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RESUMO
O compartilhamento de infra-estrutura entre empresas dos setores de energia elétrica,
telecomunicações e petróleo é fonte de negociações, muitas vezes conflituosas, uma vez que a
infra-estrutura construída para determinado serviço deve, por lei, ser compartilhada por outro,
sempre que possível. Neste contexto, a presente tese analisou os contratos homologados,
gerados pela necessidade de compartilhamento de infra-estrutura, entre esses setores,
principalmente sob a ótica do direito de propriedade, bem como eventuais conflitos que
envolvem as respectivas agências reguladoras (ANEEL, ANATEL e ANP). Para tanto, foi
utilizada a pesquisa qualitativa, inicialmente exploratória, visando conhecer o assunto em
geral. Na seqüência, foram desenvolvidas pesquisas descritiva e analítica, com base nos
contratos de compartilhamento de infra-estrutura, em entrevistas e questionários com os
envolvidos na questão, utilizando a análise de conteúdo. Constatou-se a efetiva aplicabilidade
prática da Resolução Conjunta no 01/1999 (que dispõe sobre o compartilhamento de infraestrutura), e que o preço é a principal divergência entre as empresas, existindo, todavia, uma
abertura nas agências para essa discussão, como na Audiência Pública no 07/2007, realizada
pela ANEEL e ANATEL. A liberdade de negociação das questões comerciais e de preço deve
permanecer como o meio das partes buscarem por interesses comuns, sugere-se, contudo,
considerar alterações na legislação vigente, que permita a inserção de uma metodologia que
sirva de parâmetro legal nos conflitos para estabelecer preços, dando agilidade aos processos
submetidos à arbitragem pelas agências reguladoras. Com isso, ampliar-se-ia o uso da via
administrativa, em detrimento da via judicial, aumentando a utilização da Resolução no
02/2001 (que dispõe sobre a solução de conflitos das empresas pelas agências) e o efetivo uso
do poder mediador das agências reguladoras, revertendo em benefícios às próprias empresas.
Palavras-chave: agências reguladoras; negociação; contratos.
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ABSTRACT

The infrastructure shared among companies from the electric energy, telecommunications,
and oil sectors is a source of avid negotiation but not devoid of frequent conflicts. This is due
to fact that the infrastructure constructed for one of the services must by law, be used for the
other ones whenever possible. Within this context, the present dissertation analyzed
homologated contracts, drawn up through the necessity of infrastructure sharing among these
sectors, mainly in view of property rights, as well as eventual conflicts involving the
respective regulating agencies (ANEEL, ANATEL and ANP). Therefore qualitative research
methods were used, which were initially exploratory, in order to get to know the subject
matter in a general manner. Following this, descriptive and analytical researches were
developed based on infrastructure sharing contracts, interviews, and questionnaires among
the involved parties, using content analysis. The practical application of Resolution no
01/1999 (which deals with infrastructure sharing) was taken into account, as well as the fact
that the price was the main divergence among the companies. However, there has been some
flexibility when the topic has been discussed by the respective agencies, as in the Open
Meeting no 07/2007, held by ANEEL and ANATEL. The free negotiation of commercial issues
as well as the prices involved must remain the way in which all parties seek their common
interests. Furthermore, alterations can be suggested to the current law to permit the insertion
of a methodology which would make a legal parameter possible in light of the conflicts
involving establishing prices and quickening the processes submitted for arbitration by the
regulating agencies. Thus, the use of the administrative method would be extended, in
detriment to the judicial method, increasing the use of Resolution no 02/2001 (which deals
with the solution of companies’ conflicts by the agencies) and the effective use of their
mediating power, providing benefits to the companies themselves.
Keywords: regulating agencies; negotiation; contracts
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