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Confi ra a 
programação das 
igrejas, feiras livres 
e telefones úteis
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ANA PAULA PESSOTO

De quem são 
esses fi os e cabos 
baixos?

Não precisa ser muito atento para obser-
var a quantidade de cabos e fi os baixos 
e pouco tensionados em postes de luz 

em todas as cidades, sem distinção. O emaranha-
do, além de esteticamente ruim, pode ocasionar 
acidentes. Em Bauru, é comum caminhões 
atingirem fi os e, por consequência, derruba-
rem postes. E quando isso acontece, transito 
lento e algumas horas sem telefone, Internet 

ou mesmo eletricidade são algumas 
das consequências. 

De acordo com o professor e vice-diretor 
da Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB) 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), José 
Ângelo Cagnon, há alguns anos os postes foram 
projetados para a fi ação elétrica de baixa e de alta 
tensão. Posteriormente e separadamente, veio 
a fi ação telefônica. Entretanto, quando estes 
foram agrupados em cabos, passou-se a utilizar 
a posteação de energia também para este fi m.  

Mas de quem deve resolver 
o problema? A CPFL Paulista 
informou que não pode mexer em 
fi os e cabos de empresas de TV 
a cabo ou telefonia, por exemplo, 
e que todas as manutenções 
e substituições de postes que 
possuem serviços compartilhados 
com as empresas de comunicação 
são programadas e as empresas 
parceiras avisadas com antecedência 
para que as mesmas possam garantir 
a integridade de suas redes e o 
funcionamento de seus respectivos 
serviços. 

A CPFL Paulista garantiu ainda 
que, sempre que for identifi cado 
algum cabo de energia elétrica 
rompido ou caído no chão, o 
serviço emergencial da empresa 
pode ser acionado pelo telefone 
0800 010 1010, pelo e-mail  
paulista@cpfl .com.br ou pelo site 
www.cpfl .com.br.

Já a Telefônica/Vivo informou 
que realiza constantemente 
manutenções preventivas seguindo 
as normas técnicas brasileiras e que 
mantém a central de atendimento 
103 15, 24 horas por dia. 

A NET esclarece que suas redes 
estão localizadas, em grande parte, 
em áreas externas, compartilhando 
postes das concessionárias de 
energia elétrica e que a empresa 
realiza constantemente a 
manutenção de seus cabos. O 
cancelamento de serviços, retirada 
de equipamentos e reparação 
nos cabos devem seguir um 
procedimento feito por telefone ou 
pessoalmente, em Bauru, na avenida 
Duque de Caxias, 466 – Jardim 
Marambá. 

Cada empresa 
com o seu fi o

Enquanto rodava pela cidade, a reportagem 
não só encontrou muitas histórias e reclamações 
sobre a fi ação baixa, como também se deparou 
com cabos que praticamente vieram ao solo na 
avenida Pinheiro Machado, esquina com São 
Sebastião. Sem visibilidade, alguns motoristas 
precisaram da ajuda de pedestres para passar 
pela avenida, que só foi sinalizada pelo frentista 

Benedito Aparecido Caviochiolli. 
“É comum caminhões passarem e arrancarem 

até postes por aqui. A fi ação é muito baixa. No 
posto de gasolina onde eu trabalho temos cones 
preparados para sinalizar que há perigo na rua. Já 
pensou se escurece e vem um veículo em alta ve-
locidade? Leva fi os e pode até causar um acidente 
se derrubar  cabos de alta tensão”, preocupa-se. 

No meio do caminho...

A equipe do JC fl agrou a queda de fi ação na 
avenida Pinheiro Machado, esquina com São 
Sebastião

Para evitar acidentes, o frentista 
Benedito Caviochiolli improvisou cones 
na avenida

“Hoje, temos cabos de Internet 
e muitos outros serviços que criam 

um peso extra e exigem um esforço maior 
destes postes que chegam a fi car fl exionados”.

E em função da utilização da telefonia celular 
e da Internet como comunicação, a tendência é 
que a rede física de telefone se torne totalmente 
obsoleta em um curto período de tempo. “En-
tretanto, ela está se tornando obsoleta, sendo 
desligada, mas esquecida nos postes”, enumera 
Cagnon. 

Emaranhados 
de fi os que 

pendem de postes 
de luz incomodam 

e assustam pelo 
perigo de 
acidentes
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Cansados de esperar e sem saber a quem recorrer, 
moradores se sentem prejudicados

População ‘se vira’ como pode 

Cansado de ligar para a 
operadora de telefone 
responsável pelos fi os 

soltos no poste em frente ao seu 
trabalho - uma sapataria localizada 
na quadra 7 da rua Luiz Bleriot, no 
Jardim Europa -, e não ter o seu 
problema resolvido, o sapateiro 
Manoel Marcos Bonfi m decidiu 
agir por conta própria: ele cortou 
os fi os e os amarrou junto ao 
poste. 

“Não aguentava mais esses 
fi os frouxos. Clientes meus já 
enroscaram o pescoço nesses 
cabos. Eles fi caram assim depois 
que os postes foram trocados. 
São fi os de linhas telefônicas 
desligadas. Eu ligo para a 
operadora responsável e nada. 
Cansei e cortei. Quem sabe agora 
eles olham para o problema”, 
desabafa. 

O coordenador da Defesa 
Civil de Bauru, Álvaro de 
Brito, alerta que, apesar de não 
conduzirem energia elétrica, fi os 
e cabos telefônicos não devem 
ser manuseados pela população 
porque podem estar desencapados 
e em contato com a rede elétrica 
e, dessa forma, podem causar 
acidentes por descarga elétrica. 

Apesar de não ser o 
recomendado, a ação de 
Manoel é facilmente 
notada em outros 
bairros da cidade. 

‘Não sabemos 
de quem é a criança’

Para Brito, uma 
cidade ideal teria 
toda a cabeação 
subterrânea, como 
o projeto inicial de 
Brasília. Entretanto, 
por ter um custo 
alto, difi cilmente isso 
acontecerá a curto 
ou médio prazo em 
Bauru. 

“Há um projeto 
para médio prazo que 
visa trocar a cabeação 
aérea do Calçadão da 
Batista de Carvalho 
por uma subterrânea. 
E, em alguns 
condomínios fechados 
da cidade, isso 
também já acontece”, 
destaca. 

Subterrânea

Cabos 
e fi os 

emaranhados 
na rua Manoel 

Vigário, no 
Núcleo 
Geisel 

Fotos: Neide Carlos

Cabos 
pendurados 

na rua Senhorinha 
Felícia Aparecida, 

no Conjunto 
Habitacional 
Darcy César 

Improta

A reportagem encontrou cabos 
cortados e amarrados a postes em 
várias localidades de Bauru.

No Núcleo Residencial 
Presidente Geisel, por exemplo, 
quem se preocupa é a vendedora 
Cristiane Edilene Martins. Na 
rua Cyrênio Ferraz de Aguiar, ela 
diz já ter visto faíscas saindo do 
emaranhado de cabos e fi os. “A 

nossa preocupação é grande, 
principalmente pela 

proximidade com as 
casas”. 

Cansado 
de esperar, o 

sapateiro Manoel 
Bonfi m cortou os 

cabos que estavam 
atrapalhando na 

calçada e os 
amarrou junto 

ao poste

“Os 
postes 

foram trocados 
e os fi os fi caram 

frouxos”, reclama a 
secretária Nádia 

Pavanato

“Já 
vi faíscas 

saindo de fi os 
emaranhados”, 
diz a vendedora 

Cristiane 
Martins

Que parte da fi ação de 
Bauru está baixa, isso muita 
gente nota e se preocupa. 
Mas o problema maior, 
segundo moradores, está 
na falta de informação 
sobre a quem recorrer para 
solucionar o incômodo.

Na quadra 2 da rua 
Antônio Molina, no Jardim 
Marambá, além de cabos 
baixos, são as caixinhas 
penduradas na fi ação que 
incomodam os moradores, 
como a secretária Nádia 
Duque Ferreira Pavanato, 
que diz já ter presenciado 
caminhões derrubarem fi os 
baixos no bairro.

“Aqui na rua os postes 
foram trocados há alguns 
meses e os fi os fi caram 
frouxos. Ligamos para 
várias empresas prestadoras 
de serviço para saber quem 
é que deve colocar os fi os 
em ordem e ninguém veio. 
Elas alegam que uma não 
pode mexer nos fi os e 
cabos das outras e fi ca essa 
vergonha. Ninguém sabe de 
que é a criança”, exclama. 

Indagada sobre a 
questão, a assessoria de 

imprensa da Prefeitura 
Municipal informou 

que o município 
não realiza a 
fi scalização de fi os 
soltos. Reclamações 
deste tipo devem 

ser feitas diretamente 
às empresas. 

Assim como outros 
vizinhos, Nádia ainda 
destaca que a fi ação 
enrolada promove 
problemas como a 
interferência nas ligações 
telefônicas. Isso sem falar 
na preocupação gerada 
nessa época do ano onde 
chuvas e ventos fortes 
são constantes. “Os cabos 
parecem dançar na chuva. 
O que falta também é mais 
cobrança por parte da 
população, que se acomoda 
muito e não exige seus 
direitos”, fi naliza. 

A assessoria de imprensa 
da Telefônica/Vivo 
informou que mobilizou 
equipes técnicas e está 
tomando as providências 
necessárias para realizar 
os reparos na fi ação 
de responsabilidade da 
empresa, citada pela 
reportagem dentro do 
menor prazo possível.
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‘Gatos e escuridão’ também preocupam
Postes tortos, ruas escuras e o perigo 
das ligações clandestinas rondam muitos pontos da cidade

ANA PAULA PESSOTO

Se por um lado o 
emaranhado de fi os 
e os cabos baixos 

incomoda e preocupa os 
moradores, por outro, 
a iluminação pública 
também é motivo de 
queixas constantes. Postes 
tortos e instalados de forma 
errada e lâmpadas apagadas 
são as principais queixas 
que chegam até a imprensa. 

Não é difícil encontrar 
quadras onde apenas 
um poste tem lâmpada 
funcionando, o que 
representa uma afronta à 
segurança do cidadão. A 
reportagem do JC fl agrou, 
várias lâmpadas apagadas 
nas quadras 5 e 6 da 
avenida Nuno de Assis, 
uma das principais vias de 
Bauru.

Elber Cano da Silva 
Miranda, morador da rua 
Tósio Fuzuoka, no Núcleo 
Fortunato Rocha Lima, 
recentemente procurou o 
JC, por meio da Tribuna 
do Leitor, para expor o seu 
descontentamento com o 
se serviço de iluminação 
pública e, segundo ele, 
descaso por parte da CPFL. 

“Faz cerca de dois meses 
que estamos com vários 
postes sem luz na rua Tósio 
Fuzuoka. Foram várias 
tentativas de contato com 
a CPFL, sempre com a 
promessa de reparo em 
no máximo dois ou três 
dias e nada. Registrei o 
pedido de reparo e anotei 
o número do protocolo, 
mas continuamos  com a 
rua às escuras. A população 
paga os impostos, as contas 
e não pode continuar 
com uma rua às escuras. 
É impossível transitar a 
pé depois das 21hs, sem 
contar o perigo por se tratar 
de uma região próxima à 
rodovia”, disse. 

Além de confi gurar 
furto pelo Código Penal, 
os gatos (como são 
popularmente conhecidas 
as ligações clandestinas 
de energia elétrica) 
representam perigo para 
quem faz e para quem 
vive próximo a esse tipo 
de instalação, segundo o 
professor e vice-diretor da 
Faculdade de Engenharia 
de Bauru (FEB) da 
Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), José 
Ângelo Cagnon. 

De acordo com o 
professor, esse é um 
problema nacional mais 
expressivo nos estados 
do Norte e Nordeste, 
onde os gatos chegam a 
representar  40% do total 
da energia consumida 
pelos moradores. Em 
Bauru, somente no 
ano de 2010, a CPFL 
Paulista fl agrou 180 
ligações clandestinas 
em residências e 
estabelecimentos 
comerciais e industriais 
da cidade, o que somou 
cerca de 90 megawatts, o 
sufi ciente para abastecer 
aproximadamente 300 
famílias durante um mês 
inteiro.

Entretanto, 
segundo a CPFL, 
a região de Bauru 
está entre as que 
menos apresentam 

problemas com 
ligações clandestinas de 
energia no Interior do 
Estado de São Paulo. 

“Normalmente, o 
gato é feito por uma 
pessoa não habilitada 
que faz uma ligação não 
padronizada, então há 
risco tanto para quem faz, 
quanto para quem vive no 
lugar. Quando você faz 
uma instalação de energia 
elétrica nova, seja em 
residência ou indústria, 
ela é normatizada e 
vistoriada. Agora, 
conectada de qualquer 
maneira, com certeza é 
feita também de maneira 
errada”, alerta Cagnon.

“Gatos”

Quadras 
5 e 6 da 

avenida Nuno 
de Assis com 

lâmpadas 
queimadas

“Gatos” 
da favela 
do Jardim 

Europa

Na 
quadra 

26 da avenida 
Cruzeiro do Sul, 

um poste inclinado 
chama a atenção 
de motoristas e 

pedestres 

“Gatos 
representam 

perigo tanto para 
quem faz, quanto 

para quem vive perto”, 
alerta o professor e vice-
diretor da Faculdade de 
Engenharia de Bauru 

(FEB) José Ângelo 
Cagnon

Quioshi Goto

Neide CarlosNeide Carlos

Quioshi Goto

A “Borracharia do Zóio” não fi ca no Parque Bela Vista 
como o citado na última edição (Com que nome eu 
vou?), mas sim no Parque Vista Alegre. 

•Errata













16/04/13 01:30 - Opinião1 

De quem são estes cabos e fios baixos? Temos a 
resposta! 
Carlos Augusto Ramos Kirchner  

No dia 24 de fevereiro passado, o Jornal da Cidade publicou uma matéria de excelente conteúdo, sob o 
título “De quem são estes cabos e fios baixos?”, de autoria de Ana Paula Pessoto. Atuando no setor 
elétrico, há tempos observador desses desordenamentos que chocam visualmente a todos e especialmente 
aos profissionais da área, acostumado a ver emaranhados de fios na cidade de São Paulo, surpreendi-me 
com o encontro em Bauru de tantos casos reais a ilustrar a reportagem. 
 
A população, cansada de procurar os responsáveis pelos cabos baixos que causam poluição visual, criam 
insegurança aos pedestres e acidentes com veículos, não sabe a quem recorrer. Conforme relatado, acaba 
buscando suas próprias soluções, ainda que precárias. Narrativa de morador que decidiu agir por conta: ele 
cortou os fios e os amarrou junto ao poste. “Não aguentava mais esses fios frouxos. Clientes meus já 
enroscaram o pescoço nesses cabos. Eles ficaram assim depois que os postes foram trocados. São fios de 
linhas telefônicas desligadas...” 
 
A reportagem do Jornal da Cidade pacientemente foi buscar informações junto à CPFL Paulista (energia), 
Telefônica (telefone), NET (TV a cabo), cada uma com seu fio, além de outros que perderam função e, 
portanto, não têm mais dono. Em resumo, cada um disse que cuida bem de sua parte e não pode intervir na 
do outro. Na matéria, consta ainda que, indagada sobre a questão, a assessoria de imprensa da Prefeitura de 
Bauru informou que o município não realiza a fiscalização de fios soltos e que reclamações do tipo devem 
ser feitas diretamente às empresas. Através da FNE (Federação Nacional dos Engenheiros) fomos buscar 
esclarecimentos junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que confirmou a responsabilidade 
exclusiva da concessionária de serviços públicos de distribuição de energia – no caso, a CPFL Paulista. 
 
É preciso ficar claro que a infraestrutura dos postes tem um detentor: CPFL Paulista e ocupantes que 
compartilham a instalação, no caso Telefônica, NET e outros. Segundo a legislação, cabe ao detentor 
estabelecer em seus contratos de compartilhamento cláusulas que definam responsabilidades por eventuais 
danos causados a sua infraestrutura, aos demais ocupantes e terceiros (a população) e assegurem a 
prerrogativa de fiscalização às obras do ocupante, tanto em implantação quanto em manutenção e 
adequação. As empresas Telefônica, NET e outras pagam mensalmente à CPFL Paulista pelo uso de seus 
postes. Parte da arrecadação da companhia é utilizada para redução das tarifas de energia elétrica e outra 
converte-se em lucro. Assim, qualquer cidadão pode e deve reclamar na CPFL Paulista que cabos e fios se 
encontram desordenados e baixos, não importando se forem de energia, telefonia ou TV a cabo. Caso não 
seja atendido, pode queixar-se à Arsesp (Agência Paulista) ou à Aneel. 
 
Entretanto, quem tem maior legitimidade para formular a reclamação é o município que, 
constitucionalmente, tem competência sobre o controle do uso e ocupação do solo urbano. Ele pode pedir 
providências à concessionária de energia e, se não atendido, solicitar fiscalização dirigida pelas agências 
reguladoras. Na resposta da Aneel ficou claro que essa dispõe dos regulamentos para aplicar sanções às 
concessionárias do serviço público, uma vez constatada a prestação inadequada ou em não conformidade 
com as normas técnicas aplicáveis. Na omissão dos órgãos competentes, o próprio município pode aplicar 
penalidades. Ele não pode interferir na prestação de serviços cuja titularidade seja federal, mas atuar e 
multar nos casos aqui relatados, de cabos baixos e abandonados.  
 
O autor, Carlos Augusto Ramos Kirchner, é consultor em energia e diretor do Sindicato dos Engenheiros 
no Estado de São Paulo 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 001, DE 24 NOVEMBRO DE .1999 
 

Aprova o Regulamento Conjunto 
para Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre os Setores de 
Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo. 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, nos termos da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, 
de acordo com deliberação da Diretoria, tomada em sua Reunião nº 46, de 23 de novembro 
de 1999; 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL 

DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, 
aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, do Regimento Interno da 
Agência, aprovado pela Resolução nº 001, de 17 de dezembro de 1997, de acordo com 
deliberação do Conselho Diretor tomada em sua Reunião nº 95, de 24 de novembro de 
1999; 

 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, e de acordo com a 
Resolução de Diretoria nº 535, de 23 de novembro de 1999; 

 
Considerando que foi submetida à consulta pública, proposta de Regulamento 

Conjunto para Compartilhamento de Infra-Estrutura dos Setores de Energia Elétrica, 
Telecomunicações e Petróleo, por meio da Consulta Pública Conjunta nº 001/99, de 13 de 
abril de 1999; 

 
Considerando que foi concluída a análise dos comentários recebidos 

decorrentes da Consulta Pública Conjunta nº 001/99; e 
 
Considerando que o parágrafo único, do art. 73, da Lei nº 9.472, de 1997 atribui 

à ANEEL, ANATEL e ANP a competência para definir as condições para o 
compartilhamento de infra-estrutura, 

 
RESOLVEM: 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19969427.pdf


Art. 1º. Aprovar o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, na forma do 
Anexo a esta Resolução Conjunta. 

 
Art. 2º. Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 
RENATO NAVARRO GUERREIRO 

DAVID ZYLBERSZTAJN 
 
 
 

 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O de 25.11.1999, seção 1, p. 30, v. 137, n. 225-E. 
 

 
Nota: 
Fixados os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no art. 5º do 
Regulamento, pela RES ANEEL 581 de 29.10.2002, D.O de 30.10.2002, seção 1, p. 120, v. 
139, n. 211. 
 

ANEXO 
REGULAMENTO CONJUNTO PARA COMPARTILHAMENTO DE INFRA-

ESTRUTURA ENTRE OS SETORES DE ENERGIA ELÉTRICA, 
TELECOMUNICAÇÕES E PETRÓLEO 

 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Capítulo I 

Dos Objetivos e da Abrangência 
 
Art. 1º. Este Regulamento fixa diretrizes para o compartilhamento de infra-

estrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, observando os 
princípios contidos na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, na Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, e na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 

 
Parágrafo único. As particularidades, bem como o compartilhamento de infra-

estrutura entre agentes de um mesmo setor, serão objeto de regulamentação específica, 
expedida conforme a competência de cada Agência, observando-se as diretrizes contidas 
neste Regulamento. 

 
Art. 2º. As diretrizes dispostas neste Regulamento aplicam-se ao 

compartilhamento de infra-estrutura associada ao objeto da outorga expedida pelo Poder 
Concedente entre os seguintes agentes: 

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/bres2002581.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19969427.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979478.pdf


I - exploradores de serviços públicos de energia elétrica; 
 
II - prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo; e 
 
III - exploradores de serviços de transporte dutoviário de petróleo, seus 

derivados e gás natural. 
 

Capítulo II 
Das Definições 

 
Art. 3º. Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as seguintes 

definições: 
 
I - Agência: é o órgão regulador do setor elétrico, do setor de telecomunicações 

e do setor de petróleo, respectivamente, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional do Petróleo 
(ANP); 

 
II - Agente: é toda pessoa jurídica detentora de concessão, autorização ou 

permissão para a exploração de serviços públicos de energia elétrica, serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo, 
seus derivados e gás natural; 

 
III - Detentor: é o agente que detém, administra ou controla, direta ou 

indiretamente, uma infra-estrutura; 
 
IV - Solicitante: é o agente interessado no compartilhamento de infra-estrutura 

disponibilizada por um Detentor; 
 
V - Infra-estrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e 

torres, de propriedade, utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos agentes que 
exploram os serviços públicos de energia elétrica, os serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo e os serviços de transporte dutoviário de petróleo, seus derivados e gás 
natural, bem como cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados, na condição 
estabelecida no § 1º do art. 7º deste Regulamento; 

 
VI - Compartilhamento: é o uso conjunto de uma infra-estrutura por agentes 

dos setores de energia elétrica, de telecomunicações ou de petróleo; e 
 
VII - Capacidade excedente: é a infra-estrutura disponível para o 

compartilhamento com outros agentes dos setores de energia elétrica, de telecomunicações 
ou de petróleo, definida como tal pelo Detentor. 

 
TÍTULO II 

DO COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 
 



Capítulo I 
Das Diretrizes Básicas 

 
Art. 4º. O agente que explora serviços públicos de energia elétrica, serviços de 

telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo, 
seus derivados e gás natural, tem direito a compartilhar infra-estrutura de outro agente de 
qualquer destes setores, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 
razoáveis, na forma deste Regulamento. 

 
Art. 5º. O atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao 

meio ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como de obrigações 
associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder 
Concedente e de boas práticas internacionais para prestação dos respectivos serviços, não 
deve ser comprometido pelo compartilhamento. 

 
Parágrafo único. Caberá à Agência reguladora do setor de atuação do Detentor 

regulamentar os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no "caput" 
deste artigo. 

 
Art. 6º. O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de 

energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a 
redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços 
prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor. 

 
Capítulo II 

Das Condições de Compartilhamento 
 
Art. 7º. As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de 

compartilhamento ficam divididos em três classes, da seguinte forma: 
 
I - Classe 1 - servidões administrativas; 
 
II - Classe 2 - dutos, condutos, postes e torres; e 
 
III - Classe 3 - cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados. 
 
§ 1º As infra-estruturas definidas no inciso III deste artigo somente poderão ser 

disponibilizadas para compartilhamento quando não forem controladas, direta ou 
indiretamente, por agente prestador de serviço de telecomunicações. 

 
§ 2º As infra-estruturas definidas no inciso III deste artigo, associadas à 

autorização para prestação de serviços de telecomunicações de interesse restrito, poderão 
ser disponibilizadas para compartilhamento com prestadores de serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da regulamentação de 
telecomunicações. 

 



Art. 8º. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade 
excedente disponibilizada por um Detentor, que a manterá sob seu controle e gestão, de 
forma a atender às obrigações contidas no instrumento de concessão, permissão ou 
autorização. 

 
Parágrafo único. O Detentor definirá, conforme disposto no art. 7º deste 

Regulamento, a infra-estrutura disponível, bem como as condições de compartilhamento. 
 
Art. 9º. Para disponibilizar a infra-estrutura, o Detentor deve dar publicidade 

antecipada em, pelo menos, dois jornais de circulação nacional e um jornal de circulação 
local, durante três dias, sobre a infra-estrutura e respectivas condições para 
compartilhamento, dispostos conforme determina o art. 7º deste Regulamento. 

 
Parágrafo único. O Detentor deve tornar disponível, aos possíveis solicitantes, 

documentos que descrevam as condições de compartilhamento, que não poderão ser 
discriminatórias, incluindo, entre outras, informações técnicas da infra-estrutura a ser 
compartilhada, os preços e prazos. 

 
Art. 10. Na hipótese de solicitação de compartilhamento de infra-estrutura sem 

a prévia publicação da intenção do Detentor em torná-la disponível, este, havendo a 
possibilidade de atendê-la, deverá cumprir o disposto no art. 9º deste Regulamento. 

 
Art. 11. A solicitação de compartilhamento deverá ser feita formalmente, por 

escrito, e conter as informações técnicas necessárias para a análise da viabilidade do 
compartilhamento pelo Detentor. 

 
§ 1º A solicitação deve ser respondida, por escrito, num prazo de até noventa 

dias, contado da data de seu recebimento, informando sobre a possibilidade ou não de 
compartilhamento. Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser 
informadas ao Solicitante. 

 
§ 2º Caso o Detentor tenha a necessidade de realizar estudos técnicos especiais 

para avaliar a viabilidade de atendimento às condições de compartilhamento requeridas 
pelo Solicitante, este poderá, mediante prévio acordo, cobrar os custos a eles associados, 
que deverão ser justos e razoáveis, desde que o contrato de compartilhamento não venha a 
ser formalizado. 

 
§ 3º O compartilhamento só poderá ser negado por razões de limitação na 

capacidade, segurança, estabilidade, confiabilidade, violação de requisitos de engenharia ou 
de cláusulas e condições emanadas do Poder Concedente. 

 
Art. 12. O agente interessado no compartilhamento em trecho já compartilhado 

por outro agente de seu setor, deverá negociar a utilização da capacidade excedente deste 
agente, antes de solicitar o compartilhamento. 

 



"Art. 13. Caso o Solicitante não concorde com as razões alegadas pelo Detentor 
para inviabilidade do compartilhamento, poderá requerer a atuação das Agências, conforme 
previsto no artigo 23 deste Regulamento." 

 
(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 
 

TÍTULO III 
DO CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO 

 
Capítulo I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 14. As Agências deverão ser informadas da formalização de solicitação de 

compartilhamento que envolva seus respectivos setores, no prazo de até trinta dias. 
 
§ 1º O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá ser firmado até 

sessenta dias após a resposta do Detentor, informando sobre a viabilidade de 
compartilhamento. 

 
"§ 2º Esgotadas as tentativas de negociação e não havendo acordo entre as 

partes, qualquer delas poderá solicitar a atuação das Agências, conforme previsto no artigo 
23 deste Regulamento." 

 
(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 
 
Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos 

prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: 
 
I - prática de subsídios para a redução artificial de preços; 
 
II - uso, objetivando vantagens na competição, de informações obtidas de 

concorrentes; 
 
III - omissão de informações técnicas e comerciais relevantes à prestação de 

serviços por outrem; 
 
IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; 
 
V - obstrução ou retardamento intencional das negociações; 
 
VI - coação visando à celebração do contrato; 
 

                   VII - estabelecimento de condições que impliquem utilização ineficiente da 
infra-estrutura; e 

 
VIII - subordinação do compartilhamento da infra-estrutura à aquisição de um 

bem ou a utilização de um serviço. 
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Art. 16. A eficácia do contrato de compartilhamento de infra-estrutura 

condiciona-se à sua homologação pela Agência reguladora do setor de atuação do Detentor. 
 
§ 1º A homologação será negada se o contrato for considerado prejudicial à 

ampla, livre e justa competição. 
 
§ 2º O contrato deverá ser protocolizado na Agência reguladora do setor de 

atuação do Detentor, que o remeterá, em até dez dias, para a Agência reguladora do setor de 
atuação do Solicitante, a fim de que esta formule sua análise. 

 
§ 3º A Agência reguladora do setor de atuação do Solicitante terá até trinta dias 

para devolver o contrato, apresentando o resultado de sua análise. A não manifestação da 
referida Agência, no prazo estabelecido, afirma sua concordância com os termos do 
contrato. 

 
§ 4º Recebido o contrato com o resultado da análise referida no § 3º deste 

artigo, ou decorrido o prazo nele estabelecido, sem o pronunciamento da Agência 
reguladora do setor de atuação do Solicitante, a Agência reguladora do setor de atuação do 
Detentor homologará o contrato no prazo de até trinta dias. 

 
§ 5º Em não havendo pronunciamento da Agência reguladora do setor de 

atuação do Detentor, no prazo estabelecido no § 4º deste artigo, o contrato será considerado 
homologado. 

 
§ 6º A homologação na forma do § 5º deste artigo não se opera caso a Agência 

reguladora do setor de atuação do Solicitante tenha se manifestado contrariamente à sua 
efetivação. 

 
Art. 17. As Agências poderão solicitar informações adicionais para análise e 

homologação dos contratos de compartilhamento. 
 
Parágrafo único. A solicitação de informações por qualquer das Agências 

interrompe o prazo para a homologação, até o atendimento da mesma. 
 
Art. 18. Caso as Agências solicitem alterações no contrato, as partes terão até 

trinta dias para realizá-las, encaminhando a nova versão para análise e homologação. 
 
Art. 19. Após a homologação, cópia do contrato de compartilhamento, bem 

como de suas alterações posteriores, permanecerão disponíveis na Agência reguladora do 
setor de atuação do Detentor para consulta do público em geral. 

 
Capítulo II 

Do Contrato 
 
Art. 20. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, 

essencialmente, sobre o seguinte: 



 
I - objeto; 
 
II - modo e forma de compartilhamento da infra-estrutura; 
 
III - direitos, garantias e obrigações das partes; 
 
IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais; 
 
V - formas de acertos de contas entre as partes; 
 
VI - condições de compartilhamento da infra-estrutura; 
 
VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e 

das instalações e qualidade; 
 
VIII - cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto no art. 5º 

deste Regulamento; 
 
IX - proibição de sublocação da infra-estrutura ou de sua utilização para fins 

não previstos no contrato, sem a prévia anuência do Detentor; 
 
X - multas e demais sanções; 
 
XI - foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais; 
 
XII - prazos de implantação e de vigência; e 
 
XIII - condições de extinção 
 
Art. 21. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que 

trata o inciso IV do artigo 2º, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados 
os princípios da isonomia e da livre competição. 

 
Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo 

alocado à infra-estrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de 
compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento. 

 
Art. 22. A partir da homologação do contrato pela Agência, o 

compartilhamento deve ser operacionalizado no prazo de até cento e oitenta dias. 
 
§ 1º Havendo atraso, a parte responsável deve ressarcir a parte prejudicada, 

segundo condições e valores previstos no contrato de compartilhamento. 
 
§ 2º Em função de situações específicas e de comum acordo, as partes podem, 

no contrato de compartilhamento, alterar o prazo previsto no "caput" deste artigo ou a 
aplicação de sanções relativas ao seu descumprimento. 



 
Capítulo III 

"Da Resolução de Conflitos" 
 
(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 
 
"Art. 23. Eventuais conflitos de interesse entre agentes serão dirimidos pelas 

Agências em Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras 
dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicação e Petróleo a ser por elas expedido." 

 
(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 
 
"Parágrafo único. A submissão de qualquer conflito às Agências não exime os 

agentes da obrigação de dar integral cumprimento a contratos de compartilhamento 
vigentes, nem permite a interrupção das atividades vinculadas a tais contratos." 

 
(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 
 
Art. 24. Até a publicação do regulamento sobre arbitragem conjunta entre as 

Agências, as regras aplicáveis para a solução de conflitos entre os agentes serão as 
definidas em regimento interno, ou outro ato normativo aplicável, da Agência reguladora 
do setor de atuação do Detentor. 

 
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 25. O compartilhamento de infra-estrutura não deve implicar qualquer 

desvinculação dos ativos envolvidos, sendo obrigatório, em qualquer caso, o cumprimento 
dos contratos de concessão ou permissão ou termos de autorização e da regulamentação 
emitida pelas respectivas Agências. 

 
Parágrafo único. A desvinculação dos ativos envolvidos, caso necessária e 

permitida pela legislação aplicada, será objeto de autorização da Agência competente. 
 
Art. 26. As informações trocadas entre as partes serão tratadas como 

confidenciais, à medida que sejam expressamente identificadas como tal. 
 
Art. 27. As alterações das condições de compartilhamento, por necessidade de 

qualquer das partes, poderão ser efetivadas mediante acordo entre os interessados. 
 
§ 1º As propostas de alteração devem ser informadas com antecedência mínima 

de cento e vinte dias, em relação à data pretendida para sua efetivação, ou conforme 
disposição contratual. 

 
"§ 2º Caso não haja acordo, poderá ser solicitada a atuação das Agências, nos 

termos do arts. 23 deste Regulamento." 
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(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001) 
 
Art. 28. Os custos de adaptação ou modificação na infra-estrutura 

compartilhada são de responsabilidade das partes que se beneficiarem da modificação 
implementada, salvo disposição contratual em contrário. 

 
Art. 29. As sanções pelo não cumprimento das disposições vinculadas ao 

compartilhamento de infra-estrutura serão fixadas pelas respectivas Agências, conforme o 
infrator seja agente dos setores de energia elétrica, telecomunicações ou petróleo. 

 
Art. 30. Os contratos de compartilhamento de infra-estrutura celebrados 

anteriormente à edição deste Regulamento deverão ser adequados e enviados à Agência 
reguladora do setor de atuação do Detentor, para homologação, em até cento e oitenta dias, 
contados da publicação do presente Regulamento. 

 
Art. 31. O processo de adequação ou elaboração de contratos de 

compartilhamento não deve causar descontinuidade dos serviços prestados. 
 
Art. 32. As Agências atuarão para solucionar os casos omissos e as 

divergências decorrentes da interpretação e cumprimento das disposições contidas neste 
Regulamento. 

 
Art. 33. Para os efeitos deste Regulamento, os prazos em dias contam-se de 

modo contínuo, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 

 
Art. 34. Os Detentores de infra-estrutura deverão apresentar, para a 

homologação das respectivas Agências, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar 
da publicação deste Regulamento, o plano de ocupação de suas infra-estruturas, 
diretamente vinculado ao objeto das outorgas expedidas pelo Poder Concedente. 

 
Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRIC A– ANEEL 

 
 

RESOLUÇÃO N° 581, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002 

 
 

Estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao 

cumprimento do disposto no "caput" do art. 5
o
 

do Regulamento Conjunto para 

Compartilhamento de Infra-Estrutura entre os 

Setores de Energia Elétrica,  

Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela 

Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP n° 

001, de 24 de novembro de 1999. 

 
 

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, no 

uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em 

vista o disposto no art. 3
o
 da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nos incisos 

IV, XIV, XV e XVI do art. 4o, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 

1997, nos artigos 5
o
 e 6

o
 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento, 

aprovado pela Resolução Conjunta n° 001 ANEEL/ANATEL/ANP, de 24 de 

novembro de 1999, o que consta do Processo n° 48500.003065/02-29, e considerando 

que: 

 

compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL regular e 

fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de 

energia elétrica concedidos, fiscalizando permanentemente a sua prestação e definir as 

condições para o compartilhamento de infra-estrutura do Setor de Energia Elétrica, 

conforme o parágrafo único, art. 73, da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997; 
 

compete à ANEEL regulamentar os requisitos mínimos aplicáveis ao 

cumprimento do disposto no art. 5
o
 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento 

de Infra-Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, 

anexo à Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP n° 001, de 24/11/1999, 

relativamente ao atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio 

ambiente, assim como de obrigações associadas às concessões, permissões ou 

autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente; 
 

em conformidade com o § 1
o
 do art. 6

o
 da Lei n.° 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviços adequados, 

ou seja, aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, 

conforme previsto nos respectivos contratos de concessão; e 

 

em função da Audiência Pública n° 14/2002, por meio de intercâmbio 

documental, realizada no período de 14 de agosto a 04 de setembro de 2002, foram 

recebidas sugestões de consumidores, de associações representativas do setor elétrico, 

das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, de agentes 

do setor de telecomunicações e de agentes do setor jurídico, os quais contribuíram 

para o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve: 
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Art. 1
o
 Estabelecer, na forma desta Resolução, os requisitos mínimos 

aplicáveis ao cumprimento do disposto no art. 5
o
 do Regulamento Conjunto para 

Compartilhamento de Infra-Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, 

Telecomunicações e Petróleo, anexo à Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP n° 

001, de 24 de novembro de 1999. 
 

Art. 2
o
 Para os fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições, 

além daquelas estabelecidas no art. 3
o
 do Regulamento anexo à Resolução Conjunta n° 

001/99: 
 

I - Ocupante: agente dos setores de telecomunicações ou de petróleo 

que utilizam infra estrutura do Detentor mediante contrato celebrado entre as partes; 
 

II - Ponto de Fixação: ponto de instalação do suporte de sustentação 

mecânica de cabo de telecomunicação do Solicitante ou Ocupante dentro da faixa de 

ocupação destinada ao compartilhamento, no poste do Detentor; 
 

III - Faixa de Ocupação: espaço nos postes das redes aéreas de 

distribuição de energia elétrica, nas torres, nas galerias subterrâneas e nas faixas de 

servidão administrativa de redes de energia elétrica   onde são definidos pelo 

Detentor os pontos de fixação, os dutos subterrâneos e as faixas de terreno 

destinados ao compartilhamento com agentes do setor de telecomunicações de 

interesse coletivo e agentes do setor de petróleo para instalação de cabos, fios e fibras 

ópticas; e 

 

IV - Plano de Ocupação de Infra-estrutura:  documento por meio do 

qual o Detentor disponibiliza informações de suas infra-estruturas, ligadas 

diretamente ao objeto das outorgas expedidas pelo Poder Concedente, qualificando 

a capacidade excedente a ser disponibilizada, bem como as  condições técnicas a 

serem observadas pelo Solicitante para a contratação do compartilhamento. 

 

 

Art. 3
o
 Para fins de compartilhamento e associado às respectivas infra-

estruturas ficam definidas as seguintes unidades de medida: 
 

I - Servidões administrativas: por extensão (km) ou por área compartilhada 

(m2); 
 

II - Dutos, postes e torres de energia elétrica: 
 

a) subdutos (subdivisão dos dutos): pela quantidade (n°) e extensão (km); 

 

b) postes: por ponto de fixação (n°); e 

 

c) torres de energia elétrica: pela quantidade de cabos (n°) e extensão (km). 

 

III - Cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativadas: 
 

a) cabos metálicos e fibras ópticas: por quantidade de pares (n°), fibras (n°) 

e extensão (km); e 

 

b) cabos coaxiais: por quantidade de cabos (n°) e extensão (km). 

 

Art. 4
o
 As infra-estruturas deverão ser utilizadas, prioritariamente, para 

sistemas de comunicação e controle que sirvam para a melhoria da qualidade e 

segurança dos próprios serviços prestados pelo Detentor, durante todo o período da 

concessão, permissão ou autorização. 
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Art. 5
o
 O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade 

excedente disponibilizada pelo Detentor, conforme as condições estabelecidas no 

Plano de Ocupação de Infra-Estrutura, nesta Resolução e no respectivo Regulamento 

Conjunto. 
 

§ 1
o
 A infra-estrutura compartilhada, por ser um bem vinculado ao serviço 

concedido, será mantida sob controle e gestão do Detentor, de forma a atender às 

obrigações contidas no instrumento de concessão, permissão ou autorização. 

 

§ 2
o
 A utilização adequada da infra-estrutura deverá atender a 

procedimentos especializados de estudo, projeto, construção, operação e 

manutenção estabelecidos no Plano de Ocupação do Detentor. 

 

§ 3
o
 Qualquer alteração de especificação, que exceda os limites 

autorizados para instalação ou já previstos em contrato de compartilhamento, deverá 

ser submetida à anuência do Detentor. 
 

Art. 6
o
 A solicitação de compartilhamento deve ser feita por escrito e, para 

permitir a análise da viabilidade do compartilhamento, conter, no mínimo, as seguintes 

informações e documentos: 

 

I - nome/razão social, n° CNPJ e endereço; 
 

II - localidades/endereços de interesse; 
 

III - classe, tipo e quantidade de infra-estrutura que pretende ocupar; 

 

IV - especificações técnicas dos cabos, acessórios, ferragens e 

equipamentos que pretende utilizar; 

 

V - eventual necessidade de instalação de equipamentos na infra-

estrutura (finalidade, especificação e quantidade); 

 

VI - aplicação/tipo de serviço a ser prestado; 

 
 

VII - cópia do ato de outorga expedido pela ANATEL 

(autorização/permissão/concessão), referente aos serviços a serem prestados; e 

 

VIII - cópia do anteprojeto técnico de ocupação da infra-estrutura que 

pretende compartilhar, contendo previsão dos esforços mecânicos que serão 

aplicados e a identificação das localidades e logradouros públicos nos respectivos 

trajetos de interesse. 

 

§ 1
o
 A aprovação final do compartilhamento fica condicionada à 

apresentação do projeto técnico completo, inclusive com Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), a ser apresentado tão-logo haja confirmação de 

disponibilidade pelo Detentor. 
 

§ 2
o
 Suspende-se a contagem do prazo de que trata o § 1º do art. 11 do 

Regulamento Conjunto caso o Detentor solicite correção, esclarecimento ou 

informação complementar. 
 

§ 3
o
 As instalações dos Ocupantes deverão atender às normas: NBR 

5434/1982 - Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica; NBR 5433/1982 

Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica; e NBR 5422/1985 - Projeto de 

linhas aéreas de transmissão de energia elétrica; bem como às revisões que se 

sucederem e outras normas aplicáveis pelo setor elétrico. 

 



 

Art. 7
o
 Havendo necessidade de modificação ou adaptação da infra-

estrutura do Detentor e dos demais Ocupantes, para permitir novo 

compartilhamento, os custos decorrentes serão de responsabilidade do Solicitante. 
 

Art. 8
o
 Terceiros que solicitarem modificação ou adequação na infra-

estrutura compartilhada deverão arcar com todos os custos decorrentes. 
 

Parágrafo único. Cabe ao Detentor centralizar os procedimentos para a 

execução dos serviços e negociação com os Ocupantes, bem como os de cobrança das 

modificações e adequações que se fizerem necessárias. 

 

Art. 9
o
 Objetivando resguardar as obrigações associadas às concessões, 

permissões e autorizações, cabe ao Detentor estabelecer, em seus contratos de 

compartilhamento, cláusulas que definam responsabilidades por eventuais danos 

causados a sua infra-estrutura, aos demais Ocupantes e terceiros, e que assegurem a 

prerrogativa de o mesmo fiscalizar as obras do Ocupante, tanto na implantação do 

compartilhamento quanto na manutenção e adequação. 

 

Art. 10. Para execução dos serviços na infra-estrutura do Detentor, o 

Ocupante deverá observar as condições estabelecidas na Norma Regulamentadora NR 

10 do Ministério do Trabalho -Instalações e Serviços em Eletricidade e outras aplicáveis, 

que fixam as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que 

trabalham em instalações elétricas e, também, de usuários e terceiros. 
 

Art. 11. O Detentor poderá rejeitar o recebimento de novas solicitações de 

compartilhamento na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas no Plano 

de Ocupação de Infra-Estrutura. 
 

Art. 12. O Plano de Ocupação de Infra-Estrutura, de que trata o art. 34 do 

Regulamento Conjunto, deverá ser disponibilizado à ANEEL para homologação, por 

meio magnético e impresso, contendo os seguintes dados: 
 

I - classe e tipo de infra-estrutura disponível para compartilhamento; 
 

II - qualificação da capacidade excedente; 
 

II - procedimentos, condições técnicas e de segurança a serem observadas 

pelo Solicitante; e 
 

IV - relação das normas técnicas aplicáveis a cada classe e tipo de infra-

estrutura a ser disponibilizada. 
 

§ 1
o
 O Plano de Ocupação, já apresentado em função do prazo estabelecido 

pelo art. 34 do Regulamento Conjunto, deverá ser revisto para atender o disposto nesta 

Resolução e submetido à homologação da ANEEL até 180 dias após a data de 

publicação desta Resolução. 
 

§ 2
o
 No caso de eventual revisão do Plano de Ocupação este deverá ser 

submetido à nova homologação, após o que terá aplicação imediata para todos os novos 

compartilhamentos. 
 

§ 3
o
 Se, em decorrência do estabelecido no parágrafo anterior, houver 

necessidade de adequação das ocupações existentes e dos contratos vigentes, o prazo 

para as respectivas regularizações deverá ser negociado com o Ocupante. 

 

 

 
 



§ 4
o
 A homologação prevista no "caput" deste artigo será realizada pelas 

Superintendências de Regulação dos Serviços de Distribuição e de Regulação dos 

Serviços de Transmissão, no âmbito de suas respectivas áreas de competência, sendo o 

Despacho o ato administrativo a ser utilizado. 
 

Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta 

Resolução serão solucionados pela ANEEL. 
 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO 

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 30.10.2002,  seção 1, p. 120, v. 139, n. 211. 



AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 

 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA N
o
 4, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

 

Aprova o preço de referência para o 

compartilhamento de postes entre 

distribuidoras de energia elétrica e prestadoras 

de serviços de telecomunicações, a ser 

utilizado nos processos de resolução de 

conflitos, e estabelece regras para uso e 

ocupação dos Pontos de Fixação. 

 

 

Voto 

 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – 

ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em 

vista o disposto na Lei n
o
 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com base no art. 4

o
, inciso XX, Anexo 

I, do Decreto n
o
 2.335, de 6 de outubro de 1997, nas Resoluções Conjuntas ANEEL/Anatel/ANP n

o
 

1, de 24 de dezembro de 1999, e n
o
 2, de 27 de março de 2001, e no que consta dos autos do 

Processo n
o
 48500.003196/2006-21; e 

 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 

22 da Lei n
o
 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de 

Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n
o
 2.338, de 7 de outubro de 1997, e no que consta dos 

autos do Processo n
o
 53500.025892/2006; 

  

CONSIDERANDO as contribuições recebidas na Consulta Pública Anatel n
o
 776/2007 

e na Audiência Pública ANEEL n
o
 007/2007, realizadas no período de 4 de abril de 2007 a 25 de 

maio de 2007; e 

 

CONSIDERANDO as contribuições recebidas na Consulta Pública Anatel n
o
 30/2013 e 

na Audiência Pública ANEEL n
o
 007/2007 – 2

a
 fase, realizadas no período de 5 de agosto de 2013 a 

29 de setembro de 2013, as quais foram objeto de análise destas Agências e permitiram o 

aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolvem: 

 

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. 

 

§1º Para fins desta Resolução, Ponto de Fixação é definido como o ponto de instalação 

do suporte de sustentação mecânica dos cabos e/ou cordoalha da prestadora de serviços de 

telecomunicações dentro da faixa de ocupação do poste destinada ao compartilhamento. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ares2014004cj_1.pdf


§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. 

 

Art. 2º As prestadoras de serviços de telecomunicações individualmente ou o conjunto 

de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle como 

controladoras, controladas ou coligadas não podem ocupar mais de 1 (um) Ponto de Fixação em 

cada poste. 

 

Parágrafo único. Para os casos de alteração na relação de controle societário após a 

publicação desta Resolução, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem notificar a 

modificação às distribuidoras de energia elétrica com as quais possuam contrato de 

compartilhamento de postes em até 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 3º As distribuidoras de energia elétrica devem cobrar, de cada prestadora de 

serviços de telecomunicações, apenas o valor correspondente a 1 (um) Ponto de Fixação por poste, 

exceto no caso de inviabilidade técnica, previsto no art. 7º, situação na qual se deve cobrar por 

todos os Pontos de Fixação ocupados no poste. 

 

Parágrafo único. Caso o Ponto de Fixação seja ocupado por mais de uma prestadora de 

serviços de telecomunicações, a cobrança a que se refere o caput deve ser realizada apenas contra a 

prestadora contratualmente responsável pelo Ponto de Fixação compartilhado, observado o art. 4º. 

 

Art. 4º No compartilhamento de postes, as prestadoras de serviços de telecomunicações 

devem seguir o plano de ocupação de infraestrutura da distribuidora de energia elétrica e as normas 

técnicas aplicáveis, em especial:  

 

I – a faixa de ocupação; 

 

II – o diâmetro do conjunto de cabos e cordoalha de um mesmo Ponto de Fixação; 

 

III - as distâncias mínimas de segurança dos cabos e equipamentos da rede de telecomu-

nicações em relação ao solo e aos condutores da rede de energia elétrica; e 

 

IV – a disposição da reserva técnica de fios ou cabos nos Pontos de Fixação. 

  

§ 1º O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e ins-

talações, os níveis de qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de 

energia elétrica. 

 

§ 2º As distribuidoras de energia elétrica devem zelar para que o compartilhamento de 

postes mantenha-se regular às normas técnicas.  

 

§ 3º As distribuidoras de energia elétrica devem notificar as prestadoras de serviços de 

telecomunicações acerca da necessidade de regularização, sempre que verificado o descumprimento 

ao disposto no caput deste artigo. 

 

§ 4º A notificação de que trata o § 3º deve conter, no mínimo, a localização do poste a 

ser regularizado e a descrição da não conformidade identificada pela distribuidora de energia elétri-

ca. 

 



§ 5º A regularização às normas técnicas é de responsabilidade da prestadora de serviços 

de telecomunicações, inclusive quanto aos custos, conforme cronograma de execução acordado 

entre as partes.  

 

§ 6º O cronograma de que trata o §5º deve considerar o prazo máximo de 1 (um) ano 

para a execução da regularização, limitado a 2100 (dois mil e cem) postes por distribuidora de 

energia elétrica por ano, os quais devem estar agregados em conjuntos elétricos. 

 

§ 7º Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser 

priorizada e regularizada imediatamente pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, 

independentemente da notificação prévia da distribuidora de energia elétrica. 

 

§ 8º A ausência de notificação da distribuidora de energia elétrica não exime as presta-

doras de serviços de telecomunicações da responsabilidade em manter a ocupação dos Pontos de 

Fixação de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

 

§ 9º Os projetos técnicos e/ou execução das obras para a viabilização do compartilha-

mento de poste devem ser previamente aprovados pela distribuidora de energia elétrica, sendo ve-

dada a ocupação de Pontos de Fixação à revelia da distribuidora de energia elétrica. 

 

Art. 5º Observado o disposto no art. 11 do Regulamento Conjunto para 

Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e 

Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta n
o
 1, de 24 de novembro de 1999, a adequação ao art. 

2º deve ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de 

Ponto de Fixação. 

 

§ 1º Para atingir o limite estabelecido no caput do art. 2º, os Pontos de Fixação podem 

ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento para o poste. 

 

§ 2º A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de 

telecomunicações acerca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 

30 (trinta) dias, contados a partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de 

compartilhamento recebida, podendo requerer das prestadoras de serviços de telecomunicações 

informações sobre compartilhamentos já existentes. 

 

§ 3º As prestadoras de serviços de telecomunicações devem executar a adequação de 

ocupação dos Pontos de Fixação em até 150 (cento e cinquenta) dias após a data de recebimento da 

notificação de que trata o § 1º. 

 

§ 4º A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação é de responsabilidade das 

prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive quanto aos custos. 

 

§ 5º No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1º, os custos decorrentes das 

atividades de acompanhamento e fiscalização estabelecidas no § 1º do art. 6º serão incorridos pela 

prestadora de serviços de telecomunicações a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação. 

 

Art. 6º Na ocorrência de qualquer intervenção na rede de telecomunicações que utilize 

Ponto de Fixação, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem observar os dispositivos 

relativos à ocupação dos Pontos de Fixação e ao atendimento das normas técnicas. 

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/res1999001cj.pdf


§ 1º As distribuidoras de energia elétrica devem acompanhar e fiscalizar a ocupação dos 

Pontos de Fixação e o atendimento às normas técnicas, fornecendo todas as informações para que as 

prestadoras de serviços de telecomunicações realizem as modificações necessárias. 

 

§ 2º As distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviços de 

telecomunicações devem informar à ANEEL e à Anatel sobre a obstrução ou impossibilidade da 

adequação dos Pontos de Fixação por motivo atribuível a qualquer uma das partes. 

 

Art. 7º Nos casos de comprovada inviabilidade técnica, a prestadora de serviços de 

telecomunicações pode solicitar à Anatel, por escrito, a dispensa da obrigação estabelecida no caput 

do art. 2º, acompanhada de parecer técnico favorável da distribuidora de energia elétrica. 

 

§1º A solicitação de que trata o caput está limitada à ocupação de 2 (dois) Pontos de 

Fixação em um mesmo poste, por prestadora de serviços de telecomunicações individualmente ou o 

conjunto de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle como 

controladoras, controladas ou coligadas. 

 

§2º A Anatel decidirá acerca da solicitação de dispensa encaminhada pela prestadora de 

serviços de telecomunicações, inclusive sobre o prazo para ocupação temporária de 2 (dois) Pontos 

de Fixação por poste. 

 

Art. 8º As prestadoras de serviços de telecomunicações devem manter identificados 

todos os Pontos de Fixação que utilizem. 

 

§ 1º A forma da identificação prevista no caput deverá respeitar o disposto nas normas 

técnicas aplicáveis. 

 

§ 2º Para os compartilhamentos existentes, a identificação dos Pontos de Fixação deve 

ocorrer concomitantemente com a adequação da ocupação e/ou regularização às normas técnicas, 

conforme artigos 4º e 5º.  

 

Art. 9º As distribuidoras de energia elétrica devem manter cadastro atualizado da 

ocupação dos Pontos de Fixação nos postes, inclusive com a capacidade excedente e as condições 

para compartilhamento, informações técnicas da infraestrutura, preços e prazos. 

 

§ 1º As distribuidoras de energia elétrica devem disponibilizar o cadastro referido no 

caput na forma de Oferta Pública em sistema eletrônico, sendo assim considerada atendida a 

obrigação de publicidade por meio de jornais prevista no art. 9º do Regulamento Conjunto para 

Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e 

Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta n
o
 1, de 24 de novembro de 1999. 

 

§ 2º Para a implementação do sistema eletrônico referido no §1 º será constituído grupo 

de trabalho com participação de representantes das distribuidoras de energia elétrica e das 

prestadoras de serviços de telecomunicações, sob a coordenação da ANEEL e da Anatel, em até 180 

(cento e oitenta) dias contados da publicação desta Resolução. 

 

Art.10. Para os contratos vigentes na data de publicação desta Resolução, mantém-se a 

forma de cobrança neles estabelecida, devendo a regra do pagamento por apenas um Ponto de 

Fixação definida no art. 3º ser aplicada quando da adequação da ocupação do poste às condições 

dispostas no art. 2º.  

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/res1999001cj.pdf


Art. 11. Na hipótese da Comissão de Resolução de Conflitos ser acionada para dirimir o 

conflito sobre preço do ponto de fixação nos casos que envolvam prestadoras de Serviço de 

Telecomunicações no Regime Público, deverá ser observado período de transição de até 10 (dez) 

anos, durante o qual o preço será gradativa e linearmente elevado até atingir o novo valor 

estabelecido pela Comissão. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às renovações dos contratos vigentes na 

data de publicação desta resolução. 

 

Art. 12. O não cumprimento do disposto nesta Resolução, em especial as obrigações de 

adequação de ocupação dos Pontos de Fixação e de cumprimento às normas técnicas aplicáveis, 

pode acarretar sanções previstas na regulamentação da ANEEL e da Anatel. 

 

Art. 13.  A ANEEL e a Anatel irão revisar esta Resolução em até 5 (cinco) anos após 

sua publicação. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 90 (noventa) dias a partir da data de sua 

publicação. 

 

 

 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
Diretor-Geral da ANEEL 

JOÃO BATISTA DE REZENDE 
Presidente do Conselho Diretor da ANATEL 

 

 

 

 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 30.12.2014, seção 1, p. 88, v. 151, n. 252. 
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	III - Detentor: é o agente que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infra-estrutura;
	IV - Solicitante: é o agente interessado no compartilhamento de infra-estrutura disponibilizada por um Detentor;
	V - Infra-estrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e torres, de propriedade, utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos agentes que exploram os serviços públicos de energia elétrica, os serviços de telecomunicações de interesse coletivo e os serviços de transporte dutoviário de petróleo, seus derivados e gás natural, bem como cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados, na condição estabelecida no § 1º do art. 7º deste Regulamento;
	VI - Compartilhamento: é o uso conjunto de uma infra-estrutura por agentes dos setores de energia elétrica, de telecomunicações ou de petróleo; e
	VII - Capacidade excedente: é a infra-estrutura disponível para o compartilhamento com outros agentes dos setores de energia elétrica, de telecomunicações ou de petróleo, definida como tal pelo Detentor.
	TÍTULO IIDO COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
	Capítulo IDas Diretrizes Básicas
	Art. 4º. O agente que explora serviços públicos de energia elétrica, serviços de telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte dutoviário de petróleo, seus derivados e gás natural, tem direito a compartilhar infra-estrutura de outro agente de qualquer destes setores, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, na forma deste Regulamento.
	Art. 5º. O atendimento a parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente estabelecidos pelos órgãos competentes, assim como de obrigações associadas às concessões, permissões ou autorizações outorgadas ou expedidas pelo Poder Concedente e de boas práticas internacionais para prestação dos respectivos serviços, não deve ser comprometido pelo compartilhamento.
	Parágrafo único. Caberá à Agência reguladora do setor de atuação do Detentor regulamentar os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento do disposto no "caput" deste artigo.
	Art. 6º. O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor.
	Capítulo IIDas Condições de Compartilhamento
	Art. 7º. As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de compartilhamento ficam divididos em três classes, da seguinte forma:
	I - Classe 1 - servidões administrativas;
	II - Classe 2 - dutos, condutos, postes e torres; e
	III - Classe 3 - cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados.
	§ 1º As infra-estruturas definidas no inciso III deste artigo somente poderão ser disponibilizadas para compartilhamento quando não forem controladas, direta ou indiretamente, por agente prestador de serviço de telecomunicações.
	§ 2º As infra-estruturas definidas no inciso III deste artigo, associadas à autorização para prestação de serviços de telecomunicações de interesse restrito, poderão ser disponibilizadas para compartilhamento com prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da regulamentação de telecomunicações.
	Art. 8º. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade excedente disponibilizada por um Detentor, que a manterá sob seu controle e gestão, de forma a atender às obrigações contidas no instrumento de concessão, permissão ou autorização.
	Parágrafo único. O Detentor definirá, conforme disposto no art. 7º deste Regulamento, a infra-estrutura disponível, bem como as condições de compartilhamento.
	Art. 9º. Para disponibilizar a infra-estrutura, o Detentor deve dar publicidade antecipada em, pelo menos, dois jornais de circulação nacional e um jornal de circulação local, durante três dias, sobre a infra-estrutura e respectivas condições para compartilhamento, dispostos conforme determina o art. 7º deste Regulamento.
	Parágrafo único. O Detentor deve tornar disponível, aos possíveis solicitantes, documentos que descrevam as condições de compartilhamento, que não poderão ser discriminatórias, incluindo, entre outras, informações técnicas da infra-estrutura a ser compartilhada, os preços e prazos.
	Art. 10. Na hipótese de solicitação de compartilhamento de infra-estrutura sem a prévia publicação da intenção do Detentor em torná-la disponível, este, havendo a possibilidade de atendê-la, deverá cumprir o disposto no art. 9º deste Regulamento.
	Art. 11. A solicitação de compartilhamento deverá ser feita formalmente, por escrito, e conter as informações técnicas necessárias para a análise da viabilidade do compartilhamento pelo Detentor.
	§ 1º A solicitação deve ser respondida, por escrito, num prazo de até noventa dias, contado da data de seu recebimento, informando sobre a possibilidade ou não de compartilhamento. Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser informadas ao Solicitante.
	§ 2º Caso o Detentor tenha a necessidade de realizar estudos técnicos especiais para avaliar a viabilidade de atendimento às condições de compartilhamento requeridas pelo Solicitante, este poderá, mediante prévio acordo, cobrar os custos a eles associados, que deverão ser justos e razoáveis, desde que o contrato de compartilhamento não venha a ser formalizado.
	§ 3º O compartilhamento só poderá ser negado por razões de limitação na capacidade, segurança, estabilidade, confiabilidade, violação de requisitos de engenharia ou de cláusulas e condições emanadas do Poder Concedente.
	Art. 12. O agente interessado no compartilhamento em trecho já compartilhado por outro agente de seu setor, deverá negociar a utilização da capacidade excedente deste agente, antes de solicitar o compartilhamento.
	"Art. 13. Caso o Solicitante não concorde com as razões alegadas pelo Detentor para inviabilidade do compartilhamento, poderá requerer a atuação das Agências, conforme previsto no artigo 23 deste Regulamento."
	(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001)
	TÍTULO IIIDO CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO
	Capítulo IDas Disposições Gerais
	Art. 14. As Agências deverão ser informadas da formalização de solicitação de compartilhamento que envolva seus respectivos setores, no prazo de até trinta dias.
	§ 1º O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá ser firmado até sessenta dias após a resposta do Detentor, informando sobre a viabilidade de compartilhamento.
	"§ 2º Esgotadas as tentativas de negociação e não havendo acordo entre as partes, qualquer delas poderá solicitar a atuação das Agências, conforme previsto no artigo 23 deste Regulamento."
	(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001)
	Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial:
	I - prática de subsídios para a redução artificial de preços;
	II - uso, objetivando vantagens na competição, de informações obtidas de concorrentes;
	III - omissão de informações técnicas e comerciais relevantes à prestação de serviços por outrem;
	IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos;
	V - obstrução ou retardamento intencional das negociações;
	VI - coação visando à celebração do contrato;
	                   VII - estabelecimento de condições que impliquem utilização ineficiente da infra-estrutura; e
	VIII - subordinação do compartilhamento da infra-estrutura à aquisição de um bem ou a utilização de um serviço.
	Art. 16. A eficácia do contrato de compartilhamento de infra-estrutura condiciona-se à sua homologação pela Agência reguladora do setor de atuação do Detentor.
	§ 1º A homologação será negada se o contrato for considerado prejudicial à ampla, livre e justa competição.
	§ 2º O contrato deverá ser protocolizado na Agência reguladora do setor de atuação do Detentor, que o remeterá, em até dez dias, para a Agência reguladora do setor de atuação do Solicitante, a fim de que esta formule sua análise.
	§ 3º A Agência reguladora do setor de atuação do Solicitante terá até trinta dias para devolver o contrato, apresentando o resultado de sua análise. A não manifestação da referida Agência, no prazo estabelecido, afirma sua concordância com os termos do contrato.
	§ 4º Recebido o contrato com o resultado da análise referida no § 3º deste artigo, ou decorrido o prazo nele estabelecido, sem o pronunciamento da Agência reguladora do setor de atuação do Solicitante, a Agência reguladora do setor de atuação do Detentor homologará o contrato no prazo de até trinta dias.
	§ 5º Em não havendo pronunciamento da Agência reguladora do setor de atuação do Detentor, no prazo estabelecido no § 4º deste artigo, o contrato será considerado homologado.
	§ 6º A homologação na forma do § 5º deste artigo não se opera caso a Agência reguladora do setor de atuação do Solicitante tenha se manifestado contrariamente à sua efetivação.
	Art. 17. As Agências poderão solicitar informações adicionais para análise e homologação dos contratos de compartilhamento.
	Parágrafo único. A solicitação de informações por qualquer das Agências interrompe o prazo para a homologação, até o atendimento da mesma.
	Art. 18. Caso as Agências solicitem alterações no contrato, as partes terão até trinta dias para realizá-las, encaminhando a nova versão para análise e homologação.
	Art. 19. Após a homologação, cópia do contrato de compartilhamento, bem como de suas alterações posteriores, permanecerão disponíveis na Agência reguladora do setor de atuação do Detentor para consulta do público em geral.
	Capítulo IIDo Contrato
	Art. 20. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, essencialmente, sobre o seguinte:
	I - objeto;
	II - modo e forma de compartilhamento da infra-estrutura;
	III - direitos, garantias e obrigações das partes;
	IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais;
	V - formas de acertos de contas entre as partes;
	VI - condições de compartilhamento da infra-estrutura;
	VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e das instalações e qualidade;
	VIII - cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto no art. 5º deste Regulamento;
	IX - proibição de sublocação da infra-estrutura ou de sua utilização para fins não previstos no contrato, sem a prévia anuência do Detentor;
	X - multas e demais sanções;
	XI - foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais;
	XII - prazos de implantação e de vigência; e
	XIII - condições de extinção
	Art. 21. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 2º, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição.
	Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infra-estrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento.
	Art. 22. A partir da homologação do contrato pela Agência, o compartilhamento deve ser operacionalizado no prazo de até cento e oitenta dias.
	§ 1º Havendo atraso, a parte responsável deve ressarcir a parte prejudicada, segundo condições e valores previstos no contrato de compartilhamento.
	§ 2º Em função de situações específicas e de comum acordo, as partes podem, no contrato de compartilhamento, alterar o prazo previsto no "caput" deste artigo ou a aplicação de sanções relativas ao seu descumprimento.
	Capítulo III"Da Resolução de Conflitos"
	(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001)
	"Art. 23. Eventuais conflitos de interesse entre agentes serão dirimidos pelas Agências em Regulamento Conjunto de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos Setores de Energia Elétrica, Telecomunicação e Petróleo a ser por elas expedido."
	(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001)
	"Parágrafo único. A submissão de qualquer conflito às Agências não exime os agentes da obrigação de dar integral cumprimento a contratos de compartilhamento vigentes, nem permite a interrupção das atividades vinculadas a tais contratos."
	(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001)
	Art. 24. Até a publicação do regulamento sobre arbitragem conjunta entre as Agências, as regras aplicáveis para a solução de conflitos entre os agentes serão as definidas em regimento interno, ou outro ato normativo aplicável, da Agência reguladora do setor de atuação do Detentor.
	TÍTULO IVDAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
	Art. 25. O compartilhamento de infra-estrutura não deve implicar qualquer desvinculação dos ativos envolvidos, sendo obrigatório, em qualquer caso, o cumprimento dos contratos de concessão ou permissão ou termos de autorização e da regulamentação emitida pelas respectivas Agências.
	Parágrafo único. A desvinculação dos ativos envolvidos, caso necessária e permitida pela legislação aplicada, será objeto de autorização da Agência competente.
	Art. 26. As informações trocadas entre as partes serão tratadas como confidenciais, à medida que sejam expressamente identificadas como tal.
	Art. 27. As alterações das condições de compartilhamento, por necessidade de qualquer das partes, poderão ser efetivadas mediante acordo entre os interessados.
	§ 1º As propostas de alteração devem ser informadas com antecedência mínima de cento e vinte dias, em relação à data pretendida para sua efetivação, ou conforme disposição contratual.
	"§ 2º Caso não haja acordo, poderá ser solicitada a atuação das Agências, nos termos do arts. 23 deste Regulamento."
	(Redação dada pela Resolução Conjunta nº 002, de 27.03.2001)
	Art. 28. Os custos de adaptação ou modificação na infra-estrutura compartilhada são de responsabilidade das partes que se beneficiarem da modificação implementada, salvo disposição contratual em contrário.
	Art. 29. As sanções pelo não cumprimento das disposições vinculadas ao compartilhamento de infra-estrutura serão fixadas pelas respectivas Agências, conforme o infrator seja agente dos setores de energia elétrica, telecomunicações ou petróleo.
	Art. 30. Os contratos de compartilhamento de infra-estrutura celebrados anteriormente à edição deste Regulamento deverão ser adequados e enviados à Agência reguladora do setor de atuação do Detentor, para homologação, em até cento e oitenta dias, contados da publicação do presente Regulamento.
	Art. 31. O processo de adequação ou elaboração de contratos de compartilhamento não deve causar descontinuidade dos serviços prestados.
	Art. 32. As Agências atuarão para solucionar os casos omissos e as divergências decorrentes da interpretação e cumprimento das disposições contidas neste Regulamento.
	Art. 33. Para os efeitos deste Regulamento, os prazos em dias contam-se de modo contínuo, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
	Art. 34. Os Detentores de infra-estrutura deverão apresentar, para a homologação das respectivas Agências, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar da publicação deste Regulamento, o plano de ocupação de suas infra-estruturas, diretamente vinculado ao objeto das outorgas expedidas pelo Poder Concedente.
	Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

