BRASIL
LTDA e outros.
A&G
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA - EPP e
outros.
LIFE
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇ
ÃO
MULTIMÍDIA
LTDA e outros.
SEVERINO
RAMIRO
OLIVEIRA
TEOTONIO e
outros.
BOM TEMPO
SEVIÇOS DE
COMUNICAÇ

Nordeste

Processo no
48500.000427/2020-55

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004111/2017-37

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Norte

Processo no
48500.004509/2017-73

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003996/2017-57

Art. 16 RN 01/99
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de Energia S.A
- RGE

2020

1.628

10.06.2020

CEB
Distribuição
S.A

2020

1.624

10.06.2020

Enel
Distribuição
Rio

2020

1.623

10.06.2020

Enel
Distribuição
São Paulo

2020

1.622

10.06.2020

Enel
Distribuição
Goiás

2020

1.621

10.06.2020

Copel
Distribuição
S.A

2020

1.637

12.06.2020

Energisa
Borborema Distribuidora
de Energia S.A

2020

1.636

12.06.2020

Cooperativa
Regional de

ÃO
MULTIMÍDIA
EIRELI e
outros.
Camon
Provedor e
Soluções em
Internet Ltda ME
APSYS
CLOUD
TECNOLOGI
AE
INFORMÁTIC
A LTDA e
outros.
A&D
PROVEDOR
DE INTERNT
LTDA e outros.
ATLAS
TECNOLOGI
A EM
INFORMÁTIC
A EIRELI e
outros.
ADRIANÓPO
LIS
SOLUÇÕES
TECNOLÓGIC
A LTDA e
outros.
Imaxx
Comércio e
Serviços de
Telecomunicaç
ões Ltda
BRFIBRA
TELECOMUN

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003998/2017-46

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005619/2017-52

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.001452/2019-12

Art. 16 RN 01/99
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Energia
Taquari Jacuí Certaja Energia

2020

2020

2020

2020

1.635

1.634

1.667

1.666

12.06.2020

Energisa Minas
Gerais Distribuidora
de Energia S.A

12.06.2020

Energisa
Sergipe Distribuidora
de Energia S.A

16.06.2020

Cooperativa de
Eletrificação de
Braço do Norte
CERBRANOR
TE

16.06.2020

Equatorial
Energia
Maranhão

2020

1.665

16.06.2020

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2020

1.664

16.06.2020

Energisa Mato
Grosso do Sul

ICAÇÕES
LTDA outros.
NFOLINE
COMUNICAÇ
ÕES E
INFORMAÇÕ
ES
ELETRONICA
S LTDA e
outros.
JC NET SERVIÇOS DE
INFORMÁTIC
AE
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA – ME e
outros.
ENGEPLUS
TELECOM
LTDA e outros
SPEED
CONNECT
TECNOLOGI
AE
EQUIPAMEN
TO LTDA ME e outros.
A. I.P.
INTERNET
TECNOLOGI
A EIRELI ME
e outros.
MHNET
TELECOMUN

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.004108/2017-13

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003271/2020-64

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.001437/2019-74

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.004111/2017-37

Art. 16 RN 01/99
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Distribuidora
de Energia S.A

2020

2.107

22.07.2020

2020

2.106

22.07.2020

2020

2.105

22.07.2020

2020

2.104

22.07.2020

2020

2.126

24.07.2020

2020

2.125

24.07.2020

2020

2.124

24.07.2020

2020

2.123

24.07.2020

2020

2.122

24.07.2020

Enel
Distribuição
São Paulo
Companhia de
Eletricidade do
Estado da
Bahia - Coelba
Enel
Distribuição
Goiás
Enel
Distribuição
Ceará
Companhia
Estadual de
Distribuição de
Energia
Elétrica CEEE-D
Cooperativa
Pioneira de
Eletrificação Coopera
Energisa
Tocantins
Distribuidora
de Energia S.A
Energisa
Paraíba
Distribuidora
de Energia S.A
Energisa Mato
Grosso -

ICAÇÕES
EIRELI e
outros.
CONNECTCE
U TELECOM
LTDA e outors.

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.005613/2017-85

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003867/2017-69

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003865/2017-70

Art. 16 RN 01/99

ALGAR
SOLUÇÕES
EM TIC S/A e
outros.

Sul

Processo no
48500.003863/2017-81

Art. 16 RN 01/99

Oi S.A

Sul

Processo no
48500.003944/2019-24

Art. 16 RN 01/99

RODRIGO
OLIVEIRA DE
SOUZA

Norte

Processo no
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99

MA
Informática
Ltda

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

VIA RADIO
NET
COMUNICAÇ

CentroOeste

Processo no
48500.003864/2017-25

Art. 16 RN 01/99

Transdados
Telecom Ltda
TEK TURBO
TELECOM
LTDA e outros.
SAMOEL
ROCHA DE
SOUSA e
outros.
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2020

2.146

27.07.2020

2020

2.145

27.07.2020

2020

2.144

27.07.2020

Distribuidora
de Energia S.A
Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região Itu
Mairinque –
Cerim
Empresa
Amazonense de
Transmissão de
Energia - Eate
Cooperativa de
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região Itu
Mairinque –
Cerim

2020

2.143

27.07.2020

Companhia
Paulista de
Força e Luz CPFL

2020

2.685

21.09.2020

Light Serviços
de Eletricidade
S.A

2020

2.684

21.09.2020

CEB
Distribuição
S.A

ÕES LTDA e
outro.

4 Inet Sorocaba
LTDA EPP

Sudeste

Processo no
48500.003837/2020-58

Art. 16 RN 01/99

Fortel Fortaleza
Telecomunicaç
ões EPP

Norte

Processo no
48500.003836/2020-11

Art. 16 RN 01/99

4 Inet Sorocaba
LTDA EPP

Sudeste

Processo no
48500.001442/2019-87

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003886/2017-95

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.003995/2017-11

Art. 16 RN 01/99

CentroOeste

Processo no
48500.003868/2017-11

Art. 16 RN 01/99

AM NET
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE SISTEMA
DE
TRANSMISSÃ
O LTDA e
outros.
GABRIEL S S
SERVIÇOS DE
TELECOMUN
ICAÇÕES
EIRELI e
outros.
ZERO61
PROVEDOR
DE
INTERNET
EIRELI e
outros.

262

2020

2.683

21.09.2020

Enel
Distribuição
São Paulo

2020

2.682

21.09.2020

Copel
Distribuição
S.A

2020

2020

2020

2.703

2.702

2.701

22.09.2020

22.09.2020

22.09.2020

2020

2.718

24.09.2020

2020

2.717

24.09.2020

2020

2.716

24.09.2020

Energisa Minas
Gerais
Distribuidora
de Energia S.A
Concessionária
Energisa SulSudeste
Distribuidora
de Energia S.A
Energisa
Paraíba –
Distribuidora
de Energia S.A
Companhia
Jaguari de
Energia - CPFL
Santa Cruz
Cerim Cooperativade
Eletrificação e
Desenvolvimen
to da Região Itu
Mairinque
Eletrocar
Centrais
Elétricas de
Carazinho S.A

MOTTANET
TELECOMUN
ICAÇÕES
EIRELI e
outros.
ADONIAS
BATISTA
CARNEIRO
(ADONIAS
INFO) e outros.

Sudeste

Processo no
48500.003890/2017-53

Art. 16 RN 01/99

Sul

Processo no
48500.003866/2017-14

Art. 16 RN 01/99

RDFNET
Telecomunicaç
ões Ltda

Sudeste

Processo no
48500.004110/2017-92

Art. 16 RN 01/99

Fleetnet
Telecomunicaç
ões Ltda Fleetnet

Sul

Processo no
48500.005617/2017-63

Art. 16 RN 01/99

Nordeste

Processo no
48500.003994/2017-68

Art. 16 RN 01/99

Sudeste

Processo no
48500.005620/2017-87

Art. 16 RN 01/99

Completa
Telecomunicaç
ões Ltda

Sudeste

Processo no
48500.001442/201987,

Art. 16 RN 01/99

Coprel
Telecom
LTDA.

Sul

Processo no
48500.004933/2019-80

Art. 16 RN 01/99

ISPTEC
SISTEMAS DE
COMUNICAÇ
ÃO EIRELI ME e outros.
ACESSOLINE
TELECOMUN
ICAÇÕES
LTDA e outros.
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2020

2.711

24.09.2020

2020

2.710

24.09.2020

Energisa Mato
Grosso do Sul
Distribuidora
de Energia S.A
Energisa
Tocantins
Distribuidora
de Energia S.A

Solução
Network
Provedor Eireli

CentroOeste

Processo no
48500.004111/201737,

Art. 16 RN 01/99

TOLEDO
INFO LTDA ME e outros.

Norte

Processo no
48500.004112/2017-81

Art. 16 RN 01/99

