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DECRETO ALTERA BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PARA
TERMOELÉTRICAS INSTALADAS NO RIO DE JANEIRO

Em 18.02.2020, foi publicado o Decreto nº 46.944 (“Decreto 46.944/20”), que concede
tratamento tributário especial para as empresas que desenvolverem novos projetos independentes
de geração de energia elétrica no Rio de Janeiro. Amparado no Convênio ICMS 190/17, o incentivo
assegura o diferimento, conversível em isenção, do ICMS incidente nas aquisições de (i) máquinas
e equipamentos destinados à instalação de termoelétricas; (ii) gás natural, ainda que liquefeito;
bem como (iii) do ICMS devido sobre o valor agregado em operação de regaseificação (i.e.,
industrialização por encomenda).

Resumimos abaixo os principais aspectos tratados no Decreto 46.944/20:

Destinatário da normaDestinatário da norma

Empresas ou Consórcios estabelecidos no Estado do Rio que implementarem projetos
independentes de usinas de geração de energia elétrica (termoelétricas ou hidrelétricas)

BenefícioBenefício

Diferimento do ICMS devido na aquisição interna, interestadual e/ou importação
(desembaraço no RJ) de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados à
instalação do empreendimento

Diferimento do ICMS devido na aquisição interna ou importação pelos portos fluminenses de
gás natural, ainda que liquefeito

Diferimento do ICMS devido no retorno de industrialização por encomenda realizada no
Estado relativa à regaseificação do gás natural liquefeito (i.e., valor agregado)

Momento do Pagamento do ICMS DiferidoMomento do Pagamento do ICMS Diferido

Com relação às máquinas, equipamentos e demais bens tratados no item (i) acima: no
momento da alienação ou eventual saída dos respectivos bens, tomando-se como base de
cálculo o valor da alienação

Com relação ao gás natural e o ICMS devido na regaseificação: ICMS deve ser pago
englobadamente com o imposto devido na saída da energia elétrica. Caso a saída da energia
seja isenta, imune, não-tributada ou com redução de base de cálculo, o diferimento
converte-se em isenção

 

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
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Extensão do benefício aos ConstrutoresExtensão do benefício aos Construtores

O diferimento nas aquisições de bens para implementação das usinas também se aplica às
empresas que vierem a ser contratadas ou subcontratadas para a construção. Nessa hipótese, a
responsabilidade pelo pagamento do ICMS será transferida para a contratante (geradora),
devendo ser recolhido apenas quando da saída dos respectivos bens

Requisitos para fruição do benefícioRequisitos para fruição do benefício

Licença ambiental prévia

Regularidade no cadastro fiscal do Estado do RJ

Inexistência de débitos em aberto com a Fazenda Estadual

Não participar ou ter sócio que participe de empresa com débito inscrito na Dívida Ativa do
Estado do Rio de Janeiro ou com inscrição estadual cancelada ou suspensa em consequência
de irregularidade fiscal, salvo se suspensa sua exigibilidade na forma do art. 151 do CTN

Não tenha passivo ambiental não equacionado junto aos órgãos estaduais competentes

ContrapartidaContrapartida

Aplicação de 2% do custo variável relativo ao combustível gás natural (i.e.), gás natural
consumido na geração de energia), apurado a cada ano, em projetos de geração de energia
elétrica com fontes renováveis ou, opcionalmente, em projetos de conservação de energia em
prédios públicos, de iluminação pública, de monumentos de interesse turístico ou em estudos
sobre o setor energético do Estado do Rio de Janeiro

Hipótese de Perda do BenefícioHipótese de Perda do Benefício

Perderá o direito à utilização do tratamento tributário especial, o contribuinte que, na vigência
deste Decreto, apresentar qualquer irregularidade com relação ao cumprimento das condições
nele estabelecidas, hipótese em que tais contribuintes tornar-se-ão obrigados a recolher, dentro
dos prazos normais, o ICMS que seria devido pelas operações que vierem a realizar

VigênciaVigência

A partir de 18 de fevereiro de 2020

Produção de efeitoProdução de efeito

Até 31 de dezembro de 2032 (de acordo com o Convênio ICMS 190/17).

A relevância do tema pode ser compreendida não somente pelos reflexos financeiros e
tributários dentro da cadeia produtiva a que se insere, mas também no contexto das recorrentes
discussões quanto à concessão de benefícios fiscais de ICMS, cabendo, no particular, monitorar os
possíveis questionamentos, a exemplo do já realizado pelo Ministério da Economia através do
Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, acerca dos cumprimentos das regras
legais para instituição do aludido tratamento especial.

A equipe de Tributário do Cescon Barrieu está à disposição para auxiliá-lo no endereçamento
deste assunto.
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Para informações, entrar em contato com:

Roberto BarrieuRoberto Barrieu
D +55 11 3089 6502
roberto.barrieu@cesconbarrieu.com.br

Hugo Barreto Sodre LealHugo Barreto Sodre Leal
D +55 11 3089 6713
hugo.leal@cesconbarrieu.com.br

Sarah Mila BarbassaSarah Mila Barbassa
D +55 11 3089 6643
sarah.barbassa@cesconbarrieu.com.br

Rafael Garcia Rodrigues dos SantosRafael Garcia Rodrigues dos Santos
D +55 21 2196 9228
rafael.santos@cesconbarrieu.com.br

Renato Reis BatistonRenato Reis Batiston
D +55 11 3089 6126
renato.batiston@cesconbarrieu.com.br

Aldo de Paula JuniorAldo de Paula Junior
D +55 11 3089 5851
aldo.paula@cesconbarrieu.com.br

André Alves de MeloAndré Alves de Melo
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