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LEGISLAÇÃO DO ICMS 

TRIBUTAÇÃO - ÁGUA

− Autorizou os Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul a
instituírem o ICMS, seguidos posteriormente pelos demais
Estados da Federação;

− Revogou uma suposta isenção para as operações com água
canalizada, prevista no Convênio ICMS 98/89;

− A partir da assinatura desse Convênio o Estado do Rio de
Janeiro editou algumas resoluções para alterar o percentual da
base de cálculo do ICMS e para beneficiar apenas uma parte dos
consumidores.

Convênio 77/95

Decreto Estadual 

36.574/2004
− Redução na base de cálculo do ICMS nas operações internas
com água canalizada em 100% para todos os consumidores.
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INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA

Água

Recurso Natural

Indispensável à vida

Equiparação à mercadoria?

Serviço público de abastecimento de água

- Prestação de serviço essencial

- Definido em Lei Federal

Cobrança do ICMS

- Prevista constitucionalmente no artigo 155, inciso 
II, que autoriza os Estados e o DF cobrarem imposto 
sobre “operações relativas à circulação de 
mercadorias e transporte interestadual e 
intermunicipal, de comunicação e energia elétrica.”

- A Lei Federal complementar nº 116/2003 determina 
que a cobrança do imposto sobre o serviço público 
de abastecimento é de responsabilidade do 
município.
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ÁGUAS DE NITERÓI X ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Atuação Inédita

Águas de Niterói ajuizou em Janeiro de 2000 ação declaratória contra o Estado do Rio
de Janeiro buscando a declaração da inexigibilidade da cobrança do ICMS nos
serviços de água.

- Valores do ICMS arrecadados sobre as contas depositados judicialmente;

- Ação julgada procedente em 1ª instância;

- Estado recorreu, mas foi mantida na íntegra a sentença inicial;

- Recursos impetrados pelo Estado do RJ no STJ e STF não foram reconhecidos
por questões processuais;

- Em 13/02/2006 transitou em julgado a decisão definitiva do processo
concedendo parecer favorável à Concessionária;

- Em 2008, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação rescisória tentando rediscutir
a matéria, sendo que o Órgão Especial do TJRJ, confirmou ilegalidade da
cobrança mantendo a sentença original.
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DEVOLUÇÃO ICMS

OPERACIONALIZAÇÃO 

33.622.062,93

ICMS 
Original

47.164.000,67

ICMS 
Total

13.541.937,74

Correção

Depósito efetuado judicialmente
no período entre 2000 e 2004 foi
corrigido conforme tabela da
Corregedoria da Justiça.

Os beneficiários da devolução do
ICMS foram informados dos
créditos efetivamente comprovados
e corrigidos através de
comunicação direta, além de outros
canais de comunicação, tais como:
jornal, televisão, rádio, site
institucional e etc;

Modelo de comunicação direta (carta 

pessoal)

Os clientes que receberam a
devolução na conta ficaram em
média 05 (cinco) meses recebendo
contas com valor zero;
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DEVOLUÇÃO ICMS
TERMO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

FIRMADO ENTRE CAN, MP E PMNProcedimentos

− NF faturada constando em rubrica própria o crédito de ICMS,
podendo ter o valor total da conta zerado ou com saldo a
pagar;

− A devolução dos créditos relativos ao ICMS arrecadado foi
efetuada em favor do titular da ligação, considerando-se o
período da titularidade, ou seja, em nome do efetivo
contribuinte do ICMS arrecadado nas notas fiscais;
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DEVOLUÇÃO ICMS
TERMO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

FIRMADO ENTRE CAN, MP E PMN

Titular Atual

– Para os imóveis que não tiveram alteração de titularidade e não
possuíam débito

� o crédito foi feito na(s) conta(s) futura(s);

– Para os imóveis que não tiveram alteração de titularidade e
possuíam débito

� o crédito foi compensado com este débito;

– É obrigação da Concessionária informar mensalmente na conta o
saldo remanescente do ICMS;
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– Imóveis com alteração de titularidade e sem débito no período
• a devolução foi feita através de crédito em conta corrente, ordem de

pagamento ou transferência do direito para outro titular mediante
autorização;

– Imóveis com alteração de titularidade e com débito
• o crédito foi compensado;

– Valores não reclamados pelos beneficiários no prazo de 05 (cinco) anos
serão aplicados em obra de projeto ambiental ou social, a ser definida entre
as partes interessadas;

DEVOLUÇÃO ICMS
TERMO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

FIRMADO ENTRE CAN, MP E PMNTitular Antigo

R$ 1.700.000,00   (2012 )
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OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL

Sistema de Gestão

Criação de módulo específico para 
gerenciamento de todo o processo.

Elaboração de Manual de Normas e 
Procedimentos.

– Para todo o beneficiário, ATUAL E ANTIGO, foi criado uma conta corrente com
o valor original do ICMS e a respectiva correção.

– Toda movimentação desta conta corrente, tais como: crédito em NF,
pagamento em espécie, encontro de contas, transferência de crédito, quitação
de parcelamento (conta com ICMS) e inclusão de ICMS arrecadado é
controlada sistemicamente;

– O sistema bloqueia automaticamente o saldo remanescente do titular atual,
caso exista débito (33 dias) e desbloqueia após a quitação;

Principais Funcionalidades
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OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL

– Para cliente inadimplente que possua crédito de ICMS menor que o valor total
de uma conta, é utilizada a funcionalidade “refaturamento especial” para
quitação de parte do débito da conta;

– Todo o processo sistêmico de quitação do débito através do “ENCONTRO DE
CONTAS” é precedido de uma documentação de quitação;

– O cliente com processo administrativo, judicial e auto de infração em aberto
teve a conta corrente bloqueada para análise específica, não obedecendo a
regra sistêmica de bloqueio/desbloqueio automático;

– Os questionamentos com relação as NF’s emitidas com valor total igual a
zero só podem ser feitos até a data de vencimento. Após essa data ocorre
automaticamente o processo de baixa pela arrecadação;

Principais Funcionalidades
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Nelson Gomes
Gerência Comercial

Águas de Niterói S/A
Tel.: (21) 3261-9000 ramal 133

ngomes@aguasdeniteroi.com.br


