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Carta FNE 009/2022 
Brasília, 04 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
Ao Senhor Presidente, 
Edvaldo Nogueira Filho 
Frente Nacional dos Prefeitos - FNP 
 
 
 

Assunto: Emaranhado de cabos nas cidades brasileiras 
 
 
 

Segue em anexo, a Carta FNE nº 001/22, de 25 de janeiro de 2022, 
endereçada ao Diretor Relator da ANEEL, em que a Federação Nacional dos 
Engenheiros – FNE pede o cancelamento da Consulta Pública nº 073/2021, relativa 
ao compartilhamento de Postes entre Distribuidoras de Energia Elétrica e Prestadoras 
de Serviços de Telecomunicações, cujas contribuições podem ser feitas até 04 de 
março de 2022. 

Sob os mesmos fundamentos, a FNE recomendou aos membros do 
Conselho Diretor da ANATEL a não aprovação de consulta pública similar, uma vez 
que se destina a uma resolução conjunta das duas Agências Reguladoras em que se 
pretende vir a substituir a Resolução Conjunta ANEEL x ANATEL nº 4/2014. 

O descumprimento das normas técnicas da ABNT e o 
desordenamento de cabos continua a ser feito pelas empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações em pleno ano de 2022 numa velocidade muito superior 
do que a ANEEL apresenta a proposta para regularizar parcialmente o passivo em 
até 10 anos. 

Cada vez fica mais evidente a incapacidade das Agências 
Reguladoras do Setor Elétrico e de Telecomunicações de apresentar uma solução ao 
problema do emaranhado de cabos e, por outro lado, temos a ressaltar que a ação 
propositiva de diversos municípios tem se mostrado eficaz, com as promulgações de 
leis, como a que está sendo sugerida pela FNE no endereço eletrônico 
www.energia.fne.org.br (item C – Combate ao Emaranhado de Cabos no Espaço 
Aéreo Público). Neste endereço consta ainda a jurisprudência do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo – TJSP e do Supremo Tribunal Federal - STF atestando a 
constitucionalidade destas leis, municipais de combate ao emaranhado de cabos, 
seja de iniciativa do Poder Executivo, seja de iniciativa do Poder Legislativo. 

http://www.energia.fne.org.br/
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Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos, bem como 
apresentar explicações como uma lei municipal que vier a ser sancionada e contando 
com a parceria com a Distribuidora de energia elétrica, poderá se regularizar a 
ocupação do espaço aéreo público e com a previsão de aplicação de penalidades 
para irregularidades não sanadas pelas empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações. 
 

 

 

Eng. Murilo Celso de Campos Pinheiro 
  Presidente 


