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    Consulta nº 063/2020 

 RELATÓRIO. 

O presente processo de consulta foi inicialmente protocolado na repartição 
fazendária de vinculação da empresa em 30/08/2019 em meio físico, e, 
posteriormente, digitalizado para ser inserido no Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI), em 17/09/2020, por meio do arquivo Processo E-
04/205/3479/2019 – Documento 8321169. 

Em sua petição inicial, a empresa acima qualificada relata que tem por 

atividade principal a geração e comercialização de energia elétrica, mediante 
exploração específica e uso de biogás produzido no Aterro Sanitário de Nova 
Iguaçu, decorrente da decomposição de resíduos, nos termos da definição 

conferida pela Resolução ANP n.º 685/17.  E que, na execução de suas 
atividades, poderá comercializar o biogás eventualmente não utilizado na 

geração de energia elétrica. 

Diante das determinações da legislação fluminense, da natureza e da 

composição do biogás utilizado na geração da energia elétrica, e do excedente 
do produto revendido a terceiros, a consulente tem dúvidas acerca do correto 

tratamento tributário aplicável, pelas razões que apresenta abaixo. 

O artigo 47 do Livro IV do Regulamento do ICMS - RICMS/00, aprovado 
pelo Decreto nº 27.427/00, que tem por fundamento o Convênio ICMS 18/92, 
autorizou o Estado do Rio de Janeiro a conceder redução da base de cálculo 

do ICMS, de tal forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 
12% (doze por cento) nas saídas internas com gás natural. 

Posteriormente, foi editado o Convênio ICMS 112/13, que autorizou o Estado 

a conceder redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de biogás 
e biometano, de tal forma que a carga tributária do imposto resulte na 
aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. 

Não obstante a edição do citado Convênio ICMS 112/13, a redação do artigo 

47 do Livro I do RICMS/00 permaneceu contemplando apenas o gás natural, 
conforme previsto originalmente no Convênio ICMS 18/92. 

Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro publicou resposta à  Consulta n.º 
12, de 22 de fevereiro de 2019, (grifo nosso) divulgando entendimento 

segundo o qual o biogás também estaria sujeito à redução da base de cálculo 
de forma que a carga tributária efetiva seja de 12% (doze por cento). 

A consulente considera que tal entendimento é acertado, uma vez que: 



1. Embora o artigo 47 do Livro IV do RICMS/00 não tenha sido atualizado 
para formalizar a internalização dos termos do Convênio ICMS 112/13, que 
estende a referida redução ao biogás e biometano, o Estado do Rio de Janeiro 
está autorizado a conceder a referida redução, e; 

2. Fazer diferenciação de tratamento tributário entre o gás natural não 
renovável e o biogás representaria verdadeiro retrocesso em matéria tributária, 

já que poderia gerar acúmulo de créditos e privilegiaria o gás natural não 
renovável, que é um combustível fóssil decorrente da exploração das jazidas de 
petróleo, com maior poder poluente. 

Considerando os esclarecimentos e as definições contidas na Nota Técnica 
da ANP n.º 132, de 08 de outubro de 2013, na Solução de Consulta COANA 

n.º 135, de 18 de dezembro de 2014 e na Resolução ANP n.º 41, de 05 de 
novembro de 2013, conclui a consulente que o biogás obtido a partir do 
tratamento de aterros sanitários nada mais é que o gás natural antes da sua 

purificação, de forma que a aplicação do mesmo tratamento tributário ao 
biogás e ao gás natural renovável dele proveniente estaria de acordo com a 

finalidade ambiental da desoneração fiscal, além de prevenir eventual 
acúmulo de créditos do ICMS, potencialmente gerado pela aquisição do 
biogás com carga tributária superior àquela aplicada à saída do gás natural 

renovável. 

Destaca ainda que, segundo determinado pela ANP em sua Resolução n.º 
685, o gás constituído essencialmente de metano, derivado da purificação do 

biogás, classifica-se como biometano. 

Isto posto, Consulta: 

Requer confirmação por parte desta Superintendência quanto ao 

entendimento da consulente, no sentido de que a redução de base de cálculo 
do ICMS nas operações com gás natural, de forma que a carga tributária seja 

de 12%, prevista no artigo 47 do Livro IV do RICMS/00, abrange a totalidade 
das operações internas de biogás, conforme entendimento manifesto na 
Consulta 12/19. 

O processo n.º E-04/205/3479/2019, de páginas 02 a 45, que digitalizado 

gerou o Documento 8321169, foi instruído com cópias que comprovam a 
habilitação do signatário da inicial para peticionar em nome da empresa (fls. 

10/14).  A documentação referente ao pagamento da TSE está às fls. 33/35; 
e, às fls. 44, a AFE - 03, de jurisdição da consulente,  informou que o 
contribuinte não estava sob ação fiscal no momento da consulta,  que não há 

registro de autuação. 

ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO. 

Preliminarmente, informamos que - no uso da atribuição conferida pelo 
inciso IV do artigo 34 da Resolução SEFAZ nº 48, de 18 de junho de 2019 -
, a Superintendência de Tributação resolveu rever ex-officio a decisão 

proferida no processo de consulta SEI-04/079/000032/2019, que 
internamente recebeu o número 012/2019, a qual se reporta a consulente, 



sendo a mesma CANCELADA, em 30/08/2019, quando foi firmado novo 
entendimento sobre a matéria (a alteração ex-officio já se encontra no site da 
SEFAZ-RJ).  Isto posto, passando aos fundamentos e à resposta em 

conformidade com o atual entendimento. 

Segundo definição que consta do sítio da Agência Nacional de Petróleo 
(ANP) (http://www.anp.gov.br/gas-natural), “gás natural é uma substância 
composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas 

condições atmosféricas normais. É essencialmente composta pelos 
hidrocarbonetos metano (CH4), com teores acima de 70%, seguida de etano 

(C2H6) e, em menores proporções, o propano (C3H8), usualmente com 
teores abaixo de 2%. O gás natural pode ser classificado em duas categorias: 

associado e não associado. O gás associado é aquele que, no reservatório 
geológico, se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa 
de gás. Neste caso, normalmente privilegia-se a produção inicial do óleo, 

utilizando-se o gás para manter a pressão do reservatório. O gás não-
associado é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório; sua 

concentração é predominante na camada rochosa, permitindo a produção 
basicamente de gás natural. O gás natural produzido no Brasil é 
predominantemente de origem associada ao petróleo”. O gás natural é 

mercadoria que está classificada no código 2711.21.00 da NCM/SH. 

Por outro lado, ainda segundo a ANP 
(http://www.anp.gov.br/biocombustiveis/biometano), “o biogás é originário 
da digestão anaeróbica de material orgânico (decomposição por ação das 

bactérias), composto principalmente de metano e dióxido de carbono (CO2). 
É produzido a partir de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris, 

resíduos agrícolas, estercos animais, esgoto doméstico e resíduos sólido 
urbanos (aterros sanitários)”.  O biogás é classificado no código 2711.29.90 
da NCM/SH, de acordo com a Solução de Consulta COANA nº 135, de 18 

de dezembro de 2014, citada pela consulente. 

A consulente também está ciente que a legislação tributária trata o gás natural 
de petróleo e o biogás de forma distinta, conforme abaixo: 

1 - Gás Natural de Petróleo: o Convênio ICMS 18/92 autoriza os estados nele 

relacionados a conceder redução da base de cálculo do ICMS de tal forma 
que a incidência do imposto resulte no percentual de 12% (doze por cento) 
nas saídas internas com gás natural. O ato foi inicialmente incorporado à 

legislação fluminense pelo Decreto n.º 17.451/92, tendo sido posteriormente 
incluído no artigo 47 do Livro IV do RICMS/00; 

2 - Biogás: a autorização para concessão da redução da base de cálculo do 
ICMS de forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 12% 

está prevista no Convênio ICMS 112/13. Esse convênio não foi incorporado 
à legislação fluminense por ato do Poder Executivo, conforme prevê a Lei 

Complementar federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, motivo pelo qual é 
inaplicável a contribuintes fluminenses. 



RESPOSTA. 

Considerando que as interpretações exaradas por esta Superintendência de 

Tributação possuem fulcro no disposto no artigo 111 do Código Tributário 
Nacional  e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo 

os quais a interpretação de isenções e benefícios fiscais deve ser feita de 
forma literal e restritiva. 

Considerando que, de acordo com a doutrina jurídica, a interpretação literal, 
imperiosa em se tratando de exclusão (total ou parcial) do crédito tributário, 

afasta a utilização da analogia, não cabendo neste caso ao intérprete da 
legislação buscar semelhanças de modo a se aplicar a um novo texto 

normativo. 

Considerando que o Convênio ICMS 112/13 tem caráter autorizativo, que se 
traduz na faculdade que cada unidade da Federação tem em implementá-lo 
ou não, levando em consideração fatores variáveis, tais como a conveniência 

e oportunidade, é entendimento atual da Superintendência de Tributação que 
a alíquota reduzida nele prevista somente poderá ser utilizada após sua 

incorporação, através da edição de ato próprio do Poder Executivo Estadual, 
inserindo o benefício à legislação tributária fluminense, cumprindo-se assim 
as normas da Lei Complementar federal n.º 24/75, bem como os requisitos e 

condições estabelecidos no artigo 14 da Lei Complementar n.º 101/00. 

Com efeito, a redução de base de cálculo prevista no artigo 47 do Livro IV 
do RICMS/00, somente se aplica ao gás natural convencional, de origem 
fóssil.  Portanto, o gás natural renovável, oriundo inicialmente da biodigestão 

anaeróbica, é tributado à alíquota de 20% (vinte por cento), já incluído o 
adicional de 2% (dois por cento) relativo ao Fundo Estadual de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais – FECP, instituído pela Lei n.º 4.056/02. 

No tocante ao saldo credor acumulado, cumpre informar que é permitido ao 
estabelecimento industrial a transferência para estabelecimento de terceiros, 
como pagamento na aquisição de insumos, mercadorias ou ativo permanente, 

conforme previsto no Livro III do RICMS/00, observadas as normas do 
Anexo XX da Parte II da Resolução SEFAZ n.º 720/14. 

Por fim, fique a consulente ciente de que esta consulta perderá 

automaticamente a sua eficácia normativa em caso de mudança de 
entendimento por parte da Administração Tributária ou seja editada norma 
superveniente dispondo de forma contrária. 

CCJT, em 28 de setembro de 2020. 


