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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Como agente participante do ambiente regulado da prestação 

de serviço de fornecimento de energia elétrica no país, o Conselho de 

Consumidores da Área de Concessão da RGE apresenta seu entendimento 

acerca do processo de Audiência Pública 026/2015, cujo objetivo é “Obter 

subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de 

Resolução Normativa que revisa a Resolução Normativa nº 482, de 17 de 

abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST”. 

A premissa que norteia as ações do Conselho segue em 

conformidade com um dos pilares do modelo regulatório brasileiro: a 

modicidade tarifária. Entretanto, além da defesa da modicidade tarifária, o 

momento por que passa o setor elétrico brasileiro faz da segurança do 

suprimento uma preocupação maior em face dos altos custos de geração e 

baixo nível dos reservatórios do país. 

Nesse contexto, incentivar o desenvolvimento de fontes 

renováveis com as objeto desse processo de audiência pública – 

biomassa, biogás, fotovoltaicas, eólicas e pequenas centrais hidrelétricas – 

torna-se imperativo; portanto, a viabilidade econômico-financeira e a 

atratividade do investimento devem ser contempladas nos estudos e 

discussões propostos. 

Nesse sentido desburocratizar o processo de homologação do 

acessante com prazos menores e trazer à discussão aspectos tributários, 

além de flexibilizar a Geração Distribuída no país, certamente auxiliará no 

desenvolvimento da GD. 
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2. CONTRIBUIÇÕES 

 

1. Aspectos tributários (ICMS) 

O aspecto tributário (principalmente ICMS) impacta 

diretamente na viabilidade dos projetos de uso de energia solar 

fotovoltaica na Geração Distribuída. Embora não seja essa a esfera para 

tal discussão o Conselho entende que ao trazer esse ponto à discussão a 

ANEEL cumpre com seu papel de agente do Setor Elétrico Brasileiro 

preocupado com as necessidades do setor. 

O apoio dado ao Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ – no sentido de promover a cobrança desse tributo sobre o saldo 

positivo da diferença entre a energia adquirida da distribuidora e a energia 

entregue para o sistema foi um importante passo para a viabilidade dos 

projetos de GD apoiados em geração fotovoltaica. 

Assim, apresentamos nosso pleito: 

Embora fora da esfera de competência da ANEEL, o Conselho 

entende que as discussões devem continuar no sentido de 

eliminar, por um determinado período, a cobrança de ICMS 

para a minigeração com o objetivo de fortalecer a segurança 

energética no suprimento, enviando documentação sobre seus 

possíveis impactos para o CONFAZ e governos de estado. 
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2. Certificação INMETRO 

Certamente a preocupação com a segurança do sistema de 

GD, assim como com a qualidade técnica da instalação para o sistema 

elétrico brasileiro são aspectos importantes na sua implantação efetiva. 

Entretanto, o entendimento do Conselho é que a certificação 

compulsória para a microgeração compromete o crescimento do mercado 

de baixa tensão. 

Assim, apresentamos nosso pleito: 

A certificação para a baixa tensão deve ser apenas 

recomendada, cabendo ao usuário diferenciar eventuais 

equipamentos em função de seu custo, pois a distribuidora 

tem condições técnicas de atuar no sistema no sentido de 

proteger a rede e garantir a qualidade da energia fornecida. 

Para a minigeração o entendimento do Conselho é que deve 

ser mantida a certificação compulsória até porque há mais 

recursos financeiros disponíveis para essa modalidade de 

geração. 

 

3. Limites para micro e minigeração 

Apresentamos nosso pleito: 

No caso dos condomínios os limites para micro e minigeração 

devem ser revistos, principalmente no caso da baixa tensão, 

cujo limite de potência deve ser adequado à realidade da 

instalação média do país, acima dos atuais 100 kW. 
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4. Compensação de energia em condomínio e limite para baixa tensão 

A possibilidade de compensação de energia entre unidades 

consumidoras com diferentes CNPJ’s ou CPF’s incentiva a implantação da 

GD fotovoltaica, principalmente. Entretanto, os limites colocados em 

discussão para a instalação de sistemas na baixa tensão – 75 kW – 

comprometerá a eficácia dessa medida. 

Permitir a instalação de sistemas fotovoltaicos com potência 

acima daquela instalada no unidade consumidora poderá servir de 

incentivo para a difusão do uso de carros elétricos, contribuindo ainda 

mais com o meio ambiente. 

Assim, apresentamos nosso pleito: 

Criar regulamentação específica para o condomínio, sem 

estimular comercialização e aumentar para limite de até 20% 

da capacidade instalada de uma instalação residencial de baixa 

tensão o limite para o sistema de geração fotovoltaico e eólico. 

 

5. Informações disponibilizadas 

Apresentamos nosso pleito: 

Além das informações apresentadas no âmbito do processo de 

audiência pública, o entendimento do Conselho é que seja 

acrescentada a validade do limite do crédito disponibilizado – 

prazo para utilização do crédito. 
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6. Crédito em energia 

Apresentamos nosso pleito: 

Seja mantida a proposta de trabalhar a compensação por meio 

da energia – kWh. 

 

7. Repasse dos custos para a distribuidora 

O repasse dos custos do sistema de medição para a 

distribuidora fará com que tal custo seja repartido por todos que são 

atendidos por ela, fazendo com que todos paguem por algo que alguns 

usam. 

Assim, apresentamos nosso pleito: 

Que o custo do sistema de medição seja de responsabilidade 

por quem optou por essa alternativa se valendo de metade do 

crédito gerado para abater os custos. 

 

8. Prazos e padronizações 

Prazo deve ser o menor possível para a microgeração com 

rotinas simplificadas e para a minigeração os prazos podem ser melhores, 

principalmente na emissão do parecer de acesso. A chave é simplificar 

procedimentos e reduzir custo. 

Assim, apresentamos nosso pleito: 

Agilizar processo de cadastramento via sistema on line e 

redução dos prazos. 
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9. Recursos financeiros para GD 

Embora fora da competência de decisão da ANEEL, os 

aspectos tributários e a busca por fontes financeiras de recursos para 

promover a GD são fundamentais para sua efetiva implantação. 

Nesse sentido, a ANEEL cumpre com seu dever de ente 

público ao subsidiar os órgão com competência para isso apresentando 

estudos e encaminhando documentos para os agentes envolvidos nesse 

processo em todas as esferas administrativas. 

O papel da Agência nesse cenário, alimentando os agentes 

financiadores com informações contribui para compor uma política 

nacional para evitar que o governo fique refém de um único setor da 

economia, promovendo a cadeia da energia, fugindo, por exemplo, da 

indústria automobilística tradicional. 

Assim, apresentamos nosso pleito: 

Que a ANEEL continue com sua política de provocar discussões 

fora de sua competência de decisão apresentando análises 

para que incentivos tributários (IPI, PIS COFINS) sejam 

adotados, por exemplo, por um prazo determinado. 

Que a ANEEL, detentora de todas as informações significativas 

do mercado de energia elétrica no país, realize estudo e 

disponibilize para os agentes do setor sobre um eventual 

“rebate”, onde o Governo compra excedente de energia e cria-

se fundo para a energia gerada. 

Atenciosamente, 

 
João Picoli 

Presidente Conselho de Consumidores da RGE 
 


