
Ofício nº 007/2018. 

Salvador, 25 de janeiro de 2018. 

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Rui Costa 

Digníssimo Governador do Estado da Bahia 

  

ASSUNTO: ISENÇÃO DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERNAS RELATIVAS 

À CIRCULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   

 

Senhor Governador, 

 

Através do Convênio ICMS nº 16/2015, o CONFAZ autorizou os Estados 

signatários a isentarem o ICMS nas operações internas relativas à circulação 

de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

A referida resolução que estabelece as condições gerais para o acesso de 

microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica, definia, a época da celebração do convênio, microgeração distribuída 

como a central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou 

igual a 100 kW e minigeração distribuída a central geradora de energia elétrica, 

com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW. 

 

O Estado da Bahia, por meio do Decreto nº. 16.517/2015, publicado no Diário 

Oficial de 30/12/2015, ratificou o referido Convênio, incorporando-o ao 

Regulamento do ICMS do Estado, acrescendo o inciso LX ao art. 264 do 

RICMS, a saber: 

 



Art. 264. São isentas do ICMS, podendo ser mantido o 

crédito fiscal relativo às entradas e aos serviços tomados 

vinculados a essas operações ou prestações: 

LX - o fornecimento de energia elétrica pela distribuidora à 

unidade consumidora, na quantidade correspondente à 

soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição 

pela mesma unidade consumidora com os créditos de 

energia ativa originados na própria unidade consumidora 

no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra 

unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica, 

estabelecido pela Resolução Normativa nº 482, de 17 de 

abril de 2012, sendo que esse benefício (Conv. ICMS 

16/15):  

a) aplica-se somente à compensação de energia elétrica 

produzida por microgeração e minigeração definidas na 

referida resolução, cuja potência instalada seja, 

respectivamente, menor ou igual a 100 kW e superior a 

100 kW e menor ou igual a 1 MW; 

 

Após a celebração do Convênio ICMS nº 16/2015, a ANEEL publicou a 

Resolução Normativa nº 687/2015 alterando a Resolução Normativa nº 

482/2012, definindo novas potências para microgeração distribuída (potência 

instalada de até 75 kW) e minigeração distribuída (potência acima de 75 kW e 

menor ou igual a 5 MW), contudo o Convênio nº. 16/2015 permanece com os 

limites ultrapassados. 

 

A Resolução Normativa nº 687/2015 também estabeleceu novos conceitos de 

consumidores, permitindo a utilização dos créditos de energia em outras 

unidades previamente cadastradas, dentro da mesma área de concessão, 



como autoconsumo remoto, geração compartilhada ou integrante de 

empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras (condomínios), in 

verbis: 

 

Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de 

energia elétrica os consumidores responsáveis por 

unidade consumidora:  

I – com microgeração ou minigeração distribuída;  

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades 

consumidoras;  

III – caracterizada como geração compartilhada;   

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. 

 

Recentemente o CONFAZ aplicou o limite de 5 MW para minigeração 

distribuída no Convênio ICMS nº. 114/2017 que concede isenção do ICMS nas 

saídas internas com equipamentos e componentes para geração de energia 

elétrica solar fotovoltaica destinada ao atendimento do consumo de prédios 

próprios públicos estaduais para o Estado de São Paulo. 

 

Os Estados de Roraima e Minas Gerais também já alteraram suas legislações, 

ampliando a faixa de isenção do ICMS para até 5MW, além de concederem 

isenção para as categorias de empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras e de geração compartilhada, em consonância com a Resolução 

Normativa nº 687/2015 da ANEEL. 

 

Aumentar o limite da faixa de isenção do ICMS e possibilitar a utilização dos 

créditos para consumidores observando as definições atuais da ANEEL, além 

de incentivar a geração distribuída, aumentaria a adesão à energia solar 

fotovoltaica, atraindo novos investimentos para o Estado, fazendo com o que a 

Bahia avance ainda mais na questão das fontes renováveis.  



 

Assim, considerando que o limite de potência e as categorias de consumidores 

estabelecidos no Convênio ICMS nº 16/2015 encontram-se ultrapassados, 

solicitamos de Vossa Excelência a atualização do Regulamento do ICMS, 

Decreto  Estadual nº. 13.780/2012, acompanhando os critérios estabelecidos 

na  Resolução Normativa nº 687/2015 da ANEEL. 

 

Certos de que a referida demanda receberá a devida atenção de Vossa 

Excelência, agradecemos antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Humberto Miranda Oliveira 

Presidente 


