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INDICAÇÃO Nº        /2020 

 

           O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que 

seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

Alteração na legislação estadual para que os micro e minigeradores que fizeram a adesão ao 

sistema de compensação de energia elétrica previsto na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482/2012 

da ANEEL, sejam aqueles abrangidos pela RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 786 de 17 de outubro 

de 2017, ou seja, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW. 

 

  A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

Governador que encaminhe ao Poder Legislativo um projeto de lei para incluir na legislação 

estadual que os micro e minigeradores de energia sustentável, beneficiários da isenção de ICMS 

na energia produzida, sejam aqueles baseados na RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 786 de 17 de 

outubro de 2017, cuja potência instalada é superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW.  

 

Algumas alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que trata do ICMS no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, trouxeram benefícios quanto à isenção da cobrança de ICMS 

aos micro e minigeradores de energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL. 

  

O parágrafo 6º, da Lei Estadual nº 10.807 de 19.02.18, trouxe como base a Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel nº 482, de 17 de abril de 2012, esta 

por sua vez identifica dois tipos de favorecidos do benefício elencados no §6º, alínea “a” quais 

sejam: 

a) aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida 
por microgeração e minigeração definidas na referida 
resolução, cuja  
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potência instalada seja, respectivamente, menor ou igual a 100 
kW e superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW; 

 

Ocorre que, a Resolução nº 482, na qual a Lei se baseou, foi alterada pela RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 786, de 17 de outubro de 2017, onde esta ampliou a potência de energia, 

especificamente do grupo denominado como minigeração, em seu limite máximo de 1 MW (um 

megawatt) para 5MW (cinco megawatt), conforme se vê abaixo: 

 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia 
elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou 
igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia 
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de 
instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela 
REN ANEEL nº 786, de 17.10.2017) 

 

Notadamente, a Lei nº 10.807, ao se basear na RESOLUÇÃO ANEEL nº 482 de 2012, 

deixou de fora alguns contribuintes que poderão ser beneficiados com a elaboração de uma lei que 

venha abarcar este grupo, sendo esta uma medida com forte impacto positivo social, econômico e 

notadamente ambiental, de incentivo à produção de energia limpa no nosso estado. 

 

Dessa forma, buscando garantir o benefício social, econômico e ambiental ao Estado do 

Espírito Santo, encaminhamos a presente solicitação. Certo do apoio do Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, nos empenhamos, agradecendo antecipadamente o 

atendimento da solicitação, que nesta, fazemos, e renovamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 
 

SERGIO MAJESKI 
Deputado Estadual - PSB 
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