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RESUMO 

 

 

A presente dissertação trata dos conflitos entre distribuidoras de energia elétrica e empresas do 

setor de telecomunicações sobre o valor dos contratos de compartilhamento de infraestrutura 

de postes. No Brasil, a infraestrutura de postes é um monopólio natural das distribuidoras de 

energia elétrica. E, com base na doutrina das essencial facilities do Direito norte-americano, 

bem como na aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade e na 

possibilidade de intervenção do Estado para evitar o abuso do poder econômico de agentes 

monopolistas, empresas de outros setores da economia podem utilizar, de forma compartilhada, 

a infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia. A relevância do 

compartilhamento de infraestrutura é tamanha que, para o setor de telecomunicações, o acesso 

aos postes detidos pelas distribuidoras de energia elétrica é o vetor que possibilita o ingresso de 

novas empresas no mercado. Contudo, desde as privatizações, a existência de interesses 

contrapostos entre os agentes dos setores de energia elétrica e de telecomunicações para a 

utilização conjunta da infraestrutura de postes, principalmente no que se refere aos valores 

praticados pelas distribuidoras de energia elétrica nos contratos de compartilhamento, gera 

conflitos entre as empresas desses setores. Enquanto as empresas de telecomunicações desejam 

reduzir os valores pagos pelo uso da infraestrutura detida pelas distribuidoras, estas últimas 

utilizam a remuneração dos contratos de compartilhamento para aumentar suas receitas 

acessórias e, ainda, amortizar os custos com a manutenção das redes de distribuição de energia 

elétrica. Diante desse cenário e com o objetivo de reduzir o número de conflitos envolvendo os 

preços dos contratos de compartilhamento, em 2014 a ANEEL e a ANATEL publicaram a 

Resolução Conjunta n. 004, que fixou o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por 

ponto de fixação, por poste, como “preço de referência” para ser utilizado nos processos de 

resolução de conflitos submetidos à análise das mencionadas agências reguladoras. Todavia, a 

constatação de que a atividade de compartilhamento é uma atividade acessória das 

distribuidoras, que utiliza a mesma infraestrutura do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica, nos leva à pergunta se o compartilhamento de infraestrutura é um serviço público ou 

uma atividade econômica em sentido estrito e, ainda, sobre quais são os limites do poder das 

agências reguladoras para a regulamentação dessa atividade econômica. Além da análise sobre 

os limites do poder das agências reguladoras, nesse trabalho de pesquisa são analisadas as 

decisões da Comissão de Resolução de Conflitos proferidas até abril de 2019, que revelaram 

que as agências reguladoras estão aplicando o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), 

por ponto de fixação, indistintamente, a todos os novos contratos de compartilhamento 

submetidos à sua análise e, ainda, os impactos dessas decisões para os setores elétrico e de 

telecomunicações. 

 

Palavras-chave: Regulação. Agências reguladoras. Compartilhamento de infraestrutura. 

Postes. Preço de referência. Livre iniciativa. Atividade econômica. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation deals with the conflicts between electricity distributors and companies 

in the telecommunications sector over the value of the infrastructure of poles sharing 

agreements. In Brazil, the pole infrastructure is a natural monopoly of electricity distributors. 

And, based on the doctrine of the essential facilities of North-American Law, as well as on the 

application of the constitutional principle of the social function of property and the possibility 

of State intervention to prevent the abuse of the economic power by monopoly agents, 

companies from other sectors of the economy may use, in a shared system, the infrastructure of 

poles held by the energy distributors. The relevance of infrastructure sharing is so paramount 

that, for the telecommunications sector, access to the poles held by electricity distributors is the 

vector that enables new companies to enter the market. However, since the privatizations, the 

existence of conflicting interests between the agents of the electricity and telecommunications 

sectors for the joint use of the infrastructure of poles, mainly with regard to the values practiced 

by the electricity distributors in the sharing agreements, generates conflicts among companies 

in these sectors. While the telecommunications companies want to reduce the amounts paid for 

the use of the infrastructure held by the distributors, the latter use the remuneration of the 

sharing contracts to increase their ancillary revenues and amortize the costs with the 

maintenance of the electricity distribution networks. In view of this scenario and in order to 

reduce the number of conflicts involving the prices of sharing agreements, in 2014 ANEEL and 

ANATEL published the Joint Resolution no. 004, which set the value of R$ 3.19 (three reais 

and nineteen cents) per fixation point, per pole, as a “reference price” to be used in the conflict 

resolution processes submitted to the analysis of the mentioned regulatory agencies. However, 

the realization that the sharing activity is an ancillary activity of the distributors, which uses the 

same infrastructure as the public service of electricity supply, leads us to the question of whether 

the sharing of the infrastructure is a public service or an economic activity in the strict sense 

and, additionally, what are the limits of the power of the regulatory agencies to regulate this 

economic activity. In addition to the analysis of the limits of the regulatory agencies, this 

research paper analyzes the decisions of the Conflict Resolution Commission up to April 2019, 

which revealed that the regulatory agencies are applying the value of R$ 3,19 (three reais and 

nineteen cents), per fixation point, indistinctly, to all new sharing agreements submitted to the 

Commission’s examination and, also, the impacts of these decisions for the electricity and 

telecommunications sectors. 

 

Keywords: Regulation. Regulatory agencies. Sharing of infrastructure. Poles. Reference price. 

Free Initiative. Economic activity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O compartilhamento de infraestrutura potencializa a utilização de uma determinada 

infraestrutura, que passa a atender, além da atividade principal para a qual foi concebida, outras 

atividades econômicas. Através desse mecanismo, viabiliza-se a utilização de uma determinada 

estrutura por mais de uma empresa, com o rateio dos custos de instalação e manutenção, o que 

contribui para a redução dos valores cobrados dos usuários finais de empresas de diferentes 

setores da economia. 

Ao potencializar a utilização de infraestruturas essenciais, rateando os custos 

envolvidos, o compartilhamento de infraestrutura mostra-se extremamente relevante para a 

modicidade das tarifas e, ainda, para o cumprimento das metas de universalização dos serviços 

públicos uti singuli.1 A relevância desse instituto é tamanha que, para o setor de 

telecomunicações, o acesso à infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia 

elétrica é o vetor que possibilita o ingresso de novas empresas no mercado. Isso porque a 

construção de uma nova infraestrutura de postes exigiria o dispêndio de vultosas quantias, o 

que torna economicamente inviável a exploração do serviço de telecomunicação sem a 

utilização compartilhada da infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia 

elétrica. 

Além das questões econômicas, que inviabilizam a construção de uma nova rede de 

postes, a importância do acesso à infraestrutura existente também decorre de questões 

ambientais e urbanísticas. Isso porque, ainda que fosse economicamente possível duplicar a 

infraestrutura de postes, o impacto ambiental da construção e os efeitos estéticos nocivos da 

duplicação da infraestrutura também seriam impeditivos. 

Assim, em maior ou menor grau, o instituto do compartilhamento de infraestrutura é 

uma importante ferramenta, principalmente para aqueles que utilizam infraestruturas de rede de 

postes para sua atividade econômica.2 

 
1 Conforme definição de José dos Santos Carvalho Filho: “Serviços coletivos (uti universi) são aqueles prestados a 

grupamentos indeterminado de indivíduos, de acordo com as opções e prioridades da Administração, e em 

conformidade com os recursos de que disponha. São exemplos os serviços de pavimentação de ruas, de iluminação 

pública, de implantação do serviço de abastecimento de água, de prevenção de doenças e outros do gênero. Já os 

serviços singulares (uti singuli) preordenam-se a destinatários individualizados, sendo mensurável a utilização por 

cada um dos individuais. Exemplos desses serviços são os de energia domiciliar ou de uso de linha telefônica.” 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 

Atlas, 2017, p. 11.534. [Kindle]). 
2 Sobre as características das infraestruturas de rede, Thiago Marrara discorre que: “as redes de infra-estrutura são 

instrumentos necessários mais à circulação, que à produção. No mundo contemporâneo, a busca de fluidez, o objetivo 

de se atingir a maior eficiência da circulação de bens e serviços projeta-se sobre as redes de infra-estruturas, 
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O compartilhamento da infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia 

elétrica com empresas de outros setores da economia, até o advento das privatizações, se 

processava de modo quase que natural. Isso porque, antes da edição do Programa Nacional de 

Desestatização, criado pela Lei n. 8.031, de 12 de abril de 1990, os serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica e de telecomunicações eram prestados por entidades estatais e, 

por conseguinte, as infraestruturas existentes eram compartilhadas por decisão do Estado, que 

era o titular dos serviços e o detentor das infraestruturas.3 

Com o processo de privatizações e a concessão dos serviços públicos à iniciativa 

privada,4 iniciou-se, então, uma forte regulamentação legislativa e infralegislativa a fim de 

disciplinar o acesso de terceiros às infraestruturas de rede existentes e, ainda, as condições para 

que este acesso ocorresse sem causar danos a essas infraestruturas. A Lei federal n. 9.472/1997 

(Lei Geral de Telecomunicações – LGT) tratou, pela primeira vez, do compartilhamento de 

infraestrutura e, em seu artigo 73,5 estabeleceu o direito das empresas prestadoras de serviços 

de telecomunicações de utilizarem os bens pertencentes ou controlados por outra prestadora de 

serviços de telecomunicações ou por prestadora de outros serviços de interesse público, 

inclusive do setor elétrico, a preços justos e não discriminatórios, fixando a competência da 

agência reguladora da detentora da infraestrutura para a definição das regras para esse uso 

compartilhado. 

Todavia, a existência de interesses contrapostos entre os agentes dos setores de energia 

elétrica e de telecomunicações para a utilização conjunta da infraestrutura de postes — que, 

 
determinando seus caminhos, suas localizações, suas conexões e suas grandezas. A geografia das redes, destarte, nada 

mais é que a projeção dos interesses dos agentes da oferta, produtores e fornecedores, estatais e particulares. As redes 

de infra-estrutura naturalmente são aliadas importantes na busca de vantagem comparativa para esses agentes 

econômicos. Pela força circulatória que lhes é peculiar, somada aos altos custos empresariais de construção que 

geram, por vezes, pela impossibilidade de serem duplicadas, as redes são elementos que distinguem os agentes 

econômicos no lado da oferta. Quem as detém, produz e distribui com mais facilidade; ou, não raro, somente quem 

as detém pode produzir ou prestar algum serviço.” (MARRARA, Thiago. Intervenção do Estado na propriedade de 

redes de infra-estrutura. Revista da Faculdade de Direito. São Paulo: Universidade de São Paulo, v. 98, p. 379-407, 

2003. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67594. Acesso em: 01 set. 2020). 
3 SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico sobre o preço do de infraestrutura compartilhamento de energia elétrica. 

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 

nov./dez. 2005, jan. 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=72. Acesso em: 11 

fev. 2021, p. 2. 
4 Lembra Carlos Ari Sundfeld que, na época da elaboração da Lei Geral de Telecomunicações, todas as empresas do 

setor de telecomunicações eram públicas, com exceção da Companhia de Telecomunicações do Brasil Central, atual 

Algar Telecom – CTBC. (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. A regulação e as listas telefônicas. 

Revista de Direito Público da Economia. Belo Horizonte: Fórum, n. 1, p. 45-68, jan./mar. 2003, p. 46). 
5 Art. 73 da Lei Geral de Telecomunicações: “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. Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as 

condições para adequado atendimento do disposto no caput.” 
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majoritariamente, está afetada ao serviço público de distribuição de energia e, portanto, é detida 

pelas distribuidoras de energia elétrica — gera conflitos entre as empresas desses setores desde 

a época das privatizações e da concessão dos serviços públicos para a iniciativa privada. Esses 

conflitos frequentemente estão relacionados aos valores praticados pelas distribuidoras de 

energia elétrica pelo uso compartilhado de seus postes. Enquanto as empresas de 

telecomunicações desejam reduzir os valores pagos pelo uso da infraestrutura detida pelas 

distribuidoras de energia elétrica, estas últimas utilizam a remuneração dos contratos de 

compartilhamento para aumentar suas receitas acessórias, reduzir as tarifas cobradas e, ainda, 

amortizar os custos com a manutenção das redes de distribuição de energia elétrica. 

Na prática, empresas do setor de telecomunicações que contratavam uma grande 

quantidade de pontos de fixação conseguiam negociar o preço, por ponto de fixação, cobrado 

pelas distribuidoras de energia elétrica. E, por outro lado, pequenos ocupantes pagavam preços 

elevados pelos mesmos pontos nos postes.6 Essa distorção de valores, em algum grau, 

funcionava como uma barreira à entrada de pequenas empresas no mercado de 

telecomunicações e, ainda, era capaz de impactar na livre concorrência entre empresas que 

prestavam serviços em uma mesma localidade. A título ilustrativo, um estudo realizado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2009 verificou que os preços praticados 

pelas distribuidoras de energia elétrica para o uso compartilhado de seus postes variavam entre 

R$ 0,30 (trinta centavos) e R$ 10,57 (dez reais e cinquenta e sete centavos).7 

Assim, com o objetivo de reduzir o número de conflitos entre empresas destes setores,8 

em 2014, foi editada a Resolução Conjunta da ANEEL e da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) n. 004, que fixou o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove 

centavos) por ponto de fixação, como “preço de referência” para ser utilizado nos processos de 

resolução de conflitos submetidos à análise das mencionadas agências reguladoras. 

 
6 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0027/2006 SRD/ANEEL, de 6 de junho de 

2006, p. 3. Disponível em 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2007/007/documento/nota_tecnica_n%c2%b0_0027_2002-

srd-sre_aneel.pdf. Acesso em: 11 fev. 2021. 
7 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 51/2010 SRD/ANEEL. Disponível em: 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/455510/RESPOSTA_PEDIDO_NT_00

51-2010_SRD.pdf. Acesso em: 25 maio 2020. 
8 De acordo com a memória da Audiência Pública n. 007/2007 da ANEEL: “O objetivo primordial é que a gente 

consegue, com esta regulamentação, estabelecer o preço de referência, por ponto de fixação, para a resolução de 

conflitos no compartilhamento de postes entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras do serviço de 

telecomunicações, ou seja, com a proposta submetida à consulta pública a intenção é realmente que a gente diminua 

o número de conflitos, porque, uma vez fixados os valores de forma clara e objetiva, as prestadoras nas negociações 

privadas conseguirão um entendimento melhor e sem necessidade de recorrer à ANATEL, uma vez que o preço de 

referência para a solução já estará estabelecido.” (BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Audiência 

Pública n. 007/2007, 11 set. 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I9Wz9Jik8hA. Acesso em: 

11 fev. 2021). 
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Até a publicação da mencionada Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014, 

as discussões sobre o direito de acesso e o preço dos contratos de compartilhamento eram 

submetidas à análise do Poder Judiciário.9 Essas ações, muitas vezes, eram resolvidas após a 

realização de perícias complexas, que visavam apurar se o preço praticado por determinada 

distribuidora de energia elétrica era justo, razoável e não discriminatório e, portanto, se não 

violava a norma contida no artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações e na Resolução 

Conjunta ANEEL, ANATEL e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) n. 001/1999. 

Contudo, após a publicação da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014 e 

a criação da Comissão de Resolução de Conflitos formada por membros dessas mesmas 

agências reguladoras, observou-se, ao contrário do esperado pelos reguladores, um considerável 

aumento nas discussões entre distribuidoras de energia elétrica e empresas do setor de 

telecomunicações acerca dos preços praticados nos contratos de compartilhamento de 

infraestrutura de postes. Ao invés de recorrerem ao Judiciário, as empresas do setor de 

telecomunicações passaram a submeter as discussões à Comissão de Resolução de Conflitos 

formada por membros da ANEEL, da ANATEL e da ANP, sendo que esta última somente era 

obrigada a votar em caso de empate.10 

Os primeiros processos de resolução administrativa de conflitos sobre 

compartilhamento de infraestrutura foram distribuídos em 201411 e, após analisar o conflito n. 

53500.019459/2014-16, instaurado pela GVT em face da CELG, a Comissão de Resolução de 

Conflitos proferiu a primeira decisão e firmou entendimento de que o valor de R$ 3,19 (três 

reais e dezenove centavos), por ponto de fixação, deveria ser aplicado a todos os novos 

contratos de compartilhamento submetidos à análise da Comissão.12 

Nos anos que se seguiram, até a extinção da Comissão de Resolução de Conflitos em 

2019 pelo Decreto n. 9.759, de 11 de abril de 2019, que estabeleceu novas diretrizes para a 

instituição de colegiados na Administração Pública federal, foram instaurados 222 (duzentos e 

 
9 Vide SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0007979-94.2002.8.26.0114. Rel. Edgard Rosa, 25ª Câmara 

de Direito Privado, j. 5 mar. 2015. 
10 “Art. 34. As decisões da Comissão serão expressas, formais e conterão os fatos e os fundamentos que as 

determinaram, além da obrigatória manifestação dos representantes mencionados no art. 11 deste Regulamento. § 1º 

A decisão somente será adotada se aprovada por votação da maioria. § 2º O membro a que se refere o inciso III do 

art. 11 só estará obrigado a votar em caso de empate.” 
11 Processos n. 53500.020075/2014-46, instaurado pela Columbus Participações/Televisão Cidade em face da 

Companhia Energética de Pernambuco-CELP, e n. 53500.019459/2014-16, instaurado pela GVT em face da CELG. 
12 Decisão proferida em 12 de dezembro de 2014 nos autos do processo de resolução administrativa sobre conflitos 

de compartilhamento de infraestrutura n. 53500.019459/2014-16, instaurado pela GVT em face da CELG. 

https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/resolucoes-conjuntas/85-resolucao-conjunta-2#art11
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/resolucoes-conjuntas/85-resolucao-conjunta-2#art11
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vinte e dois) conflitos sobre o preço dos contratos de compartilhamento,13 dos quais 117 (cento 

e dezessete) já haviam sido julgados pela Comissão até a data da sua extinção.14  

É, pois, sobre os limites da intervenção das agências reguladoras no preço dos contratos 

de compartilhamento de infraestrutura de postes que versa o presente estudo. Mais 

precisamente, procura-se identificar a legalidade e os impactos da definição de um preço — 

denominado preço de referência — para os contratos de compartilhamento. 

Para esse fim, inicialmente, será explorada a definição de “serviços públicos” e de 

“atividade econômica em sentido estrito”. Essa diferenciação é importante para o 

enquadramento da atividade de compartilhamento da infraestrutura de postes como serviço 

público, regido pelo regime jurídico de Direito Público — e, portanto, submetido a uma maior 

interferência do Estado —, ou como atividade econômica em sentido estrito, regida pelo regime 

jurídico de Direito Privado, na qual o Estado não deve intervir injustificadamente. Em 

prosseguimento, definido o seu regime jurídico, passar-se-á a estabelecer o papel que a função 

reguladora deve exercer nesses ajustes.  

Ao final, serão analisadas as decisões sobre o preço dos contratos de compartilhamento 

proferidas pela Comissão de Resolução de Conflitos até o dia 28 de junho de 2019, quando 

ocorreu a sua extinção pelo Decreto n. 9.75915. Nesse trabalho empírico, após a constatação de 

que o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), acrescido de correção monetária, tem 

sido predominantemente aplicado pela Comissão de Resolução de Conflitos aos contratos de 

compartilhamento submetidos à sua análise, buscar-se-á discorrer sobre as consequências da 

fixação de um preço indistinto para todos os contratos de compartilhamento, 

independentemente das características de cada área de concessão.  

  

 
13 Informação prestada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL em resposta à solicitação inserida 

pela autora desta dissertação de mestrado no canal Fala.Br, disponível em: 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/DetalharManifestacaoSolicitante?id=YqwnIc5dIlw%3d&cac=f2012

97C%2bppXvKyKJKniTw%3d%3d. 
14 Em 27 de novembro de 2020, foi publicada a Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 003/2020, que 

recriou a Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, 

Telecomunicações e Petróleo. Contudo, a pesquisa realizada nessa dissertação somente abarcou os conflitos 

instaurados e as decisões proferidas até abril de 2019. 
15 O artigo 5º do Decreto n. 9.759, de 11 de abril de 2019, determinar que, a partir de 28 de junho de 2019, ficam 

extintos os colegiados da administração pública federal. 
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1 A ATIVIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA: SERVIÇO 

PÚBLICO OU ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar o limite da intervenção das agências 

reguladoras sobre o preço dos contratos celebrados entre distribuidoras de energia elétrica e 

empresas do setor de telecomunicações para o uso compartilhado da infraestrutura de postes 

detida pelas distribuidoras. Para tanto, afigura-se necessário classificar a atividade de 

compartilhamento de infraestrutura e entender a que regime jurídico ela se submete: se de 

Direito Público ou Privado. 

Essa diferenciação se justifica na medida em que, cada vez mais, o Estado, através das 

agências reguladoras, intervém nos contratos de compartilhamento de infraestrutura celebrados 

entre distribuidoras de energia elétrica e empresas do setor de telecomunicações, inclusive no 

que se refere à remuneração desses contratos. Contudo, na hipótese de a atividade de 

compartilhamento de infraestrutura ser classificada como uma atividade econômica em sentido 

estrito, os contratos de compartilhamento devem se submeter às regras de Direito Privado, o 

que limita a possibilidade de interferência das agências reguladoras. 

Isso porque, além da competência regulamentar, a ser desempenhada somente mediante 

explícita previsão legal, a Constituição Federal de 1998, em seu artigo 170, prevê que a ordem 

constitucional econômica possui como fundamento, ao lado da valorização do trabalho humano, 

a livre iniciativa. Assim, estabelece-se a intenção do legislador constituinte em assegurar a 

atuação do setor privado na exploração de diversas atividades econômicas, sem a interferência 

estatal injustificada. 

 

1.1 Classificação de uma atividade como serviço público 

 

A doutrina nacional não é uniforme ao conceituar o que são serviços públicos. A 

unanimidade, como bem asseveram José dos Santos Carvalho Filho16 e Celso Antônio Bandeira 

de Mello,17 é a dificuldade de definir, com precisão, o conceito de “serviços públicos”. 

 
16 “Constitui traço de unanimidade na doutrina a dificuldade de definir, com precisão, serviços públicos. Trata-se, na 

verdade, de expressão que admite mais de um sentido, e de conceito que, sobre ter variado em decorrência da evolução 

do tema relativo às funções do Estado, apresenta vários aspectos diferentes entre os elementos que o compõem.” 

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 

347). 
17 “A noção de serviço público não é simples. Pelo contrário, a locução em causa deu margem a que fosse tomada em 

diferentes acepções: subjetiva, objetiva e formal.” (BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito 

Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 689). 
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De uma maneira geral, são utilizados três critérios para qualificar uma atividade como 

serviço público: critério subjetivo, critério material (ou objetivo) e critério formal.18 

O critério subjetivo procura analisar as atividades com foco na figura do seu prestador. 

Assim, reputam-se serviços públicos as atividades prestadas de forma direta pelo Estado, isto 

é, pelos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, seja ela direta ou indireta.19 

A presença do Estado na atividade, por este critério, é necessária para sua caracterização como 

serviço público. 

O critério material observa a natureza da atividade desenvolvida e classifica como 

serviços públicos aquelas que visam a satisfação das necessidades coletivas. Sobre este critério, 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca que os particulares podem exercer atividades de 

interesse geral, mas esse não é o seu interesse primordial. Segundo a autora, para uma atividade 

ser classificada como serviço público, além de imprescindível para a sociedade, a lei também 

deve atribuir este objetivo ao Estado.20 

 
18 Sobre os três aspectos comumente utilizados pela doutrina para conceituar serviços públicos, Celso Antônio 

Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito Administrativo, apregoa que “A noção de serviço público não é simples. 

Pelo contrário, a locução em causa deu margem a que fosse tomada em diferentes acepções: subjetiva, objetiva e 

formal.” (BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Op. cit., p. 689). 
19 No mesmo sentido, Marçal Justen Filho: “Afirma-se, tradicionalmente, que o conceito de serviço público se integra 

pela presença de três aspectos. Sob o ângulo material ou objetivo, o serviço público consiste numa atividade de 

satisfação de necessidades individuais ou transindividuais de cunho essencial. Sob o ângulo subjetivo, tratar-se de 

atuação desenvolvida pelo Estado (ou por quem lhe faça as vezes). Sob o ângulo formal, configura-se o serviço 

público pela aplicação do regime jurídico de direito público.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 636). Por fim, José dos Santos Carvalho Filho, 

ao abordar o conceito de serviços públicos, destaca que “o tema também suscita discrepâncias, calcadas em enfoques 

especiais levados em consideração pelo estudioso, o que nos leva a três correntes distintas. A primeira baseia-se no 

critério orgânico, pelo qual o serviço público é o prestado por órgão público, ou seja, pelo próprio Estado. A crítica 

consiste em que essa noção clássica está hoje alterada pelos novos mecanismos criados para a execução das atividades 

públicas, não restritas apenas ao Estado, mas, ao contrário, delegadas frequentemente a particulares. Há, ainda, o 

critério formal, que realça o aspecto pertinente ao regime jurídico. Vale dizer, será serviço público aquele disciplinado 

por regime de direito público. O critério é insuficiente, porque em alguns casos incidem regras de direito privado para 

certos segmentos da prestação de serviços públicos, principalmente quando executados por pessoas privadas da 

Administração, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Por fim, temos o critério material, 

que dá relevo à natureza da atividade exercida. Serviço público seria aquele que atendesse direta e essencialmente à 

comunidade. A crítica aqui reside no fato de que algumas atividades, embora não atendendo diretamente aos 

indivíduos, voltam-se em favor destes de forma indireta e mediata. Além disso, nem sempre as atividades executadas 

pelo Estado representam demandas essenciais da coletividade. Algumas vezes são executadas atividades secundárias, 

mas nem por isso menos relevantes na medida em que é o Estado que as presta, incumbindo-lhe exclusivamente a 

definição de sua estratégia administrativa. A conclusão a que se chega é a de que, insuficientes os critérios, tomados 

de forma isolada, devem todos eles ser considerados na formação da moderna fisionomia que marca a noção de 

serviço público. Esse o sentido moderno que, segundo entendemos, se deve emprestar à noção.” (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 338). 
20 “É verdade que muitos particulares também podem exercer atividades de interesse geral, mas há dois aspectos a 

considerar: um é fato de raramente ser este o seu objetivo primordial, pois o que move o particular, em regra, é o seu 

próprio interesse; outro aspecto é o fato de não ser suficiente o objetivo de interesse público para caracterizar o serviço 

público, pois é necessário que a lei atribua este objetivo ao Estado. Daí ser correta a afirmação de que todo serviço 

público visa atender a necessidades públicas, mas nem toda atividade de interesse público é serviço público.” (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 69). 
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Por seu turno, o critério formal coloca em destaque o regime jurídico ao qual a atividade 

está submetida. Portanto, para que uma atividade possa ser classificada como serviço público, 

por este critério, exige-se que a atividade seja regida pelo regime jurídico de Direito Público, o 

qual se apoia em dois princípios basilares: supremacia e indisponibilidade do interesse público. 

Em suma, esses três critérios são utilizados pela doutrina, juntos ou de forma 

independente, para classificar uma atividade como serviço público. 

No entender de José dos Santos Carvalho Filho, “o conceito [de serviços públicos] deve 

conter os diversos critérios relativos à atividade pública”.21 O autor, de forma simples e 

objetiva, define serviços públicos como “toda atividade prestada pelo Estado ou por seus 

delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades 

essenciais e secundárias da coletividade”.22 

Seguindo o mesmo raciocínio, Hely Lopes Meirelles23 e Maria Sylvia Di Pietro24 

também misturam os critérios formal, material e subjetivo para definir como serviços públicos 

as atividades indispensáveis, prestadas pelo Estado ou por seus delegados, sob o regime de 

Direito Público. 

Erigir-se determinada atividade econômica como serviço público, desta forma, é 

garantir que esta atividade, compreendida como imprescindível ou necessária à sociedade, será 

prestada pelo Estado ou por um particular, concessionário ou permissionário de serviços 

públicos, sob um regime de Direito Público e, portanto, com determinadas prerrogativas e 

restrições. 

A Constituição Federal de 1988 enumera, de forma não exaustiva, alguns serviços como 

públicos.25 No que concerne ao setor elétrico, por exemplo, o legislador constitucional dispôs 

que os “serviços e instalações de energia elétrica” são de titularidade da União Federal (art. 21, 

XII, “b”, da CF). E, muito embora exista alguma divergência acerca da classificação da geração 

de energia elétrica como serviço público, principalmente após a edição da Lei n. 10.848, de 15 

de março de 2004, não há maiores dúvidas acerca da classificação da distribuição e da 

transmissão de energia elétrica como serviço público. 

 
21 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 329. 
22 Ibidem, p. 329. 
23 “Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, 

para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado” 

(MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, t. 2, p. 1.043). 
24 Maria Sylvia Di Pietro, a seu turno, considera serviço público “toda atividade material que a lei atribui ao Estado 

para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 

necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público.” (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito Administrativo. Op. cit., p. 90). 
25 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Op. cit., p. 705. 
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Nesse sentido, Marcos Juruena Villela Souto esclarece que os serviços de energia 

elétrica correspondem à geração, transmissão e distribuição de energia,26 sendo que esses dois 

últimos, por utilizarem as infraestruturas em rede e envolverem o consumidor final, seriam 

considerados como serviços públicos. 

 

Os serviços de energia elétrica compreendem três etapas, a saber, a geração, a 

transmissão e a distribuição; somente a segunda e a terceira etapas, que utilizam os 

sistemas e redes públicas e envolvem o consumidor é que, inicialmente, seriam 

considerados serviços públicos.27, 28 

 

Portanto, diante da previsão expressa na Constituição Federal e da conveniência de tal 

serviço para a sociedade, o serviço de distribuição de energia elétrica é serviço público e será 

prestado pelo próprio Estado ou por concessionárias de serviço público sob o regime jurídico 

de Direito Público. 

As atividades acessórias ao contrato de concessão do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, contudo, devem ser analisadas separadamente. Assim, para o que interessa ao 

presente trabalho, a atividade de compartilhamento de infraestrutura, que é acessória ao contrato 

de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, não se confunde com o 

serviço público de distribuição em si, e seu regime jurídico, portanto, não deve ser 

automaticamente classificado como serviço público, conforme será detalhado nas próximas 

seções. 

 

1.2 Distinção entre serviços públicos e atividades econômicas em sentido estrito 

 

Antes de classificar a atividade de compartilhamento de infraestrutura de postes, deve-

se diferenciar os serviços públicos das demais atividades econômicas. As atividades 

econômicas podem ser divididas em atividades econômicas em sentido amplo e atividades 

econômicas em sentido estrito. As primeiras, de acordo com a definição de Eros Grau, 

 
26 O autor não aborda, em seu livro, a comercialização de energia elétrica, que, após a edição da Lei n. 10.848/2004, 

que criou a figura do comercializador de energia, pode ser considerada uma etapa do serviço quando estamos diante 

de um consumidor livre. 
27 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e terceirizações. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 109-110. 
28 No mesmo sentido, observa Geraldo Pereira Caldas sobre o regime jurídico da prestação do serviço público de 

energia elétrica: “No caso da energia elétrica, conforme o modelo institucional do setor, nas funções de geração e 

comercialização, há um forte componente de direito privado, ensejando a competição no oferecimento ao mercado 

do bem energia. Já nas funções de transmissão e distribuição, essencialmente prestação de serviços, é preponderante 

o regime de direito público, com tarifas reguladas pelo Poder Público. Em qualquer destas funções, entretanto, deve 

estar presente o regime de serviço público.” (CALDAS, Geraldo Pereira. Op. cit., p. 86). 
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abarcariam todas as atividades econômicas, inclusive os serviços públicos, ao passo que as 

segundas seriam aquelas insertas em um contexto de livre iniciativa, do qual estão excluídos os 

serviços públicos. A atividade econômica em sentido amplo é, desta forma, o gênero que 

compreende duas espécies: o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito.29 

As atividades econômicas em sentido estrito pertencem à iniciativa privada e são 

pautadas pela livre iniciativa e pela livre concorrência. Essas atividades “só podem ser 

exploradas pelo Estado em caráter absolutamente excepcional, isto é, em dois casos: quando 

isto for necessário por um imperativo de segurança nacional ou quando for demandado por 

relevante interesse público, conforme definido em lei (art. 173)”.30 

A Constituição brasileira de 1988 reconhece que cabe à livre iniciativa o papel propulsor 

da economia e ao Estado o acompanhamento e o estímulo do mercado, reprimindo situações de 

anormalidade, que, sob o viés econômico, devem ser entendidas como correção das falhas de 

mercado.31 As atividades econômicas em sentido estrito são pautadas pela livre concorrência e 

pela livre iniciativa e, por conseguinte, estão sujeitas a uma intervenção estatal mais branda, 

que seria limitada à regulação geral (Direito do Consumidor, Direito da Concorrência, Direito 

Tributário, Direito do Trabalho etc.).32, 33 

Em sentido contrário, os serviços públicos, por serem atividades de extrema relevância 

para a sociedade, são atividades de alçada do Estado e somente podem ser exploradas por 

particulares em casos específicos, por meio de concessão ou permissão (art. 175 da Constituição 

Federal). O Estado entende que não convém relegar algumas atividades econômicas à livre 

iniciativa e à livre concorrência, ou seja, que não é socialmente desejável que essas atividades 

fiquem submetidas somente à fiscalização e ao controle (“poder de polícia”) que exerce sobre 

as atividades privadas, e, portanto, classifica tais atividades como serviços públicos.34 

 
29 GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 89.  
30 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Op. cit., p. 811. 
31 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da economia. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p. 15. 
32 LOSS, Giovani R. Contribuições à teoria da regulação no Brasil: fundamentos, princípios e limites do poder 

regulatório das agências. In: ARAGÃO, Alexandre (coord.). O poder normativo das agências reguladoras. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 173-220, p. 161.  
33 Eros Grau descreveu as características da Ordem Econômica estabelecida na Constituição de 1988: “[…] A ordem 

econômica na Constituição de 1988 consagra um regime de mercado organizado, entendido como tal aquele afetado 

pelos preceitos da ordem pública clássica (Geraldo Vidigal); opta pelo tipo liberal do processo econômico, que só 

admite a intervenção do Estado para coibir abusos e preservar a livre concorrência de quaisquer interferências, quer 

do próprio Estado, quer no embate econômico que pode levar à formação de monopólios e ao abuso do poder 

econômico visando ao aumento arbitrário dos lucros — mas sua posição corresponde à do neoliberalismo.” (GRAU, 

Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 187-188). 
34 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Op. cit., p. 812. 



19 

Essa classificação é decorrência de uma opção do legislador em determinado momento 

da história, de acordo com a conveniência de determinada atividade para a sociedade. Nada 

impede que, com as mudanças sociais e o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, 

alguma atividade econômica passe por um processo de despublicização, deixando de ser 

considerada serviço público e assumindo um tratamento de atividade econômica em sentido 

estrito.35 O setor de telecomunicações, por exemplo, contém diversos exemplos de mudanças 

de regime jurídico. Houve época em que fazia parte do serviço de telefonia fixa o fornecimento 

de aparelhos telefônicos. Esse fornecimento integrava, inclusive, o monopólio estatal. E, em 

virtude de alteração na legislação aplicável ao setor, o fornecimento deixou de estar integrado 

à prestação do serviço público de telecomunicações e transformou-se em atividade econômica 

em sentido estrito. O mesmo ocorreu com os serviços de bip, pager e redes corporativas.36 

A classificação de uma atividade econômica como serviço público ou como atividade 

econômica em sentido estrito, em suma, está vinculada a uma decisão política.37 O legislador 

ordinário pode, inclusive, submeter parte das atividades reservadas no texto constitucional ao 

Estado a um regime de Direito Privado, contanto que não esvazie o conteúdo mínimo das 

atividades que a Constituição delineou para a atuação estatal. 

Assim, diante da sua relevância para a sociedade atual, os serviços públicos de 

distribuição e transmissão de energia elétrica foram classificados como serviço público, a 

merecer maior interferência do Estado.  

 

1.3 A classificação da atividade de compartilhamento de infraestrutura de postes: serviço 

público ou atividade econômica em sentido estrito? 

 
35 A influência de posições ideológicas sobre a noção jurídica de serviço público foi destaca por Eros Grau em sua 

obra sobre os elementos do Direito Econômico. Segundo o autor, “Pretende o capital reservar para sua exploração, 

como atividade econômica em sentido estrito, todas as matérias que possam ser, imediata ou potencialmente, objeto 

de profícua especulação lucrativa. Já o trabalho aspira atribua-se ao Estado, para que este as desenvolva não de modo 

especulativo, o maior número possível de atividades econômicas (em sentido amplo). É a partir deste confronto — 

do estado em que tal confronto se encontrar, em determinado momento histórico — que se ampliarão ou reduzirão, 

correspectivamente, os âmbitos das atividades econômicas em sentido estrito e dos serviços públicos. Evidentemente, 

a ampliação ou retração de um ou de outro desses campos será função do poder de reivindicação, instrumentado por 

poder político, de um e outro, capital e trabalho. A definição, pois, desta ou daquela parcela da atividade econômica 

em sentido amplo como serviço público é — permanecemos a raciocinar em termos de um modelo ideal — 

decorrência da captação, no universo da realidade social, de elementos que informem adequadamente o estado, em 

um certo momento histórico, do confronto entre interesses do capital e do trabalho.” (GRAU, Eros Roberto. 

Elementos… Op. cit., p. 89). 
36 CÂMARA, Jacintho Arruda. Regimes Tarifários e Instrumentos Regulatórios de Intervenção em Preços. In: 

PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, Luis Felipe Valerim; BARCELLOS, Ana Paulo de (coord.). 

Direito da Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 2, p. 217-246. 
37 Neste sentido, Dinorá Grotti assevera que “A qualificação de uma dada atividade como serviço público remete ao 

plano da concepção do Estado sobre seu papel. É o plano da escolha política, que pode estar fixada na Constituição 

do país, na lei, na jurisprudência e nos costumes vigentes em um dado tempo histórico.” (GROTTI, Dinorá. O serviço 

público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 87). 
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As distribuidoras de energia elétrica detêm boa parte da infraestrutura de postes 

existente no país. Essa infraestrutura de postes serve de base para a prestação do serviço público 

de distribuição de energia elétrica e dá suporte para a passagem das linhas de distribuição. Além 

disso, diante da sua essencialidade, a infraestrutura de postes também é utilizada, de forma 

complementar, para a passagem de cabos de empresas de outros setores da economia. O uso 

secundário dos postes de distribuição de energia elétrica, contudo, não se confunde com o 

serviço público em si, apesar de ambas as atividades utilizarem a mesma infraestrutura. 

O uso compartilhado da infraestrutura de postes, por se diferenciar do serviço público 

de distribuição de energia elétrica, deve ser analisado de forma independente deste último e a 

sua classificação entre serviço público ou atividade econômica em sentido estrito é 

indispensável para a análise dos limites das agências reguladoras para a edição de atos 

normativos sobre a matéria. 

 

1.3.1 A diferenciação da atividade de compartilhamento de infraestrutura e o serviço 

público de distribuição de energia elétrica em si 

 

A assinatura de um contrato de concessão confere ao particular a possibilidade de 

aproveitar as externalidades positivas produzidas pela prestação de um serviço público. De 

acordo com Marçal Justen Filho, existindo potencial de exploração de outras atividades 

associadas à prestação de um serviço público, o aproveitamento dessas oportunidades não é 

apenas viável, como também obrigatório, por contribuir para a modicidade tarifária.38 

Nesse cenário é que os negócios jurídicos adjetos aos pactos concessórios despontam 

como uma importante ferramenta para aumentar os ganhos dos concessionários e contribuir 

para a modicidade tarifária. Por meio desses contratos, os concessionários podem explorar 

atividades econômicas que possuem relação direta ou indireta com a atividade principal, objeto 

do contrato de concessão, e aumentar seus ganhos.39 

 
38 “Afigura-se claro que a expressão poderá, constante do artigo 11, comporta interpretação em termos. Haverá o 

dever de aproveitar todas as oportunidades para benefício da comunidade. Não é possível que a administração ignore 

oportunidades que propiciariam redução de custos de tarifas […].” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000, p. 372).  
39 Sobre o tema, em seu artigo sobre receitas acessórias, Rafael Veras assevera que “[…] Para além da celebração do 

contrato administrativo principal (o contrato de concessão), que lhe confere alguma espécie de remuneração (v.g. 

tarifária, por meio de subsídios), a relação jurídica concessória confere ao contratado uma situação diferenciada: a de 

um agente econômico que poderá se aproveitar das externalidades positivas produzidas pela delegação de um serviço 

público. Essas externalidades positivas decorrem do fato de a concessão, malgrado veicular um serviço essencial, ter, 
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Os negócios adjetos aos contratos de concessão, apesar de guardarem relação com o 

serviço público e, por vezes, utilizarem a mesma infraestrutura, não se confundem com o 

serviço público em si. Isso porque as atividades adjetas aos contratos de concessão não guardam 

relação finalística com o serviço público concedido.40 

A possibilidade de as concessionárias prestarem atividades acessórias ou 

complementares ao serviço público concedido está prevista na própria Lei de Concessões (Lei 

n. 8.987/1995),41 em leis especiais, bem como nos contratos celebrados com o Poder 

Concedente. Assim, é um direito da concessionária desenvolver tais atividades com o objetivo 

de aumentar a lucratividade de seus contratos. 

As atividades acessórias aos contratos de concessão do serviço público de distribuição 

de energia elétrica, dentre as quais o compartilhamento de infraestrutura, além de previstas 

contratualmente,42 também foram delimitadas pela Resolução Normativa da ANEEL n. 

581/2013, que definiu como acessórias as atividades de natureza econômica, adjetas ao 

Contrato de Concessão ou Permissão, exercidas pela distribuidora de energia elétrica, por sua 

conta e risco, que podem ser divididas em atividades próprias ou atividades complementares.  

As atividades acessórias próprias são atividades prestadas somente pelas distribuidoras 

— como, por exemplo, o compartilhamento de infraestrutura e a veiculação de propaganda ou 

publicidade em fatura de energia elétrica ou em páginas eletrônicas (da própria distribuidora).  

 
sobretudo nos últimos vinte anos, se inserido numa lógica de mercado, aberta que foi à competição entre diversos 

prestadores (em regimes simétricos e assimétricos). De fato, a abertura de tais serviços à competição fez com que a 

exploração de serviços públicos por particulares predicasse um retorno econômico que justificasse o aporte de 

investimentos privados em empreendimentos públicos. Dito em outros termos, para que os particulares tenham 

interesse em explorar tais serviços, o ‘negócio’ veiculado por meio de um contrato de concessão deverá ter uma taxa 

de rentabilidade superior à obtida no mercado financeiro.” (FREITAS, Rafael Véras de. Os contratos privados 

celebrados por concessionários de serviços públicos e a sua regulação. Interesse Público – IP. Belo Horizonte, v. 

19, n. 101, p. 219-240, jan./fev. 2017). 
40 Conforme mencionado na seção 1.1 do presente estudo, um dos critérios para a definição de uma atividade como 

serviço público é o critério material. Através desse critério, observa-se se determinada atividade possui como 

finalidade a satisfação das necessidades coletivas para ser classificada como serviço público. 
41 Art. 25 da Lei n. 8.987/1195: “Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder 

por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 

pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere 

este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” 
42 Cite-se, como exemplo, o contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica celebrado 

entre a COELCE e a ANEEL: “Cláusula Primeira - Objeto do Contrato […] Quarta Subcláusula - A 

CONCESSIONÁRIA aceita que a exploração dos serviços de energia elétrica que lhe é outorgada deverá ser realizada 

como função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outra atividade empresarial com 

prévia comunicação à ANEEL e desde que as receitas auferidas, que deverão ser contabilizadas em separado, sejam 

parcialmente destinadas a favorecer a modicidade das tarifas do serviço de energia elétrica, que será considerada nas 

revisões de que trata a Sétima Subcláusula da Cláusula Sétima deste Contrato.” (Contrato de Concessão n. 01/1998 

– ANEEL, celebrado entre a União e a Companhia Energética do Ceará – COELCE para distribuição de energia 

elétrica. Disponível em: 

https://www.aneel.gov.br/documents/10184//15063062//Contratos+de+Concess%C3%A3o.pdf). 
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Em sentido contrário, as atividades complementares são atividades cuja prestação está 

relacionada com a fruição do serviço público de distribuição de energia elétrica e que podem 

ser prestadas tanto pela distribuidora quanto por terceiros. Dentre as atividades 

complementares, podemos citar, por exemplo, os serviços de consultoria de eficiência 

energética ou reforma da rede interna, que, eventualmente, podem estar incluídos nas atividades 

prestadas pela distribuidora de energia elétrica, mas que também podem ser prestados por outras 

empresas.43 

A atividade de compartilhamento de infraestrutura de postes, portanto, é atividade 

acessória própria ao contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia 

elétrica. E, apesar de possuir uma relação com o serviço de distribuição de energia elétrica e 

utilizar a mesma infraestrutura, ou seja, os postes de distribuição de energia elétrica, essa 

atividade não se confunde com o serviço público de distribuição em si, que tem como finalidade 

primordial o fornecimento de energia elétrica à população. 

Essa foi, inclusive, a definição do ilustre Professor Carlos Ari Sundfeld ao mencionar 

que:  

 

A cessão de uso do espaço nos postes não se confunde com a prestação do serviço 

público de energia elétrica, sendo verdadeira atividade econômica. A competência 

atribuída pelo parágrafo único do art. 73 da LGT à ANEEL é essencialmente para 

permitir que ela estabeleça as condições de compatibilização do uso secundário da 

infraestrutura (postes) com o atendimento prioritário das necessidades do serviço 

público.44 

 

Alexandre Aragão, em “Direito e serviços públicos”, também destaca a diferença entre 

administração da infraestrutura de rede e o serviço público que se utiliza dessa infraestrutura: 

 

Se a restrição ou mesmo ausência de concorrência na gestão das infraestruturas é 

compreensível em razão do alto custo na sua gestão, aperfeiçoamento e ampliação, 

assim como da impossibilidade ou irracionalidade técnica, urbanística e econômica 

da sua duplicação, a mesma ratio não se aplica à prestação dos serviços públicos, 

salvo, naturalmente, naqueles sujeitos a obrigações de universalidade, em que a 

necessidade de prestações deficitárias pode justificar restrições à concorrência para 

que o serviço seja como um todo economicamente viabilizado.45 

 

E, ao abordar o compartilhamento de infraestrutura dentro do setor de telecomunicações, 

ou seja, o acesso a redes, dutos etc., o mencionado autor defende que a gestão da rede e a gestão 

do serviço público devem ser separados, de forma que uma atividade não se confunda com a 

 
43 Resolução Normativa Aneel n. 581, de 11 de outubro de 2013, artigo 2º, inciso I. 
44 SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico… Op. cit., p. 3. 
45 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito… Op. cit., p. 444. 
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outra. Destaca o autor que “o ideal é que o gestor da rede sequer seja prestador do serviço, mas, 

ainda, quando o seja, a gestão do serviço público e a gestão da respectiva rede devem ser de 

alguma maneira separadas”.46 

A hipótese levantada por Alexandre Aragão — ou seja, a gestão da rede ser separada da 

gestão do serviço público — pressupõe que tais atividades não podem ser confundidas. E, 

transportando essa afirmativa para o instituto do compartilhamento de infraestrutura de postes, 

é possível concluir que a atividade de compartilhamento de infraestrutura não pode ser 

confundida com a atividade de distribuição de energia elétrica, ainda que a mesma infraestrutura 

seja utilizada por ambas as atividades. 

A separação entre a gestão da infraestrutura e o serviço público em si, conforme o 

modelo sugerido pelo professor Alexandre Aragão, representaria uma solução para as disputas 

envolvendo o uso de infraestruturas de rede.47  

Assim, não há que se confundir o serviço público de distribuição de energia elétrica e o 

compartilhamento de infraestrutura, ainda que ambas as atividades sejam prestadas pela mesma 

empresa e utilizem a mesma infraestrutura. 

 

1.3.1.1 O regime jurídico aplicável à atividade de compartilhamento de infraestrutura de 

postes 

 

Não há dúvidas sobre a possibilidade de coexistência de atividades regidas pelos dois 

regimes — regime de Direito Público e regime de Direito Privado — dentro de uma mesma 

empresa. Assim, para saber o regime jurídico aplicável a determinada atividade — ou seja, no 

caso do presente estudo, para saber o regime jurídico aplicável ao compartilhamento de 

infraestrutura de postes — deve-se analisar tal atividade de acordo com os critérios subjetivo, 

objetivo e formal. 

De acordo com o critério subjetivo, observa-se que a atividade não é prestada 

diretamente pelo Estado, mas sim por um particular concessionário de serviço público delegado 

da União Federal. Seguindo para a análise do regime jurídico aplicável à atividade de 

 
46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. Op. cit., p. 26. 
47 Problemas ligados ao uso compartilhado de infraestruturas em rede são relatados no setor elétrico, que acumula 

disputas entre distribuidoras de energia elétrica e empresas do setor de telecomunicações sobre o uso de postes de 

distribuição de energia; no setor ferroviário, com disputas envolvendo o acesso a linhas e terminais ferroviários por 

outras empresas do mesmo setor; e, ainda, no setor de telecomunicações, como narrado por Alexandre Aragão, em 

que empresas pleiteiam o acesso a redes de interconexão, dutos, dentre outros bens, detidos por outras empresas do 

mesmo setor. 
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compartilhamento de infraestrutura de acordo com o critério formal, a Lei de Concessões, em 

seu artigo 25, parágrafo 2º, define que serão aplicadas às atividades adjetas aos contratos de 

concessão, tais como o compartilhamento de infraestrutura, as normas do regime jurídico de 

Direito Privado48. Assim, de acordo com esses dois primeiros critérios, se trata de atividade 

econômica em sentido estrito, a incidir sobre ela um regime jurídico de Direito Privado. 

Por fim, no tocante ao critério objetivo, deve-se analisar se a atividade possui como 

finalidade a prestação de um serviço público (objeto de contrato de concessão ou não), ou seja, 

se a atividade possui como função atender às necessidades públicas, de forma a incidir um 

regime jurídico de Direito Público ou não. Nesse sentido, apesar de existir um interesse geral 

sobre o compartilhamento de infraestrutura de postes, diante do barateamento dos custos de 

alguns serviços que utilizam infraestruturas em rede, esta atividade não visa a satisfação das 

necessidades coletivas ou, ainda, é imprescindível para a sociedade, a justificar sua 

classificação como serviço público de acordo com o critério material. 

Dessa forma, a atividade de compartilhamento de infraestrutura é atividade econômica 

em sentido estrito e, como tal, não se submete a quaisquer exorbitâncias contratuais decorrentes 

do regime jurídico-administrativo.  

Contudo, apesar de não estarem submetidos ao rigoroso controle do poder público, ao 

qual estão submetidos os serviços públicos, o compartilhamento de infraestrutura, assim como 

as demais atividades adjetas aos contratos de concessão, não pode impactar negativamente na 

prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. 

As atividades adjetas aos contratos concessórios devem estar em harmonia com o 

serviço público concedido e, portanto, respeitar as regras a ele atinentes, ainda que não estejam 

submetidas ao regime jurídico de Direito Público que rege os serviços públicos. Para Rafael 

Véras, as atividades adjetas aos contratos concessórios fazem parte de uma coligação contratual 

pactuada para viabilizar a prestação de um serviço público e, portanto, são regidas parcialmente 

por normas de Direito Público, expedidas por entidade reguladora, o que caracterizaria um 

“contrato privado regulado”: 

 

 
48 Art. 25 da Lei n. 8.987/1990: “Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder 

por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 

pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. §1º - Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere 

este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. § 2º - Os contratos 

celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, 

não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. § 3º - A execução das 

atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço 

concedido.” 
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tenho para mim que os contratos celebrados por concessionários de serviços públicos, 

previstos no art. 25 da Lei n. 8.987/1995, possuem natureza de direito privado. Ou 

seja, não se submetem a quaisquer exorbitâncias contratuais decorrentes do regime 

jurídico-administrativo. Porém, por fazerem parte de uma coligação contratual 

pactuada para viabilizar a prestação de um serviço público, tais ajustes terão de ser 

parcialmente regidos por normas de direito público, expedidas por entidade 

reguladora. Daí porque se configuram como contratos privados regulados. 

Qualificação esta predicadora do estabelecimento dos limites da incidência da função 

reguladora em seus termos, tema que será objeto do próximo item.49 

 

O respeito às normas de Direito Público, no entanto, especialmente aquelas expedidas 

pelas agências reguladoras, não torna público o regime jurídico das atividades adjetas aos 

contratos concessórios. Isso porque, por se tratar de atividade econômica em sentido estrito, 

coligada a um contrato administrativo, que veicula a prestação de um serviço público, as 

atividades acessórias serão regidas, em parte, por atos normativos que visam compatibilizar 

essa atividade com o serviço público concedido. As agências reguladoras, dessa forma, podem 

editar atos normativos que compatibilizem as atividades acessórias com o serviço público 

concedido, harmonizando essas duas atividades. 

Nesse sentido, para regular a atividade de compartilhamento da infraestrutura de postes, 

que é adjeta ao contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, 

foram editadas a Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 001, de 24 de novembro de 

1999, que aprovou o Regulamento Conjunto e fixou as diretrizes para o Compartilhamento de 

Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, e a Resolução 

ANEEL n. 797, de 12 de dezembro de 2017, que estabeleceu os procedimentos para essa 

atividade. Assim, ainda que a atividade de compartilhamento de infraestrutura não esteja 

submetida a um regime publicista, ela deverá respeitar as normas previstas nas Resoluções 

Conjuntas ANEEL, ANATEL e ANP e, ainda, nas Resoluções da ANEEL, que têm por objetivo 

compatibilizá-la com o serviço público de distribuição de energia elétrica. 

 

1.3.1.2 As divergências na doutrina acerca da classificação da atividade de 

compartilhamento de serviços públicos 

 

A classificação da atividade de compartilhamento de infraestrutura como atividade 

econômica em sentido estrito não é pacífica. A doutrina brasileira classifica o compartilhamento 

de infraestrutura, principalmente o compartilhamento de infraestrutura de postes, de diferentes 

formas. 

 
49 FREITAS, Rafael Véras de. Op. cit. 
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Maria Sylvia Di Pietro, por exemplo, entende que o compartilhamento de infraestrutura 

de postes é uma atividade com características similares ao instituto da servidão administrativa: 

 

todas as características da servidão administrativa estão presentes: trata-se de direito 

real de gozo, de natureza pública, a ser exercido sobre bem de natureza alheia 

(empresa prestadora de serviços de telecomunicações ou outros serviços de interesse 

público), para fins de utilidade pública, instituído, com base em lei, em benefício da 

entidade que presta serviço de interesse coletivo por delegação do poder público.50 

 

Segundo a autora, apesar de o artigo 73 da LGT valer-se da terminologia “direito de 

utilização”, não há dúvida de que, em se tratando de direito de uso sobre bem alheio, para 

finalidade pública e sob o regime de direito público, o compartilhamento de infraestrutura se 

enquadra como servidão administrativa. Assim, o compartilhamento configuraria, para a 

empresa acessante, um direito real de uso, sobre coisa alheia, de natureza pública.  

Seguindo esse raciocínio, na falta de acordo para o uso compartilhado da infraestrutura 

de postes, a parte interessada deveria buscar a declaração de utilidade pública do bem, com base 

no artigo 40 da Lei de Desapropriações, e indenizar a detentora da infraestrutura para a 

constituição da servidão administrativa no local. 

Conclui a Autora, desta forma, que se aplicam a essa atividade as regras de Direito 

Público, mesmo que a infraestrutura de postes seja acessada por empresas privadas do setor de 

telecomunicações e, ainda, esteja sob o domínio de empresas privadas concessionárias de 

serviços públicos: 

 

isto significa que os bens que compõe essa infraestrutura passam a sujeitar-se a regime 

jurídico especial de direito público, à semelhança do que acontece com outros bens, 

como aqueles que são sujeitos a regras de proteção pelo Código Florestal ou pelas leis 

que disciplinam o tombamento. Tais bens continuam no domínio privado de seus 

proprietários. Contudo, cumprem uma função social, na medida em que seu titular 

sofre restrições de uso e gozo em benefício do interesse público.51 

 

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, em voto proferido nos 

autos do Recurso Especial n. 1.309.158/RJ, também compara o compartilhamento de 

infraestrutura às servidões administrativa, entendendo que o direito de uso previsto no artigo 

 
50 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Compartilhamento de infra-estrutura por concessionárias de serviços públicos: 

preço justo e razoável: solução administrativa de conflitos: parecer. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias 

na Administração Pública. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 365-389, p. 374. 
51 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Compartilhamento de infra-estrutura por concessionárias de serviços públicos. 

Fórum Administrativo. Belo Horizonte, v. 2, n. 11, p. 43-52, 2002, p. 46. 
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73 da LGT constitui servidão administrativa instituída em benefício das empresas do setor de 

telecomunicações.52 

No voto condutor do acórdão, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça defende que a 

obrigação de permitir o uso compartilhado da infraestrutura constitui submissão dos direitos 

subjetivos ao interesse público, o que caracterizaria a servidão administrativa. 

Em que pese o respeito às opiniões acima, não se pode concordar que o 

compartilhamento de infraestrutura de postes possa ser comparado às servidões administrativas 

e, portanto, submetido às regras jurídicas de Direito Público. 

Isso porque, ao contrário das servidões administrativas, o compartilhamento de 

infraestrutura dispensa a declaração de utilidade pública do bem, não possui a natureza estática 

e perpétua das servidões e, ainda, deve ser remunerado mensalmente pelas empresas acessantes. 

Assim, caso o acessante deixe de pagar a contraprestação pelo uso compartilhado da 

infraestrutura de postes, a atividade poderá ser interrompida, com a retirada de seus cabos. Além 

do que, o valor a ser pago pelo acessante não consiste em uma justa indenização, típica das 

servidões administrativas e desapropriações, mas sim em uma remuneração, que não possui 

correlação com os prejuízos sofridos com o uso compartilhado da infraestrutura. 

No compartilhamento de infraestrutura também existe uma ligação — material ou 

imaterial — entre a infraestrutura e os elementos da empresa acessante, diferentemente das 

servidões administrativas, onde ocorre somente a passagem aérea dos cabos de propriedade de 

terceiros, muitas vezes sem qualquer ponto de contato com o solo. 

Para exemplificar, é possível citar o compartilhamento de infraestrutura de redes entre 

empresas do setor de telecomunicações, em que são utilizados os satélites e os cabos de uma 

empresa para a passagem de um conjunto de dados de outra empresa do mesmo setor e, ainda, 

as regras de interconexão,53 que possuem bases similares ao compartilhamento de 

infraestrutura. Neste caso, ainda que imaterial, é realizada uma conexão entre os equipamentos 

da detentora da infraestrutura e os equipamentos da acessante, de forma a possibilitar a 

transmissão de dados por ambas as empresas.  

 
52 De acordo com o Ministro Luis Felipe Salomão: “O direito de uso previsto no artigo 73 da Lei Geral de 

Telecomunicações constitui servidão administrativa instituída pela lei em benefício das prestadoras de serviços de 

telecomunicações de interesse coletivo, constituindo-se direito real de gozo, de natureza pública, a ser exercido sobre 

bem de propriedade alheia, para fins de utilidade pública.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 

n. 1.309.158/RJ. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 26 set. 2017). 
53 “O princípio geral do compartilhamento de uso completa-se com o tão popular princípio da interconexão, segundo 

o qual não só a infraestrutura, mas a própria rede, nela incluídos os meios técnicos para a transmissão de informações, 

deve ser compartilhada.” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. Op. cit., 2001, p. 65-

66). 
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O mesmo ocorre no compartilhamento de infraestrutura dentro do setor ferroviário, onde 

as estações de trens e as linhas férreas são compartilhadas por empresas que detêm composições 

de trens. Neste caso, diferentemente do setor de telecomunicações, a ligação é material, pois 

ocorre o efetivo contato entre a infraestrutura de trilhos, estações e ramais ferroviários com as 

composições detidas por outras concessionárias. E, na infraestrutura de postes, o cenário não é 

diferente. Os pontos de conexão fixados nos postes das distribuidoras de energia elétrica dão 

suporte aos cabos das empresas de telecomunicações, sendo o ponto de contato entre eles. 

Assim, em todos os casos acima, diferentemente das servidões administrativas, existe o contato, 

ainda que imaterial, entre a infraestrutura e os bens do acessante. 

Portanto, não há que se comparar a servidão administrativa com a atividade de 

compartilhamento de infraestrutura de postes e, com base em tal argumento, submeter esta 

última a um regime jurídico de Direito Público. A própria Resolução Conjunta ANEEL, 

ANATEL e ANP n. 1, de 24 de novembro de 1999, repetindo a norma contida no artigo 73 da 

LGT, ao fixar que os agentes têm direito a compartilhar a infraestrutura de outros agentes a 

preços e condições justos e razoáveis, estabelece que a remuneração por este uso se trata de um 

preço e não de uma indenização. 

Carlos Ari Sundfeld, por outro lado, defende que o uso secundário da infraestrutura de 

postes instaura uma relação jurídica contratual de Direito Privado que se assemelha à locação 

comercial. Segundo o autor, o compartilhamento de infraestrutura é uma atividade econômica 

comum similar à locação de um espaço físico para fins comerciais e, a ela, aplicam-se as regras 

do regime de Direito Privado. 

Entendemos, contudo, que a melhor definição não é caracterizar o contrato de 

compartilhamento como uma espécie de locação comercial. Isso porque, diferentemente das 

locações, no compartilhamento da infraestrutura não ocorre a transferência da posse do bem 

objeto da locação, mas apenas o seu uso compartilhado. Além do que, não é objeto do contrato 

de compartilhamento de infraestrutura o uso de um ponto de fixação específico em cada poste, 

mas sim o uso daquele poste para a passagem dos cabos. Os cabos podem ser realocados, dentro 

daquele mesmo poste, de forma a melhor organizar a infraestrutura, sem que seja preciso 

reescrever as cláusulas do contrato de compartilhamento. Assim, objeto do contrato de 

compartilhamento não é a locação do espaço, mas sim o direito de acesso e uso daquela 

infraestrutura, de forma a possibilitar a passagem dos cabos detidos por outros agentes e a 

instalação de seus aparelhos. 

Para a análise do regime jurídico aplicável às atividades acessórias aos contratos 

concessórios e, por conseguinte, a incidência de uma maior ou menor carga de prerrogativas 
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autoexecutáveis de ação unilateral por parte da Administração, Rafael Véras de Freitas defende 

que deve ser levada em consideração a função social do objeto contratual. Esta interpretação 

valeria tanto para os contratos celebrados pelo poder público como também para os contratos 

celebrados por empresas privadas, concessionárias de serviços públicos, com terceiros, como é 

o caso do compartilhamento de infraestrutura. 

Para o autor, os contratos celebrados por concessionárias de serviços públicos com 

terceiros:  

 

não se submetem ao regime jurídico administrativo — usualmente atribuído aos 

contratos administrativos —, na medida em que eles têm por objeto a faculdade que 

foi atribuída ao concessionário para explorar atividades economicamente adjetas ao 

pacto concessório e não parcela do serviço que lhe foi delegado.54 

 

Assim, considerando que a atividade de compartilhamento concretiza a possibilidade de 

o concessionário exercer atividades econômicas adjetas aos seus contratos concessórios, não há 

que se falar em aplicação do regime jurídico de Direito Público a essa atividade. 

Marçal Justem Filho, ao tratar especificamente das atividades adjetas aos serviços 

públicos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, defende que, se não 

estiverem presentes os pressupostos da existência de serviço público, o concessionário pode 

aproveitar as atividades secundárias sob um regime de Direito Privado. 

 

Seria ou não possível que o produtor de energia elétrica pretendesse “comercializar” 

a energia por ele próprio produzida? A resposta se afigura como positiva, na medida 

em que se mantenha a tese de que essa atividade será configurada como atividade 

econômica em sentido restrito se não estiverem presentes os pressupostos da 

existência de serviço público. […] Voltando ao caso da energia elétrica, as 

considerações acima conduzem a reconhecer a impossibilidade de o Estado omitir a 

estruturação de um sistema de serviço público de geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica. Mas, uma vez existindo essa estrutura de serviço público, é cabível 

o aproveitamento de situações marginais sob o regime de direito privado, 

submetendo-as ao regime da atividade econômica em sentido restrito.55 

 

Em que pese o respeito às opiniões em contrário e, ainda, os diferentes caminhos 

utilizados pelos autores acima citados para a conclusão de que o compartilhamento de 

infraestrutura de postes deve ser classificado como atividade econômica em sentido estrito, 

nesse trabalho de dissertação optou-se por analisar a atividade de acordo com os critérios 

subjetivo, material e formal, que são comumente utilizados pela doutrina para classificar os 

serviços públicos, diferenciando-os das atividades econômicas em sentido estrito. Nessa linha, 

 
54 FREITAS, Rafael Véras de. Op. cit., p. 221. 
55 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria… Op. cit., p. 44. 
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como concluiu a seção anterior, após a análise da atividade utilizando os mencionados critérios, 

se chegou à conclusão de que o compartilhamento de infraestrutura se encaixa na definição de 

atividade econômica em sentido estrito, incidindo sobre os contratos celebrados as regras de 

um regime jurídico de Direito Privado. 

 

1.4 O compartilhamento de infraestrutura: fundamentos e justificativas a embasar a 

regulação da atividade econômica 

 

Apesar de o compartilhamento de infraestrutura de postes se enquadrar na classificação 

de atividade econômica em sentido estrito, incidindo sobre os contratos celebrados as regras de 

um regime jurídico de Direito Privado e, por conseguinte, os princípios da livre iniciativa e da 

autonomia da vontade das partes56, a imprescindibilidade e a importância dos postes de 

distribuição de energia para o desenvolvimento de outras atividades econômicas justificam a 

intervenção do Estado. 

Isso porque o compartilhamento de infraestrutura refere-se ao uso conjunto das 

instalações construídas para servir de base à prestação dos serviços públicos de distribuição de 

energia elétrica, implicando, assim, o emprego compartilhado de postes, torres e servidões 

administrativas. E, diante das dificuldades para a construção de uma nova infraestrutura, o uso 

compartilhado dos elementos existentes e detidos por outras empresas constitui, então, uma 

opção racional,57 sendo imprescindível a facilitação do acesso a essa infraestrutura, com o 

objetivo de favorecer o consumidor final. 

De acordo com relatório elaborado pelo Banco Mundial para servir como guia para 

formuladores de políticas públicas, reguladores, operadores de redes e outros interessados, o 

compartilhamento de infraestrutura é uma importante ferramenta a ser utilizada pelos países 

 
56 Segundo a lição de Luis Roberto Barroso, “No regime jurídico de direito privado, vigoram princípios como os 

da livre iniciativa e da autonomia da vontade. As pessoas podem desenvolver qualquer atividade ou adotar qualquer 

linha de conduta que não lhes seja vedada pela ordem jurídica. O particular tem liberdade de contratar, pautando-

se por preferências pessoais. A propriedade privada investe seu titular no poder de usar, fruir e dispor do bem. As 

relações jurídicas dependem do consenso entre as partes.” (BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito 

constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 74). 
57 “O objetivo regulatório é, claramente, de estímulo ao planejamento integrado das redes de serviços de interesse 

coletivo, de sorte a diminuir os custos operacionais dos operadores e, assim, permitir a prestação de um serbiço mais 

barato.” (LAENDER, Gabriel Boavista. Interconexão, unbundling e compartilhamento de meios de redes de 

telecomunicação. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 39, n. 154, p. 41-49, abr./jun. 2002, p. 47). 
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para evitar a necessidade de duplicação da infraestrutura existente, bem como para reduzir os 

custos e acelerar a implantação de serviços de telecomunicações.58 

Nesse sentido, para disciplinar o uso compartilhado, por qualquer interessado, das 

infraestruturas em rede existentes, de forma a estimular a concorrência e maximizar a eficiência 

em benefício dos usuários, o Direito norte-americano desenvolveu, no julgamento do caso 

Terminal Railroad, ocorrido em 1912, a essencial facility doctrine59. 

No Brasil, a restrição excepcional ao livre uso de um bem — no caso desse estudo, a 

infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia —, por seu proprietário, se 

justifica pela aplicação da essencial facility doctrine do Direito norte-americano60, além do 

princípio constitucional da função social da propriedade, que positiva o interesse 

supraindividual na propriedade privada, e da intervenção do Estado para evitar o abuso do poder 

econômico em monopólios naturais. 

 

1.4.1 Teoria das essencial facilities do Direito norte-americano 

 

O compartilhamento de infraestrutura é uma medida regulatória, com origem doutrinária 

e jurisprudencial na teoria das essencial facilities do Direito norte-americano, que mantém 

incólume “o direito dos demais prestadores de usarem a rede ou a infraestrutura, em condições 

justas, para prestarem seus serviços de maneira mais racional e menos onerosa para si e — o 

que é mais importante — para os usuários”.61 

 
58 THE WORLD BANK. Toolkit on Cross-Sector Infrastructure Sharing. 2017. Disponível em: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/307251492818674685/Cross-Sector-Infrastructure-Sharing-Toolkit-final-

170228.pdf. Acesso em: 16 ago. 2020. 
59 “A Essential Facilities Doctrine foi aplicada pela primeira vez no caso Terminal Railroad, julgado em 1912 pela 

Suprema Corte, mas o julgamento que fixou as bases que até hoje presidem a Teoria foi o MCI contra AT & T, 

realizado pelo Sétimo Circuito da Justiça dos EUA, em que esta teve que dar acesso à sua rede de telefonia fixa (a 

facility), da qual tinha o monopólio, para aquela prestar os seus serviços de telefonia interurbana em concorrência 

com a própria AT & T, que também os prestava.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 13.717). 
60 Ao abordar a encampação da doutrina das essencial facilities pelo Direito brasileiro, Calixto Salomão Filho escreve 

que: “O Direito Brasileiro contém princípio geral nesse sentido, constante do art. 73 da lei geral de telecomunicações, 

segundo o qual qualquer prestador de serviço de interesse coletivo tem o direito de utilizar a infraestrutura de outros 

prestadores de serviços de interesse público, de telecomunicações ou não, para construir suas redes, a preços e 

condições justos e razoáveis. Qualquer prestador de serviço de telecomunicações de interesse coletivo tem, portanto, 

o direito de exigir de qualquer empresa que explore serviços de interesse público — não só telecomunicações, mas 

também energia elétrica, gás e petróleo e rodoviário, por exemplo — que permita a instalação de redes e equipamentos 

de telecomunicações em postes, dutos, condutos, e servidões desses últimos.” (SALOMÃO FILHO, Calixto. 

Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 65). 
61 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito… Op. cit., p. 13.717. 



32 

A teoria das essencial facilities foi aplicada pela primeira vez no julgamento do caso 

United Nations v. Terminal Railroad Association62 pela Suprema Corte norte-americana. Nesse 

julgamento, a Suprema Corte permitiu o acesso de outras empresas às linhas e terminais 

ferroviários detidos pela Terminal Railroad Association, que possuía a concentração do 

mercado ferroviário na região de St. Louis, Missouri. 

Alguns anos depois, no julgamento MCI v. AT&T, também pela Suprema Corte norte-

americana, foram fixadas as bases para aferir a existência de atitudes anticoncorrenciais, por 

um agente monopolista, para o acesso às infraestruturas essenciais por ele controladas. Essa 

decisão foi considerada um paradigma para a aplicação da doutrina das essencial facilities ao 

delimitar que, para obrigar um monopolista a dar acesso à sua infraestrutura, devem existir: (i) 

o controle de uma essential facility por um monopolista; (ii) a inviabilidade prática ou 

econômica de duplicação da essential facility; (iii) a possibilidade técnica de conceder o acesso 

à facility; e, ainda, (iv) a negativa de uso da facility a um competidor.63 

Argumenta-se, com base nas premissas fixadas pela jurisprudência norte-americana, que 

a doutrina das essencial facilities somente se aplicaria aos casos em que há concorrência entre 

o detentor da facility e o terceiro ingressante naquele mercado. Isso porque essa teoria teria 

como objetivo assegurar a concorrência dentro do próprio mercado no qual a infraestrutura está 

inserida e, por tal motivo, não se aplicaria aos casos em que o detentor da facility atua em setor 

diverso da empresa que pretende acessá-la, como é o caso do acesso pelas empresas de 

telecomunicações à infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia elétrica, que 

será abordado no presente estudo. 

Parece-nos, contudo, que a teoria das essential facilities pode ser aplicada sempre que 

um bem for considerado indispensável para o desenvolvimento de uma atividade econômica, 

independentemente de existir concorrência entre a empresa detentora da infraestrutura e a 

 
62 No final do século XIX, o empresário Jay Gould foi processado por organizar uma coalizão para adquirir todas as 

linhas e terminais ferroviários na região de St. Louis, Missouri. As aquisições colocaram a coalizão em situação 

privilegiada de monopólio, com controle completo de toda a infraestrutura necessária ao transporte de carga e 

passageiros por parte de qualquer firma ou pessoa na região. O governo federal interferiu no monopólio em 1905, 

com base em dispositivos legais do Sherman Act. O argumento era que, anteriormente, havia uma razoável 

concorrência entre as numerosas operadoras de terminais independentes, mas, a partir da coalizão, todos os 

consumidores viram-se obrigados a utilizar recursos de um único operador, com resultados de aumento nos preços 

dentro e através da região de St. Louis. (OLIVEIRA, Alessandro Vinícius Marques. Recursos essenciais. GV-

executivo, v. 7, n. 3, maio/jun. 2008. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/download/34143/32936. Acesso em: 07 fev. 2020). 
63 NESTER, Alexandre Wagner. A doutrina das essential facilities: compartilhamento de infraestrutura e redes. 

2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

2006, p. 114. Disponível em: https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/63196/R%20-%20D%20-

%20ALEXANDRE%20WAGNER%20NESTER.pdf?sequence=1. Acesso em: 11 fev. 2021. 
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empresa acessante.64 O importante, na verdade, é a situação de dependência de um agente 

econômico (o acessante) com relação ao detentor da infraestrutura. Esta dependência se traduz 

no fato de que, sem o acesso aos bens caracterizados como essenciais, a empresa acessante fica 

incapacitada de desenvolver a sua atividade econômica.65 

Apesar do acertado posicionamento de Alexandre Aragão de que não existe, no Brasil, 

nenhuma norma que imponha o atendimento tout court da doutrina das essenciais facilities na 

forma como foi concebida pelo Direito norte-americano, essa teoria é comumente citada na 

doutrina nacional — como, por exemplo, nas obras de Calixto Salomão Filho,66 Alexandre 

Ditzel Faraco67 e Tércio Sampaio Ferraz Júnior.68 Além do que, a teoria das essential facilities 

já foi aplicada em algumas decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE)69 e citada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em acórdãos que discutiam o acesso 

a bens essenciais.70 

 
64 “O mesmo conceito (de essential facilities) se aplica quando uma empresa de um determinado setor necessita 

utilizar as instalações de outro, A peculiaridade é que, nesta hipótese, a regulação pode se submeter ao exame de mais 

de um órgão regulador.” (GARCIA, Flávio Amaral. Os monopólios naturais e a sua regulação. In: SOUTO, Marcos 

Juruena Villela; MARSHALL, Carla C. (org.). Direito empresarial público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 

285-291, p. 293). 
65 Nesse sentido, Calixto Salomão Filho: “Note-se que a origem da noção de essential facility poderia dar a impressão 

de que o conceito só tem relevância quando se está considerando o acesso a infraestruturas bastante específicas, 

normalmente ligadas a uma indústria organizada em rede. Todavia, não importa tanto o tipo de bem ou de mercado 

que está sendo considerado. O relevante é a situação de dependência extrema acima referida. Sob essa perspectiva, 

qualquer bem econômico pode, em princípio, vir a ser uma essential facility. […].” (SALOMÃO FILHO, Calixto. 

Direito Concorrencial: as condutas. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 113). 
66 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 40; 

e SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. Op. cit., 2001, p. 54. 
67 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e Direito Concorrencial: as telecomunicações. São Paulo: Livraria 

Paulista, 2003, p 299. 
68 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Lei Geral de Telecomunicações e a regulação dos mercados. Revista de 

Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, v. 11, 

p. 257-265, 2002, p. 259-260. Disponível em: https://www.terciosampaioferrazjr.com.br/publicacoes/lei-geral-de-

telecomunicacoes. Acesso em: 11 fev. 2021. 
69 Em 1998, o CADE analisou os pré-requisitos da teoria das essencial facilities para negar o acesso da Petroquímica 

Triunfo S.A. à infraestrutura da Companhia Petroquímica do Sul – COPESUL. Em seguida, em 2001, esse órgão 

julgou a disputa entre a Globo e a Directv, negando o acesso desta última ao canal oferecido pela primeira. Para tanto, 

o CADE justificou que a Directv não comprovou que o canal Globo preenchia os habituais quatro critérios para 

caracterizar uma essential facility.  
70 No voto vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial n. 1.696.214-SP, 

interposto por uma empresa de Bitcoin que teve a sua conta bancária encerrada, a Ministra cita a teoria das essencial 

facilities, consignando que “Apesar de utilizada, de forma preponderante, para análise de condutas anticoncorrenciais, 

cabe neste julgamento a menção da teoria da infraestrutura essencial (essential facility) por sua adequação à realidade 

dos autos. Do ponto de vista teórico, exsurge a infraestrutura essencial, sempre que em uma situação de monopólio 

— ou oligopólio — ‘é impossível minimamente competir sem que exista acesso a esse bem’. A teoria da infraestrutura 

essencial surgiu como forma de garantir acesso a bens essenciais, geralmente controlados de forma monopolística, 

sem os quais competidores seriam privados de participar do mercado, ou seja, trata-se de uma teoria orientada contra 

práticas de recusa de venda ou de contratar, bem como contra a discriminação entre adquirentes do bem considerado 

essencial.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.696.214/SP. Rel. Min. Márco Aurélio 

Bellizze. 3ª T., j. 08 out. 2018). 
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A aplicação da teoria das essential facilities à realidade brasileira, contudo, prescinde 

de algumas adaptações. Isso porque, originalmente, essa teoria foi aplicada pelo Direito norte-

americano para disciplinar o acesso a bens privados e, no Brasil, boa parte da infraestrutura de 

rede existente, apesar de estar sob o domínio e controle de concessionárias privadas, está afetada 

à prestação de serviços públicos, o que, por si só, já garante que a infraestrutura não seja 

unicamente utilizada para a satisfação de interesses exclusivamente privados, tendo em vista 

que, nesses casos, o fim público sempre deve ser atingido. 

Assim, diante da afetação de boa parte da infraestrutura de rede existente no país aos 

serviços públicos, estes bens devem atender, além dos interesses privados de seu detentor, às 

necessidades da sociedade, que, no caso da infraestrutura de postes de distribuição de energia 

elétrica, pode se traduzir no fornecimento de energia elétrica para a população. 

A classificação da infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia elétrica 

como essencial facility, a justificar o seu uso compartilhado com outras empresas, contudo, não 

é pacífica. O Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Economia das Telecomunicações da 

Universidade Estadual de Campinas (CELAET/Unicamp), no estudo intitulado “Análise 

econômica e jurídica do compartilhamento de infraestrutura de postes”, sustentou que: 

 

da avaliação da Oftel e de outras entidades (principalmente da OECD) pode-se 

concluir que a duplicação de facilities não é uma questão inviável no caso do acesso 

a postes e condutos. Por esta razão, condutos de propriedade de operadores de 

telecomunicações não podem ser considerados de maneira geral como sendo essential 

facilities. Por extensão, dada a disponibilidade de condições práticas e razoáveis para 

a duplicação de postes de propriedade de concessionárias de serviços públicos, como 

demonstrado pela experiência internacional, estes também não podem ser, em geral, 

considerados como essential facilities.71 

 

Em sentido diametralmente oposto, a Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP/FGV) defendeu, em parecer encomendado pela 

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) e pela Associação Brasileira de 

Concessionárias de Serviços Telefônico Fixo Comutado (ABRAFIX), que a infraestrutura de 

postes deve ser enquadrada como uma essencial facility e, portanto, o Estado deverá intervir 

para garantir o acesso de terceiros a essa infraestrutura, fixando, ainda, uma “Metodologia para 

o cálculo dos valores mínimos e máximos de referência para o aluguel do compartilhamento”. 

 
71 CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS DA ECONOMIA DAS TELECOMUNICAÇÕES. Análise 

econômica e jurídica do compartilhamento de infra-estrutura de postes: experiência Internacional e a situação 

brasileira. 2001. Disponível em: 

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2007/007/contribuicao/centro_latino_americano_de_estudo

s_da_economia_das_telecomunicacoes_-_celaet.pdf. Acesso em: 08 fev. 2020. 



35 

Apesar do respeito ao posicionamento em sentido contrário, não é concebível, em 

termos racionais ou econômicos, a duplicação ou a multiplicação da infraestrutura de postes, 

enquadrando-se a rede existente no conceito de monopólio natural72. A construção de uma nova 

infraestrutura de postes, ainda que seja viável tecnicamente, não representa uma opção razoável 

diante dos altos custos envolvidos, do impacto sobre o meio ambiente e espaço urbano, bem 

como do atraso no cumprimento das metas de universalização73 dos serviços, o que justifica o 

direito de acesso por outras empresas às infraestruturas de rede existentes, de forma a 

proporcionar o uso racional desses bens. 

 

1.4.2 Função social 

 

Não obstante a larga aplicação da teoria das essencial facilities pela doutrina e 

jurisprudência, no Direito brasileiro a essencialidade do bem obriga o proprietário a permitir o 

acesso e o uso de sua infraestrutura por terceiros, de forma que esse bem atenda à sua função 

social (art. 5º, XXIII, da CF). Segundo a teoria de Fábio Konder Comparato, no Direito 

brasileiro o direito de propriedade deve ser funcionalizado,74 isso porque ele “somente se 

legitima na medida em que seja a via de afirmação de valores que transcendem seu titular”.75 

 
72 O conceito de monopólio natural está relacionado com a existência de uma infraestrutura de grandes dimensões, 

cuja duplicação afigura-se economicamente inviável para os concorrentes e, por este motivo, o desenvolvimento da 

atividade só é eficiente quando realizado por um único agente. Para Marçal Justen Filho, estamos diante de uma 

situação de monopólio natural quando “a natureza da atividade e as circunstâncias a ela inerentes tornam 

economicamente inviável a multiplicação das estruturas empresariais para produção e (ou) circulação de bens e 

serviços”. (JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 

2002, p. 33). 
73 Conforme o artigo 79, parágrafo 1º da LGT, as “Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o 

acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de 

sua localização e condição socioeconômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em 

serviços essenciais de interesse público”. 
74 “A noção de função, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria, significa um poder, mais 

especificamente, o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo objetivo. O 

adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse do próprio dominus; o 

que não significa que não possa haver harmonização entre um e outro.” (COMPARATO, Fábio Konder. Função 

social da propriedade dos bens de produção. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 25, n. 63, p. 71-79, jul./set. 1986, p. 75). 
75 Grifo do original. Neste sentido também é a lição de Egon Bockmann Moreira ao alertar que “Isso não significa 

um corte ortodoxo de valores absolutos, pois a funcionalização tem como premissa a propriedade provada, a gerar 

benefícios ao seu titular. O que se pretende firmar é a necessidade da coexistência pacífica entre amas as diretrizes 

empresariais: o lucro unido/instruído pela valorização da pessoa humana, trabalho e justiça social.” (MOREIRA. 

Egon Bockmann. O Direito Administrativo da economia, a ponderação de interesses e o paradigma da intervenção 

sensata. In: CUÉLLAR, L.; MOREIRA, E. B. Estudos de Direito Econômico. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 53-

98, p. 71). E, mais adiante, completa: “A concepção da propriedade (empresarial, inclusive) como um direito que 

deve cumprir uma função social determina a sua sujeição às conveniências sociais (respeitado, é claro o próprio 

direito de propriedade e os limites da lei). O que abrange as intervenções com lastro na defesa estatal do princípio da 

dignidade da pessoa humana.” (Ibidem, p. 72). 
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A função social, dessa forma, não indica restrições de uso, fruição e disposição da 

propriedade, mas sim a exigência “de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de 

vinculá-lo a certo objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao interesse 

coletivo e não ao interesse próprio do dominus; o que não significa que não possa haver 

harmonização entre um e outro.”76 Portanto, a ideia de função social possui um sentido positivo, 

consistente na colaboração do proprietário, por meio do uso de seu bem, à consecução dos 

interesses da sociedade. 

Em sua obra sobre bens públicos77, Floriano de Azevedo Marques Neto defende que 

tanto propriedade privada quanto a pública estão sujeitas ao atendimento de sua função social. 

Nessa direção, no tocante aos bens privados, a função social operaria como um limite ao direito 

de propriedade, ao passo que, nos bens públicos, a função social determina a própria existência 

do bem. 

Segundo o autor, a propriedade pública não mais se justifica por si própria, mas pela 

maximização de sua utilidade. Assim, a função social da propriedade pública realiza-se pelo 

aproveitamento de todas as utilidades conciliáveis que possam ser suportadas pelo bem, de 

modo a promover o seu aproveitamento econômico.  

 

“Vai daí que, para cumprir adequadamente a função social, o Estado tem de passar a 

atuar, crescentemente, como um agente econômico, como um gestor de um 

considerável patrimônio, cuidando para que a utilização de seus bens se dê com a 

máxima eficiência: equilibrando a obtenção de receitas com a plena consagração dos 

usos públicos e a eficácia das políticas públicas que se servem destes bens”.78 

 

Sob esse aspecto, a função a ser realizada, no caso do compartilhamento de 

infraestrutura de bens considerados essenciais, coincide com o acesso de terceiros a esses bens, 

o que proporciona o aproveitamento racional da propriedade e traz vantagens para a sociedade 

como um todo.79 Assim, a função social justifica o interesse e, eventualmente, a intervenção do 

Estado para evitar o abuso do poder econômico do detentor de uma propriedade com 

características de monopólio natural, como é o caso das infraestruturas de rede.  

 
76 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 75. 
77 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica. O regime jurídico 

das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 397. 
78 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Op. cit., p. 398. 
79 No tocante ao compartilhamento de infraestrutura, Calixto Salomão Filho defende que, para que o acesso seja 

possível, “é necessário mudar a compreensão da função do bem fundamental em questão. O exercício da propriedade 

em relação a esse bem deverá então estar limitado por essa sua função (social) de provimento de acesso a terceiro.” 

(SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência… Op. cit., p. 41). 
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Soma-se a isso o fato de que, no tocante à infraestrutura de postes, os bens estão afetados 

ao serviço público de distribuição de energia elétrica e, portanto, podem ser classificados como 

bens públicos80. Dessa forma, a função social dos postes detidos pelas distribuidoras de energia 

elétrica realiza-se pelo fornecimento de energia elétrica, como atividade primordial, bem como 

pelo aproveitamento de todas as utilidades conciliáveis que possam ser suportadas pelo bem. 

Calixto Salomão Filho classifica as infraestruturas de rede como bens de acesso e, com 

relação à aplicação do princípio da função social a esses bens, assevera que:  

 

a classificação bens de consumo/bens de produção não esgota, no entanto, a variedade 

de bens que podem estar sujeitos a aplicações várias do princípio da função social. 

Existem também os chamados bens de acesso, i.e., bens cuja utilização depende da 

possibilidade de poder concorrer naquele mercado.81  

 

Para o autor, a função social das propriedades com características de infraestrutura de 

rede, denominadas por ele como “bens de acesso”, se realiza pela garantia de acesso de terceiros 

a esses bens. 

Alexandre Aragão, em sua obra “Serviços públicos e concorrência”, faz uma pequena 

ressalva sobre a aplicação do princípio da função social às infraestruturas de rede. Para ele, a 

obrigatoriedade do compartilhamento decorre da função social do contrato, e não da função 

social da propriedade em si. Isso porque a intervenção do Estado, neste caso, não incide sobre 

o bem, mas sobre a liberdade de contratar o compartilhamento da sua infraestrutura com 

terceiros, atingindo a propriedade de maneira apenas indireta.82 

 

1.4.3 Intervenção do Estado para evitar o abuso do poder econômico em monopólios 

naturais 

 

Além da teoria da essencial facilities do Direito norte-americano e da função social da 

propriedade, que justificam a intervenção do Estado na propriedade privada para conferir a 

terceiros o direito de acesso e uso desses bens, o Direito brasileiro também permite que o Estado 

intervenha na propriedade privada para evitar o abuso do poder econômico de agentes 

 
80 Para conceituar bens públicos, existem três correntes doutrinárias. A primeira entende que são considerados bens 

públicos apenas os bens que pertencerem ao patrimônio de pessoas jurídicas de direito público. A segunda corrente, 

por sua vez, defende são bens públicos os bens da Administração Pública Direta e Indireta. E, por fim, a terceira 

corrente afirma que são bens públicos todos aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público, bem como 

aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado e estão afetados à prestação de um serviço público. 
81 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica… Op. cit., 2001, p. 60. 
82 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, n. 1, fev./mar./abr. 2005, p. 51. 
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monopolistas. Isso porque os monopólios naturais são entendidos como falhas de mercado que 

suscitam a intervenção estatal para regular e evitar eventual abuso do poder econômico por 

parte do monopolista. E, no tocante à infraestrutura de postes, o compartilhamento é relevante 

para que a concorrência em determinado setor da econômica se torne efetiva. Nesse sentido, 

dispõe Alexandre Wagner Nester: 

 

O compartilhamento de infraestruturas e redes (e mesmo de outros bens) pode 

caracterizar, em determinadas circunstâncias, condição indispensável para a abertura 

de setores da economia para um regime de concorrência regulada. O direito de acesso 

à infraestrutura já estabelecida, em condições isonômicas e não discriminatórias, 

mediante o pagamento de uma contraprestação adequada e justa, constitui verdadeiro 

princípio geral do Direito Antitruste.83 

 

Desta forma, ainda que menos citada para justificar a obrigatoriedade do 

compartilhamento da infraestrutura, a intervenção do Estado para evitar o abuso do poder 

econômico por parte do detentor da infraestrutura, como medida de defesa da concorrência, 

também pode ser utilizada para justificar o compartilhamento de infraestrutura.84 

Portanto, apesar de o compartilhamento de infraestrutura se encaixar na definição de 

atividade econômica em sentido estrito, o Estado poderá intervir nessa atividade para garantir 

o acesso de terceiros à infraestrutura de postes existente. Da mesma forma, o Estado poderá 

intervir no contrato de compartilhamento de infraestrutura, que é um contrato essencialmente 

privado, limitando a autonomia das vontades das partes em contratar. 

 

1.5 Contrato de compartilhamento de infraestrutura: limites à autonomia das vontades 

 

A infraestrutura de postes das empresas distribuidoras de energia elétrica não é o único 

meio físico de que dispõem as empresas concessionárias de telecomunicações para a instalação 

de sua rede de cabos e equipamentos necessários para a consecução da sua atividade-fim. 

Todavia, fato é que tanto as distribuidoras de energia elétrica quanto as empresas de 

telecomunicações têm interesse comum no uso compartilhado da infraestrutura detida pelas 

primeiras, que se dá mediante a assinatura de um contrato que permite o acesso, o uso e a 

ocupação de pontos de fixação disponíveis nos postes com vistas à instalação dos equipamentos 

 
83 NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e concorrência: compartilhamento de infra-estruturas e redes. São 

Paulo: Dialética, 2006, p. 300. 
84 Neste sentido, o artigo 4º da Lei n. 8137/1990 dispõe que: “Constitui crime contra a ordem econômica; I - abusar 

do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer 

forma de ajuste ou acordo de empresas;” 
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das empresas de telecomunicações, privilegiando-se o interesse público por meio do 

aproveitamento otimizado dos recursos. 

Nessa relação contratual, de um lado, a detentora da infraestrutura não pode negar o 

acesso, mas tem o direito de ser remunerada por esse uso, fixando a legislação os parâmetros 

para o estabelecimento do valor a ser cobrado: ele deve ser justo, razoável e não 

discriminatório.85 De outro lado, a empresa de telecomunicações, que optou livremente pela 

celebração do contrato, poupando-se dos milionários custos ao não ter que adquirir e instalar 

postes na área de concessão da distribuidora de energia elétrica, deve respeitar as condições do 

acesso, de forma a não prejudicar o serviço público de distribuição de energia, e, ainda, efetuar 

o pagamento da contraprestação por esse uso. 

As partes, dessa forma, celebram contrato de compartilhamento de infraestrutura para 

viabilizar o acesso das empresas de telecomunicações à infraestrutura de postes detida pelas 

distribuidoras de energia, mediante o pagamento de contraprestação pecuniária. Esse contrato, 

como abordado na seção anterior, é regido pelas normas de Direito Privado, mas, como assevera 

Alexandre de Aragão, deve existir uma limitação na liberdade de contratar, pois a atividade de 

compartilhamento não pode impactar a função primordial daquela infraestrutura, que é o 

serviço público de distribuição de energia elétrica: 

 

o compartilhamento tem natureza de contrato privado, mas não, evidentemente, de um 

contrato privado oitocentista, calcado na liberdade da vontade e no caráter 

essencialmente privatístico. Há uma limitação administrativa da respectiva liberdade 

de contratar: trata-se, se incumbente e entrante chegarem a um acordo, de um contrato 

regulamentado (com cláusulas predeterminadas coercitivamente) e autorizado (sujeito 

à prévia aprovação da Administração Pública); e, caso o contrato seja fixado 

diretamente pela autoridade reguladora diante do impasse nas negociações das partes, 

de um contrato forçado.86 

 

Os contratos de compartilhamento de infraestrutura, dessa forma, são contratos de 

Direito Privado coligados a contratos administrativos que veiculam a prestação de serviços 

públicos. São contratos coligados pois o compartilhamento de infraestrutura possui natureza 

acessória ao contrato de concessão do serviço público de distribuição e, portanto, possui uma 

relação de dependência com este último.87 

 
85 Artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações e Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 001/1999. 
86 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. Revista de Direito Público da Economia. 

Belo Horizonte: Fórum, n. 2, p. 59-124, abr./jun. 2003, p. 115. 
87 Para Francisco Paulo de Crescenzo Marino, os “contratos coligados podem ser conceituados como contratos que, 

por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), 

encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca”. (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. 

Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 99). 
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Esses ajustes, por serem contratos coligados a um contrato de concessão de serviços 

públicos, apesar de regidos por um regime jurídico de Direito Privado, serão regidos, ainda que 

parcialmente, por normas regulatórias que compatibilizem os princípios da liberdade de 

contratar e da autonomia da vontade das partes com o dever de prestação de um adequado 

serviço público. 

Além do que, de acordo com a doutrina de Alexandre Aragão, os contratos de 

compartilhamento de infraestrutura seriam, também, uma espécie de contrato coativo, pois, 

apesar da liberdade de contratar, diversos elementos essenciais desses contratos são fixados por 

lei e por regulamento.88 Assim, para o mencionado autor, caso as partes não cheguem a um 

acordo quanto às condições sobre as quais podem livremente acordar, inclusive no tocante ao 

preço, a decisão sobre essas questões passará a ser de competência da autoridade reguladora.89 

No tocante a este último ponto, qual seja, a competência da agência reguladora para 

decidir sobre o preço dos contratos de compartilhamento, na hipótese de conflito entre as partes, 

não se pode concordar com a opinião do mencionado autor, conforme será detalhado no 

próximo capítulo. De todo modo, para o que interessa até aqui, a limitação da liberdade de 

contratar, através da imposição de normas pelas agências reguladoras que visem compatibilizar 

a atividade de compartilhamento de infraestrutura com o serviço público concedido, não 

configura abuso ao limite de atuação das agências nem confere ao contrato de 

compartilhamento características de um contrato regido por normas de Direito Público. 

A obrigatoriedade de contratar, por outro lado, traduzida na obrigatoriedade de permitir 

o acesso de terceiros à infraestrutura existente, também não significa dizer que esse contrato 

deve estar submetido às normas de Direito Público. O livre acesso às infraestruturas essenciais 

— as chamadas essencial facilities do Direito norte-americano — nada mais é do que a atuação 

do princípio da livre concorrência disposto nos artigos 170 e 173 da Constituição Federal ou, 

ainda, a intervenção do Estado para evitar o abuso do poder econômico do detentor de uma 

propriedade privada com características de monopólio, de forma que esse bem atenda à sua 

função social. 

 
88 De acordo com a definição de Orlando Gomes: “O contrato coativo, também denominado contrato ditado, imposto, 

forçado, constitui negócio jurídico que se realiza sem o pressuposto do livre consentimento das partes. Trata-se, 

portanto, segundo Hendemann, de uma simples ficção; finge-se que o contrato foi concertado. É como se as partes 

houvessem dado vida à relação jurídica mediante acordo de vontades espontâneo. Na verdade, porém, são obrigadas 

a constituí-la, refoge tal figura, por conseguinte, ao conceito de contrato, mas recorre-se a esta ficção porque, à relação 

imposta as partes, aplicam-se muitas normas do direito das obrigações. Dispensa-se a esta relação jurídica o 

tratamento dado às relações contratuais, como se proviesse de genuíno contrato.” (GOMES, Orlando. Decadência do 

voluntarismo jurídico e novas figuras jurídicas. In: GOMES, Orlando. Transformações gerais do Direito das 

Obrigações. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 17-19). 
89 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. Op. cit., p. 52. 
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Ainda que esse dirigismo contratual signifique distanciar-se do princípio da autonomia 

da vontade das partes, característico das negociações privadas, é preciso reconhecer que, em 

atividades em que existem monopólios naturais, como no caso do fornecimento de energia 

elétrica pelas distribuidoras, em que não é economicamente viável a duplicação das redes 

existentes, os contratos influenciam não apenas as partes contratantes, mas também toda a 

sociedade. Portanto, ainda que estejamos diante de um contrato privado, é preciso 

compatibilizá-lo com a vida em sociedade. Nesse sentido, Calixto Salomão Filho dispõe que, 

quando os contratos privados influenciam a esfera social, a “regulação deve servir, então, a 

compatibilizar a negociação privada contratual com seus efeitos públicos”.90 

 

1.6 A remuneração dos contratos de compartilhamento 

 

Nos contratos de compartilhamento de infraestrutura, como visto nas seções anteriores, 

a distribuidora de energia elétrica não pode negar o acesso, mas tem o direito de ser remunerada 

pelo uso compartilhado da sua infraestrutura de postes. Essa remuneração, bem como os demais 

valores relativos às atividades adjetas, estão previstos no contrato de concessão e propiciam às 

distribuidoras fontes auxiliares ou secundárias de receita, as quais são utilizadas para reduzir as 

tarifas cobradas dos usuários e, ainda, proporcionarem receitas adicionais aos acionistas.91 

Essas receitas, portanto, contribuem para a modicidade tarifária através do repasse de 

percentual dos valores arrecadados, conforme critério a ser adotado pelas agências reguladoras, 

além de representarem uma fonte de receita para os acionistas.92 

 
90 “Por óbvio, em termos teóricos, isso significa distanciar-se do paradigma liberal que concebe os contratos como 

forma de expressão da autonomia da vontade. E imperioso reconhecer sua influência na esfera social e, portanto, a 

necessidade de ‘normatização’ dos contratos, i.e., a inserção de cláusulas que permitam compatibilizá-los com um 

mundo em que pretendem e podem influir. Esse último ponto deve ser muito bem compreendido. É absolutamente 

vão crer, sobretudo em setores regulados, e com especial força naqueles setores em que há uma clara dominação do 

mercado, que o contrato influencia apenas a relação das partes. Exemplificativamente, um contrato de interconexão 

firmado entre o detentor de uma rede fixa de telecomunicações e aqueles concorrentes que a ela precisam se 

interconectar influencia a esfera de milhares de consumidores e outros tantos concorrentes, existentes e potenciais. A 

regulação deve servir, então, a compatibilizar a negociação privada contratual com seus efeitos públicos.” 

(SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica. Op. cit., 2001, p. 69). 
91 “A tarifa deve refletir a composição: custos mais lucro mais amortização de investimentos menos receitas 

alternativas, complementares ou acessórias ou de projetos associados.” (AMARAL, Antonio Carlos Cintra do. 

Licitação para concessão de serviços. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 51). 
92 “[…] 1) o art. 11 da Lei n. 8.987/95 determina que as receitas extraordinárias devem ser empregadas em prol da 

modicidade tarifária, que é um dos requisitos para a adequada prestação dos serviços públicos delegados; 2) é dever 

do Poder Concedente incentivar a produção de receitas extraordinárias pelas delegatárias de serviços públicos; 3) este 

incentivo, pela natureza das atividades a empreender, deve vir sob a forma de repartição de ganhos entre o delegatário 

e a modicidade tarifária; 4) cabe à agência reguladora dar efetividade à norma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, definindo 

o percentual das receitas extraordinárias que será destinado respectivamente ao delegatário e à modicidade das tarifas 

e o procedimento a empreender para fazê-lo; […].” (MACHADO, Cristiane Lucidi. receitas alternativas, 
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E, no tocante à natureza jurídica dessas receitas obtidas com os contratos de 

compartilhamento de infraestrutura e, ainda, ao que deve compor o valor cobrado, existem 

algumas correntes. 

Eros Roberto Grau, por exemplo, no parecer elaborado a pedido de uma empresa do 

setor de telecomunicações, afirma que, nos contratos de compartilhamento de infraestrutura, 

assim como ocorre nos contratos de sociedade e parceria, não existe interesse contraposto, mas 

sim uma “relação de comunhão de escopo”.93 Em outras palavras, por reunir uma comunhão de 

objetivos para a realização do escopo do contrato, que é obter a otimização de recursos e a 

redução de custos operacionais, o contrato de compartilhamento não possui natureza de contrato 

de intercâmbio, nos quais as partes contratantes possuem interesses contrapostos e querem obter 

alguma vantagem para si (como, por exemplo, nos contratos de compra e venda, aluguel, mútuo 

etc.), mas sim natureza de comunhão de escopo. 

E, por ser um contrato de comunhão de escopo, o quantum exigido não pode ser 

classificado como preço (para a aquisição de determinada mercadoria, coisa ou serviço), mas 

sim como uma espécie de contribuição de cada partícipe da relação para a realização do escopo 

comum de otimização de recursos e redução de custos operacionais. Para o mencionado autor, 

o uso compartilhado da infraestrutura de postes não envolve prestações sinalagmáticas, mas 

sim uma comunhão de objetivos e, portanto, o detentor da infraestrutura não deve auferir lucro 

com esta atividade, mas, tão somente, ser remunerado pelos custos envolvidos na operação 

conjunta. 

Maria Sylvia Di Pietro também não classifica como preço a remuneração paga pelo uso 

compartilhado da infraestrutura de postes. Como mencionado nas subseções anteriores, para a 

autora o compartilhamento de infraestrutura possui características de servidão administrativa e 

os valores pagos pelos acessantes seriam uma forma de compensar o proprietário pelo ônus que 

 
complementares, acessórias e de projetos especiais nas concessões de serviços públicos: exegese do art. 11 da Lei n. 

8.987/95. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Belo Horizonte, v. 2, n. 7, p. 97-107, jul./set. 2004). 
93 “No contrato de intercâmbio os interesses das partes estão em contraposição, polarizados. Cada parte persegue seus 

próprios interesses; quanto mais desvantajosa for a compra para o comprador, mais vantajosa será para o vendedor, 

e vice-versa. A política de cada parte pode ser sumariada na seguinte frase: o prejuízo dele é o meu lucro (‘sein 

Schaden mein Gewinn’). Nos contratos de comunhão de escopo — von Ihering refere-se aos contratos de sociedade 

—, os interesses dos contratantes são paralelos. Se um dos contratantes sofre prejuízo, os outros também o suportam. 

Do espírito de solidariedade de interesses os caracteriza, o lema: a vantagem dele é a minha vantagem, minha 

vantagem é a sua vantagem (‘sein Vorteil mein Vorteil, mein Votteil sein Vorteif’). A distinção, em verdade, fora já 

discernida por Grócio, no século XVII, como observa Ascarelli: os contratos de intercâmbio dirimunt partes, os de 

comunhão de escopo communionem adferunt. Se nos contratos de intercâmbio, o elemento fundamental é o sinalagma 

— vínculo de recíproca dependência entre as obrigações do contrato bilateral —, na associação, como na sociedade 

e no consórcio, o elemento fundamental é o escopo (objetivo) comum. Daí a observação ainda de von lhering: o 

contrato de intercâmbio tem por pressuposto a diversidade, enquanto que o contrato de sociedade — contrato de 

comunhão de escopo — a identidade de objetivo.” (GRAU, Eros Roberto. Licitação e contrato administrativo: 

estudos sobre a interpretação da lei. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 91-92). 
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este uso incide sobre os seus bens.94 Com base nesse raciocínio, conclui que, assim como ocorre 

nas servidões administrativas, “o preço justo e razoável, referido no artigo 73 da Lei Geral de 

Telecomunicações, é aquele que remunera o detentor da infraestrutura por meio de indenização 

correspondente à diminuição patrimonial representada pelo uso que terceiro exerce sobre o bem 

de sua propriedade”95 e, inexistindo parâmetro para a fixação dessa indenização, deve ser 

apurado o custo total médio dos produtos e serviços. 

Apesar do posicionamento de parcela importante da doutrina no sentido de que 

remuneração da atividade de compartilhamento de infraestrutura não pode ser enquadrada como 

preço, fato é que tanto o artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações quanto o artigo 4º da 

Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 001/1999 estabelecem que os agentes que 

exploram serviços de telecomunicações têm direito a compartilhar infraestrutura de outro 

agente, inclusive do setor elétrico, a preços e condições justos e razoáveis.96 

A esse respeito, leia-se a doutrina administrativista de Arnold Wald, inclusive quando 

está a versar sobre a possibilidade do preço e demais condições comerciais dos contratos de 

compartilhamento poderem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios 

da isonomia e da livre competição: 

 

O art. 11 da Lei n. 8.987/95 traz a faculdade, outorgada ao poder concedente, de 

compor a remuneração do concessionário com outras fontes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, em moldes a proporcionar, no 

conjunto, condições suficientes para que se torna viável a prestação do serviço, com 

a cobrança de tarifas módicas. Apesar de entendermos que o referido artigo apresenta 

uma imprecisão redacional, […] seu sentido é o que vem expresso nos contratos de 

concessão de energia elétrica, ou seja, realização de atividades que possibilitem a 

percepção de receitas complementares à receita principal, oriunda do recebimento das 

tarifas cobradas pelos serviços públicos prestados. 

Ao lado da exploração da infraestrutura relativa aos serviços, como a locação de 

postes, torres, servidões administrativas etc., também exemplificam este tipo de 

situação a faculdade de aproveitamento, pelo concessionário, das áreas marginais das 

estradas, para exploração de outras atividades, como, por exemplo, o estabelecimento 

de comércio ou realização de loteamento imobiliário. […] 

Importante ressaltar que, apesar de constituir uma receita complementar à receita 

principal das empresas, esta deve ser percebida com vistas a favorecer a modicidade 

das tarifas. Portanto, não é um simples negócio a ser explorado pela concessionária, 

mas uma atividade que deve beneficiar os usuários de seus serviços de forma direta, 

podendo implicar a redução das tarifas cobradas pelos serviços de distribuição de 

energia elétrica prestados […]. 

 
94 “Partindo da ideia de que o compartilhamento significa uma restrição ao direito de propriedade, forçosamente 

impõe-se a conclusão de que o preço tem caráter indenizatório, para compensar o proprietário pelo ônus real que 

incide sobre os bens de seu domínio.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Compartilhamento de infra-estrutura por 

concessionárias de serviços públicos. Fórum Administrativo. Op. cit., p. 48). 
95 Ibidem, p. 47. 
96 A Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 004/2014, que será abordada nos próximos capítulos, ao 

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, 

também utilizada a nomenclatura preço para a remuneração dos contratos de compartilhamento. 
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De acordo com o disposto no art. 21 da mesma resolução, os preços a serem cobrados 

e demais condições comerciais, de que trata o inc. IV do art. 20 podem ser negociados 

livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição, 

sendo que devem assegurar a remuneração do custo da alocado à infraestrutura 

compartilhada e demais custos percebidos pelo detentor, além de compatíveis com as 

obrigações previstas no contrato de compartilhamento.97 

 

Portanto, a remuneração paga pelo acessante pelo uso compartilhado da infraestrutura 

de postes tem natureza de preço, que é o que o comprador paga ao vendedor em troca de alguma 

coisa adquirida. 

Assim, considerando que o compartilhamento pode ser classificado como um contrato 

privado, coligado a um contrato de concessão de serviços públicos, bem como que o valor 

cobrado pelo detentor da infraestrutura tem natureza de preço, que pode ser livremente 

negociado entre as partes, passamos à análise das decisões proferidas pela Comissão de 

Resolução de Conflitos e, ainda, dos limites da intervenção da agência reguladora nesses 

ajustes. 

  

 
97 WALD, Arnoldo. Telecomunicações: do serviço limitado especializado (SLE), possibilidade de desenvolvimento 

do serviço por concessionária de serviços públicos de energia elétrica, questões jurídicas correlatas. Boletim de 

Direito Administrativo – BDA, v. 712, p. 711-723, out. 2000, p. 717. 
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2 AS DECISÕES DA COMISSÃO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DA ANEEL, DA 

ANATEL E DA ANP 

 

A Comissão de Resolução de Conflitos formada por membros da ANEEL, da ANATEL 

e da ANP funcionou até abril de 2019, quando o Decreto n. 9.759/2019, de 11 de abril de 2019, 

que estabeleceu novas diretrizes para a instituição de colegiados na Administração Pública 

federal, extinguiu tais colegiados e orientou a sua recriação segundo diretrizes específicas.98 

Essa Comissão somente foi restabelecida em 27 de novembro de 2020, após a publicação da 

Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 003/2020, que recriou a Comissão de 

Resolução de Conflitos das mencionadas agências reguladoras e ratificou os atos por ela 

praticados desde a sua extinção. Nessa dissertação, contudo, somente foram analisados os 

conflitos instaurados e as decisões proferidas até abril de 2019, quando a Comissão foi extinta 

pelo Decreto n. 9.759/2019. 

O objetivo da pesquisa, como já adiantado na introdução deste trabalho, reside em, a 

partir de uma observação empírica, concluir se a Comissão de Resolução de Conflitos interveio 

nas negociações sobre o preço dos contratos de compartilhamento e, ainda, os efeitos das 

decisões por ela proferidas para os setores elétrico e de telecomunicações. Em seguida, após a 

análise das decisões da Comissão de Resolução de Conflitos e, ainda, considerando que o 

compartilhamento se trata de uma atividade econômica em sentido estrito, que utiliza da mesma 

infraestrutura do serviço público de fornecimento de energia, serão analisados os limites para a 

intervenção das agências reguladoras nesses contratos. 

 

2.1 Rito previsto na Resolução Conjunta n. 002/2001 

 

De acordo com o disposto na Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 

002/2001, existindo conflito entre os agentes dos setores de Energia Elétrica, Telecomunicações 

e Petróleo, a parte interessada deverá buscar uma solução amigável, notificar a parte contrária 

e, em seguida, encaminhar requerimento inicial à Comissão de Resolução de Conflitos, que fica 

encarregada de distribuir o processo administrativo para a agência reguladora do setor de 

atuação do requerente. Após a instauração do processo administrativo, o requerido é notificado 

para apresentar informações e, ato subsequente, é realizada uma audiência de conciliação com 

 
98 Durante a 10ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, realizada no dia 31 de março de 2020, foi 

autorizada a abertura de consulta pública (026/2020) para debater a proposta de recriação da Comissão de Resolução 

de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo.  
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a presença de membros das agências reguladoras do requerente e do requerido. Em seguida, são 

apresentadas alegações finais e a Comissão profere a sua decisão, que, de acordo com a 

Resolução Conjunta n. 002/2001, possui efeito vinculante para as partes e seus representantes 

e dela não cabe nenhum recurso na esfera administrativa.99 

 

2.2 Análise dos processos administrativos submetidos à Comissão de Resolução de 

Conflitos 

 

Apesar da Resolução Conjunta n. 002/2001, que definiu o rito para os pedidos de 

resolução de conflitos, ter sido publicada em 27 de março de 2001, somente em 2014 foram 

instaurados os primeiros processos administrativos. De acordo informações prestadas pela 

ANATEL na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR), até abril de 

2019 foram instaurados 297 (duzentos e noventa e sete) processos administrativos, dos quais 

222 (duzentos e vinte e dois) versavam sobre o preço dos contratos de compartilhamento.100 

Nesse mesmo período, foram proferidas pela Comissão de Resolução de Conflitos 117 

(cento e dezessete) decisões,101 das quais 11 (onze) concluíram pela aplicação do valor de R$ 

3,19 (três reais e dezenove centavos), acrescido de correção monetária, por ponto de fixação, 

para os novos contratos de compartilhamento submetidos à análise da Comissão; 4 (quatro) 

concluíram pela aplicação do valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), acrescido de 

correção monetária, por ponto de fixação, para as renovações contratuais; 46 (quarenta e seis) 

determinaram a manutenção do preço e das demais condições do contrato até o seu termo 

final/período de renovação e, em seguida, o preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), 

acrescido de correção monetária, por ponto de fixação; 13 (treze) determinaram a manutenção 

do preço e das demais condições estabelecidas no contrato de compartilhamento em vigor; 15 

(quinze) determinaram a manutenção do preço do contrato até a data de protocolo do pedido 

administrativo de solução de conflitos e, em seguida, o preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove 

centavos), acrescido de correção monetária, por ponto de fixação; 5 (cinco) extinguiram os 

 
99 BRASIL. Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 002/2001. Disponível em: 

https://www.anatel.gov.br/setorregulado/resolucao-de-conflitos/comissao-de-resolucao-de-conflitos. Acesso em: 14 

nov. 2020. 
100 Informação prestada pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL em resposta à solicitação inserida 

pela autora desta dissertação de mestrado no canal Fala.Br, disponível em: 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/DetalharManifestacaoSolicitante?id=YqwnIc5dIlw%3d&cac=f2012

97C%2bppXvKyKJKniTw%3d%3d. 
101 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL abre Consulta Pública para recriação da Comissão 

de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-

exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aneel-abre-consulta-publica-para-recriacao-da-comissao-de-

resolucao-de-conflitos-das-agencias-reguladoras/656877. Acesso em: 5 out. 2020. 
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processos administrativos pela desistência do pedido de resolução de conflitos; 14 (quatorze) 

homologaram os acordos celebrados entre as partes; e, por fim, 4 (quatro) fixaram valores para 

os contratos de compartilhamento diferentes do preço do contrato de compartilhamento em 

vigor e, ainda, do preço de referência previsto na Resolução Conjunta n. 004/2014. 

Sem entrar no mérito do duplo grau obrigatório ou não na jurisdição administrativa e, 

ainda, do efeito vinculante da decisão para as partes, observou-se que, das 117 (cento e 

dezessete) decisões proferidas pela Comissão de Resolução de Conflitos, 13 (treze) decisões 

foram proferidas em ações administrativas que versavam sobre novos contratos de 

compartilhamento e as outras 104 (cento e quatro) decisões foram proferidas em ações 

administrativas versavam sobre contratos de compartilhamento em vigor. E, no tocante às 13 

(treze) decisões proferidas em ações administrativas que versavam sobre novos contratos de 

compartilhamento, 11 (onze) determinaram a celebração de um contrato de compartilhamento 

com o preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por ponto de fixação, acrescido de 

correção monetária,102 e as outras 2 (duas) homologaram o acordo celebrado entre as partes.  

Observou-se também que, dentre as decisões proferidas pela Comissão de Resolução de 

Conflitos para fixar o preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por ponto de fixação, 

para os novos contratos de compartilhamento, encontram-se contratos de distribuidoras de 

energia elétrica situadas em diferentes regiões do país. Assim, independentemente da área de 

concessão da detentora da infraestrutura de postes e, por conseguinte, dos custos com a 

instalação e manutenção dessa infraestrutura, a Comissão de Resolução de Conflitos entendeu 

por aplicar um mesmo preço, por ponto de fixação, para todos os novos contratos de 

compartilhamento submetidos à sua análise.103  

Para os contratos em vigor, em 62 (sessenta e duas) decisões a Comissão de Resolução 

de Conflitos concluiu pela manutenção do preço do contrato de compartilhamento até o seu 

termo final e, com o encerramento do contrato, pelo valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove 

centavos), por ponto de fixação, acrescido de correção monetária; 104 em 13 (treze) decisões a 

 
102  Neste sentido é a decisão proferida pela Comissão de Resolução de Conflitos nos processos n. 

53500.017928/2015-43, instaurado pela Claro S/A em face da EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A; n. 

53524.000773/2016-19, instaurado pela Gurisat Gurinet Ltda ME em face da EDP Espírito Santo Distribuidora de 

Energia S/A; e n. 53524.001535/2017-10, instaurado pela EBR Telecomunicações LTDA em face da EDP Espírito 

Santo Distribuidora de Energia S/A. 
103 Neste sentido é a decisão proferida pela Comissão de Conflitos nos processos n. 53500.017928/2015-43, 

instaurado pela Claro S/A em face da EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A; n. 53524.000773/2016-19, 

instaurado pela Gurisat Gurinet Ltda ME em face da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A; e n. 

53524.001535/2017-10, instaurado pela EBR Telecomunicações LTDA em face da EDP Espírito Santo Distribuidora 

de Energia S/A. 
104 Neste sentido é a decisão proferida pela Comissão de Conflitos nos processos n. 53524.018902/2017-14, 
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Comissão de Resolução de Conflitos concluiu pela manutenção do preço do contrato em vigor, 

sem qualquer menção ao preço das renovações contratuais e; em 23 (vinte e três) decisões a 

Comissão de Resolução de Conflitos concluiu pela extinção do processo administrativo ou 

homologou o acordo celebrado ou o pedido de desistência. Além do que, em 3 (três) decisões 

a Comissão de Conflitos opinou pela aplicação aos contratos de compartilhamento de valores 

superiores ao preço de referência, sendo eles fixados entre R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta 

centavos) e R$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos).105 Segundo a Comissão de Conflitos, 

os aludidos preços representam “propostas próximas ao preço de referência”106 e, por isso, 

nestes casos, os valores sugeridos por uma ou outra parte deveriam ser aplicados aos contratos. 

Por fim, em 3 (três) decisões a Comissão aplicou o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove 

centavos), por ponto de fixação, acrescido de correção monetária, mesmo se tratando de 

contrato em vigor com preços e condições distintas do preço de referência. 

Em síntese, a pesquisa realizada retornou os seguintes dados acerca das decisões 

proferidas pela Comissão de Resolução de Conflitos envolvendo o preço dos contratos de 

compartilhamento de infraestrutura de postes: 

 

 

 

Destaca-se que, nas ações julgadas pela Comissão de Conflitos, em nenhuma delas 

foram acostadas ou produzidas provas para apurar os custos incorridos com a manutenção da 

infraestrutura de postes. Além do que, nenhuma das decisões analisadas levou em consideração 

 
instaurado pela Vivas Network LTDA em face da EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A; n. 

53524.002292/2017-29, instaurado pela Poxley Provedor de Internet Ltda em face da Companhia Estadual de 

Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D; e n. 53524.003552/2017-83, instaurado pela Giga TV Ltda-EPP em face 

da Companhia Jaguari de Energia 
105 Neste sentido é a decisão proferida pela Comissão de Resolução de Conflitos nos processos n. 

53524.018902/2017-14, instaurado pela Vivas Network LTDA em face da EDP São Paulo Distribuição de Energia 

S/A; n. 53524.002292/2017-29, instaurado pela Poxley Provedor de Internet Ltda em face da Companhia Estadual 

de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D; e n. 53524.003552/2017-83, instaurado pela Giga TV Ltda-EPP em 

face da Companhia Jaguari de Energia. 
106 Decisão proferida no processo administrativo n. 53524.003333/2017-02, em que são partes a Via Nova 

Telecomunicações Ltda e a Cemig Distribuição S/A. 

 

Contratos Decisão final N. de conflitos

Preço de 3,19 11

Acordo/Desistência/Extinção 2

Outros preços 0

Preço de 3,19 3

Manutenção do preço do contrato até o termo final e, em seguida, o preço de R$ 3,19 62

Acordo/Desistência/Extinção 23

Manutenção do preço do contrato, que é diferente de R$ 3,19 13

Outros preços 3

117Total

Novos 

Em andamento
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as características e os custos das diferentes áreas de concessão. Assim, observou-se que os 

preços são aplicados aos contratos de compartilhamento sem uma análise dos custos incorridos 

pelas distribuidoras de energia elétrica, o que, consequentemente, gerará subsídios cruzados 

entre os setores de energia elétrica e telecomunicações, caso o valor fixado seja maior ou menor 

que os custos.  

Nesse sentido, observa-se que a Comissão de Conflitos tem aplicado, indistintamente, o 

preço de referência a quase todos os contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes 

celebrados entre distribuidoras de energia e empresas do setor de telecomunicações, sejam eles 

novos contratos ou renovações contratuais. Isso porque, nos contratos em vigor, como visto 

acima, o preço estipulado pelas partes somente vigorará até o vencimento do contrato, passando 

a ser aplicado o preço de referência na primeira renovação contratual subsequente à decisão da 

Comissão de Resolução Conflitos. A livre negociação entre partes, diante desse cenário, não é 

utilizada para os novos contratos, bem como não é considerada para as renovações contratuais. 

Neste contexto, ainda que fosse possível a fixação de um preço pelas agências 

reguladoras para os contratos de compartilhamento, ao aplicar um preço pré-definido e 

indistinto para todos os contratos submetidos à sua análise, a Comissão de Resolução de 

Conflitos desconsiderou as peculiaridades e os custos operacionais e de serviços envolvidos 

com a manutenção da infraestrutura em cada região do país, violando o princípio da 

razoabilidade. 

Inobstante, analisando as decisões com base no disposto nos artigos 20 e 21 da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), recentemente introduzidos ao 

ordenamento jurídico, não foram observadas pela Comissão de Resolução de Conflitos as 

consequências práticas das decisões proferidas para os setores de telecomunicações e de energia 

elétrica, sendo possível falar em subsídios cruzados entre esses setores caso o custo com a 

manutenção da infraestrutura seja maior ou menor que o preço de referência, como será 

abordado no próximo capítulo. 

 

2.3 Os impactos das decisões da Comissão de Resolução de Conflitos 

 

O preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014, nada 

mais é do que a média ponderada dos valores dos contratos de compartilhamento em vigor no 

ano de 2009 e, na prática, não representa os custos com a manutenção da infraestrutura de 

postes. Isso porque o preço de referência foi calculado através de uma média aritmética 

ponderada ente 461 (quatrocentos e sessenta e um) contratos de compartilhamento analisados 



50 

pela ANEEL e pretendia simplificar a análise dos processos administrativos submetidos à 

Comissão de Resolução de Conflitos, evitando a realização de cálculos complexos e a utilização 

de parâmetros distintos para a apuração do valor justo e razoável dos contratos de 

compartilhamento. 

Assim, caso houvesse algum abuso da posição dominante das distribuidoras na cobrança 

pelo uso da sua infraestrutura de postes em 2009, este abuso foi replicado pelo artigo 1º da 

Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014, prejudicando as empresas de 

telecomunicações que desejam utilizar a infraestrutura de postes. 

Não obstante, em um país com dimensões continentais e áreas de concessão com 

características distintas — áreas de concessão predominantemente urbanas/rurais, 

planícies/regiões montanhosas etc. —, os custos operacionais e de serviços de cada 

distribuidora de energia elétrica são diferentes. Por tal motivo, em cada ciclo de revisão 

tarifária, a própria ANEEL considera para o cálculo da nova tarifa os custos operacionais e de 

serviços, além do preço da energia, para homologar as tarifas de cada distribuidora. A título de 

comparação, em 2020, por exemplo, as tarifas residenciais das distribuidoras homologadas pela 

ANEEL variavam de 0,367 a 1,054 R$/kWh,107 a depender da região e das características da 

concessionária. 

Assim, da mesma forma que a ANEEL, ao calcular a tarifa das distribuidoras, analisa 

os custos das empresas de forma isolada, não há que se falar na aplicação de um único valor, 

indistinto, para remunerar as despesas com a manutenção da infraestrutura de postes no caso de 

todas as distribuidoras do país. 

Nesse sentido, as decisões proferidas pela Comissão de Resolução de Conflitos, ao 

aplicarem o preço de referência indistintamente a todos os novos contratos de compartilhamento 

submetidos à sua apreciação, além de não fazerem uma análise casuística de acordo com as 

peculiaridades e os custos envolvidos com a manutenção da infraestrutura em cada área de 

concessão, também podem ter como consequência a fixação de um preço incapaz de assegurar 

a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo 

detentor, infringindo o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Resolução Conjunta ANEEL, 

ANATEL e ANP n. 001/1999, além do artigo 20 da LINDB.108 

 
107 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Ranking das tarifas. 24 nov. 2015. Disponível em: 

https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas. Acesso em: 11 fev. 2021.  
108 Art. 20 da Lei n. 13.655/2015: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A 

motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 
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Essas decisões, além de interferirem na livre negociação de preços, trouxeram para o 

setor de telecomunicações uma expectativa de aplicação, mediante a existência de um conflito, 

do preço de referência, incentivando a lide na busca de um valor definido, em detrimento do 

processo de livre negociação vigente até então. Como reconhecido pela ANEEL na Nota 

Técnica n. 0095/2018-SRD/SMA/ANEEL,109 a publicação da Resolução Conjunta ANEEL e 

ANATEL n. 004/2014 acarretou um aumento no número dos processos administrativos 

distribuídos perante a Comissão de Resolução de Conflitos para a revisão dos preços dos 

contratos de compartilhamento — tanto contratos em vigor quanto novos contratos —, 

incentivando a lide na busca de um valor definido, em detrimento do processo de livre 

negociação. 

A interferência da Comissão de Resolução de Conflitos também pode ter como 

consequência a produção de subsídios cruzados entre os setores de energia elétrica e 

telecomunicações. Isso porque, caso seja aplicado um valor para o contrato de 

compartilhamento abaixo dos custos para manutenção deste ativo, a tarifa de energia elétrica 

será majorada em detrimento dos usuários do serviço público de fornecimento de energia. E, 

em contrapartida, na hipótese de sobreprecificação do poste, a tarifa de energia elétrica estaria 

sendo subsidiada pelo setor de telecomunicações. 

É importante sublinhar também que as receitas dos contratos de compartilhamento 

foram previstas como fontes alternativas para os concessionários do serviço público de 

distribuição e serão levadas em consideração para a aferição do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão e para a modicidade tarifária, tendo em vista que parte do 

valor arrecadado reflete para a modicidade da tarifa das distribuidoras. Somente a título de 

ilustração, considerando as informações disponibilizadas pela ANEEL na Nota Técnica n. 

0095/2018-SRD/SMA/ANEEL110, de 26 de setembro de 2018, o Estado de São Paulo possui 

7.314.452 (sete milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois) postes 

instalados. Assim, aplicando-se o preço de R$ 8,91 (oito reais e noventa e um centavos) 

praticado pela Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, de acordo com informações extraídas do 

processo de resolução de conflitos n. 53524.000774/2016-63, ajuizado pela Miragenet 

Telecomunicações LTDA, a receita anual das distribuidoras do Estado de São Paulo com a 

atividade de compartilhamento de infraestrutura é de R$ 782.061.207,84 (setecentos e oitenta 

 
109 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0095/2018-SRD/SMA/ANEEL… Op. cit., 

p. 39. 
110 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0095/2018-SRD/SMA/ANEEL… Op. cit., 

p. 19 
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e dois milhões, sessenta e um mil, duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). Assim, 

eventual interferência da agência reguladora nos preços dos contratos de compartilhamento, 

que, no caso da Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, reduziria pela metade a receita com essa 

atividade acessória, além de afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, 

pode configurar violação ao princípio da modicidade tarifária previsto no artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

Como visto acima, no tocante aos contratos de compartilhamento em vigor, a Comissão 

de Resolução de Conflitos entendeu por manter os termos e condições do contrato até o seu 

termo final, respeitando a autonomia das vontades e preservando os contratos, bem como em 

atenção aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, 

recentemente introduzidos ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei da Liberdade 

Econômica111 e que devem reger as relações contratuais.112 

Apesar de determinar a manutenção dos termos do contrato, contudo, a Comissão de 

Resolução de Conflitos, expressamente, em 78 (setenta e oito) das 81 (oitenta e uma) decisões 

proferidas em conflitos envolvendo o preço dos contratos de compartilhamento em andamento, 

definiu que, ao final do termo contratual, deve ser aplicado o preço de R$ 3,19 (três reais e 

dezenove centavos), por ponto de fixação, acrescido de correção monetária. Assim, da mesma 

forma que ocorre com os novos contratos, a Comissão de Resolução de Conflitos, ao definir 

um preço para a renovação dos contratos em vigor, interfere na livre negociação de preços e 

traz para o setor de telecomunicações, antes mesmo de iniciadas as tratativas, uma expectativa 

de aplicação do preço de referência. 

Diante desse cenário, as negociações, tanto dos contratos novos quanto das renovações 

contratuais, estão limitadas ao valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por ponto de 

fixação, acrescido de correção monetária. Isso porque as empresas do setor de telecomunicações 

poderão se socorrer da Comissão de Resolução de Conflitos sempre que elas se depararem com 

um valor acima do preço de referência nas negociações para o uso compartilhado da 

infraestrutura de postes. 

 
111 Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019. 
112 Código Civil: “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo 

único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da 

revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença 

de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos 

em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a 

interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos 

definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira 

excepcional e limitada.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art421.0
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Por outro lado, sob o viés das distribuidoras de energia elétrica, também poderá ser 

proposta a revisão dos contratos de compartilhamento em vigor. A revisão do preço dos 

contratos em vigor, na hipótese de previsão de um preço, por ponto de fixação, inferior ao custo 

associado à infraestrutura compartilhada, pode ser objeto de revisão judicial. Isso porque, em 

circunstâncias excepcionais, a força vinculante de um contrato pode ser quebrada diante da 

onerosidade excessiva a uma das partes contratantes. 

A resolução ou revisão contratual, com base na onerosidade excessiva de uma parte, 

exige, contudo, a demonstração de que mudanças supervenientes às circunstâncias iniciais do 

contrato de trato sucessivo, oriundas de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 

comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do que fora pactuado, privilegiando a outra. 

O Código Civil regula a resolução ou revisão contratual por onerosidade excessiva nos 

artigos 478 a 480,113 que são reflexos da Teoria da Imprevisão abraçada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro para preservar a equidade e a função social do contrato. Reconhece-se, assim, 

a possibilidade de se resolver um contrato em virtude do advento de situações imprevisíveis e 

inesperadas que tornem a posição de um dos contratantes excessivamente onerosa. 

Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira que: 

 

Todo contrato é previsão, e em todo contrato há margem de oscilação do ganho e da 

perda, em termos que permitem o lucro ou prejuízo. Ao direito não podem afetar estas 

vicissitudes, desde que constritas nas margens do lícito. Mas, quando é ultrapassado 

um grau de razoabilidade, que o jogo da concorrência livre tolera, e é atingido o plano 

de desequilíbrio, não pode omitir-se o homem do direito, e deixar que em nome da 

ordem jurídica e por amor ao princípio da obrigatoriedade do contrato um dos 

contratantes leve o outro à ruína completa, e extraia para si o máximo benefício. 

Sentindo que este desequilíbrio na economia do contrato afeta o próprio conteúdo de 

juridicidade, entendeu que não deveria permitir a execução rija do ajuste, quando a 

força das circunstâncias ambientes viesse criar um estado contrário ao princípio da 

justiça do contrato. E acordou de seu sono milenar um velho instituto que a 

desenvoltura individualista havia relegado ao abandono, elaborando então a tese da 

resolução do contrato em razão da onerosidade excessiva da prestação.114 

 

E assim conclui: 

 

A teoria tornou-se conhecida como cláusula rebus sic stantibus, e consiste, 

resumidamente, em presumir, nos contratos comutativos, uma cláusula, que não se lê 

expressa, mas figura implícita, segundo a qual os contraentes estão adstritos ao seu 

 
113 “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à 

data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as 

condições do contrato. Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear 

que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.” 
114 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 108. 
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cumprimento rigoroso, no pressuposto de que as circunstâncias ambientes se 

conservem inalteradas no momento da execução, idênticas às que vigoravam no da 

celebração.115 

 

Segundo a doutrina de Orlando Gomes, na sua obra clássica sobre contratos:  

 

Portanto, quando acontecimentos extraordinários determinam radical alteração no 

estado de fato contemporâneo à celebração do contrato, acarretando consequências 

imprevisíveis, das quais decorre excessiva onerosidade no cumprimento da obrigação, 

o vínculo contratual pode ser resolvido ou, a requerimento do prejudicado, o juiz altera 

o conteúdo do contrato, restaurando o equilíbrio desfeito. Em síntese apertada: 

ocorrendo anormalidade da álea que todo contrato dependente do futuro encerra, 

pode-se operar sua resolução ou a redução das prestações.116 

 

Vale observar que a interpretação literal do art. 478 do Código Civil, no sentido de que 

somente ao devedor é permitido resolver o contrato com base na onerosidade excessiva, não 

exprime a filosofia adotada pelo Código atual em seu artigo 317.117 Assim, a interpretação 

extensiva da norma contida no artigo 478 do Código Civil propicia a ambos os contratantes e 

ao Poder Judiciário rever o contrato, sempre que um evento superveniente torná-lo 

excessivamente oneroso.118 

Portanto, o contrato de compartilhamento celebrado em valor insuficiente para 

remunerar os custos com a manutenção da infraestrutura de postes pode ser revisado pelo Poder 

Judiciário, à luz da Teoria da Imprevisão, desde que reste demonstrada a alteração das 

condições econômicas e a onerosidade excessiva da distribuidora, em benefício da empresa do 

setor de telecomunicações. 

Não obstante a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para a revisão do contrato 

de compartilhamento, a distribuidora também pode instaurar conflito perante a Comissão de 

Resolução de Conflitos para a majoração do preço do contrato. Contudo, ainda que exista essa 

possibilidade, não foi distribuído, entre os anos de 2014 e 2019, nenhum pedido de resolução 

de conflitos por distribuidoras de energia elétrica visando à modificação do preço dos contratos 

 
115 Ibidem, p. 108-109. 
116 GOMES, Orlando. Contratos. 13. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 20. 
117 Artigo 317 do Código Civil: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor 

da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 

assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” 
118 Neste sentido é o voto da Ministra Nancy Andrigui no julgamento do REsp n. 977.007/GO: “Não obstante a 

literalidade do art. 478 do CC/02 — que indica apenas a possibilidade de rescisão contratual — é possível reconhecer 

onerosidade excessiva também para revisar a avença, como determina o CDC, desde que respeitados, obviamente, os 

requisitos específicos estipulados na Lei civil. Há que se dar valor ao princípio da conservação dos negócios jurídicos 

que foi expressamente adotado em diversos outros dispositivos do CC/02, como no parágrafo único do art. 157 e no 

art. 170.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 977.007/GO. Rel. Min. Nancy Andrigui, 3ª 

T., v.u., j. 24 nov. 2009). 



55 

em vigor. Essa constatação pode ser resultado da posição favorável da distribuidora, como 

agente monopolista e detentora da infraestrutura, que possui o poder de fixar os preços. 

Assim, apesar de não ter sido objeto de demanda específica perante a Comissão de 

Resolução de Conflitos e, ainda, da baixa probabilidade de êxito, considerando o entendimento 

já expressado de aplicação do valor de referência a todos os novos contratos e renovações 

contratuais, a revisão do preço do contrato de compartilhamento também pode ser requerida 

administrativamente pelas distribuidoras. 
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3 O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NA REGULAÇÃO DOS CONTRATOS 

PRIVADOS CELEBRADOS POR CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

A existência de um monopólio natural e, ainda, a relevância da atividade para a 

sociedade legitima a regulação da distribuição de energia elétrica e o uso dos bens a ela 

vinculados. A competência para a disciplina e prestação do serviço de distribuição de energia 

elétrica é da União Federal (CF, art. 21, XII, “b”119), que, seguindo o exemplo norte-americano, 

após as privatizações, conferiu à ANEEL, por meio da Lei n. 9.427/1996,120 os poderes 

reguladores e de fiscalização dos serviços de energia elétrica. 

Tanto que os artigos 2º e 3º da Lei n. 9.427/1996 fixam que são objetivos da ANEEL 

regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, 

em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal; gerir os contratos de 

concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica; gerir os contratos de 

concessão de uso de bem público; bem como fiscalizar a prestação dos serviços de energia 

elétrica. 

A atividade de compartilhamento de infraestrutura de postes, como abordado no 

primeiro capítulo, não se confunde com o serviço público de distribuição de energia elétrica e, 

com base nos critérios subjetivo, formal e material, pode ser classificada como atividade 

econômica em sentido estrito, a incidir sobre ela as regras de um regime jurídico de Direito 

Privado. Assim, por se tratar de atividade econômica em sentido estrito, eventual intervenção 

do Estado no compartilhamento de infraestrutura de postes, sem norma expressa autorizadora, 

é proibida. 

O compartilhamento de infraestrutura de postes está previsto no artigo 73 da Lei Geral 

de Telecomunicações, no artigo 11 da Lei 8.987/1995 e nos contratos de concessão assinados 

com o Poder Público. A Lei Geral de Telecomunicações, em seu artigo 73, que trata 

especificamente do uso dos postes, servidões, dutos etc. pelas empresas do setor de 

 
119 “Art. 21. Compete à União: […] XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

[…] b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento elétrico dos cursos de água, em articulação 

com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;” 
120 Art. 2º da Lei n. 9.427/1996: “A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL tem por finalidade regular e 

fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 

políticas e diretrizes do governo federal.” Art. 3º da Lei n. 9.427/1996: “Além das atribuições previstas nos incisos 

II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências 

expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1º, compete à ANEEL: […] IV - gerir os contratos de 

concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como 

fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos 

serviços de energia elétrica;” 
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telecomunicações, atribui ao agente regulador dos cessionários dos meios a competência para 

estabelecer as condições do uso compartilhado121.  

Portanto, no caso específico desse estudo — ou seja, no caso do uso dos postes de 

fornecimento de energia elétrica por empresas de outros setores, em especial pelas empresas do 

setor de telecomunicações —, cabe à ANEEL, como agência reguladora da detentora da 

infraestrutura, estabelecer as condições para esse uso. A destinação principal da infraestrutura 

de postes, nesse caso, será o serviço público de fornecimento de energia elétrica e, 

secundariamente, a infraestrutura poderá ser utilizada por outras empresas, a exemplo das 

empresas do setor de telecomunicações, desde que atendidas as regras fixadas pela ANEEL. 

Além do que, como visto nos capítulos anteriores, por se tratar o contrato de 

compartilhamento de infraestrutura de postes de um contrato de Direito Privado coligado a um 

contrato administrativo que veicula a prestação de um serviço público, tal ajuste será regido, 

ainda que parcialmente, por normas regulatórias que compatibilizem o princípio da liberdade 

de contratar e da autonomia da vontade com o dever de prestação de um adequado serviço 

público. A ANEEL, dessa forma, pode editar normas com o objetivo de compatibilizar essa 

atividade acessória, que está prevista no artigo 11 da Lei 8.987/1995 e no contrato de concessão, 

com o serviço de distribuição de energia elétrica.  

O poder normativo da agência reguladora, dessa forma, está limitado à compatibilização 

do uso prioritário da infraestrutura de postes para o fornecimento de energia elétrica com o uso 

secundário da infraestrutura por outras empresas. A disciplina dos contratos de 

compartilhamento de infraestrutura, por meio da edição de atos normativos que compatibilizem 

o princípio da liberdade de contratar com o dever de prestação de um adequado serviço público, 

contudo, não autoriza a edição de normas invasoras, sem que lei prévia confira à agência 

reguladora esse poder normativo. 

O parágrafo único do artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações e o artigo 11 da Lei 

8.987/1995 não preveem a possibilidade de intervenção do Estado na atividade de 

compartilhamento de infraestrutura, exceto para compatibilizar essa atividade com a destinação 

prioritária dos postes para o serviço público de fornecimento de energia elétrica. Da mesma 

forma, ao dispor sobre as atividades acessórias exercidas pelas concessionárias de serviços 

públicos, a Lei Geral de Concessões também não confere às agências reguladoras tal poder. 

 
121 “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.  

Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para 

adequado atendimento do disposto no caput.” 
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Assim, com base nos princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal (CF, art. 

5, II122), que definem que os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei não lhes proíbe, 

enquanto a Administração Pública somente pode agir de acordo com o que a lei expressamente 

autoriza, não pode a ANEEL regular a atividade de compartilhamento de infraestrutura, sem 

que lei prévia a autorize. A interferência regulatória nas atividades acessórias das 

concessionárias de serviços públicos, que não tenha por escopo garantir a adequada prestação 

do serviço delegado, será inconstitucional. 

Nesse sentido, tendo em vista que a atividade de compartilhamento de infraestrutura é 

atividade econômica em sentido estrito e, ainda, que não há lei que confira à agência reguladora 

o poder de intervir nesta atividade, cabe à ANEEL somente editar atos normativos que 

disciplinem os efeitos dos contratos de compartilhamento, que são regidos pelo regime jurídico 

de Direito Privado, para o fim de evitar que os seus termos violem as normas regulamentares 

do serviço público concedido e, ainda, que parte da receita seja subtraída para a modicidade 

tarifária, na forma do disposto no contrato de concessão. 

Apesar de o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade123, ter se 

manifestado pela constitucionalidade de leis federais e estaduais que interviram em atividades 

econômicas em sentido estrito, entendendo que os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência devem ser conciliados com os demais princípios constitucionais, não há, no caso 

desse estudo, lei que autorize a interferência da agência reguladora na atividade econômica em 

sentido estrito. Assim, eventual ato normativo editado pelas agências reguladoras sobre a 

atividade de compartilhamento de infraestrutura de postes, exceto aqueles que visem 

compatibilizar a atividade com o serviço público concedido, extrapolará o seu poder 

regulamentar. 

3.1 A nomenclatura utilizada pelo agente regulador: “preço de referência” 

 

 
122 “Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: […]II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de leiexplorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

[…] b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento elétrico dos cursos de água, em articulação 

com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;” 
123 Sobre a possibilidade de intervenção do Estado nas atividades econômicas em sentido estrito destacam-se as 

decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da ADI 319-4-DF, que discutia a validade da lei 

8.039, de 30/05/1990, que dispõe sobre critérios de reajuste das mensalidades escolares; ADI 2.435-RJ, em que se 

discutia a validade da Lei Estadual n. 3.542/2001, que obrigava farmácias e drogarias a vender medicamentos com 

descontos para idosos, e; REXT 422.941-2-DF, que discutia a responsabilidade objetiva da União diante da fixação 

dos preços dos produtos sucro-alcooleiros em valores inferiores ao levantamento de custos realizados pela Fundação 

Getúlio Vargas. 
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Apesar de o artigo 1º da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL n. 004/2014 não ter 

fixado um preço certo e determinado para ser aplicado aos contratos de compartilhamento de 

infraestrutura, observou-se que a mencionada resolução normativa aprovou o “preço de 

referência” de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) e conferiu às agências reguladoras o 

poder para utilizar esse valor nos processos de resolução de conflitos submetidos à sua análise, 

ultrapassando os limites do seu poder regulamentar. 

Destaca-se que a legislação em vigor utiliza conceitos jurídicos indeterminados ao se 

referir ao preço dos contratos de compartilhamento, fixando que eles devem ser justos e 

razoáveis,124 o que exige esforço de interpretação de forma a não prejudicar o proprietário da 

infraestrutura, nem permitir o abuso de poder econômico. 

E, apesar de existirem trabalhos com sugestões de metodologias de cálculo, a exemplo 

do trabalho encomendado à Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo 

(FIA/USP) pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) — 

que defende a negociação direta entre as empresas como forma ideal de determinação do preço, 

mas define um valor mínimo e um valor máximo para essa negociação — e, ainda, do estudo 

encomendado à Fundação Getulio Vargas (FGV) pela Associação Brasileira de Televisão  por 

Assinatura (ABTA) — que estabelece uma “Metodologia para cálculo dos valores mínimo e 

máximo de referência para o aluguel do compartilhamento” —, fato é que não existe uma 

metodologia oficial para a apuração do preço justo e razoável previsto na Lei Geral de 

Telecomunicações. 

Assim, durante a negociação das cláusulas dos contratos de compartilhamento, as 

empresas de telecomunicações encontram alguma dificuldade para a apuração de eventual 

abuso do poder econômico por parte das distribuidoras de energia elétrica, diante do notório 

poder destas últimas, monopolistas da infraestrutura, ao fixarem os preços dos contratos. 

Não obstante a ausência de um parâmetro para o cálculo do preço justo e razoável, a 

assimetria de informações é grande e os custos associados à infraestrutura não são divulgados 

pelas distribuidoras de forma a facilitar a análise crítica dos valores praticados. Nesse cenário, 

diante da ausência de um parâmetro para definir o “preço justo”, agravada pela dificuldade de 

acesso às informações sobre os custos das distribuidoras para a manutenção dos seus ativos de 

postes, ocorreu, ao longo dos anos, uma intensa judicialização dos conflitos referentes ao preço 

dos contratos de compartilhamento de infraestrutura. 

 
124 A Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 001/1999 determina, em seu artigo 1º, que os preços devem 

ser justos, razoável e não discriminatórios. No mesmo sentido é a norma contida no artigo 73 da Lei Geral de 

Telecomunicações. 
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Esses conflitos, como visto no capítulo anterior, eram travados em disputadas judiciais 

que envolviam perícias complexas para a apuração dos custos das distribuidoras com 

manutenção da sua infraestrutura de postes, de forma a verificar se o preço por elas praticado 

era justo e razoável, na forma da legislação. E, apesar da possibilidade conferida pela Resolução 

Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 002/2001 para a abertura de processo administrativo 

para a solução de conflitos, as partes, usualmente, optavam pela via judicial, por não ter sido 

criada, até 2014, a Comissão de Resolução de Conflitos formada por membros dessas agências. 

A grande judicialização da matéria e, ainda, o “tratamento discriminatório entre agentes 

semelhantes ou, até mesmo, a um subsídio cruzado em que consumidores de uma indústria 

estejam subsidiando custos operacionais de outra indústria”,125 conforme exposto nas Notas 

Técnicas n. 0027/2006-SRD-SRE/SMA/ANEEL e n. 0095/2018-SRD/SMA/ANEEL, teve 

como consequência a abertura das Consultas Públicas n. 776/2007 e n. 007/2007, perante a 

ANATEL e a ANEEL, respectivamente, a respeito da criação de uma metodologia para o 

cálculo de um “preço de referência” para contratos de compartilhamento de infraestrutura de 

postes. 

A título ilustrativo, como mencionado no introito dessa pesquisa, em estudo realizado 

pela ANEEL, verificou-se que os preços praticados pelas distribuidoras de energia elétrica 

variavam entre R$ 0,30 (trinta centavos) e R$ 10,57 (dez reais e cinquenta e sete centavos).126 

Essa significativa diferença, que montava a mais de 3.000% (três mil por cento), poderia 

representar as peculiaridades das diferentes áreas de concessão existentes no Brasil,127 como 

também um abuso de posição dominante da distribuidora de energia elétrica, principalmente 

nas negociações com pequenas e médias empresas do setor de telecomunicações. 

Em um primeiro momento, a ANEEL propôs uma metodologia para a determinação de 

um preço de referência, a ser utilizada pela Comissão de Resolução de Conflitos, em que seria 

aplicada uma equação para se obter o valor de referência para o ponto de fixação através da 

análise dos custos compartilhados ao agente de telecomunicações, bem como dos custos de 

 
125 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0095/2018-SRD/SMA/ANEEL, de 26 de 

setembro de 2018. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/apresentacao-

regulacao-pasta/acesse-aqui/analises-de-impacto-regulatorio-2013-exemplos-praticos-de-acordo-com-as-diretrizes-

gerais-e-guia-da-casa-civil/relatoriopreliminarcompartilhamentodeinfraestrutura-aneel-anatel.pdf. Acesso em: 11 

fev. 2021. 
126 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 51/2010 SRD/ANEEL. Op. cit. 
127 Por exemplo, a área de concessão da Enel Distribuição São Paulo, que atua na capital do estado de São Paulo, 

possui diferentes características da área de concessão da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que é 

responsável pela distribuição de energia para todo o estado do Amapá. 
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operação e manutenção mensal dos postes, custos de instalação e remoção dos postes, custos 

de aquisição dos postes etc.128 

Alguns anos após essa proposta regulatória, após o resultado da Audiência Pública n. 

007/2007 e a Consulta Pública n. 776/2007, realizadas pela ANEEL e pela ANATEL, 

respectivamente, em que foram discutidas as premissas a serem utilizadas para o cálculo do 

preço de referência, foi publicada pela ANEEL, pela ANATEL e pela ANP a Resolução 

Conjunta n. 004, que estabeleceu 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, quando esgotada a via negocial entre as partes.129 

A fixação de um “preço de referência” pela Resolução Conjunta n. 004/2014, conforme 

exposto Nota Técnica n. 0185/2013-SRD/SCT/ANEEL,130 tinha como objetivo a simplificação 

do processo, evitando a utilização de cálculos e de parâmetros variáveis para a determinação do 

preço dos contratos de compartilhamento submetidos à análise da Comissão de Resolução de 

Conflitos.  

Esse “preço de referência”, como visto no capítulo anterior, foi calculado através de 

uma média ponderada entre os valores praticados pelas distribuidoras de energia elétrica nos 

contratos em vigor à época. Essa metodologia, contudo, não garante que os valores cobrados 

serão justos e razoáveis, conforme o disposto na Lei Geral de Telecomunicações e na Resolução 

Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 001/1999. Isso porque, na época da apuração dos preços 

pelas agências, caso os preços estivessem majorados ou defasados, a média ponderada apenas 

os teria replicado. 

Destaca-se que, apesar da conclusão pela criação de um “preço de referência”, durante 

a realização das consultas públicas, as agências realçaram que a proposta de criação de um 

preço de referência visava dar celeridade às eventuais resoluções de conflito e não afastava a 

livre negociação e as disposições da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP n. 

 
128 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0027/2006 SRD/ANEEL. Op. cit., p. 13. 
129 “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. […] § 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. 

[…].” 
130 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0185/2013-SRD/SCT/ANEEL. Disponível 

em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2007/007/documento/nota_tecnica_n_185_2013-

srd_sct.pdf. Acesso em: 28 nov. 2020. 
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001/1999. Neste sentido, em diversas oportunidades, já se manifestaram os Tribunais de Justiça 

pátrios: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPARTILHAMENTO DO USO DE 

INFRAESTRUTURA (POSTES) ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - 

PREÇO POR PONTO DE FIXAÇÃO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PREÇO 

ESTIPULADO EM CONTRATO - RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4/2014 DA 

ANEEL/ANATEL - PREÇO DE REFERÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE 

DISCRIMINAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE - PREÇO DE 

MERCADO - PREVALÊNCIA DA LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES - 

RECURSO DESPROVIDO. I - O compartilhamento da infraestrutura necessária ao 

oferecimento de serviços de telecomunicações deve ser garantido de forma isonômica 

entre os demais prestadores de serviço, em atenção aos princípios da valorização do 

trabalho e da livre iniciativa, como fundamento da ordem econômica. II - O preço de 

referência definido na Resolução Conjunta n. 4/2014 é apenas um parâmetro, não se 

trata de regra vinculativa. III - Nos termos da legislação aplicável à espécie, as partes 

podem convencionar os preços do compartilhamento de postes, de forma a assegurar 

a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos 

percebidos pela concessionária; IV - Caberia à autora demonstrar que o preço 

praticado é discriminatório, injusto e desarrazoado, contudo, não se desincumbiu do 

seu ônus probatório, uma vez que evidente a existência de outros contratos com preços 

similares ao valor impugnado.131 

 

A despeito do “Preço de Referência” ter sido criado como parâmetro para ser utilizado 

nos conflitos envolvendo distribuidoras de energia elétrica e empresas do setor de 

telecomunicações, não é coerente a criação de uma referência para ser utilizado por 

distribuidoras com áreas de concessão e custos distintos. 

Não obstante a utilização pela Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014 do 

termo “preço de referência” e, ainda, as diferenças entre as áreas de concessão no Brasil, como 

visto no capítulo anterior, o valor de R$ 3,19 tem sido aplicado pela Comissão de Resolução de 

Conflitos para os contratos de compartilhamento. E, diante da ausência de lei que autorize a 

regulação desta atividade pelas agências reguladoras, é inconstitucional a fixação de um preço 

aos contratos de compartilhamento pela ANEEL ou pela ANATEL. 

 

 

 

 

3.1 A atuação das agências reguladoras no tocante ao compartilhamento de infraestrutura 

de postes 

 
131 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Civil n. 10000190290155003. Rel. Peixoto Henriques, j. 27 ago. 

2020, p. 30 ago. 2020.  
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Apesar de semanticamente as agências reguladoras não terem estipulado um preço certo 

e determinado para a atividade de compartilhamento de infraestrutura de postes, visto que o 

artigo 1º da Resolução Conjunta n. 004/2014 utiliza o termo “preço de referência” para se referir 

ao valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), como será detalhado na próxima seção, 

certo é que as agências atribuíram à Comissão de Resolução de Conflitos a competência para 

analisar o preço dos contratos de compartilhamento e, ainda, para utilizar o preço de referência 

na análise desses contratos. 

A fixação de um preço — mesmo que de referência — para ser aplicado pela Comissão 

de Resolução de Conflitos aos contratos de compartilhamento de infraestrutura submetidos à 

sua análise, diante da natureza da atividade e, ainda, da inexistência de lei que confira às 

agências este poder, desafia a análise se as agências, principalmente a ANEEL, ultrapassaram 

os poderes a elas conferidos, conforme abordado nos tópicos acima. 

Além do que, por se tratar de atividade econômica em sentido estrito, o 

compartilhamento de infraestrutura deve ser regido pelos princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, ambos previstos no “Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira” da 

Constituição Federal. A consagração desses princípios na Constituição Federal de 1988, 

segundo Miguel Reale,132 é resultado da opção do constituinte pela política econômica liberal, 

na qual é conferida ao Estado a possibilidade de intervir na economia somente para coibir 

abusos e preservar a livre concorrência de interferências externas causadas pelo próprio Estado 

ou por um agente econômico que vise à dominação de mercado ou ao aumento arbitrário de 

seus lucros. 

O liberalismo econômico clássico, conforme a lição de Miguel Reale, não foi adotado 

em sua totalidade pelo legislador constituinte e, excepcionalmente, o Estado poderá intervir na 

economia para coibir abusos e preservar as demais garantias constitucionais. Essa interferência, 

contudo, não pode ensejar o esvaziamento do princípio da livre iniciativa. Eventual intervenção 

do Estado na economia, mediante regulamentação de setores econômicos, deve respeitar os 

princípios e fundamentos da ordem econômica previstos na Constituição Federal, tais como a 

propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência etc. 

 
132 REALE, Miguel. Plano Collor II e a intervenção do Estado na ordem econômica. Revista de Direito Bancário e 

do Mercado de Capitais, v. 14, n. 54, p. 311-322, out./dez., 2011, p. 312. 
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Acerca dos princípios da ordem econômica, é importante destacar a classificação feita 

por Luís Roberto Barroso.133 Segundo o autor, o artigo 170 da Constituição Federal elenca os 

princípios-fins e os princípios de funcionamento da ordem econômica. Os princípios-fins 

descrevem realidades materiais que o constituinte deseja que sejam alcançadas e, por sua vez, 

os princípios de funcionamento devem servir de parâmetro de convivência para os agentes da 

ordem econômica: 

 

Os princípios-fins, de maneira geral, são os objetivos que devem ser almejados pelo 

Estado quando ele intervém na ordem econômica, seja para induzir a iniciativa privada 

ou como agente econômico direto. Os incisos VII, VIII e IX, e o parágrafo único do 

art. 170 retratam essas finalidades e devem servir de base para a implementação de 

políticas econômicas de governo. 

Em outras palavras, nenhum princípio é absoluto e, o eventual choque entre eles, deve 

ser solucionado através da ponderação dos mesmos, levando em consideração o 

conteúdo típico de cada princípio. Essa ponderação deve ser feita em bases 

proporcionais e razoáveis sem que o resultado final implique em anulação de qualquer 

princípio. 

O fato da aplicação radical e extrema dos princípios gerar conflito entre eles não 

autoriza a transgressão de um determinado princípio em benefício ou como garantia 

de outro. Não está o Estado, sob o pretexto de garantia dos interesses coletivos 

tutelados no art. 170, autorizado a livremente intervir na ordem econômica, 

inviabilizando, ou mesmo anulando, a livre iniciativa. Por isso, a própria Constituição 

em seu artigo 173 estabelece que a intervenção estatal se dará em caráter excepcional. 

 

A livre iniciativa como princípio-fim e fundamento da ordem econômica, dessa forma, 

somente poderá ser relativizada em hipóteses excepcionais e deve servir de base para a 

implementação de políticas econômicas. Não pode o Estado, como observa Luís Roberto 

Barroso, intervir livremente na economia e anular a livre iniciativa, sob o pretexto de proteger 

outros princípios constitucionais. 

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello, ao abordar o limite da intervenção 

estatal nas atividades econômicas, dispõe que: 

 

Em todos os casos, necessariamente, a interferência estatal terá que estar volvida a 

satisfação dos fins dantes aludidos como sendo os caracterizadores do Estado 

brasileiro; e jamais — sob pena de nulidade — poderá expressar tendência ou diretriz 

antinômica ou gravosa àqueles valores.134 

 

 
133 BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. 

Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 226, p. 187-212, out./dez. 2001, p. 193. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47240/44652. Acesso em: 11 fev. 2021. 
134 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Op. cit., 28. ed., 2011. p. 769. 
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A livre fixação de preços, a liberdade de empresa e a liberdade de contratar, como 

destaca Luís Roberto Barroso, decorre do princípio da livre iniciativa e, portanto, deve ser 

resguardada como princípio da ordem econômica. 

 

O princípio da livre iniciativa, por sua vez, pode ser decomposto em alguns elementos 

que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional. Pressupõe ele, 

em primeiro lugar, a existência de propriedade privada, isto é, de apropriação 

particular dos bens e dos meios de produção (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). De parte 

isto, integra, igualmente, o núcleo da idéia de livre iniciativa a liberdade de empresa, 

conceito materializado no parágrafo único do art. 170, que assegura a todos o livre 

exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo 

nos casos previstos em lei. Em terceiro lugar situa-se a livre concorrência, lastro para 

a faculdade de o empreendedor estabelecer os seus preços, que hão de ser 

determinados pelo mercado, em ambiente competitivo (CF, art. 170, IV). Por fim, é 

da essência do regime da livre iniciativa a liberdade de contratar, decorrência lógica 

do princípio da legalidade, fundamento das demais liberdades, pelo qual ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, 

II).135 

 

Sobre a possibilidade de interferência do Estado do domínio econômico e, 

especificamente, na livre fixação de preços, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em 

mais de uma oportunidade. Nesse viés, no julgamento da ADI 2.435-RJ, em que se discutia a 

validade da Lei Estadual n. 3.542/2001, que obrigava farmácias e drogarias a vender 

medicamentos com descontos para idosos, a Ministra Carmem Lúcia sustentou que, diante das 

circunstâncias do caso concreto, o Estado pode intervir na atividade econômica para resguardar 

outros direitos, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito dos 

consumidores etc. 

No mesmo sentido, no início da década de 90, no famoso julgamento sobre os critérios 

de reajuste das mensalidades escolares, o STF, por maioria de votos, fixou o entendimento de 

que o Estado, por via legislativa, pode regular os preços de bens e serviços, de forma a 

resguardar valores ou finalidades superiores. 

 

Em face da atual constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do 

princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das 

desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o 

Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e serviços, abusivo que 

é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros136 

 

Assim, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o princípio da 

liberdade de iniciativa não é absoluto e deve ser harmonizado com os demais princípios 

 
135 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. 
136 Trecho do voto do Ministro Moreira Alves no julgamento da ADI 319-4-DF, em que foi relator. 
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constitucionais. Sobre o tema, Fábio Konder Comparato leciona que a liberdade de iniciativa 

tem um papel central no arcabouço econômico-constitucional, mas deve ter como objetivo 

último a realização da justiça social.  

 

A supressão da liberdade empresarial, porém, não se confunde, de modo algum, com 

as restrições de natureza pública ao exercício dessa liberdade, as quais visem à 

realização dos valores ou finalidades superiores, igualmente expressos como 

mandamentos constitucionais.  

A Constituição, com efeito, declara que a ordem econômica deva assentar-se, 

conjuntamente, na livre inciativa e na valorização do trabalho humano. E assinala que 

o objetivo global e último dessa ordenação consiste em “assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça” (art. 170, caput). 

É em função desse objetivo último de realização da justiça social que devem ser 

compreendidos e harmonizados os demais princípios expressos no art. 170, a par da 

livre concorrência, a saber, especificamente, a função social da propriedade, a defesa 

do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno 

emprego e o tratamento favorecido para empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte 

(...) 

É nesse contexto normativo que deve ser entendida e analisada a competência estatal 

para o controle de preços no mercado, controle esse que pode se manifestar, de modo 

geral, que pelo estabelecimento de valores mínimos, quer pela fixação de quantias 

máximas. Na primeira hipótese objetiva-se a proteção do produtor; na segunda, a do 

consumidor”137 

 

Em sentido contrário, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio, que foi 

voto vencido nos julgamentos mencionados nas linhas acima, defende que a interferência do 

Estado no domínio econômico discrepa do preceituado no artigo 174 da Constituição Federal e 

configura “intervenção indevida no mercado, em detrimento de valores consagrados e que 

dizem respeito à propriedade”. Assim, de acordo com o entendimento do Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Marco Aurélio, ainda que lei federal confira às agências reguladoras o poder 

normativo para regular a atividade de compartilhamento de infraestrutura, eventual intervenção 

do Estado nessa atividade será inconstitucional, por violação ao princípio da livre iniciativa.  

De todo modo, ainda que se tenha apreço pela opinião do Ministro Marco Aurélio, fato 

é que o Supremo Tribunal Federal, bem como parte considerável da doutrina, admitem a 

intervenção do Estado no domínio econômico, em hipóteses excepcionais. Portanto, o Estado 

pode intervir nos preços praticados por particulares, desde que essa intervenção tenha como 

objetivo resguardar outros princípios constitucionais.  

Assim, no que se refere ao compartilhamento de infraestrutura e na hipótese de existir 

lei federal que autorize a interferência nessa atividade econômica, resta verificar se eventual 

 
137 COMPARATO, Fábio Konder. Regime constitucional do controle de preços no mercado. Revista de Direito 

público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 100. 
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intervenção do Estado na negociação das cláusulas e dos preços dos contratos de 

compartilhamento da infraestrutura de postes, à luz da ponderação de interesses, configura ou 

não violação ao princípio constitucional da livre iniciativa. 

O compartilhamento da infraestrutura de postes, como já abordado, é atividade 

econômica em sentido estrito e, em uma análise inicial, não admite a interferência do Estado na 

livre negociação e na livre fixação de preço. Por outro lado, diante de sua essencialidade e da 

dificuldade de duplicação da infraestrutura existente, os benefícios sociais do seu uso por 

terceiros suplantam os custos para a empresa detentora da infraestrutura de suportar o uso 

compartilhado.  

No setor elétrico e no setor de telecomunicações, por serem atividades que utilizam 

serviços de rede, emerge a necessidade de expansão eficiente da infraestrutura. Além do que, 

todos os usuários da infraestrutura se beneficiam com os entrantes, que partilharão os custos da 

rede, barateando o serviço. Assim, para atingir as metas universalização dos serviços, que 

promoverão o bem-estar dos consumidores e aumentarão a produtividade de empresas 

instaladas em território nacional, o Estado pode utilizar instrumentos para sanar as falhas de 

mercado, diante da existência de um monopólio natural na rede de postes instalada no país, e 

estimular a difusão dos serviços.  

A duplicação da infraestrutura de postes, como visto nos capítulos anteriores, traria 

efeitos econômicos, ambientais e urbanísticos nocivos para a sociedade, o que justifica a 

eventual intervenção do Estado no compartilhamento de infraestrutura de postes, de forma a 

incentivar o uso da rede por terceiros e beneficiar o consumidor final. 

De todo modo, para que seja possível a regulação dessa atividade pelas agências 

reguladoras, deve existir lei que confira às agências reguladoras tal poder e não há, até o 

momento, lei que confira às agências reguladoras o poder para regular o compartilhamento de 

infraestrutura de postes. O parágrafo único do artigo 73 da LGT somente confere à agência o 

poder para compatibilizar o compartilhamento de infraestrutura com o serviço público de 

fornecimento de energia elétrica. O caput desse mesmo artigo, por sua vez, não confere às 

agências qualquer poder, mas apenas ressalta o direito de uso, de forma não discriminatória e a 

preços e condições justos e razoáveis, pelas empresas prestadoras de serviços de 

telecomunicações dos postes detidos pelas distribuidoras de energia elétrica ou outras empresas 

do setor de telecomunicações. 

Assim, considerando que não há lei que confira à ANEEL o poder para regular a 

atividade de compartilhamento de infraestrutura, a mencionada agência reguladora deve 

respeitar os limites legais e somente editar normas que visem compatibilizar essa atividade com 
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o serviço público de fornecimento de energia elétrica. Nessa hipótese, caberá à ANEEL 

estabelecer “os limites físicos para a destinação do espaço nos postes para outros serviços, bem 

como os cuidados técnicos que, em atenção à segurança e qualidade do serviço elétrico, devem 

ser observados na instalação e manutenção dos cabos e equipamentos de terceiros”.138 

Por conseguinte, ao fixarem no artigo 1º da Resolução Conjunta n. 004/2014 um preço 

de referência para a análise pela Comissão de Resolução de Conflitos dos contratos de 

compartilhamento, a ANEEL e a ANATEL extrapolaram o seu poder regulamentar e violaram 

o princípio constitucional da livre iniciativa, que deve reger as atividades econômicas em 

sentido estrito. 

Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld, em seu “Estudo jurídico sobre o preço de 

compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica”, dispõe que o artigo 73 da Lei Geral de 

Telecomunicações confere à ANEEL somente os poderes para compatibilizar o uso secundário 

da infraestrutura de postes com o atendimento prioritário das necessidades do serviço público 

de distribuição de energia elétrica.139 De acordo com o mencionado autor, “o art. 73 da LGT 

não garantiu poder algum para a ANEEL fixar preço pelo uso compartilhado dos postes de 

energia não sendo admissível qualquer ampliação, por via interpretativa, do poder conferido de 

forma limitada pela lei”. 

 

Definitivamente, nem a ANEEL nem outro regulador qualquer tem competência legal 

para fixar preço a ser observado compulsoriamente nos contratos de 

compartilhamento de postes. O art. 73 da LGT não deu autorização para a ANEEL 

fixar esse preço, nem mesmo para estabelecer critérios para a sua aferição, ou para 

arbitrá-lo no caso concreto. A ANEEL não recebeu poder da lei para se envolver em 

qualquer aspecto dessa relação econômica, a não ser para compatibilizá-la com as 

necessidades próprias do serviço elétrico. Essa conclusão, todavia, não autoriza o 

abuso das prestadoras de energia na formação do preço, não tendo elas legitimidade 

para impor preço juridicamente excessivo, frustrar a negociação e, com isso, impedir 

o exercício do direito de acesso à infra-estrutura. 

 

Para o autor, a melhor forma de encontrar o preço “justo e razoável” desejado pelo artigo 

73 da Lei Geral de Telecomunicações é através da negociação, tendo em vista que existe uma 

igualdade de condições entre as partes envolvidas. E, na hipótese de conflito, não podem as 

agências reguladores dos setores elétrico e de telecomunicações fixarem os preços dos contratos 

de compartilhamento ou arbitrarem o conflito, devendo as partes procurarem a arbitragem 

 
138 SUNDFELD, Carlos Ari. O compartilhamento de infraestrutura entre prestadoras de serviço público. Fórum 

Administrativo Direito Público – FA. Belo Horizonte, v. 8, p. 1.022-1.029, 2001. 
139 SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico… Op. cit., p. 14-15. 
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comum, o sistema antitruste ou a via judicial para a solução das disputas envolvendo o preço 

dos contratos. 

Em seguida, conclui que, para que a ANEEL pudesse interferir na livre fixação de preços 

e regulasse o preço dos contratos de compartilhamento, seria preciso que norma expressa lhe 

conferisse esse poder. 

 

[…] para que a ANEEL pudesse exercer a competência regulatória limitadora da livre 

negociação, especialmente no que diz respeito à formação do preço pelo uso dos 

postes (cuja exploração é atividade econômica e não prestação de serviço público), 

seria necessário que norma expressa lhe outorgasse essa competência. O exercício 

desse poder por se configurar uma verdadeira interferência do Estado em atividade 

econômica, dependente de prévia previsão legal.140 

 

É importante ressaltar que existe um projeto de lei em tramitação no Senado Federal, de 

autoria do Senador Weverton Rocha, que altera o parágrafo único do art. 73 da Lei n. 9.472, de 

16 de julho de 1997, e dá outras providências sobre o direito de utilização e compartilhamento 

de postes, dutos, condutos ou servidão pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de 

interesse coletivo, concessionárias de energia elétrica ou prestadoras de outros serviços de 

interesse público. Esse projeto de lei fixa que o preço máximo dos contratos de 

compartilhamento deve ser definido pelos reguladores, cabendo, ainda, negociações de 

desconto.141 

 

Projeto de Lei n. 3.220/2019 

Art. 9º - As Agências Reguladoras do cedente e cessionário deverão ser informadas 

da formalização de solicitação de compartilhamento, bem como da aprovação de 

projeto que envolva seus respectivos setores, no prazo de até trinta dias. 

[…] 

§ 2º Os preços máximos a serem praticados de forma isonômica para todos os 

compartilhantes deve ser definido pelos reguladores cabendo negociações de desconto 

sempre de forma isonômica e amplamente divulgada, e concluído dentro do prazo 

previsto no § 1º. 

[…] 

Art. 11 - As Agências Reguladoras do cedente e cessionário estabelecerão, 

conjuntamente, o valor a ser utilizado como preço máximo do ponto de fixação para 

o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de 

serviços de telecomunicações, que também será utilizado nos processos de resolução 

de conflitos. 

 

Assim, somente na hipótese de o Projeto n. 3.220/2019 ser aprovado, poderá a ANEEL 

regular o preço dos contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes.  

 
140 SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico… Op. cit., p. 15. 
141 BRASIL. Senado. Projeto de Lei n. 3.220/2019. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137047. Acesso em: 17 out. 2020. 
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Em sentido diverso do exposto acima, Alexandre Aragão, ao analisar a competência da 

Comissão de Resolução de Conflitos para a fixação do preço dos contratos de 

compartilhamento, entende que não poderiam as agências reguladoras criarem a mencionada 

Comissão sem, no entanto, conferir a ela os meios para resolver as disputas envolvendo o preço 

dos contratos de compartilhamento. 

 

Não concordamos, assim, data venia, com a opinião brilhantemente exposta por 

Carlos Ari Sundfeld, que parece transferir a definição do direito subjetivo ao acesso, 

já assegurado por lei, para o CADE ou para o Poder Judiciário. Entende o autor que o 

órgão regulador setorial recebeu da lei poder para decidir os conflitos, mas não, por 

exemplo, para fixar o preço do acesso (SUNDFELD, Carlos Ari. Estudo jurídico sobre 

o preço de compartilhamento de infra-estrutura de energia elétrica, pp. 15 e 16, in 

Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 7, 

outubro, 2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 20.4.2). 

Ora, se o preço de acesso geralmente é o grande ponto de discórdia no exercício do 

direito de acesso, não poderia a lei dar os fins sem dar os meios mínimos para exercê-

los, fazendo com que a competência para o julgamento dos conflitos de 

compartilhamento caísse no vazio, já que lhe caberia apenas ficar exortando as partes 

a chegar a um acordo, nada podendo fazer caso este não fosse alcançado.142 

 

Para o autor, ainda que a lei não confira à ANEEL o poder de dispor sobre um preço de 

referência para os contratos de compartilhamento de infraestrutura e, ainda, de aplicá-lo na 

solução dos conflitos submetidos à sua análise, ela poderia fazê-lo tendo em vista que não faria 

sentido a criação da Comissão de Resolução de Conflitos se não fosse conferido a ela o poder 

de fixar um preço para os contratos de compartilhamento submetidos à sua análise. 

Não se pode, contudo, concordar com os entendimentos acima, tendo em vista que a 

atividade de compartilhamento é atividade econômica em sentido estrito e não serviço público, 

razão pela qual a agência reguladora não poderá intervir nos contratos de compartilhamento 

sem que lei autorize, exceto para compatibilizar tal atividade com o serviço público de 

distribuição de energia elétrica. 

Assim, somente após a promulgação de uma lei federal conferindo às agências 

reguladoras o poder de intervir no preço da atividade de compartilhamento de infraestrutura, 

será possível a fixação de um preço ou a criação de uma metodologia pelas agências reguladoras 

para a apuração do preço desses contratos. De todo modo, como exposto nas linhas acima, 

eventual fixação de preço pelas agências reguladoras deverá observar as peculiaridades e os 

custos de cada área de concessão, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

 
142 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Serviços públicos e concorrência. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. Op. cit., p. 62. 



71 

 

3.3 Revisão da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014 

 

Reconhecendo que não há lei que garanta à agência reguladora o poder de intervir no 

preço dos contratos de compartilhamento de infraestrutura de postes, bem como que a 

Resolução Conjunta ANAEEL e ANATEL n. 004/2014 não foi suficiente para estancar as 

disputas entre distribuidoras de energia elétrica e empresas do setor de telecomunicações, o que 

se evidencia pelo número de conflitos distribuídos para a Comissão de Resolução de Conflitos 

entre os anos de 2015 e 2019, a ANEEL incluiu o tema compartilhamento de infraestrutura, 

bem como a revisão da Resolução Conjunta n. 004, na agenda regulatória de 2021/2022. 

A revisão da Resolução Conjunta ANAEEL e ANATEL n. 004/2014 foi, inclusive, tema 

das Consultas Públicas ANEEL n. 16/2018 e ANATEL n. 28/2018, que tiveram por objetivo 

de analisar os efeitos da mencionada resolução. A ideia das agências, nessas consultas, era 

verificar o caminho mais indicado para eventual abordagem sobre o preço do uso compartilhado 

da infraestrutura de postes, de forma a promover mecanismos adequados para a gestão e 

remuneração do ativo, além de beneficiar o desenvolvimento das telecomunicações no país.143 

Nessas consultas públicas, foram analisadas 4 (quatro) alternativas regulatórias para o 

preço dos contratos de compartilhamento. A primeira alternativa regulatória proposta pelas 

agências foi a manutenção da Resolução Conjunta ANAEEL, ANATEL e ANP n. 004/2014, 

que atualmente está em vigor. Assim, na hipótese de ser aprovada esta primeira alternativa 

regulatória, será mantido o preço de referência de R$ 3,19, por ponto de fixação, acrescido de 

correção monetária. Esta medida, contudo, como já havia sido levantado pelo regulador nos 

fundamentos para a abertura das consultas públicas, não foi suficiente para reduzir os conflitos 

entre as empresas dos setores de telecomunicações e as distribuidoras de energia elétrica. Além 

das disputas, entre os problemas levantados pelas agências, destaca-se o pouco incentivo à 

gestão eficiente dos recursos por parte das distribuidoras, que se veem compelidas a cobrar 

preço único para o uso compartilhado de seus ativos, independentemente da qualidade do 

serviço, que pode ser representada pelo material utilizado no poste (madeira, concreto etc) e, 

ainda, dos custos incorridos com a manutenção desses ativos. 

A segunda proposta envolveu retirar da regulamentação conjunta a previsão do artigo 

1º, que fixa um preço de referência para os contratos de compartilhamento. Essa proposta prevê 

a fixação de medidas que garantam maior transparência para os contratos celebrados entre 

 
143 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica n. 0095/2018-SRD/SMA/ANEEL… Op. cit. 
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distribuidoras de energia elétrica e empresas do setor de telecomunicações, com a divulgação 

dos preços acordados para o uso compartilhado da infraestrutura de postes. Em resumo, de 

acordo com a justificativa das agências, a divulgação dos preços dos contratos evitaria 

distorções nos valores. 

Além das propostas acima, também foi analisada na consulta pública a possibilidade de 

as agências reguladoras homologarem as condições gerais para o acesso e a contratação da 

atividade de compartilhamento de infraestrutura, as quais seriam obrigatoriamente aplicáveis a 

todos os contratos celebrados. Nesta hipótese, o preço dos contratos de compartilhamento seria 

livremente fixado pelas distribuidoras de energia elétrica e caberia às agências reguladoras, tão 

somente, editar normas sobre as condições gerais para o uso compartilhado dessa infraestrutura. 

Por fim, como última medida, as agências propuseram a fixação de um preço que reflita, 

além dos custos, demais fatores regionais intrínsecos à dinâmica do compartilhamento de 

infraestrutura, tais como a saturação dos postes e a demanda de novas empresas pelo uso 

compartilhado daquela infraestrutura, e que permita a remuneração da atividade. 

Dentre as propostas regulatórias analisadas pelas agências, observa-se que, ao manter a 

regulamentação vigente ou, ainda, definir um novo preço para os contratos de 

compartilhamento (ainda que este preço reflita peculiaridades regionais das áreas de concessão 

e remunere os custos da atividade), as agências reguladoras estariam interferindo em atividade 

econômica em sentido estrito sem lei que as autorize e, consequentemente, extrapolando o seu 

poder regulamentar. 

Destaca-se que, para a fixação de um novo preço ou manutenção do preço de referência, 

a ANEEL entende que a sua competência se origina na regra do artigo 73 da Lei Geral de 

Telecomunicações, o qual define que caberá ao órgão regulador do detentor da infraestrutura 

fixar as condições para que o compartilhamento da infraestrutura aconteça de forma não 

discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. Portanto, como agência reguladora da 

detentora da infraestrutura de postes, a ANEEL entende que compete a ela estabelecer os preços 

e condições a serem adotados pelas distribuidoras nos contratos de compartilhamento. Contudo, 

tal dispositivo somente conferiu à agência reguladora o poder para adequar a atividade de 

compartilhamento de infraestrutura com o serviço público de fornecimento de energia elétrica, 

de forma a compatibilizar essas duas atividades. O artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações 

não expande os poderes da agência reguladora, que foram definidos pelos artigos 2º e 3º da Lei 

n. 9.427/1996 e estão limitados às atividades de regulação e fiscalização da produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; gerir os contratos de concessão 
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ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica; gerir os contratos de concessão de uso 

de bem público; bem como fiscalizar a prestação dos serviços de energia elétrica. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, buscou-se identificar os limites da intervenção das 

agências reguladoras no preço dos contratos de compartilhamento de infraestrutura e, ainda, a 

legalidade da definição de um preço de referência pela Resolução Conjunta ANEEL e 

ANATEL n. 004/2014 e a sua utilização pela Comissão de Resolução de Conflitos formada por 

membros dessas mesmas agências. 

Para esse fim, inicialmente, foi explorada a definição de “serviços públicos” e de 

“atividade econômica em sentido estrito”, de forma a enquadrar a atividade de 

compartilhamento de infraestrutura de postes e identificar o regime jurídico aplicável a essa 

atividade. Isso porque, na hipótese de a atividade de compartilhamento de infraestrutura ser 

considerada um serviço público, ela estaria submetida a uma maior interferência das agências 

reguladoras. Por outro lado, como concluiu o primeiro capítulo, sendo o compartilhamento de 

infraestrutura uma atividade econômica em sentido estrito, na qual prevalece a autonomia das 

vontades, existem limites estritos para a interferência do poder público nessa atividade 

econômica. 

No segundo capítulo, foram analisadas as decisões proferidas pela Comissão de 

Resolução de Conflitos formada por membros da ANEEL, da ANATEL e da ANP até o final 

de 2019 — quando ela foi extinta pelo Decreto n. 9.759/2019, que estabeleceu novas diretrizes 

para a instituição de colegiados na Administração Pública federal. Foi possível concluir que a 

mencionada Comissão de Resolução de Conflitos tem aplicado, indistintamente, o preço de 

referência de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por ponto de fixação, a todos os novos 

contratos de compartilhamento de infraestrutura submetidos à sua análise, bem como às 

renovações de contratos, sem considerar as peculiaridades e os custos de cada área de 

concessão. 

Em seguida, foram analisadas as consequências da fixação de um preço indistinto para 

todos os contratos de compartilhamento de infraestrutura submetidos à análise da Comissão de 

Resolução de Conflitos, o que gerou uma expectativa nas empresas do setor telecomunicações 

de aplicação do preço de referência a todos os contratos de compartilhamento, excluindo 

qualquer possibilidade de negociação com as distribuidoras de energia elétrica. 

No final, no terceiro capítulo, foi delimitado o papel que a função reguladora deve 

exercer na atividade de compartilhamento de infraestrutura. Como atividade econômica em 

sentido estrito, notou-se que as agências reguladoras dos setores de energia elétrica e de 

telecomunicações não podem regular o compartilhamento de infraestrutura sem lei prévia 
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autorize tal interferência, exceto para compatibilizar a atividade de compartilhamento com o 

serviço público de fornecimento de energia elétrica concedido à iniciativa privada. Da mesma 

forma, as agências reguladoras não podem fixar um preço para esses contratos, tendo em vista 

que não há lei que garanta às agências reguladoras essa prerrogativa e, ainda, se aplicam a esses 

contratos os princípios da livre iniciativa, autonomia da vontade das partes e liberdade de 

contratar. 

No Brasil, boa parte da infraestrutura de postes é detida pelas distribuidoras de energia 

elétrica, as quais não podem negar o acesso de terceiros a essa infraestrutura, mas têm o direito 

de serem remuneradas por esse serviço. As empresas do setor de telecomunicações, por outro 

lado, precisam utilizar os postes para a passagem de seus cabos de telefonia e, diante da 

existência de um monopólio natural dessa infraestrutura pelas distribuidoras de energia elétrica, 

historicamente elas encontram dificuldades para negociar os preços dos contratos de 

compartilhamento. 

Nesse cenário, a publicação da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014, 

que previu a utilização do valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por ponto de 

fixação, como preço de referência a ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos, 

buscou colocar uma pá de cal nas disputas envolvendo empresas do setor de telecomunicações 

e distribuidoras de energia elétrica sobre o preço dos contratos de compartilhamento. 

Todavia, tendo em vista que o compartilhamento de infraestrutura é uma atividade 

acessória das distribuidoras de energia elétrica e, por conseguinte, se enquadra como atividade 

econômica em sentido estrito, aplicam-se a ela as normas do regime jurídico de Direito Privado, 

no qual as partes podem pactuar livremente as condições comerciais dos seus contratos. 

Com efeito, apesar de a ANEEL, como agência reguladora do setor elétrico, ser 

competente para estabelecer as condições técnicas para o acesso de outros prestadores à 

infraestrutura de postes detida pelas distribuidoras de energia elétrica, ela não pode fixar o preço 

a ser cobrado pelo uso secundário desta infraestrutura por empresas de outros setores. Assim, o 

artigo da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL n. 004/2014 que prevê a aplicação do valor 

de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), por ponto de fixação, aos contratos de 

compartilhamento de infraestrutura submetidos à análise da Comissão de Resolução de 

Conflitos extrapolou os limites do poder regulamentar outorgado à agência.  

Ademais, seguindo o mesmo racional, a Comissão de Resolução de Conflitos formada 

por membros da ANEEL, ANATEL e ANP não pode fixar um preço para os contratos de 

compartilhamento, sejam eles novos contratos ou renovações contratuais, tendo em vista que 

se trata de uma atividade de livre mercado e que não há lei que confira às agências este poder. 
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Em que pese a impossibilidade de as agências reguladoras fixarem um preço para os 

contratos de compartilhamento de infraestrutura, certo é que parte da receita com esses 

contratos é capturada para a modicidade tarifária e que, ainda, os custos para a manutenção dos 

ativos, dentre eles a infraestrutura de postes, são parcialmente remunerados pela tarifa de 

energia elétrica. Desse modo, como melhoria regulatória, a ANEEL pode criar um modelo 

matemático, a ser utilizado por todas as distribuidoras de energia elétrica, para a apuração e 

posterior divulgação dos custos com a instalação, manutenção e remoção da infraestrutura de 

postes. A criação de um modelo matemático padrão e, ainda, a obrigatoriedade de divulgação 

das informações sobre os custos incorridos com esta atividade, conferiria maior transparência 

às negociações com as empresas do setor de telecomunicações. 

Essa melhoria regulatória, apesar de não estar contemplada entre as alternativas 

analisadas nas Consultas Públicas ANEEL n. 16/2018 e ANATEL n. 28/2018, respeita os 

limites da atuação das agências reguladoras na edição de normas sobre os contratos de 

compartilhamento, tendo em vista que não interfere na livre fixação do preço pelas 

distribuidoras. Além do que, a divulgação dos custos evita que sejam celebrados contratos com 

valores muito destoantes dos custos e, por conseguinte, que diferentes empresas do setor de 

telecomunicações recebam tratamento discricionário, de forma a impactar a concorrência 

dentro desse setor. 

Assim, com o objetivo de evitar a celebração de contratos disformes dentro da mesma 

área de concessão e, ainda, de evitar que as negociações acabem no Judiciário, sugere-se: (i) a 

regulamentação da obrigatoriedade de as distribuidoras de energia publicarem, periodicamente, 

um estudo com os custos por elas incorridos para a manutenção da sua infraestrutura de postes; 

(ii) a fixação de um método uniforme para a organização desse estudo, de forma a facilitar a 

análise por empresas de outros setores; e (iii) a renovação periódica desse estudo, de forma que 

ele se mantenha sempre atualizado.  

Com essa melhoria regulatória, a ANEEL não interferirá no preço dos contratos, mas, 

tão somente, obrigará que as distribuidoras de energia apurem os custos por elas incorridos com 

a sua infraestrutura de postes e, ainda, deem publicidade a esse estudo.  

Como resultado desta dissertação, espera-se ter contribuído com o contexto regulatório, 

em específico com os limites da competência das agências reguladoras para a edição de normas 

sobre o preço dos contratos de compartilhamento de infraestrutura, ressaltando a importância 

da preservação dos princípios da livre iniciativa e da livre fixação de preço que regem as 

relações no âmbito privado, principalmente neste momento em que a matéria foi incluída na 

agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2021/2022. 
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