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“O hábito estúpido que está na moda diz respeito a 
considerar como fraude tudo o que não se consegue 
explicar”. 

               Carl Gustav Jung (1875-1961) 

Resumo 

O setor elétrico brasileiro vem passando por uma profunda reestruturação, decorrente, principalmente, do 

processo de privatização iniciado pelas empresas de distribuição, seguido do segmento de transmissão e, por 

último, das geradoras de energia. 

Esse processo modificou a forma tradicional de comercialização de energia com a criação do ONS – 

Operador Nacional do Sistema e do MAE – Mercado Atacadista de Energia e com a aplicação dos Contratos 

de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição, que deram uma nova feição ao ato de comprar e vender 

energia, anteriormente efetivado através de um contrato único, denominado Contrato de Suprimento. Esse 

novo modelo de comercialização afeta profundamente as relações jurídico – tributárias entre os diversos 

agentes envolvidos - geradoras, distribuidoras, transmissoras, produtores independentes, agentes 

comercializadores, o ONS e o MAE.  

O presente artigo tem por objetivo levantar as implicações tributárias deste novo modelo, em especial seus 

efeitos sobre a arrecadação de ICMS pelos Estados brasileiros. 
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Introdução 

O crescimento econômico brasileiro tem uma importante base de sustentação na oferta de 

energia elétrica. No final dos anos 80, as necessidades de expansão da oferta passaram a 

ser postergadas, face ao esgotamento das fontes de financiamento existentes (recursos do 

Tesouro, autofinanciamento e recursos externos), causado pela crise fiscal do estado 

brasileiro. Esse cenário resultou numa elevação dos riscos de déficit de energia, bem como 

numa queda na qualidade dos serviços prestados. 

 

¹ Carvalho é mestre em Engenharia Metalúrgica pela COPPE/UFRJ, Engenheiro Químico pela UFBA e 
auditor fiscal da SEFAZ/BA. Santana é Economista pela UCSAL e auditor fiscal da SEFAZ/BA. Dürr é 
Engenheiro Agrônomo pela UFRGS e auditor fiscal da SEFAZ/BA. Braga é mestre em Administração de 
Empresas pela COPPEAD/UFRJ, professor da UNIFACS e auditor fiscal da SEFAZ/BA. 
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Em meados dos anos 90, iniciou-se processo de reforma com ênfase na privatização dos 

ativos existentes, em função da dificuldade das empresas estatais sustentarem os 

investimentos necessários para a expansão requerida pelo mercado. As mudanças iniciadas 

visaram introduzir um ambiente competitivo na geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, mas dentro de um balizamento calcado em políticas 

regulatórias, de modo a impedir a formação de cartéis ou outros mecanismos que pudessem 

causar prejuízo, tanto do lado dos produtores, como dos consumidores.  

A peculiaridade do setor elétrico nacional caracterizado pela base geradora 

predominantemente hidráulica, pela ausência de um sistema único de transmissão e pela 

forte concentração de mercados regionais, representava um desafio a mais para a 

implantação definitiva de um modelo competitivo. 

Essa ampla reforma do setor elétrico brasileiro baseou-se, então, em quatro pontos 

principais: 

a) a desverticalização das empresas; 

b) a implantação de um modelo comercial competitivo; 

c) a garantia de livre acesso à rede; 

d) a redução do papel do Estado nas funções empresariais do setor. 

A implementação deste novo modelo, delineado a partir da criação da ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica, exigiu a criação de novos órgãos e alterações das relações 

jurídicas anteriormente existentes, que passaram a ser reguladas através de novos contratos 

específicos para cada etapa do processo, celebrados entre os diferentes agentes envolvidos. 

O presente estudo se propõe a analisar os aspectos tributários destas novas relações 

jurídicas surgidas com o novo modelo implantado, visando esclarecer pontos que vêm 

suscitando questionamentos, inclusive quanto à competência de tributar determinadas 

etapas do processo, especialmente a etapa de transmissão de energia, e que poderão 

resultar na diminuição da receita tributária dos Estados e Distrito Federal, em que o 

imposto incidente sobre fornecimento de energia elétrica tem participação expressiva. 

Para isso, serão apresentados os agentes envolvidos no processo, as relações jurídicas 

existentes entre eles, os aspectos tributários constitucionais e legais pertinentes, e, 

finalizando, serão expostas possíveis soluções para as controvérsias existentes. 
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1. A Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro 

A reestruturação do setor envolveu a criação de diversos órgãos, sendo que suas 

atribuições principais e campos de atuação individuais estão descritos nos tópicos 

seguintes. 

 

1.1. ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

A criação da ANEEL² como autarquia subordinada diretamente ao Poder Executivo 

Federal, em substituição ao antigo DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, é considerada um marco na reforma 

regulatória do setor. 

Diferente do DNAEE, a ANEEL nasceu com natureza jurídica de autarquia especial, ou 

seja, sua administração é efetivada através de contrato de gestão negociado e celebrado 

entre a sua Diretoria e o Poder Executivo Federal, o que lhe permite usufruir certa 

independência, especialmente nos seguintes aspectos: 

a) autonomia decisória e financeira; 

b) autonomia dos seus gestores; 

c) competência normativa para regulamentar questões técnicas; 

d) motivação técnica, e não política, de suas decisões. 

A partir da criação da agência reguladora, iniciou-se o processo de privatização com a 

venda das empresas do segmento de distribuição, pois o governo entendia que, enquanto 

não houvesse a perspectiva de um mercado atacadista privado de energia, com a 

conseqüente redução dos riscos de calote nas transações de compra e venda, as grandes 

geradoras hidroelétricas não atrairiam interessados na sua aquisição. 

Como forma de preparar as grandes hidroelétricas para privatização futura, o governo vem 

forçando a competição na geração e na comercialização, através do estímulo à entrada de 

novos agentes no segmento de geração, em paralelo com a implantação da liberdade de 

escolha do fornecedor de energia, inicialmente para usuários com carga superior a 03 MW, 

os chamados “consumidores livres”. 

² Lei Federal Nº 9427/1996 de 26 de dezembro de 1996. 
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1.2. ONS – Operador Nacional do Sistema 

O ONS, criado em 1998, é um órgão independente constituído para gerir a rede de 

transmissão de energia, efetuar a cobrança de tarifas e fazer o planejamento indicativo de 

expansão do sistema. Com sua criação, ocorreu a separação estrutural do segmento de 

transmissão dos demais, de modo a garantir o funcionamento “neutro” do mesmo, visando 

evitar a possibilidade de práticas discriminatórias por parte dos proprietários das redes e as 

implicações negativas que isso traria ao modelo competitivo dos segmentos de geração e 

comercialização e à eficiência do sistema como um todo.  

Suas principais funções são: 

a) garantir o livre acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória; 

b) promover a otimização da operação do sistema elétrico, fazendo o planejamento e a 

programação da operação e do despacho centralizado da geração; 

c) incentivar a expansão do sistema ao menor custo; 

d) administrar as redes básicas de transmissão. 

O ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, organizada sob a 

forma de sociedade civil, cujos integrantes são as empresas de geração, transmissão, 

distribuição, importadores e exportadores de energia elétrica e consumidores livres, tendo 

o Ministério de Minas e Energia - MME - como membro participante, com poder de veto 

em questões que sejam conflitantes com as diretrizes e políticas governamentais para o 

setor. Também tomam parte nessa associação os Conselhos de Consumidores. 

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema 

hidrotérmico de grande porte com predominância de usinas hidroelétricas, cerca de 75%, e 

o restante de geração térmica, biomassa e fontes alternativas, como energia solar, eólica e 

nuclear e com múltiplos proprietários. Este parque gerador e transmissor compõem o 

Sistema Integrado Nacional – SIN, formado por empresas localizadas em diversas regiões, 

totalizando cerca de 97% da capacidade de produção de eletricidade do país. 

O ONS concentra sua atuação sobre o SIN cuja capacidade geradora instalada em 2000 era 

de 62.000 MW, com uma rede de transmissão formada por mais de 67.000 Km de linhas 

em tensões superiores a 230 KV. 
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Conceitualmente, a operação centralizada do SIN está embasada na interdependência 

operativa entre as usinas, na interconexão dos sistemas elétricos e na integração dos 

recursos de geração e transmissão para o atendimento ao mercado. Essa exploração 

coordenada dos recursos hidro e termelétricos permite que se maximize a disponibilidade e 

a confiabilidade do suprimento, com a redução dos custos para os consumidores. 

Dentro desse contexto, o ONS tem a responsabilidade do controle operacional direto de 

todos os que compõem a rede básica de transmissão de energia elétrica, desde que 

pertençam a empresas de geração, transmissão e distribuição, possuidoras de concessões de 

serviços públicos de energia elétrica. 

 

1.3. MAE – Mercado Atacadista de Energia 

A comercialização da energia, dentro do conceito do novo modelo em implantação, passou 

a ser realizada no MAE, criado em 1998 e reestruturado em 2002, que tem como função 

intermediar todas as transações de compra e venda de energia elétrica de cada um dos 

sistemas elétricos interligados. 

Desta forma, o MAE não compra nem vende energia, apenas viabiliza estas transações 

entre os agentes do mercado. Participam do MAE todos os geradores com capacidade 

superior a 50MW, todos os varejistas - distribuidores ou comercializadores de energia - 

com carga superior a 100GW/h/ano e todos os grandes consumidores com demanda acima 

de 10 MW.  

Para regular estas transações entre os agentes envolvidos e o MAE existem dois tipos de 

contratos, diferenciados em função dos preços da energia: os contratos bilaterais de longo 

prazo, restrito aos sistemas interligados sul/sudeste/centro-oeste e norte/nordeste, em que o 

preço é pré-fixado, e contratos de curto prazo ou “spot” em que o preço oscila de acordo 

com o risco de déficit do sistema e com a sua capacidade de atendimento da demanda, ou 

seja, o mercado spot deverá envolver tanto a oferta de sobras de energia, quanto a demanda 

para complementar eventuais necessidades de energia para atendimento às exigências 

contratuais dos agentes do setor elétrico.  

A Figura 01, a seguir apresentada, mostra as relações existentes entre os agentes 

envolvidos e o MAE: 
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Figura 01 – Relacionamentos entre Agentes Envolvidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Energia Elétrica Visão Futura – trabalho apresentado pela SEFAZ/PE no GT-13 da 

COTEPE/ICMS, Brasília, DF, agosto/2000. 
 

1.4. As Novas Relações Contratuais 

Para implantação de novo modelo do setor elétrico brasileiro, a ANEEL alterou as 

condições gerais da prestação do serviço de transmissão e contratação do acesso, 

determinando que os Contratos de Suprimento de Energia Elétrica, anteriormente 

previstos, deveriam ser substituídos por Contratos Iniciais de Compra e Venda de Energia 

Elétrica, CCVE, Contratos de Prestação de Serviços de Transmissão, CPST, Contratos de 

Uso dos Sistemas de Transmissão, CUST e Contratos de Conexão ao Sistema de 

Transmissão, CCT³.  

O ONS passou a ser responsável pela contratação e administração dos serviços de 

transmissão de energia elétrica da Rede Básica dos sistemas elétricos interligados e suas 

respectivas condições de acesso. Além disso, o ONS passou a celebrar, em nome das 

empresas de transmissão, os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), e a 

firmar, como interveniente, os Contratos de Conexão (CCT). 

³ Resolução ANEEL Nº 247, de 13/08/99. 
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Na Figura 02, apresentada abaixo, podem ser visualizadas as novas relações contratuais do 

setor energético brasileiro: 

Figura 02 – Relações Contratuais no Setor Energético Brasileiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Prestação do Serviço de Transmissão e Uso do Sistema de Transmissão 

A seguir, serão abordados os aspectos principais da etapa de transmissão de energia, que 

suscita maiores controvérsias no tocante à incidência de tributação. 

 

2.1. Conceito de Transmissão 

A transmissão é uma das etapas da operação de circulação da “mercadoria” energia 

elétrica. Da sua produção, até atingir o consumidor final a energia elétrica passa, 

normalmente, por três fases distintas: geração, transmissão e distribuição.  

Normalmente, a energia elétrica é produzida a partir da energia potencial hidráulica, 

existente nas quedas d’água, ou a partir da energia térmica, proveniente da queima de 

combustíveis fósseis, tais como, óleo combustível, óleo diesel e gás natural. Em ambos os 

casos, a energia obtida na saída do gerador em determinada tensão, geralmente 13,8 kV ou 

21 kV, está pronta para o consumo. No caso brasileiro, por força do modelo regulatório, as 
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geradoras estão obrigadas a “levar” essa energia até a Rede Básica4 que integra o SIN, de 

modo a permitir o “livre acesso” a qualquer consumidor. Evidentemente, não se incluem 

nesse caso os denominados autoprodutores, ou seja, aqueles que geram energia para 

atendimento de suas próprias necessidades. 

Pelas regras definidas pela ANEEL, o segmento de transmissão está separado 

estruturalmente da geração e da distribuição com o objetivo de garantir o “livre acesso”. 

Nesse sentido, a agência reguladora definiu a rede básica de transmissão, estipulou as 

condições gerais de contratação do direito de uso e de conexão aos sistemas de transmissão 

e distribuição e determinou as tarifas de uso da rede básica (linhas com tensão igual ou 

superior a 230 kV) e da rede de distribuição (linhas com tensão inferior a 230 kV). 

No caso específico da transmissão, as relações jurídicas entre os diversos agentes estão 

balizadas pelos termos especificados nos seguintes contratos: Contrato de Prestação de 

Serviços de Transmissão (CPST), Contrato de Uso de Serviços de Transmissão (CUST) e 

Contrato de Conexão à Transmissão (CCT). Estes contratos são analisados de forma 

detalhada no item 2.2. 

Vale ressaltar que a transmissão de energia elétrica é um serviço público que pode ser 

prestado por um ente privado mediante concessão da União, obrigando-se o concessionário 

a manter instalações e métodos operativos adequados, que garantam bons níveis de 

regularidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia, modicidade das tarifas, integração 

social e preservação do meio ambiente.  

 

2.2. Condições Gerais de Contratação do Acesso 

Conforme mencionado anteriormente, as condições gerais de contratação do acesso, 

compreendendo o uso e a conexão aos sistemas de transmissão e distribuição de energia 

elétrica, foram estabelecidas pela ANEEL. A fim de permitir uma melhor visualização do 

problema e suas conseqüências do ponto de vista tributário, foram extraídos os pontos 

principais das Resoluções5 emanadas pelo órgão a este respeito, que passarão a ser 

analisados a seguir. 

4 A rede básica dos sistemas elétricos interligados é constituída por todas as linhas de transmissão e 
subestações em tensão de 230KV ou superior. 

5 Resoluções ANEEL Nº 247, de 13/08/99, e Nº 281, de 01/10/99. 
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As Figuras 03 e 04 mostram as relações existentes entre as empresas envolvidas nas fases 

de produção, transmissão e distribuição de energia antes e depois das reformulações 

implantadas no setor. 

Figura 03 – Situação Anterior à Reformulação 

 

 

 

 

 
Fonte: Energia Elétrica Visão Futura – trabalho apresentado pela SEFAZ/PE no GT-13 da 

COTEPE/ICMS, Brasília, DF, agosto/2000. 
 

 

Figura 04 - Situação Atual 

 

 

 

 

 

Fonte: Energia Elétrica Visão Futura – trabalho apresentado pela SEFAZ/PE no GT-13 
da COTEPE/ICMS, Brasília, DF, agosto/2000. 

Observa-se que, na situação anterior à reformulação do setor, as atividades de produção e 

transmissão eram executadas de forma integrada por empresas estatais federais e a 

distribuição por concessionárias controladas pelos governos estaduais. Nesse modelo, o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS – de competência dos 

Estados e Distrito Federal era cobrado na fase final, no momento que a distribuidora 

efetuava a cobrança pelo fornecimento de energia do consumidor, sendo que a base de 

cálculo desta operação englobava todos os custos incorridos desde a produção. 
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No modelo atual, as atividades de produção, transmissão e distribuição foram transferidas, 

em grande parte, para empresas privadas. Estas passaram a prestar serviços de transmissão 

conforme regras e remuneração estabelecidas em contratos diferenciados, com implicações 

diretas na base tributária. 

As responsabilidades de cada agente envolvido na celebração dos contratos específicos da 

etapa de transmissão são abordadas, de forma resumida, a seguir: 

1. CPST – Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão: celebrados pelo ONS com 

as concessionárias do serviço público de energia elétrica, detentoras de instalações de 

transmissão integrantes da Rede Básica dos sistemas interligados, denominadas 

transmissoras, que devem contemplar, principalmente: 

a) A administração e coordenação, pelo ONS, da prestação dos serviços de transmissão de 

energia elétrica por parte das transmissoras aos usuários acessantes da Rede Básica; 

b) A autorização ao ONS para representar as transmissoras na celebração dos Contratos de 

Uso do Sistema de Transmissão - CUST, bem como administrar a cobrança e a liquidação 

dos encargos de uso do sistema de transmissão e a execução das garantias, por conta e 

ordem das transmissoras. 

2. CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão: o uso do sistema de transmissão 

da Rede Básica pelos acessantes é autorizado mediante a celebração do CUST entre estes e 

o ONS, o qual deverá estabelecer, principalmente: 

a) A prestação dos serviços de transmissão pelas transmissoras aos acessantes da Rede 

Básica, mediante controle e supervisão do ONS; 

b) A prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação dos 

sistemas elétricos interligados; 

c) A administração, pelo ONS, da cobrança e liquidação dos Encargos de Uso da 

Transmissão e a execução do sistema de garantias por conta e ordem das transmissoras; 

d) A garantia, ao usuário acessante, da prestação dos serviços até o valor da demanda de 

potência mensal contratada. 

3. CCT – Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão: para conectar-se às instalações 

de transmissão, os acessantes deverão celebrar Contrato de Conexão ao Sistema de 

Transmissão - CCT com as concessionárias detentoras dessas instalações, cujo instrumento 

deverá contar com a interveniência do ONS, estabelecendo os encargos de conexão. 
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A Figura 05 mostra as relações contratuais entre os usuários da rede básica, as 

transmissoras e o ONS: 

Figura 05 – Relações Contratuais e Fluxos Financeiros 
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Fonte: ONS – Contratos de Transmissão. Brasília, DF, 2001. Disponível em www.ons.com.br. 

 

2.3. Encargos de Uso 

Os encargos de uso são compostos de duas parcelas: uma parcela vinculada ao uso da Rede 

Básica, que será atribuída apenas às concessionárias de distribuição, e outra vinculada ao 

uso do sistema de transmissão ou de distribuição que será devida aos respectivos 

concessionários e ao ONS. 

A cobrança de cada parcela obedece a uma sistemática específica de acordo com o tipo de 

contrato, conforme exposto a seguir: 

1. No caso do CPST, a concessionária que prestou o serviço de transmissão ao ONS 

efetuará, mensalmente, as medições de demanda de potência em todos os pontos de 

conexão dos acessantes às suas instalações, e informará esses valores ao ONS e aos 

próprios acessantes. O ONS efetuará, mensalmente, a administração da cobrança e da 

liquidação dos encargos referentes à prestação dos serviços de transmissão da Rede Básica, 

emitindo avisos de débito aos acessantes e avisos de crédito às transmissoras. 
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Os avisos de débito e crédito serão calculados mensalmente com base no duodécimo da 

receita anual permitida de cada transmissora, no orçamento do ONS e nos ajustes da 

receita do exercício anterior, complementados de eventuais parcelas por ultrapassagem de 

demanda, por indisponibilidade das instalações da Rede Básica, de acordo com o ocorrido 

no mês anterior e por sobrecarga dos equipamentos, conforme regulamentação específica. 

Os excedentes de receita do exercício, decorrentes da ultrapassagem de demanda de 

potência, serão utilizados para compensar as tarifas de transmissão do exercício seguinte. 

As transmissoras deverão emitir, mensalmente, os documentos de cobrança dos valores 

cabíveis a cada acessante, de acordo com os valores constantes nos avisos de crédito 

emitidos pelo ONS. 

O ONS deverá emitir, mensalmente, os documentos de cobrança dos valores cabíveis a 

cada acessante, referentes aos serviços que lhes foram prestados pelo próprio ONS. 

2. No caso dos CUST os encargos de uso serão devidos por todos os usuários dos sistemas 

de transmissão ou de distribuição e serão calculados com base nos montantes de uso 

contratados ou verificados, por ponto de conexão, através de fórmulas específicas por tipo 

de unidade, geradora ou consumidora.  

O faturamento desses encargos será efetuado da seguinte forma: 

a) Pelas concessionárias de transmissão e pelo ONS contra todos os usuários 

caracterizados como unidades consumidoras, inclusive as concessionárias ou 

permissionárias de distribuição, conectados nas instalações da Rede Básica, na proporção 

das suas receitas permitidas pela ANEEL; 

b) Pelas concessionárias de transmissão e pelo ONS contra as unidades geradoras, na 

proporção das suas receitas permitidas pela ANEEL; 

c) Pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição contra todos os usuários 

caracterizados como unidades consumidoras, inclusive as concessionárias ou 

permissionárias de distribuição, conectadas nas suas instalações de distribuição, 

incorporando os valores correspondentes ao uso dos sistemas de transmissão; 

d) Pelas concessionárias ou permissionárias de distribuição contra as concessionárias de 

geração, conectadas nas suas instalações de distribuição, no que concerne exclusivamente 

aos encargos de uso dos sistemas de distribuição. 
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Nota-se que os fluxos financeiros envolvem faturamentos cruzados e sucessivos entre os 

diversos agentes, o que gera dificuldades de identificação do momento apropriado à 

cobrança do imposto. 

Depois de se analisar os aspectos contratuais da nova relação jurídica advinda da profunda 

reestruturação porque passa o sistema elétrico brasileiro, se faz necessário identificar as 

conseqüências tributárias e seus reflexos na arrecadação do ICMS sobre a comercialização 

de energia elétrica. 

 

3. Aspectos Tributários dos Contratos Celebrados pelo ONS 

O objeto dos contratos celebrados pelo ONS, revelado pela análise de seu conteúdo, mostra 

que estes existem para regular a prestação de determinado serviço. 

Segundo Gomes (2000), designa-se sob a denominação de contrato de prestação de 

serviços àquele pelo qual uma pessoa se obriga a prestar um serviço à outra, 

eventualmente, em troca de determinada remuneração, executando-o com independência 

técnica e sem subordinação hierárquica.  

Para melhor contextualizar os problemas trazidos pela adoção dos contratos acima 

referidos, será analisado, em seguida, o conceito constitucional de serviços tributáveis. 

 

3.1. Conceito Constitucional de Serviços Tributáveis 

A análise sistemática da Constituição Federal – CF - leva à conclusão de que o conceito 

constitucional de serviço tributável não coincide com o entendimento comum desse 

vocábulo. Foi Becker (1963) quem, visando extrair conseqüências no campo do direito 

tributário, demonstrou que a norma jurídica “deforma” ou “deturpa” os fatos do mundo, ao 

erigi-los em fatos jurídicos. 

É para delimitar e circunscrever o campo de competência, relativamente a serviços, que a 

CF utiliza, expressamente, esse vocábulo. Pressupõe, portanto, um conceito de certos fatos 

que poderão ser adotados como hipóteses de incidência, pelo legislador. Este poderá 

utilizar total ou parcialmente a competência recebida. Não poderá, porém, ultrapassá-la. 

Quer dizer: o legislador não pode ir além dos limites do conceito constitucional de serviço. 
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Daí a importância do esforço de interpretação, no sentido de desvendar o conteúdo, sentido 

e alcance do conceito de serviço tributável, a que se refere o texto constitucional. 

Segundo Carvalho (1999), no conceito de serviço tributável expresso na Constituição 

Federal não se inclui o serviço público, porque este se encontra sujeito ao regime de direito 

público e, também, está excluído do campo de incidência tributária por força do disposto 

na alínea “a”, do inciso IV, do artigo 150 da CF, que estabelece a imunidade tributária dos 

serviços públicos. 

Neste conceito também não se inclui o trabalho realizado para “si próprio”, desprovido que 

é de conteúdo econômico. Os princípios da isonomia e da capacidade contributiva 

impedem que se possa cogitar de se gravar com impostos a prestação de serviços destituída 

de conteúdo econômico. 

Dessa série de considerações, pode-se concluir que serviço tributável é o desempenho de 

atividade economicamente mensurável, útil para terceiro, porém sem subordinação a este, 

sob regime de direito privado, com a finalidade de obtenção de remuneração. 

Relativamente à competência tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

os “serviços”, tal como disposto no texto constitucional, submetem-se, em regra, a imposto 

municipal (art. 156, III, da CF) e excepcionalmente, a imposto estadual (art. 155, II, da 

CF). É importante esclarecer que, sejam tributáveis pelos Estados e pelo Distrito Federal, 

ou sejam de competência dos Municípios, o fato gerador que pode ser adotado pelo 

legislador, como configuração de sua hipótese de incidência, deverá corresponder a este 

conceito, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. 

Isto posto, serão examinados, em breve passagem, os modelos constitucionais do Imposto 

Sobre Serviços - ISS – de competência dos municípios e do ICMS, este apenas quanto aos 

serviços, de competência dos Estados e do Distrito Federal, para delinear adequadamente 

os contornos jurídicos do tema, através da delimitação dos respectivos âmbitos de 

incidência. 
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3.2. Modelos Constitucionais dos Impostos Incidentes Sobre Serviços 

3.2.1. Modelo Constitucional do ICMS 

Conforme Carraza (1999), o inciso II, do artigo 155, da CF, atribuiu aos Estados e ao 

Distrito Federal “pelo menos cinco impostos diferentes” a saber: 

 “I – o imposto sobre operações mercantis (operações de circulação de mercadorias); II – o 

imposto sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal; III – o imposto 

sobre serviços de comunicação; IV – o imposto sobre produção, importação, circulação, 

distribuição ou consumo de energia elétrica; e V – o imposto sobre extração, circulação, 

distribuição ou consumo de minerais”. 

No campo dos serviços, aos Estados e ao Distrito Federal foi outorgada a competência para 

a instituição de imposto sobre “prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação”. 

A competência estadual e distrital, relativamente aos serviços, exaure-se, pois, na 

faculdade de tributar, exclusivamente, as prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicações. Vale dizer, não podem os Estados, nem o Distrito 

Federal, alcançar com esse imposto, nenhum outro fato econômico. Não lhe cabe, por 

conseguinte, jamais, a tributação de outros serviços, salvo os expressamente mencionados 

na CF. 

As competências tributárias são exclusivas e privativas. A competência estadual e distrital 

é, rígida e exaustivamente, definida no artigo 155 da CF, assim como a faculdade 

municipal para a instituição de impostos se esgota no artigo 156 da Carta Magna. Dessa 

lógica não discordam os mais renomados estudiosos do sistema constitucional tributário. 

Até então, não se registra nenhuma divergência doutrinária ou jurisprudencial digna de 

comentário. 

3.2.2. Modelo Constitucional do ISS 

A Constituição Federal outorgou competência aos Municípios para tributar, por meio de 

impostos, os “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II”. Desta 

forma, cabe enfatizar que, atendido o conceito constitucional de serviço tributável 
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anteriormente exposto, todo e qualquer serviço pode ser eleito pelo legislador municipal 

como hipótese de incidência do ISS, exceto os relativos ao transporte interestadual e 

intermunicipal e os de comunicação. 

A CF prevê, ainda, que os serviços tributáveis pelo ISS sejam definidos em Lei 

Complementar. É de conhecimento público que a Lei Complementar, a pretexto de dizer os 

serviços tributáveis pelo ISS, adotou o sistema de listar diferentes espécies ou tipos de 

serviços que poderiam ser constituídos em hipótese de incidência do tributo municipal. 

Isso, evidentemente, reduziu o espectro dos serviços tributáveis por esse imposto 

municipal, daí terem os estudiosos desse tema escrito muitas laudas para demonstrar a 

incompatibilidade de tal sistema com o texto constitucional, sobretudo em face das 

características do sistema tributário por ele delineado. 

Porém, independentemente dessa posição doutrinária sobre os limites da Lei 

Complementar e de sua compatibilidade com os princípios da rigidez constitucional, o 

certo é que o Poder Judiciário consagrou a interpretação que conclui, não só, ser a lista de 

serviços harmônica com a Constituição Federal, como, também, ser ela exaustiva e 

taxativa. Portanto, segundo sólida e firme jurisprudência, sobre a matéria, somente podem 

ser tributados por via do ISS, os serviços que constarem da lista editada pela Lei 

Complementar6. 

 

3.2.3. ISS e ICMS Não Incidem Sobre Contratos, Mas Sobre Fatos 

Tanto o ISS, quanto o ICMS, incidem sobre a efetiva prestação de serviço. Não são 

impostos sobre contratos, mas sobre fatos. A incidência de norma de ISS e do ICMS se dá 

sobre o fato “prestar serviço” e não sobre o ato de contratar. A consideração sempre 

relevante do contrato ilumina a compreensão do fato, ensejando sua melhor qualificação, 

mas não o substitui, nem o supera. 

Só há serviço, na perspectiva jurídica, quando instaurada uma relação jurídica, de conteúdo 

econômico, pela qual uma pessoa promete um fazer para outra, mediante remuneração e 

esse fazer se concretiza. Sem o prévio (lógico e cronológico) enlace ou relação jurídica 

entre  diferentes  partícipes, serviço  não  há.  E sem  o concreto fazer, também não se pode  

6 Atualmente vigem as Leis Complementares N.º 56/87 e 100/99. 
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cogitar de serviço. 

A boa doutrina já sedimentada nos meios acadêmicos esclarece que a incidência tributária 

não reside apenas no obrigar-se a fazer, mas fazer em concreto e efetivo. Em resumo, 

ambos os impostos somente podem incidir sobre a prestação efetiva de serviços, segundo 

as hipóteses previstas constitucionalmente. 

 

3.2.4. Serviços Tributáveis Pelo ISS e Serviços Tributáveis pelo ICMS 

Pelo exposto, fica cristalino que as competências estadual e municipal, em matéria de 

serviços, são delimitadas pela materialidade da atividade considerada, respeitado o critério 

da territorialidade. Desta forma, se: 

a) Tiver por objetivo a prestação de comunicação ou a realização de transporte 

interestadual ou intermunicipal, será tributada pelo ICMS, desde que verificados os demais 

aspectos da hipótese de incidência; 

b) Diversamente, tratar-se de qualquer outro serviço que não corresponda, exata, precisa e 

circunscritamente, aos de comunicação ou transporte interestadual ou intermunicipal 

poderá, em tese, ser tributada pelo ISS (observada a jurisprudência que tem a lista de 

serviço por taxativa). 

Depois da breve passagem pelos aspectos tributários e da delimitação dos campos de 

incidência dos estados e municípios no que tange a prestação de serviços, se faz necessário 

vislumbrar as conseqüências na arrecadação tributária do ICMS. 

 

3.3. Reflexo Destes Contratos no ICMS Sobre o Consumo de Energia 

O fornecimento de energia elétrica, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

era tributado unicamente pelo Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis, 

Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais, de competência da União. A partir daquela data, 

a tributação sobre esta mercadoria passou à competência dos Estados e do Distrito Federal, 

através do ICMS, segundo artigo 155, inciso IV, da CF. 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, através da alínea “b”, do inciso X, 

do parágrafo 2º, do artigo 155, a não incidência do ICMS nas operações que destinem 
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energia elétrica a outros Estados, deixando para Lei Complementar a definição de seus 

contribuintes, estabelecimento responsável, o local da operação e demais aspectos 

necessários à implementação da tributação. 

Estas definições foram, inicialmente, dadas pelo Convênio ICMS Nº 66/88, que elegeu 

como contribuintes as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. O 

recolhimento do imposto pelas empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica, na 

qualidade de responsáveis pelas operações anteriores e/ou posteriores, passou a ter por 

base o valor do fornecimento da mercadoria ao consumidor final. 

A Lei Complementar do ICMS de Nº 87/967, não alterou esta sistemática, possibilitando a 

manutenção do regime de substituição tributária, que atribui a responsabilidade do 

recolhimento do imposto às empresas geradoras e distribuidoras, e mantendo como base de 

cálculo o valor da operação final, sendo o imposto devido ao Estado onde se der esta 

operação. 

A legislação do Estado da Bahia implementou internamente as disposições do Convênio 

ICMS Nº 66/88, e, posteriormente, da Lei Complementar Nº 87/96, segundo entendimento 

expressado acima. 

 

3.3.1. Sistemática de Incidência do ICMS – Momento Atual 

Antes da criação da ANEEL e das modificações na regulamentação do setor propostas por 

esta agência reguladora e comentadas anteriormente, praticamente não persistiam dúvidas 

no que tange a quem cabia o imposto devido no fornecimento de energia elétrica – sempre 

ao Estado onde ocorriam as operações finais, tendo por base de cálculo o valor destas 

operações. 

Tal interpretação era baseada no fato da existência de um contrato único, o Contrato de 

Suprimento de Energia Elétrica, onde não era estabelecida a separação contratual das 

diferentes etapas que compõem o fornecimento de energia. 

Dentro da nova configuração do setor, as tarifas foram decompostas em três partes 

diferenciadas:  serviço  de  transmissão / distribuição, chamado de “fio”;  comercialização,  

7 Art. 9º, § 1º, inciso II, da Lei Complementar 87/96. 
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que engloba tarifação e cobrança; e compra de energia ou “geração”. A parcela “fio” é 

composta da tarifa de uso da rede de distribuição (TUSD) e da tarifa nodal de transmissão 

(TUST). 

A Tabela 01 a seguir apresenta a decomposição das tarifas nas parcelas “fio + 

comercialização” e “energia + encargos”, por grupo de tensão e a participação percentual 

de cada uma delas na tarifa total. 

Tabela 01 - Composição do Custo das Tarifas de Energia Elétrica: 

Transmissão + 

Distribuição +  

Comercialização 

Energia + 

Encargos 

Tarifa Média 

Atual 
Classe de Tensão 

Item de Custo 

R$/MWh % R$/MWh % R$/MWh % 

BT (Baixa Tensão) 105,1 52,8 93,9 47,3 199,0 100 

A4 (2,3 KV a 25 KV) 57,8 43 76,6 57 134,4 100 

A3a (30 KV a 44 KV) 35,7 33 72,4 67 108,1 100 

A3 (69 KV) 25,5 27,6 66,9 72,4 92,5 100 

A2 (88 KV a 138 KV) 18,4 22,5 63,1 77,5 81,6 100 

A1 (mais de 230 KV) 9,6 14 58,8 86 68,6 100 

Fonte : Comitê de revitalização do modelo do setor elétrico (Relatório de Progresso nº 03), Junho 2002 

 

A prestação de serviço de transmissão, prevista na reestruturação do setor, compõe um 

valor relevante do preço final da energia, como pode ser visto na tabela 01. Alguns 

Estados, basicamente aqueles que possuem usinas de grande porte, fornecedores da 

“mercadoria” aos demais, consideram a possibilidade de tributar esta etapa do processo, 

por meio do ICMS, como se fosse uma prestação de serviço de transporte. A tributação se 

daria no momento do início da prestação, ou seja, na saída de energia das unidades 

geradoras, independentemente de onde se daria o consumo final. 

Neste sentido, o Estado do Paraná desenvolveu ação fiscal, já em 1997, e está cobrando 

judicialmente, de Furnas Centrais Elétricas, ICMS não recolhido na transmissão de energia 

da unidade geradora, Usina de Itaipu, para a Gerasul, empresa distribuidora que realiza 
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fornecimento de energia elétrica a consumidores finais localizados em outros Estados, 

considerando que Furnas realizou prestação de serviços de transporte da energia.  

Este Estado e outros produtores entendem que a Constituição estabelece a não incidência 

do imposto apenas nas operações interestaduais com energia elétrica, e não nas prestações 

de serviço. A Lei Complementar 87/96 também faz menção apenas às operações com 

energia elétrica e não às prestações de serviço vinculadas. Com isso, imposto recolhido 

quando do início da prestação de serviço de transporte da energia (transmissão), ao Estado 

em que esta é gerada, resultaria em crédito aos adquirentes (distribuidoras) dos Estados 

destinatários, que seria compensado com o imposto incidente no fornecimento ao 

consumidor final, afetando significativamente o recolhimento do imposto a estes Estados. 

Estão sendo questionados, ainda, a inclusão dos valores referentes ao uso do sistema de 

transmissão de energia e os encargos de conexão ao sistema na base de cálculo do imposto, 

já que não configurariam hipóteses de incidência do ICMS. 

Em contraponto a esta posição está o entendimento dos Estados consumidores, de que o 

fornecimento de energia elétrica engloba todas as etapas, da geração ao consumo, cabendo 

sempre ao Estado onde é consumida a competência de tributar, sobre o valor cobrado dos 

consumidores finais. Também não faria sentido a desoneração do imposto apenas pela 

adoção de novas denominações para estas etapas ou por alterações nas formas de 

contratação entre os envolvidos.  

 

4. Considerações Finais 

A arrecadação de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica é bastante significativa 

para os Estados brasileiros, representando, em 2001, cerca de 7% do valor total arrecadado 

com este imposto pelo Estado da Bahia. 

As alterações ocorridas no sistema elétrico brasileiro, expostas ao longo deste trabalho, 

pressupõem a separação dos agentes responsáveis pela geração e transmissão de energia 

elétrica, por meio da separação contratual dos serviços de transmissão, uso e conexão. 

Com isso, poderão as empresas prestadoras dos serviços de uso e conexão ao sistema de 

transmissão pleitear a não incidência tributária de suas atividades, visto que, ao realizarem 
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prestação de serviços estarão sob a incidência tributária de competência municipal, porém, 

como este serviço não faz parte da lista de serviços tributáveis da Lei Complementar do 

ISS, não haverá tributo a recolher.  

Em prevalecendo este entendimento, de que as prestações de serviços vinculadas ao CPST 

– Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão, CUST – Contrato de Uso ao Sistema 

de Transmissão, e CCT – Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – não 

compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de circulação da 

“mercadoria” energia elétrica, a arrecadação proveniente dessas operações será fortemente 

reduzida. 

Por outro lado, a redução da arrecadação prevista para os estados consumidores de energia 

tem como contrapartida o incremento na receita tributária dos estados produtores, ficando, 

portanto, estabelecida uma diversidade de interesses entre as diferentes unidades federadas. 

Desta forma, as unidades federadas consumidoras de energia necessitam propor ou adotar, 

com urgência, medidas legais que impeçam a perda de arrecadação. Primeiramente, 

deverão ser estudadas possíveis alterações na definição da base de cálculo do ICMS 

incidente nas operações com energia elétrica. Neste sentido, vislumbram-se algumas 

vertentes que poderão ser objeto de estudo mais aprofundado, visando sanar ou, pelo 

menos, minorar os problemas apresentados, tanto nas operações internas, como nas 

interestaduais. 

A seguir, são identificadas duas situações hipotéticas, visando exteriorizar possíveis focos 

de divergência entre o fisco e os contribuintes diante desta nova realidade que se impõe. 

Na primeira hipótese, toda as fases que compõem o fornecimento de energia acontecem 

dentro do próprio estado e na segunda, a geração acontece em outra unidade da federação e 

o consumo no estado. São, ainda, sugeridos meios ou formas possíveis para solucionar os 

problemas levantados: 

Situação Nº 01. Operação interna / Consumidores livres 

Considerando-se que um consumidor livre, aquele que tem consumo superior a 03 MW, do 

ramo industrial, adquira energia de uma geradora instalada na Bahia, a CHESF, por 

exemplo, e contrate a transmissão dessa energia com uma empresa transmissora privada, 

sem passar pela distribuidora local.  
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Para esta situação, as relações jurídicas entre os diversos agentes envolvidos estão 

representadas na Figura 06: 

Figura 06 – Operação Interna / Consumidor Livre 
 

 
Conforme demonstrado acima, a geradora e o consumidor livre estabelecerão um contrato 

CUST com o Operador Nacional do Sistema e um contrato CCT com a empresa detentora 

das linhas de transmissão, cabendo o respectivo faturamento para cada etapa. O preço final 

da energia que o consumidor estará pagando, será formado pelo custo da energia na saída 

da geradora, acrescido dos encargos de uso e conexão ao sistema de transmissão previstos 

nos contratos citados. 

Para esta situação, sugere-se a instituição do diferimento do ICMS incidente nas saídas 

internas destinadas ao consumidor livre, para o momento da entrada da energia no 

estabelecimento do referido consumidor, que passaria a ser responsável pelo recolhimento 

do imposto. 

Desse modo, a base de cálculo do ICMS nesta situação seria: 

Base de Cálculo = (valor do CCVE) + (valor do CCT) + (valor do CUST); 
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Com isso, seria mantida a atual base de tributação, evitando impacto negativo à 

arrecadação de ICMS do estado. 

Situação Nº 02. Operação Interestadual / Consumidor livre 

Outro exemplo hipotético trazido à discussão se refere à ocorrência de operação 

interestadual, em que um consumidor livre, localizado no estado da Bahia, adquire energia 

de uma geradora localizada em outra unidade federada – CCVE - e utiliza os serviços de 

uma empresa transmissora situada na Bahia - CUST e CCT. Para esta situação, as relações 

existentes estão ilustradas na Figura 07: 

Figura 07 – Operação Interestadual / Consumidor Livre 

 

Pode-se inferir da figura acima, que a aquisição de energia de uma geradora localizada em 

outra unidade da federação, promovida por um consumidor livre, provoca profunda 

alteração na composição dos custos globais das operações com energia elétrica. 

A geradora irá celebrar Contrato de Compra e Venda de Energia (CCVE) diretamente com 

o consumidor livre, ficando este de celebrar os contratos de transmissão e uso do sistema 

com a empresa responsável pela transmissão e o ONS, respectivamente. 
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Diante destes fatos, se faz necessário visitar a Lei Complementar Nº 87/96 que define as 

bases para a tributação das operações com energia elétrica, senão vejamos: 

a) De acordo com a Lei Complementar nº 87/96 o imposto não incide sobre a entrada, no 

território do estado destinatário, de energia elétrica destinada à comercialização ou à 

industrialização decorrente de operações interestaduais (art. 2º, § 1º, inciso III); 

b) A citada Lei Complementar dispõe, ainda, que não dão direito a crédito as entradas que 

se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento (art. 20, § 1º). 

Construindo uma interpretação sistemática do texto legal ora ilustrado, combinando os 

dispositivos apontados nos itens acima, e verificando que nem toda energia adquirida pela 

indústria é utilizada diretamente no processo produtivo, concluímos que haverá fato 

gerador de ICMS relativo ao consumo final de energia pelo destinatário. 

Isto posto, propõe-se a seguinte fórmula para a determinação da base de cálculo referente à 

parcela de consumo final da energia não amparada pela não incidência do ICMS: 

Base de Cálculo ICMS = (valor do CCVE) – (valor correspondente ao % de energia 

utilizado no processo produtivo) + (valor do CCT) + (valor do CUST). 

Pelos exemplos expostos, conclui-se que a reestruturação do setor energético impôs 

mudanças na relação entre os geradores, distribuidores e consumidores de energia elétrica, 

que passaram a exigir das unidades federadas envolvidas, especialmente estados 

consumidores, ações urgentes a fim de evitar prejuízos à arrecadação. Diante disso, os 

estados estão se mobilizando para promover alterações na Lei Complementar Nº 87/96, 

que deverão focar três pontos principais, mencionados a seguir: 

1. Responsabilidade Tributária por Substituição: alteração do inciso II, do art. 9º, cujo 

teor passaria a ser o seguinte: 

“II – às empresas de geração, importação, transmissão, distribuição ou comercialização 

de energia elétrica, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a 

sua destinação final, sendo seu cálculo efetuado sobre o valor total cobrado do 

adquirente, nele computados todos os encargos, tais como os de geração, importação, 

conexão, conversão, transmissão e distribuição, assegurado seu recolhimento ao Estado 

de localização do destinatário final”. 
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2. Base de Cálculo: alteração do inciso VII, do art. 13, cujo teor passaria a ser o seguinte: 

“VIII – na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor: 

a) da operação de que decorrer a entrada de lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo; 

b) do total cobrado do adquirente, nele computados todos os encargos, tais como os de 

geração, importação, conexão, conversão, transmissão e distribuição, em relação à 

entrada de energia elétrica.” 

3.a. Incidência Tributária: alteração do §3º do art. 2º, dando a seguinte redação: 

“§3º. A incidência do imposto sobre energia elétrica alcança todas as etapas, desde a 

produção ou importação até a sua destinação final, tais como a transmissão, a 

distribuição, a conexão, a conversão e a comercialização.” 

3.b. Incidência Tributária: altera a alínea “c”, do inciso II, do § 1º, do art. 13, dando a 

seguinte redação: 

“c) todos os encargos cobrados do adquirente, no fornecimento de energia elétrica, tais 

como os de geração, importação, conexão, transmissão, distribuição e comercialização, 

mesmo que devidos a terceiros”. 

Infere-se das propostas de alteração acima apresentadas, que a maior preocupação dos 

Estados reside em não deixar margem de dúvidas quanto ao alcance da base tributária, em 

vista da mudança de nomenclatura das relações jurídicas provenientes da cessão das fases 

da circulação da mercadoria energia. 

O Estado de Pernambuco, em razão da demora que vem ocorrendo nas negociações 

políticas que visam a promover alteração da Lei Complementar Nº 87/96, nos moldes 

supracitados, alterou sua Legislação Tributária relativamente ao ICMS incidente no 

fornecimento de energia elétrica, por meio do Decreto Nº 24.864, de 06 de novembro de 

2002. As alterações adotadas se coadunam com as propostas apresentadas acima, 

confirmando a pretensão dos estados consumidores de energia elétrica em manter a atual 

estrutura de tributação vigente. 

Desta forma, cabe ao Estado da Bahia promover alteração na sua legislação tributária do 

ICMS, para assegurar a manutenção da arrecadação proveniente do fornecimento de 
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energia elétrica, tendo em vista que não existe consenso para alterar a Lei Complementar 

Nº 87/96, principalmente, quando se verifica a posição dos Estados produtores de energia, 

que seriam os maiores beneficiados com a manutenção do regramento jurídico existente. 

 

Legislação Consultada: 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, atualizada até a Emenda Constitucional Nº 

38, de 12/06/2002. 

Lei Complementar Nº 87, de 13/09/1996. 

Lei Federal Nº 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional). 

Convênio ICMS Nº 66/88, de 14/12/88. 

Lei Estadual do ICMS Nº 7014, de 04/12/96. 

Código Civil Brasileiro. 

 

Referências Bibliográficas: 
 
BECKER, A. A. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, 378 pg. 

CARNEIRO, Daniel Araújo. Tributos e Encargos do Setor Elétrico Brasileiro. São Paulo: Ed. Juruá, 
2001, 142 pg. 

CARRAZZA, R. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, 657 pg. 

CARVALHO, P. B. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, 376 pg. 

GOMES, O. Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2000, 428 pg. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1999. 252 pg. 

PIRES, J. C. L. Desafios da Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro. Textos Para Discussão, Nº 76, Rio 
de Janeiro: BNDES, 2000. 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Legislação Básica do Setor Elétrico Brasileiro, Brasília, 2001, 
Disponível em <http://www3.aneel.gov.br/indexbas.htm>. Acessado em 09/04//2001. 

ONS. Contratos de Transmissão. Administração da Transmissão, Brasília, 2001. Disponível em 
http://www.ons.com.br/nos/administração/modelos.htm. Acessado em 14/09/2001. 

COMITÊ DE REVITALIZAÇÃO DO MODELO DO SETOR ELÉTRICO, Relatório de Progresso nº 3, 
Junho/2002, Brasília: Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica. 

FERREIRA, R. F. Uso do Sistema de Transmissão, Acesso e Simulação de Tarifas. Salvador: Workshop 
ONS, 2000. 


