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1. Introdução
a agência nacional de energia elétrica (aneel) publicou em 2010 a resolução normativa nº 414/2010, 
estabelecendo as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. entre as disposições previstas 
sobre o sistema de iluminação pública (iP), a transferência dos ativos, aperfeiçoada pela resolução 
normativa nº 479/2012, foi o principal ponto de preocupação das partes envolvidas, sejam elas con-
cessionários ou prefeituras, que deverão assumir os ativos até o dia 31 de dezembro de 2014. 
neste contexto, o Leite, Tosto e Barros elaborou o presente material com intuito de nortear as partes 
envolvidas na transferência dos ativos de iP, principalmente em razão do prazo, já que novas estraté-
gias e providências deverão ser adotadas o mais rápido possível. 
assim, sendo a iluminação pública um serviço público essencial, o prazo para a transferência dos 
ativos se torna um desafio a ser superado. 

2. ANEEL
as agências reguladoras são autarquias sob regime especial, dotadas de autonomia administrativa e 
financeira, criadas com a finalidade de disciplinar e controlar determinadas atividades de forma eficaz 
e satisfatória. 
no caso específico da prestação dos serviços de iluminação pública, a aneel, criada pela lei nº 
9.427/1996, é a autoridade competente para disciplinar o regime das concessões de serviços públicos 
de energia elétrica, regulando, fiscalizando e gerindo a comercialização de energia elétrica.
além das competências previstas em lei, a aneel é vinculada ao ministério de minas e energia (mme), 
e também a responsável por atender às reclamações de agentes e consumidores, assim como mediar 
os conflitos de interesse existentes entre os agentes do setor elétrico e os consumidores.
Com todas estas atribuições que vão além de fiscalizar a prestação de serviços públicos, regula-
mentar toda a atividade que envolve a energia elétrica, a aneel expediu resoluções normativas de 
suma importância que impactam consideravelmente os serviços oferecidos, o que tratamos adiante 
neste material.

3. Serviços de iluminação pública
Para que não reste dúvidas quanto à competência da prestação do serviço de iluminação pública, 
é importante frisar que está previsto na Constituição Federal, artigo 30, inciso v, que compete aos 
municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local”.
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o critério dos serviços públicos de interesse local deverá sempre ser apurado de acordo com o caso 
concreto, observando a predominância do interesse, e não exclusividade, com que deve ser prestado 
em face das circunstâncias de lugar, natureza e finalidades do serviço. 
no caso da iP, assim como ocorre com o saneamento básico, podemos afirmar que a titularidade do 
serviço é dos municípios e, portanto, cabe somente a eles prestá-lo direta ou indiretamente por meio 
de concessão ou permissão.

4. Da resolução normativa nº 414/2010
Compreendida as premissas iniciais, chegamos ao ponto que preocupa os agentes atingidos pela reso-
lução da aneel, como as municipalidades. 
a resolução normativa nº 414/2010, dispõe em seu art. 218 que “a distribuidora deve transferir o 
sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço (ais) à pessoa jurídica de 
direito público competente” e dá como prazo limite, improrrogável, para a conclusão da transferência 
dos ais o dia 31 de dezembro de 2014. 
o intuito da resolução normativa não é somente o de regulamentar uma determinação expressamente 
prevista no texto constitucional, mas, sim, o de diminuir as despesas de energia elétrica passadas ao 
consumidor final, haja vista que a transferência dos ais engloba todo o custo com projeto, implantação, 
expansão, instalações, manutenção e consumo de energia.
do ponto de vista da aneel tal medida tem o intuito de reduzir os custos da iP, uma vez que, ao serem 
transferidos às contas das prefeituras, os ativos não irão mais constar nas planilhas de desembolso das 
concessionárias de distribuição, não refletindo nas faturas mensais dos usuários.

4.1. Transferência dos AIS sem ônus às municipalidades
a resolução normativa nº 414/2010, dispõe no §1º do art. 218 sobre a transferência sem ônus dos 
ais, enquanto a resolução normativa nº 480/2012, estabelece os procedimentos técnicos e contábeis 
para a transferência dos ais das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia às 
municipalidades.
necessário que se esclareça que o conceito de ais é previsto na resolução nº 414/2010 como sendo 
o conjunto de todos os bens, instalações e direitos que, direta ou indiretamente, concorram exclusiva 
e permanentemente para a manutenção das atividades da concessionária de distribuição de energia 
elétrica, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os direitos de propriedade industrial e comercial.
de acordo com a resolução, caberá à distribuidora comprovar o quantitativo de ativos por município, 
utilizando-se da quantidade de pontos de iP faturados mensalmente da pessoa jurídica de direito 
público, com base em seus sistemas técnicos.

4.2. Dos prazos
o prazo limite até o dia 31 de dezembro de 2014, foi fixado com o advento da resolução normativa 
nº 587/2013, já que a diretoria da aneel havia estabelecido originalmente como prazo 09 de outu-
bro de 2012. assim, as prefeituras que ainda não assumiram os ativos de iluminação pública terão de 
fazê-lo o mais rápido possível, já que o procedimento e levantamento dos ativos tende a tomar tempo. 

4.3. Dos termos de responsabilidade
um dos pontos de grande preocupação nos municípios é o estado de conservação dos ativos (ais) que 
serão transferidos pelas distribuidoras.
tentando antecipar esta questão, a aneel estabeleceu no § 6° do art. 218 da resolução normativa 
nº 414/2010, a obrigatoriedade das distribuidoras assinarem um termo de responsabilidade no qual 
deverão declarar que o sistema de iluminação pública transferido aos municípios está em condições 
de operação e em conformidade com as normas e padrões disponibilizados pela própria distribuidora 
e pelos órgãos oficiais competentes.
Contudo, mesmo com a assinatura do termo de responsabilidade, entendemos pertinente, como forma 
de resguardar a municipalidade de futuros questionamentos, a contratação de técnicos para elabo-
ração de laudo que comprove o estado dos ais que serão transferidos. esse instrumento servirá como 
peça fundamental para solicitar adequação nas instalações existentes, seja por apresentarem descon-



formidades técnicas ou em razão da operação do sistema apresentar taxa de falhas excessivas.

4.4. Penalidades aplicáveis às distribuidoras
embora a resolução normativa nº 414/2010 não trate sobre possíveis penas que poderão ser aplicadas 
às distribuidoras caso haja o descumprimento do procedimento de transferência de ais, entendemos 
que poderá ser aplicado as penas previstas na resolução normativa nº 63/2004. esta resolução dispõe 
que as concessionárias de distribuição que não cumpriram os prazos e as condições de transferência 
estarão sujeitas as penalidades de multa previstas no artigo 6º, inciso XXiii, que poderão chegar a até 
1% do faturamento.

5. Apreensão das municipalidades e possibilidades para prestação 
dos serviços de IP 
no âmbito municipal, há grande tensão em torno do cumprimento da determinação da aneel. isto 
porque é evidente a deficiência de pessoal capacitado e receita suficiente para a prestação dos serviços 
de iluminação pública de qualidade e eficiência. em não sendo possível prestar serviços de qualidade 
de modo direto, restará às municipalidades a prestação indireta de tais serviços. 
embora esta seja a melhor saída, já que o risco da prestação dos serviços poderá ser mitigado, o curto 
prazo que ainda resta e a morosidade no procedimento de contratação pública poderão gerar danos 
irreparáveis aos cofres públicos. isto devido ao risco de diminuição da transferência de recebíveis do 
fundo de participação dos municípios, o que pode comprometer drasticamente os recursos municipais. 
diante deste cenário, inicia-se um importante processo decisório para os municípios que deverão es-
tabelecer os novos parâmetros da prestação dos serviços de iluminação pública, dentre eles, definir 
como serão administrados os ativos.
Para tanto, visualizamos dois caminhos concretos que viabilizarão essa atuação; (i) a formação de 
equipe própria do município, ou (ii) a contratação de terceiro especializado.
a viabilidade da primeira alternativa está sujeita a criação de uma estrutura que envolva a formação 
de um grupo técnico especializado, com equipamentos que poderão ser adquiridos, ou mesmo aluga-
dos pela administração pública.
Já a segunda alternativa, mais recomendada, visa a contratação de empresa especializada para a 
prestação dos serviços que deverá ocorrer de acordo com os princípios administrativos, norteadores 
da licitação pública.
de modo mais didático, vislumbramos as seguintes possibilidades:
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Prestação dos serviços de iluminação pública

Execução indireta

Contrato de concessão comum

- Prazo: não há restrição,

mas deverá ser 

expressamente previsto

- valor: não há limite

Contrato de prestação

de serviço

- Prazo máximo de 5 anos

- valor: não há limite

Contrato de concessão parceria 

público-privada (PPP)

- Prazo máximo de 35 anos  

- valor mínimo de

R$ 20 milhões

Execução direta: equipe do município



5.1. Execução direta
Caso o município opte pela prestação direta dos serviços de iluminação pública, deverá se adequar 
para que tenha uma estrutura suficiente com capacidade para atender às demandas do sistema de 
iluminação pública.
vale reforçar a importância da especialidade da prestação dos serviços com técnicos que devam ser 
altamente qualificados, tendo em vista o alto risco das atividades, já que a rede elétrica que alimenta 
a iP comunica-se com a estrutura de distribuição de energia elétrica da concessionária, cujos trabalhos 
estão sujeitos a altas cargas de tensão energética (mais de 13.800 volts).
a partir desta percepção, o quadro técnico a ser estruturado pela municipalidade deverá ser constituí-
do por eletricistas e engenheiros devidamente qualificados, além de outros profissionais (ex.: fiscais, 
motoristas, auxiliares administrativos e servidores que desempenhem atividades burocráticas). 

5.2. Execução indireta: alternativas possíveis
Caso o município opte pela contratação de terceiro especializado a partir da celebração de um con-
trato, este poderá ser realizado nas formas de: (i) contrato de prestação de serviços, (ii) contrato de 
concessão comum ou ainda, um contrato de concessão na modalidade de parceria público-privada 
(PPP), observados os seus requisitos de admissibilidade (valor mínimo e duração, por exemplo).
assim, será fator determinante, para a escolha da alternativa mais viável, a análise do aporte que 
poderá ser feito pelo município, o número de pontos de energia instalados e o montante da arrecadação 
da taxa de iluminação, que poderão atrair ou não empresas interessadas em prestar tal serviço. em 
muitos casos, a possibilidade de criação de consórcios entre municípios poderá ser de grande interesse.
os consórcios entre municípios serão constituídos pela reunião de prefeituras que tenham sinergia 
regional com o objetivo de contratar uma única empresa especializada. Com a formação desta modali-
dade, estes municípios, que talvez não atraíssem inicialmente a iniciativa privada, passarão a ganhar 
em escala e se tornarão mais atraentes à prestadora.
evidente que a contratação de uma empresa privada para a prestação dos serviços de iluminação públi-
ca, deve ser antecedida por licitação pública, a partir dos preceitos da lei nº 8.666/1993, respeitados 
ainda os princípios elencados no art. 37 da Constituição da República, quais sejam: legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo a concorrência isonômica entre os licitantes.
em vista da garantia de uma boa prestação no serviço, administração pública deverá redigir um con-
trato de prestação de serviços no qual esteja incluído a manutenção e a operação do sistema de ilumi-
nação pública, com cláusulas específicas e que garantam seu fiel cumprimento.

a) Concessão comum
Como mencionado anteriormente, a celebração de contrato de prestação do serviço público se dará na 
forma de um contrato de concessão comum.
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tal alternativa se deflagra a partir de um ato administrativo pelo qual o poder público incumbirá a uma 
empresa (concessionária) o exercício de um serviço público.
neste caso, caberá à concessionária o direito de executar o serviço, mediante remuneração que será 
recebida em razão da outorga da concessão (instituição de tarifa específica).
deste modo, há de se inferir que a concessão comum é adequada, em uma conjuntura na qual as tarifas 
sejam suficientes para cobrir os investimentos e remunerar o prestador.
sendo necessário um subsídio estatal para remuneração do concessionário que vá além do valor ar-
recadado pelas tarifas dos usuários de iluminação pública, o município poderá optar por alternativas 
como aporte de recursos, ou a participação de fundos, entre outros. entretanto, nestes casos, as PPPs 
seriam uma alternativa plausível e menos onerosa ao município.
 
b) Parceria público-privada
diante dos desafios dos administradores quanto à necessidade de equilibrar os gastos públicos e 
visando o equilíbrio econômico-financeiro da receita pública, há de se ponderar a utilização destas 
parcerias como a alternativa mais viável, já que poderá ser realizada em diferentes modalidades (ex.: 
concessão administrativa, concessão patrocinada, entre outras).
Preenchidos os critérios para a sua viabilidade, os municípios terão a oportunidade de convocar os 
interessados a proporem o procedimento de manifestação de interesse (Pmi), previsto na lei de PPP.
Com esta alternativa, os municípios poderão dialogar com os parceiros privados, que apresentarão 
projetos de interesse público, e viabilizarão as municipalidades alternativas financeiras e técnicas para 
a prestação dos serviços com eficiência e qualidade. 

6. Fontes de custeio
Ponto relevante para a viabilização dos ais pelos municípios são os custos de operação e manutenção 
da prestação dos serviços de iP, sejam eles a partir da transferência de recursos já existentes, ou a par-
tir de novas rendas oriundas da criação de tributos específicos (nos municípios em que não foi ainda 
instituída a contribuição de iluminação pública), constitucionalmente garantidos.
Para os municípios que ainda não elaboraram lei com esta finalidade, sugerimos que tais contribuição 
sejam instituídas o quanto antes, uma vez que estas receitas poderão ser reunidas em fundo municipal 
de iluminação pública com objetivo de custear a prestação destes serviços. Para tanto, é necessário 
que sejam cumpridos os requisitos constitucionais da correta tramitação da espécie normativa compe-
tente, para regular a cobrança de tal contribuição municipal.
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7. Da contratação em ano eleitoral
as modalidades de concessão introduzidas pela lei de parcerias público-privadas geram para a adminis-
tração pública compromissos de pagamento em favor do parceiro privado, seja a título de complemen-
tação ou pela remuneração do serviço prestado.
Por assim ser e ainda por se tratar de um ano eleitoral, muito se tem falado quanto à possibilidade 
de uma contratação deste porte frente ao previsto na lei de Responsabilidade Fiscal, a qual veda o 
titular do poder (neste caso o executivo) de contrair, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas 
a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
na análise da lei, não se verifica qualquer disposição que proíba contratação em fim de mandato (ou 
ainda em ano eleitoral). não sendo, portanto razoável, uma interpretação extensiva da lei de Respon-
sabilidade Fiscal à lei das PPPs.
não menos importante é o art. 2°, § 4°, ii da lei de PPP que veda a celebração de contrato de parceria 
cujo período de prestação do serviço seja inferior a cinco anos (equipara-se a um mandado inteiro e 
um ano do mandato seguinte).
além disso, é sabido que as eleições de 2014 não esbarram diretamente em interesses municipais, 
visto que serão eleitos somente deputados, senadores, governadores e presidente da república, repre-
sentantes que figuram em outra esfera administrativa.
deste modo, deverá o legislador agir com razoabilidade na aplicação dos preceitos legais que possam 
coibir o processo de contratação para prestação dos serviços de iluminação pública em fim de man-
dato eletivo (automaticamente, ano eleitoral). entendemos, portanto, que a aplicação da lei de forma 
ilegal e sem razão poderá ser defendida com fundamento no princípio da finalidade.
assim, respeitados os parâmetros legais da contratação pública, não haverá qualquer impedimento 
para a contratação de parceiros para a prestação de serviços de iluminação pública em ano eleitoral, 
tendo em vista, inclusive, a determinação expressa sobre essa regularização pela aneel.
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A equipe
diante da complexidade do tema abordado neste material e com intuito de auxiliar nossos clientes de 
acordo com suas demandas e interesses, o leite, tosto e Barros possui uma equipe especializada na 
área de energia elétrica, iluminação pública e licitações que poderá esclarecer eventuais dúvidas sobre 
o assunto. entre em contato conosco:

Sobre o Leite, Tosto e Barros Advogados
Com mais de 20 anos de tradição, o leite, tosto e Barros é um escritório full service, com reconhecida 
atuação no contencioso e consultoria empresarial. 
tem como clientes grandes empresas públicas e privadas dos mais relevantes setores da economia. 
a atuação e os profissionais do escritório são destacados nos principais guias nacionais e internacion-
ais, como análise 500, Chambers & Partners, latin lawyer 250, legal 500, entre outros.




