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1. Introdução  

No Brasil, a infraestrutura de iluminação pública das grandes cidades 
tem sido historicamente implementada, operada e mantida pelas companhias 
de energia elétrica, que desenvolveram as redes e a prestação do serviço de 
distribuição de energia ao longo da primeira metade do século passado.2 O 
consumo da iluminação pública, invariavelmente, é custeado pelos municípios. 

 O serviço de iluminação pública está abrangido pelas prestações de 
interesse local, que são de competência dos municípios, conforme previsto no 
art. 30, I e V, da Constituição. Ainda em nível constitucional, a competência da 
municipalidade decorre da previsão do art. 149-A da Constituição, que permite 
aos municípios (e ao Distrito Federal) instituir contribuição para o custeio do 
serviço de iluminação pública. 

A partir das privatizações do setor elétrico realizadas durante a década 
de 1990 e da regulamentação expedida pela ANEEL (em especial a Res. 456, 
de 29.11.2000, posteriormente substituída pela Res. 414, de 15.09.2010), o 
interesse das companhias de energia elétrica pelo serviço de iluminação 
pública mudou de foco. Em várias cidades, houve a transferência da 
infraestrutura e do respectivo serviço para o Poder Público municipal, tendo em 
vista o desinteresse das companhias de energia em continuar prestado o 
serviço nos mesmos moldes que vinham fazendo desde o início. 

Nesse contexto, houve a determinação expressa da Aneel, por meio do 
art. 218 da Res. 414/2010, para que as companhias distribuidoras de energia 
elétrica transfiram para o poder público (municipal) competente todos os ativos 
                                                           
1 Este texto é uma resenha do artigo publicado pelo autor no livro: Parcerias Público-
Privadas – reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004 (Coord. MARÇAL JUSTEN 
FILHO e RAFAEL WALLBACH SCHWIND. RT, 2015). 
2 Para um apanhado histórico mais completo, desde a utilização dos lampiões à base 
de azeite e gás até a revolução da energia elétrica, consulte o site: 
www.memoriadaeletricidade.com.br. 
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relacionados com iluminação pública que possuírem. O prazo final para que 
ocorresse essa transferência expirou no dia 31.12.2014 (§ 3.º do art. 218). 

 O tema da iluminação pública e do regime de prestação do respectivo 
serviço, portanto, vem ganhando fôlego desde o reconhecimento expresso por 
parte da ANEEL acerca da competência e responsabilidade municipal pelos 
ativos desse setor.  

 O modelo da concessão do serviço à iniciativa privada tem sido cogitado 
como uma das soluções para a questão, com o objetivo de modernizar, 
expandir e otimizar as infraestruturas existentes, inclusive mediante a 
substituição dos equipamentos que utilizam lâmpadas de vapor de mercúrio e 
vapor de sódio por tecnologia LED.  

 

2. O serviço de iluminação pública 

A iluminação pública configura um serviço público de natureza essencial, 
no sentido de que está vinculado à satisfação de necessidades básicas dos 
cidadãos (i.e. da coletividade como um todo), especificamente no que diz 
respeito à segurança pública e à organização do tráfego de pessoas e veículos. 

O serviço envolve a implantação, operação, manutenção e 
aprimoramento de infraestruturas de iluminação das vias e logradouros 
públicos, no período noturno ou em locais/períodos em que a luminosidade 
natural é insuficiente para garantir visibilidade adequada.3 

 

3. Perspectivas em vista das soluções tecnológicas disponíveis 
(otimização e eficiência) 

Nas cidades brasileiras mais desenvolvidas, até meados de 1960 a 
infraestrutura de iluminação pública utilizava basicamente lâmpadas 
incandescentes. 

A partir de 1960, foram introduzidas as lâmpadas de vapor de mercúrio 
e, somente a partir da década de 1990, as lâmpadas de vapor de sódio. Ambas 
essas tecnologias predominam até os dias de hoje – em mais de 94% das 
cidades, segundo dados da Eletrobras.4 

                                                           
3 A Res. 414/2010 da Aneel define a iluminação pública como o “serviço público que 
tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos de forma 
periódica, contínua ou eventual” (art. 2.º, XXXIX). 
4 Disponível em: [www.eletrobras.com/elb/main.asp?TeamID=%7BEB94AEA0-B206-
43DE-8FBE-6D70F3C44E57%7D]. 



 

 

 

3 

Somente em meados de 2010, com a criação e viabilização do uso da 
tecnologia LED (Light Emitting Diode ou diodo emissor de luz) para fins de 
iluminação de ambientes, passou-se a cogitar da utilização de LED para fins de 
iluminação pública. 

Além da reconhecida eficiência (tanto em termos de aumento de 
luminosidade, quando de redução do consumo de energia elétrica e de 
durabilidade das luminárias), a tecnologia LED permite incorporar diversas 
funcionalidades à infraestrutura de iluminação pública, especialmente em 
termos de controle do acionamento das lâmpadas, controle da intensidade da 
luminosidade e acesso em tempo real às condições da rede para correção de 
eventuais defeitos. 

A constatação do estado da técnica nesse campo permite reconhecer 
que, nos dias atuais, a utilização da tecnologia LED em infraestruturas de 
iluminação pública tornou-se inevitável, senão altamente recomendável, pois 
permite a prestação do respectivo serviço com um grau de eficiência muito 
superior à tecnologia atualmente existente. Os ganhos em termos de qualidade 
do serviço e de preservação do meio ambiente parecem inquestionáveis. 

 

5. A aplicação da Lei das PPP 

Com a edição da Lei 11.079/2004, passou-se a admitir de forma 
expressa a possibilidade da delegação de serviços públicos sem a instituição 
de tarifa e, mais especificamente, mediante remuneração proveniente parcial 
ou exclusivamente do Poder Público.5 

O art. 2.º da Lei define a parceria público-privada como uma concessão 
de obras ou serviços públicos que se faz na modalidade patrocinada ou 
administrativa. Os parágrafos desse dispositivo dão conta de esclarecer a 
distinção entre essas duas modalidades e uma terceira, a concessão comum, 
que foi excluída do âmbito das parcerias público-privadas. 

Assim, o § 1.º definiu a hipótese da concessão patrocinada, em que 
parte da remuneração provém de tarifa e outra parte da contraprestação do 
Poder Público. Já o § 2.º definiu a hipótese da concessão administrativa, 

                                                           
5 A partir desse marco legislativo, a doutrina passou a reconhecer que “o custeio de 
serviços genéricos e universais não poderá fazer-se por meio de taxa (nem por tarifa, 
aliás). Na visão tradicional, esses serviços não podem ser objeto de concessão 
comum de serviço público, em vista da impossibilidade de remuneração por tarifa 
proporcional à exploração. (...) De todo o modo, as parcerias público-privadas são 
adequadas também em tais situações” (JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito 
Administrativo. 10. ed. RT, 2014, p. 783-784). 
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admitindo (para os casos específicos dessa modalidade) que a remuneração 
seja integralmente proveniente de subsídios pagos pelo do Poder Público. 

Mas confirmação derradeira advém da interpretação, a contrario sensu, 
do § 3.º, segundo o qual “Não constitui parceria público-privada a concessão 
comum (...) quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado”. Logo, se houver a contraprestação do Poder 
Público, a concessão será patrocinada ou administrativa.  

Ou seja, o ponto nodal para a distinção entre as modalidades de 
concessão que constituem e as que não constituem parcerias público-privadas 
reside na natureza da remuneração do particular. A concessão caracterizará 
uma parceria público-privada conforme exista ou não contraprestação do 
parceiro público para compor a remuneração do concessionário. É justamente 
essa garantia fornecida pelo Estado que funcionará como atrativo para o capital 
privado investir naquelas obras de infraestrutura que não apresentam 
condições de viabilidade econômica própria, pois a receita a ser obtida do 
pagamento de tarifas pelos usuários não é suficiente para possibilitar a 
recuperação do capital aplicado. 

 

6. A concessão do serviço de iluminação pública 

 A partir dessas constatações, é inevitável concluir que a prestação do 
serviço de iluminação pública pode ser delegada pelo poder público municipal a 
particulares, mediante contrato de concessão precedido de licitação pública, 
com base no art. 175 da Constituição. 

 Não existe óbice jurídico a essa espécie de delegação, que ademais é 
expressamente prevista pelas Resoluções 456/2000 (revogada) e 414/2010 
(em vigor) da Aneel que admitem a delegação do serviço de iluminação pública 
à concessionária distribuidora de energia elétrica. Mais do que isso, o serviço 
de iluminação pública parece enquadrar-se com perfeição à hipótese da 
concessão administrativa, pois reúne todos os requisitos legais do modelo.  

 

6.1 A Administração Pública como usuária indireta 

Pela definição do art. 20, § 2.º, da Lei 11.079, a concessão 
administrativa pressupõe que a Administração Pública figure como a usuária 
direta ou indireta do serviço concedido. 

Como o serviço de iluminação pública possui caráter uti universi, no 
sentido de que é usufruído por toda a coletividade, sem possibilidade de 
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individualização, não é possível afirmar que o serviço de iluminação pública 
será usufruído diretamente pela Administração Pública.  

Contudo, a Administração Pública enquadra-se perfeitamente na figura 
de usuária indireta do serviço, no sentido de que será ela a responsável pelo 
pagamento da respectiva contraprestação.  

O usuário direto será a coletividade – ou, quando muito, será possível 
presumir que os usuários diretos sejam os proprietários (ou possuidores) de 
imóveis localizados nas vias servidas pela rede de iluminação pública, ou 
mesmo as pessoas que trafegam por essas vias e logradouros.  

 

6.2 A contraprestação proveniente do Poder Público 

 Enquanto usuária indireta do serviço, a Administração Pública será 
responsável pela contraprestação devida ao concessionário do serviço – o que 
é perfeitamente viável no caso do serviço de iluminação pública, tendo em vista 
o regime constitucional e legal previsto para o seu custeio.  

Conforme previsto no art. 149-A no texto constitucional, inserido pela EC 
39/2002, os municípios estão autorizados a editar lei para instituição de uma 
contribuição especial para o custeio da iluminação pública, que passou a ser 
denominada de CIP (contribuição para iluminação pública) ou Cosip 
(contribuição social para iluminação pública).  

Independentemente de se considerar adequada ou não essa modalidade 
de cobrança (inconstitucional não é, pois está inserida no texto da 
Constituição), parece inevitável reconhecer que se trata de um tributo exigível, 
cuja receita possui uma destinação específica relacionada com o custeio da 
infraestrutura e do serviço de iluminação pública. 

 

6.3 O alto custo de implantação  

 A utilização da concessão administrativa para delegação do serviço de 
iluminação pública também está relacionada com a necessidade de 
modernização e otimização da infraestrutura atualmente existente.  

 Como dito acima, cogita-se que essa evolução dos sistemas atuais de 
iluminação pública seja feita por meio da utilização de tecnologia LED, em 
substituição às lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor de sódio hoje 
existentes. Essa modernização significará uma verdadeira revolução nos 
sistemas atuais em termos de eficiência. Contudo, exigirá um investimento 
inicial elevado.  
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Ou seja, está-se diante de uma configuração econômico-financeira típica 
dos contratos de concessão de longo prazo: seja porque se confere ao 
concessionário o direito à utilização de bens públicos com exclusividade (em 
torno dos quais será implementada a infraestrutura necessária), seja porque 
envolve a transferência ao concessionário da execução de determinados 
serviços públicos de forma contínua.  

Nesse tipo de contratação, a carência de recursos públicos para o 
investimento inicial demanda que o Poder Público se valha da iniciativa 
privada. O modelo pressupõe que o concessionário privado deve fazer um 
investimento inicial significativo, mas terá a garantia de exclusividade na 
exploração da infraestrutura e do respectivo serviço por período de tempo 
longo o suficiente para permitir a amortização do investimento e o lucro. 

Além disso, permite que se aplique à contratação o know how e a lógica 
econômica típicos das empresas privadas, de modo a permitir que se incorpore 
à infraestrutura e ao serviço público os ganhos econômicos e tecnológicos daí 
decorrentes. 

Isso confirma, em última análise, a lógica que orienta a divisão de riscos 
e de responsabilidades das concessões administrativas.6 Por um lado, diante 
da carência de recursos do parceiro público, será exigido do parceiro privado 
um investimento inicial significativo. Por outro lado, em contrapartida, o parceiro 
privado terá a garantia de ser remunerado por meio de subsídios pagos 
integralmente pelo parceiro público ao longo do prazo contratual.  
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