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CDA Serviços 

 
 
TABELA PRÁTICA COM AS PRINCIPAIS OPERAÇOES E AS PRESTAÇÕES BENEFICIADAS POR 
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, DE ACORDO COM O DECRETO N.º 27 815/2001 .  
 
 
Nº ASSUNTO DESCRIÇÃO FUNDAMENTO LEGAL VIGÊNCIA 

01 Aeronave Redução da base de cálculo do imposto, de forma que a carga 
tributária seja equivalente a 4%. Convênio ICMS nº 75/1991 

Até 31.12.2012 de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

02 Água canalizada Redução de 100% da base de cálculo do imposto nas operações 
internas. 

Convênio ICMS nº 77/1995 e 
Decreto nº 36.574/2004 Prazo indeterminado 

03 Álcool etílico anidro combustível (AEAC) e 
álcool etílico hidratado combustível (AEHC) 

Redução da base de cálculo do imposto, na operação interna, de 
forma que a carga tributária incidente resulte no percentual de 24%, 

dos quais 1% se destina ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e 
às Desigualdades Sociais (FECP). 

Decreto nº 36.112/2004 Prazo indeterminado 

04 Artefato de joalharia 

A base de cálculo do ICMS incidente na saída interna de artefato de 
joalharia, classificado na posição 7113 da NCM, sofrerá a incidência 
da aplicação do percentual de 13% do valor da operação, sendo que 

1% será destinado ao adicional do Fundo da Lei estadual nº 
4.056/2002 . 

Decreto nº 28.940/2001 , 
arts. 4º e 5º Prazo indeterminado 

05 Autopropulsores fabricados no Estado do 
Rio de Janeiro 

Redução da base de cálculo, nas saídas internas, produzidas no 
Estado, quando destinadas à fabricação de autopropulsores, listadas 

no Anexo Unico do Decreto nº 36.011/2004 , de forma que a 
incidência do imposto resulte no percentual de 12% sobre o valor da 

operação. 

Decreto nº 36.011/2004 De 09.08.2004 ao último dia útil 
do ano de 2014 

06 Bebida alcóolica, exceto cerveja, chope e 
aguardente de cana e de melaço 

A carga tributária de bebida alcoólica, exceto cerveja, chope e 
aguardente de cana e de melaço, corresponderá à incidência da 

alíquota 26%, sendo que 1% será destinado ao adicional do Fundo 
da Lei estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 34.681/2003 Prazo indeterminado 

07 

Bens de capital e de consumo durável 
classificados nos Capítulos 32, 39, 44, 55, 

56, 57, 63, 68, 69, 73, 76, 83, 84, 85, 87, 90 
e 94 da NCM - empresas industriais 

Redução da base de cálculo do ICMS, na operação de saída interna, 
de tal forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 

12%, sendo que 1% será destinado ao FECP, instituído pela Lei nº 
4.056/2002 . 

Decreto nº 36.451/2004 
Nota O contribuinte deve 

observar o item 19. 

De 30.10.2004 ao último dia do 
ano de 2014 
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08 

Bens de capital e de consumo durável 
classificados nos Capítulos 32, 39, 44, 55, 

56, 57, 63, 68, 69, 73, 76, 83, 84, 85, 87, 90 
e 94 da NCM - empresas industriais, 
comerciais atacadistas e centrais de 

distribuição 

Nas operações internas de saída para construtoras, empreiteiras, 
consórcios de empresas destinadas à implantação de 

empreendimentos e na aquisição de bens destinados a compor o 
Ativo Fixo, fica reduzida a base de cálculo do ICMS de tal forma que 

a incidência efetiva do imposto resulte no percentual de 12%, incluído 
1% relativo ao FECP, instituído pela Lei nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 37.255/2005 
Nota O contribuinte deve 

observar o item 19. 

De 01.04.2005 ao último dia útil 
do ano de 2015 

09 Biodiesel - saídas de biodiesel (B100) 

Redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária 
seja equivalente a 12% do valor das operações, nas saídas de 

biodiesel (B100), resultante da industrialização de: 
a) grãos; 

b) sebo bovino; 
c) sementes; 

d) palma. 

Convênio ICMS nº 113/2006 Até 30.04.2011 

10 
Cadeia Farmacêutica - tratamento tributário 

especial para os estabelecimentos 
industriais, atacadistas e distribuidores 

Redução na base de cálculo do ICMS : 
a) da operação de saída interna promovida entre contribuintes 

integrantes da cadeia farmacêutica de mercadorias com destino a 
estabelecimento comercial atacadista, central de distribuição e 

estabelecimento varejista, de forma que a incidência do imposto 
resulte no percentual de 12% sobre o valor da operação, sendo 1% 

destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às 
Desigualdades Sociais (FECP) de que trata a Lei estadual n.º 

4.056/2002 ; 
b) da operação de saída de mercadorias para hospitais, clínicas e 
congêneres, não contribuintes do ICMS, assim como para órgãos 

públicos, promovida por estabelecimento integrante da cadeia 
farmacêutica, de forma que a incidência do imposto resulte no 

percentual de 13% sobre o valor da operação, sendo que 1% será 
destinado ao FECP. 

Obs.: Não será exigido o estorno do crédito de imposto relativo à 
entrada de mercadoria, cuja operação de saída esteja beneficiada 

com redução de base de cálculo. 

Decreto nº 36.450/2004 Prazo indeterminado 

11 Café torrado ou moído 

Redução da base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária 
efetiva corresponda a 7%, nas saídas internas de café torrado ou 
moído produzido em estabelecimento industrial localizado neste 

Estado. 

Decreto nº 35.528/2004 Prazo indeterminado 

12 
Carne e demais produtos comestíveis, 
resultantes do abate de aves, gado e 

leporídeos 

Redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária 
seja equivalente a 7% do valor das operações, nas saídas 

interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, 
resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes 

do abate de aves, leporídeos e gados bovino, bufalino, caprino, ovino 
e suíno. 

Convênio ICMS nº 89/2005 Prazo indeterminado 
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13 Cesta básica 

Redução da base de cálculo do imposto nas operações internas com 
as seguintes mercadorias, de tal forma que a incidência do imposto 

resulte no percentual de 7% (sete por cento): 
1) feijão; 

2) arroz; Lei n.º 4.892/06 
3) açúcar refinado e cristal; 

4) leite pasteurizado líquido, não incluído o que sofreu tratamento 
térmico de ultrapasteurização (UHT); 

5) café torrado ou moído 
Decreto n.º 32.161/2002 

6) sal de cozinha; 
7) gado, aves, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua 

matança, em estado natural, resfriado 
ou congelado; 

8) pão francês de até 200g; 
Decreto n.º 35.528/2004 altera o Decreto 
n.º 32.161/2002 , com efeitos a partir de 

01/05/2004. 
9) óleo de soja; 

10) farinha de mandioca; 
11) farinha de trigo, inclusive pré-mistura destinada exclusivamente à 

fabricação de pães; 
12) massa de macarrão desidratada; 

13) sardinha em lata; 
14) salsicha, lingüiça e mortadela; 

15) charque; 
Decreto n.º 41.755/2009, altera o Decreto 
n.º 32.161/2002, com efeitos retroativos 

16) pescado exclusive crustáceos, salmão, adoque, bacalhau e 
moluscos, exceto mexilhão; 

17) alho; 
18) margarina vegetal, exclusive creme vegetal, acondicionada em 

embalagem de até 500 gramas; 
19) fubá de milho. 
20) escova dental; 

Prazo indeterminado 
21) creme dental; 
22) sabonete; e 

23) papel higiênico. 
Obs.: O contribuinte fará o estorno do imposto creditado sempre que 

forem objeto de saída isenta as mercadorias enumeradas. 

Convênio ICMS nº 
128/1994 e Decreto nº 

32.161/2002 

Prazo indeterminado 
Nota O Decreto nº 41.755/2009 
altera o Decreto nº 32.161/2002 

, com efeitos retroativos 
06.11.2006, para as outras aves 

que não o frango e a galinha. 

14 Cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigo 
correlato 

A carga tributária corresponderá à incidência da alíquota de 26%, 
sendo que 1% será destinado ao adicional do Fundo da Lei estadual 

nº 4.056/2002 . 
Decreto nº 34.681/2003 Prazo indeterminado 
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15 Embarcação de esporte e de recreio 
A carga tributária corresponderá à incidência da alíquota de 26%, 

sendo que 1% será destinado ao adicional do Fundo da Lei estadual 
nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 34.681/2003 Prazo indeterminado 

16 
Empresa comercial atacadista - 

mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária 

Redução da base de cálculo do ICMS, nas saídas internas, de forma 
que a carga tributária incidente seja o equivalente a 12%, sendo 1% 

destinado ao FECP, de que trata a Lei nº 4.056/2002 . 
Ao contribuinte do ICMS localizado no Estado do Rio de Janeiro que 

exerça atividade de comércio atacadista, é concedido regime de 
tributação diferenciado, nas operações de saídas internas realizadas 

com as seguintes mercadorias: 
a) água sanitária, detergente, produtos de limpeza e conservação 

doméstica; 
b) álcool para uso doméstico, farmacêutico ou industrial - posição 

2207 da NBM/SH; 
c) alimento ou preparações alimentícias - posições 2101 e 2106 da 

NBM/SH; 
d) bala, bombom, caramelo, pastilha, drope, chocolate, goma de 

mascar e guloseimas semelhantes e ovo de páscoa - posições 1704 
e 1806 da NBM/SH; 

e) biscoitos, bolachas, wafles e wafers - posição 1905 da NBM/SH, 
exceto os biscoitos e bolachas dos tipos cream cracker, "água e sal", 
"maisena", "maria" e outros de consumo popular, não adicionados de 

cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, 
independentemente de sua denominação comercial; 

f) inseticida doméstico; 
g) absorventes higiênicos de uso interno ou externo - posições 

5601.10.00 e 4818.40 da NBM/SH; 
i) pastas dentifrícias - posição 3306.10.00 da NBM/SH; 

j) escovas dentifrícias - posição 9603.21.00 da NBM/SH e fio 
dental/fita dental - posição 3306.20.00 da NBM/SH; 

l) preparação para higiene bucal e dentária - posição 3306.90.00 da 
NBM/SH; 

m) fraldas descartáveis ou não - posições 4818.40.10, 5601.10.00, 
6111 e 6209 da NBM/SH; 

n) vinagre para uso alimentar - posição 2209.00.00 da NBM/SH; 
o) mamadeiras de borracha vulcanizada, vidro e plástico - posições 

4014.90.90, 7013.3 e 3924.10.00 da NBM/SH; 
p) chupetas e bicos para mamadeiras e chupetas - posição 

4014.9090 da NBM/SH; 
q) algodão, atadura, esparadrapo e haste flexível ou não - posição 

3005 da NBM/SH. 

Decreto nº 40.016/2006 Até 31.10.2014 

17 Equino puro-sangue 
Nas operações internas, a base de cálculo do ICMS é correspondente 

a 48,89% do valor da operação. 
A redução não se aplica ao equino puro-sangue inglês (PSI). 

Convênio ICMS nº 50/1992 Prazo indeterminado 
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18 
Equipamento destinado ao aparelhamento 
e modernização dos portos do Estado do 

Rio de Janeiro 

A base de cálculo do ICMS incidente nas operações internas e de 
importação sofrerá a incidência do percentual de 10%, calculado 

sobre o valor da operação, sendo que 1% será destinado ao adicional 
do Fundo da Lei estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 26.116/2000 Prazo indeterminado 

19 Estabelecimentos industriais 

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS incidente sobre a saída das 
mercadorias classificadas no Capítulo 84, ex exceto os classificados 
nas posições 84.15; 84.22; 84.35; 84.50; 84.67; 84.69; 84.70; 84.71; 
84.72; 84.73; 84.76 ; 84.78; 84.81, no Capítulo 85, exceto posições 
85.06; 85.08; 85.09; 85.10; 85.12; 85.13; 85.16; 85.17; 85.18; 85.21; 
85.22; 85.23; 85.29; 85.31; 85.32; 85.38; 85.39; 85.40; 85.47, e nas 

posições 87.04, 87.05 e 87.09, da Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM), relacionadas em ato do Secretário de Estado de Fazenda, 
promovida por fabricante localizado neste Estado, de forma que a 

carga tributária efetiva seja igual a 12% (doze por cento), sendo 1% 
(um por cento) destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

e às Desigualdades Sociais (FECP). 

Decreto nº 41.557/2008 , 
Resoluções Sefaz nºs 
183/2008 e 193/2009 

Nota O contribuinte deve 
observar os itens 7 e 8 

acima. 

Prazo indeterminado 

20 Estacas pré-moldadas em concreto por 
extrusão 

A base de cálculo do ICMS nas operações internas com estacas pré-
moldadas em concreto por extrusão, classificadas na posição 

6810.91.00 da NBM/SH, sofrerá a incidência do percentual de 13% 
sobre o valor da operação, sendo que 1% será destinado ao adicional 

do Fundo da Lei estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 29.722/2001 Prazo indeterminado 

21 Ferro e aço não planos 

A base de cálculo do ICMS nas operações internas sofrerá a 
incidência da aplicação do percentual de 13% sobre o valor da 

operação, sendo que 1% será destinado ao adicional do Fundo da Lei 
estadual nº 4.056/2002 . 

Convênio ICMS nº 33/1996 e 
Decreto nº 28.494/2001 

Até 31.12.2012 de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

22 Gás liquefeito de petróleo (GLP) Redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas, de tal 
forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 12%. 

Convênio ICMS nº 
112/1989 e art. 27 do Livro 

IV do RICMS-RJ/2000 
Prazo indeterminado 

23 Gás natural 
Redução da base de cálculo nas saídas internas, de tal forma que a 
incidência do imposto resulta num percentual de 12% sobre o valor 

da operação. 

Convênio ICMS nº 18/1992 e 
art. 28 do Livro IV do RICMS-

RJ/2000 
Prazo indeterminado 

24 

Importação - equipamento destinado ao 
reaparelhamento, ampliação e 

modernização da infra-estrutura 
aeroportuária 

Redução da base de cálculo do ICMS nas operações, de tal forma 
que a incidência do imposto resulte no percentual de 13% do valor da 
operação, sendo que 1% será destinado ao adicional do Fundo da Lei 

estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 26.004/2000 Prazo indeterminado 

25 Importação - equipamento médico-
hospitalar 

Redução da base de cálculo do ICMS na importação de equipamento 
médico-hospitalar, sem similar produzido no País, realizada por 

clínica ou hospital, de tal forma que a incidência do imposto resulte no 
percentual de 4%, sendo que 1% será destinado ao FECP, instituído 

Decreto nº 41.263/2008 Prazo indeterminado 
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pela Lei nº 4.056/2002 . 

26 Importação - filme fotográfico 

A base de cálculo do ICMS incidente nas operações de importação 
de filmes fotográficos, sem similar nacional, classificados nos códigos 

3702.52.00, 3702.55.10, 3702.92.00 e 3702.94.00 da NCM, cujo 
desembaraço ocorra no Estado do Rio de Janeiro, sofrerá a 

incidência do percentual de 8% do valor da operação, sendo que 1% 
será destinado ao Fundo da Lei estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 25.626/1999 Prazo indeterminado 

27 

Importação - máquina, equipamento, 
aparelho, instrumento ou material e 

respectivos acessórios, sobressalentes ou 
ferramentas destinados a integrar o Ativo 

Fixo de empresa industrial (Programa 
Befiex) 

Redução da base de cálculo proporcional à redução do Imposto de 
Importação, nas operações de entrada de mercadorias estrangeiras 

no estabelecimento do importador. 
Convênio ICMS nº 130/1994 Prazo indeterminado 

28 Importação - regime especial de admissão 
temporária 

Em relação a mercadoria ou bem importado sob o amparo de Regime 
Especial Aduaneiro de Admissão Temporária, quando houver 

cobrança proporcional pela União, dos impostos federais, a base de 
cálculo do ICMS será reduzida do mesmo percentual utilizado pela 

Receita Federal para o cálculo dos seus impostos. 
Ocorrendo inadimplemento das condições do Regime Especial 

Aduaneiro de Admissão Temporária, o ICMS tornar-se-á exigível 
desde a data da entrada em território nacional, com os acréscimos 

previstos em lei. 
Por ocasião da aposição do "visto" na "Guia para Liberação de 
Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do 

ICMS" o importador deve apresentar o "Termo de Responsabilidade 
(TR)" devidamente visado pelo fisco federal. 

A redução da base de cálculo somente se aplica aos casos em que a 
importação se realizar pelos portos ou aeroportos do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Convênio ICMS nº 58/1999 , 
Decreto nº 26.139/2000 , art. 

13 do Livro XI do RICMS-
RJ/2000 e Decreto nº 

42.397/2010 

Prazo indeterminado 

29 Indústria moveleira 

A base de cálculo do ICMS, nas operações de saída de produtos da 
indústria moveleira, realizadas por contribuintes com as atividades 

abaixo relacionadas, sofrerá a incidência da alíquota no percentual de 
13% do valor da operação, sendo que 1% será destinado ao adicional 

do Fundo da Lei estadual nº 4.056/2002 : 
a) atividade 4.13.01.01-5, fabricação de móveis de madeira ou com 

sua predominância; 
b) atividade 4.13.01.02-3, fabricação de móveis de junco, rattan e 

vime ou com sua predominância; 
c) atividade 4.13.01.03-1, fabricação de modulados de madeira; 

d) atividade 4.13.02.01-1, fabricação de móveis de metal ou com sua 
predominância; 

e) atividade 4.13.02.02-0, fabricação de armações metálicas para 
móveis; 

Decreto nº 29.366/2001 Prazo indeterminado 
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f) atividade 4.13.03.01-8, fabricação de móveis de acrílico ou com sua 
predominância; 

g) atividade 4.13.03.02-6, fabricação de móveis de fibra de vidro ou 
com sua predominância; 

h) atividade 4.13.03.03-4, fabricação de móveis de material plástico 
ou com sua predominância; 

i) atividade 4.13.04.01-4, fabricação de móveis estofados produtos 
bicamas, poltronas, sofás-camas e outros produtos congêneres. 

30 Indústria náutica 

Redução da base de cálculo do ICMS devido nas operações 
realizadas pelas indústrias enquadradas no Programa de 

Desenvolvimento da Indústria Náutica, de modo que a incidência do 
imposto resulte nos seguintes percentuais aplicados sobre o valor da 

operação: 
a) 12% - até 31.12.2006; 

b) 18% - de 01.01.2007 a 31.12.2009; 
c) 25% - a partir de 01.01.2010. 

Decreto nº 29.882/2001 Prazo indeterminado 

31 Insumo agropecuário 
Redução em 60% da base de cálculo do ICMS nas saídas 
interestaduais dos produtos arrolados na Cláusula primeira 

do Convênio ICMS nº 100/1997. 
Convênio ICMS nº 100/1997 

Até 31.12.2012, de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

32 Máquina, aparelho e equipamento industrial 

Redução da base de cálculo nas operações com máquinas, 
aparelhos e equipamentos industriais, especificados no Anexo I 

do Convênio ICMS nº 52/1991 , observadas as alterações 
posteriores, de forma que a carga tributária seja equivalente aos 

percentuais a seguir: 
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, 
exceto Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo: 5,14%; 
b) nas demais operações interestaduais: 8,80%; 

c) nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final não 
contribuinte do ICMS: 8,80%; 

d) nas operações internas: 8,80%. 

Convênio ICMS nº 52/1991 e 
Decreto nº 36.297/2004 

Até 31.12.2012, de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

33 Máquina, aparelho e veículo usados Redução em 95% do valor da operação nas saídas de máquinas, 
aparelhos e veículos usados. 

Convênio ICM nº 15/1981 e 
Resolução SEEF nº 

2.305/1993 
Prazo indeterminado 

34 Máquina e implemento agrícola 

Redução da base de cálculo nas operações com máquinas e 
implementos agrícolas, especificadas no Anexo II do Convênio ICMS 
nº 52/1991 e alterações posteriores, de forma que a carga tributária 

seja equivalente aos percentuais a seguir: 
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, 
exceto Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo: 4,1%; 
b) nas demais operações interestaduais: 7,0%; 

Convênio ICMS nº 52/1991 e 
Resolução SEEF nº 

2.469/1994 

Até 31.12.2012, de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 
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c) nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não 
contribuintes do ICMS: 5,60%; 

d) nas operações internas: 5,60%. 

35 

Mercadorias sujeitas ao regime de 
cobrança monofásica das contribuições 
para o PIS/Pasep e da Cofins, a que se 

refere a Lei Federal nº 10.485/2002 

Redução da base de cálculo do ICMS das mercadorias relacionadas 
nos Anexos I, II ou III do Convênio ICMS nº 133/2002 , nas operações 

interestaduais efetuadas por estabelecimento fabricante ou 
importador, em que a receita bruta decorrente da venda esteja sujeita 

ao pagamento das contribuições para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) 

e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), nos termos da Lei Federal nº 10.485/2002. 

Convênio ICMS nº 
133/2002 e Resolução SER 

nº 48/2003 

Até 30.04.2011, conforme 
oConvênio ICMS nº 160/2008 e 

da Portaria ST nº 557/2009 

36 Móvel usado 

Redução da base de cálculo ao equivalente a 20% do valor da 
operação, na saída de móvel usado, adquirido para comercialização, 
desde que a respectiva entrada não tenha sido onerada pelo imposto 

ou, se onerada, o imposto tiver sido calculado sobre a base de 
cálculo reduzida em igual percentual. 

Convênio ICM nº 15/1981 Prazo indeterminado 

37 Pedra britada e de mão Redução em 33% da base de cálculo do ICMS nas saídas internas. Convênio ICMS nº 13/1994 

Até 31.12.2012, de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

38 Pêra e maçã 
A base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação 
sofrerá a incidência de 8% sobre o valor da operação, sendo que 1% 
será destinado ao adicional do Fundo da Lei estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 27.273/2000 Prazo indeterminado 

39 Pesquisa, exploração ou produção de 
petróleo e gás natural 

Redução da base de cálculo do ICMS incidente no momento do 
desembaraço aduaneiro de bens ou mercadorias classificados nos 

códigos da NBM/SH constantes do Anexo Unico do Decreto nº 
41.142/2008 , importados sob o amparo do Regime Aduaneiro 

Especial de Admissão Temporária, para aplicação nas instalações de 
produção de petróleo e gás natural, nos termos das normas federais 

específicas, que regulamentam o Repetro, disciplinado no Capítulo XI 
do Decreto federal nº 4.543/2002, de forma que a carga tributária seja 
equivalente a 7,5% em regime não cumulativo ou, alternativamente, a 

critério do contribuinte, a 3%, sem apropriação do crédito 
correspondente. 

Convênio ICMS nº 130/2007 
, Decreto nº 41.142/2008 e 

Resolução Sefaz nº 
119/2008 

Até 31.12.2020 

40 
Perfume e água de colônia de qualquer 

tipo, desodorante, talco, cosmético e 
produto de toucador 

Redução facultativa da base de cálculo do ICMS na operação de 
saída interna, com destino a varejista, promovida por industrial, 

distribuidor ou atacadista, das mercadorias relacionadas no caput do 
art. 1º do Decreto nº 35.418/2004 , de forma que a incidência do 
imposto resulte no percentual de 13% sobre o valor da operação, 

sendo que 1% será destinado ao FECP, instituído pela Lei nº 
4.056/2002 . 

Decreto nº 35.418/2004 Prazo indeterminado 
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41 Pescado 

A base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação 
com pescado, não incluído na cesta básica de que trata o Decreto nº 
32.161/2002 , sofrerá a incidência do percentual de 8% sobre o valor 
da operação, sendo que 1% será destinado ao adicional do FECP. 

Decreto nº 27.260/2000 Prazo indeterminado 

42 
Pneumáticos novos de borracha (posição 

40.11 da TIPI) e câmaras-de-ar de borracha 
(posição 40.13 da TIPI) 

Nas operações interestaduais promovidas por estabelecimentos 
fabricantes e importadores, em que a receita bruta decorrente da 

venda dessas mercadorias esteja sujeita ao pagamento das 
contribuições para os PIS/Pasep e da Cofins, a base de cálculo do 
ICMS fica reduzida do valor resultante da aplicação dos seguintes 

percentuais: 
a) 4,90%, na hipótese de mercadoria saída das Regiões Sul e 

Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo, para as Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e o Estado do Espírito Santo; 

b) 5,19%, na hipótese de mercadoria saída das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste ou do Estado do Espírito Santo para 

quaisquer Unidades da Federação, bem como mercadoria saída das 
Regiões Sul e Sudeste para essas mesmas regiões, exceto para o 

Estado do Espírito Santo. 

Convênio ICMS nº 10/2003 

Até 31.07.2009 conforme 
oConvênio ICMS nº 138/2008 e 

da Portaria ST nº 557/2009 

43 Pólo de Alumínio do Rio de Janeiro 

Redução da base de cálculo do ICMS em 100% nas operações 
internas realizadas entre os estabelecimentos industriais localizados 
na área do Pólo de Alumínio do Rio de Janeiro e nas importações de 

matérias-primas, insumos e demais materiais secundários que 
integrem o processo produtivo. 

Decreto nº 33.980/2003 
De 30.09.2003 ao último dia útil 

do décimo ano subsequente 
(31.12.2013) 

44 Porto de Sepetiba Redução de até 100% da base de cálculo do ICMS. Lei nº 4.174/2003 Tempo sugerido pela Comissão 
de Avaliação 

45 Prestação de serviço de radiochamada 

Redução da base de cálculo do ICMS nas prestações do serviço de 
radiochamada, de tal forma que a incidência do imposto resulte no 

percentual mínimo de: 
I - 5%, até 31.07.2002; 

II - 7,5%, de 01.08.2002 a 31.12.2002; 
III - 10%, a partir de 01.01.2003. 

Convênio ICMS nº 86/1999 e 
art. 6º do Livro X do RICMS-

RJ/2000 
Prazo indeterminado 

46 Prestação de serviço de telecomunicação - 
serviço 0800/800 (call center) 

Redução da base de cálculo do ICMS incidente nas chamadas 
franqueadas do serviço telefônico público - serviço 0800/800, utilizado 

por centro de atendimento ao cliente (call center) localizado no 
interior do Estado do Rio de Janeiro, assim entendido o que se situa 
fora da região metropolitana, de forma que a carga tributária resulte 

no percentual de 15%. 

Decreto nº 26.275/2000 Prazo indeterminado 

47 
Produto farmacêutico, de perfumaria, de 
toucador ou de higiene pessoal e demais 

produtos indicados na Lei federal nº 

Nas operações interestaduais com os produtos indicados no caput do 
art. 1 .º da Lei nº 10.147/00 , destinados a contribuintes, a base de 
cálculo do ICMS será deduzida do valor das contribuições para o 
PIS/Pasep e da COFINS referente às operações subseqüentes 

Convênio ICMS nº 34/2006 Prazo indeterminado 
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10.147/00 cobradas englobadamente na respectiva operação. 
A dedução corresponderá ao valor obtido pela aplicação de um dos 
percentuais a seguir indicados, sobre a base de cálculo de origem, 

em função da alíquota interestadual referente à operação: 
a) com produto farmacêutico relacionado na alínea "a" do inciso I do 

caput do art. 1º da Lei nº 10.147/00 , com alíquota: 
a.1) de 7% - 9,34%; 

a.2) de 12% - 9,90%; 
b) com produto de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal 
relacionado na alínea "b" do inciso I do caput do art. 1º da Lei nº 

10.147/00 , com alíquota: 
b.1) de 7% - 9,90%; 

b.2) de 12% - 10,49%. 

48 Produtos farmacêuticos e medicinais de 
uso humano 

Redução da base de cálculo em 10%, não podendo resultar em carga 
de ICMS inferior a 7%, nas operações internas dos produtos 

farmacêuticos e medicinais de uso humano, tais como os 
relacionados abaixo: 
a) adoçante artificial; 

b) albumina; 
c) colírio oftalmológico; 
d) contraste radiológico; 

e) fitoterápico; 
f) hidratante (emoliente ou antiséptico); 

g) homeopático; 
h) laxante; 

i) oficinal (mercúrio cromo, iodo, água oxigenada, elixir paregórico 
etc); 

j) óleo mineral medicinal; 
l) plasma humano; 

m) produto dermatológico medicinal; 
n) produto odontológico; 

o) sabão, sabonete, xampu, pasta, loção e talco (medicinais); 
p) solução para lentes de contato; 

q) solução parenteral glicosada ou isotônica. 

Anexo II do Livro II do 
RICMS-RJ/2000 e Decreto nº 

38.122/2005 
Prazo indeterminado 

49 Produtos de informática 

A base de cálculo do ICMS nas operações realizadas com os 
produtos de informática relacionados no Anexo Unico do Decreto nº 

27.308/2000 , nas operações internas e de importação, sofrerá a 
incidência do percentual de 13% do valor da operação, sendo que 1% 
será destinado ao adicional do Fundo da Lei estadual nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 27.308/2000 Prazo indeterminado 

50 
Programa Especial de Desenvolvimento 
Industrial das Regiões Norte e Noroeste 

Fluminense- Rionorte/Noroeste 

A base de cálculo do imposto incidente nas operações realizadas por 
indústrias estabelecidas nas Regiões Norte e Noroeste do Estado, 
com as mercadorias relacionadas abaixo, fica reduzida de tal forma 
que a carga tributária resulte no percentual de 7% sobre o valor da 

operação: 

Decreto nº 26.140/2000 Prazo indeterminado 
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a) concentrados de abacaxi, goiaba e maracujá; 
b) sucos de abacaxi, goiaba e maracujá; 

c) compota de abacaxi; 
d) coco e demais culturas agrícolas tradicionais da região. 

51 Programa para computador (software) não 
personalizado 

A base de cálculo do ICMS nas operações realizadas com programa 
de computador (software) não personalizado corresponderá ao dobro 
do valor de mercado de seu suporte físico (CD, disquete ou similar). 
Em qualquer hipótese, será devido o adicional referente ao FECP, 

instituído pela Lei nº 4.053/2002 . 

Decreto nº 27.307/2000 Prazo indeterminado 

52 
Queijaria Escola do Instituto Fribourg - 

Nova Friburgo - sociedade sem fins 
lucrativos 

Redução em até 90% da base de cálculo do ICMS nas saídas dos 
produtos fabricados pela Queijaria Escola Instituto Fribourg - Nova 

Friburgo, sociedade sem fins lucrativos. 

Convênio ICMS nº 
132/1993 e Resolução SEEF 

nº 2.389/1994 

Até 31.12.2012, de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

53 Riograf - Programa de Desenvolvimento do 
Setor Gráfico no Estado do Rio de Janeiro 

Redução da base de cálculo do imposto na proporção de 33,33% nas 
operações de saídas internas de produtos gráficos, de forma que a 

incidência do imposto resulte no percentual de 12% sobre o valor da 
operação, para todas as gráficas instaladas ou que venham a ser 

relocadas e modernizadas no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei nº 4.344/2004 Prazo indeterminado 

54 
Riolog - Programa de Fomento ao 
Comércio Atacadista e Centrais de 

Distribuição do Estado do Rio de Janeiro 

Concede à empresa enquadrada no Riolog redução de base de 
cálculo do imposto nas operações internas, de forma que a incidência 

do ICMS resulte no percentual de 13%, sendo 1% destinado ao 
FECP, criado pela Lei nº 4.056/2002 . 

Decreto nº 36.453/2004 Prazo indeterminado 

55 
Saídas internas destinadas às empresas da 
administração indireta do Estado do Rio de 

Janeiro 

Concede às empresas com sede no Estado do Rio de Janeiro 
redução da base de cálculo do imposto, nas operações internas de 

saída destinadas às empresas de economia mista e demais 
entidades integrantes da administração indireta com controle do 

Governo estadual, de forma que a incidência do imposto resulte no 
percentual de 1%, o qual será destinado ao FECP, criado pela Lei nº 

4.056/2002 . 

Decreto nº 37.601/2005 Prazo indeterminado 

56 Serviço de televisão por assinatura 

Redução da base de cálculo do imposto na prestação de serviço de 
televisão por assinatura, de tal forma que a incidência do imposto 

resulte no percentual de: 
a) 5% até 31.12.1999; 

b) 7,5% de 1º.01 a 31.12.2000; 
c) 10% a partir de 1º.01.2001. 

Convênio ICMS nº 57/1999 e 
Decreto nº 26.210/2000 Prazo indeterminado 

57 Setor de Agronegócio e da Agricultura 
Familiar Fluminense 

a) para a agroindústria artesanal, concede redução em 100% da base 
de cálculo do imposto nas operações internas de saída do produto, 

presumindo-se crédito tributário de 7% para o adquirente 
comerciante; 

b) para flores, plantas ornamentais naturais, produtos orgânicos e 
produtos artesanais concede redução em 100% da base de cálculo 

Lei nº 4.177/2003 e Decreto 
nº 35.033/2004 

Prazo indeterminado 
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do imposto nas operações internas de saída; 
c) para os produtos agrícolas semiprocessados produzidos por novas 
unidades fabris e pelas já existentes, localizadas no Estado do Rio de 
Janeiro, concede redução para 1/3 da base de cálculo do imposto nas 

operações internas de saída; 
d) para frutas, legumes, verduras, grãos, produtos lácteos, produtos 

cárneos, pescados de aqüicultura e hortaliças modificadas, 
produzidas no Estado do Rio de Janeiro, concede redução em 100% 
da base de cálculo do imposto nas operações internas dos produtos 

listados, desde que destinadas a indústria de processamento de 
produtos agropecuários localizada no território fluminense; 

e) para frutas, legumes, verduras, grãos, produtos lácteos, produtos 
cárneos, pescados de aqüicultura e hortaliças modificadas, 

produzidas no Estado do Rio de Janeiro; 
f) para produtos, subprodutos e derivados originários do 

processamento industrial por Cooperativas Agropecuárias 
estabelecidas neste Estado, reduz para 1/3 da base de cálculo do 
imposto incidente nas operações internas de saída realizadas pela 

cooperativa. 

58 Setor de reciclagem e setor metal-mecânico 
de Nova Friburgo 

Redução da base de cálculo do ICMS das empresas do setor metal 
mecânico de Nova Friburgo, na proporção de 33,33%, nas operações 
de saídas internas, de forma que a incidência do imposto resulte no 

percentual de 12% sobre o valor da operação. 

Lei nº 4.178/2003 

Período compreendido entre a 
data da publicação do ato 

concessivo e o último dia útil do 
10º ano subseqüente 

59 Setor óptico 

Redução da base de cálculo do ICMS, na operação interna de saída, 
de tal forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 

13%, sendo que 1% será destinado ao FECP, instituído pela Lei nº 
4.056/2002 . 

Decreto nº 36.448/2004 e 
Resolução SER nº 350/2006 

Período compreendido entre 
30.10.2004 e o último dia útil de 

2014 

60 Setor químico 
Redução da base de cálculo do ICMS, na operação de saída interna, 
de forma que a incidência do imposto resulte no percentual de 12%, 

sendo 1% destinado ao FECP, instituído pela Lei nº 4.056/2002 . 
Decreto nº 40.286/06 

Período compreendido entre 
06.11.2006 e o último dia útil do 

ano de 2016 

61 Tijolo, tijoleira, tapa-viga e telha 

Redução em 24,44% da base de cálculo do imposto nas saídas 
internas dos produtos abaixo indicados, classificados nos seguintes 

códigos da NBM/SH: 
a) tijolos cerâmicos, não esmaltados nem vitrificados - 6904.10.0000; 

b) tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas 
(complementos de tijoleira) de cerâmica não esmaltada nem 

vitrificada - 6904.90.0000; 
c) telhas cerâmicas, não esmaltadas nem vitrificadas - 6905.10.0000. 

Convênio ICMS nº 50/1993 e 
Resolução SEEF nº 

2.305/1993 

Até 31.12.2012, de acordo com 
a Portaria ST nº 651/2010 , 

Anexo I 

62 Trigo - Tratamento tributário 
Redução da base de cálculo do imposto, de modo que o ICMS devido 

resulte numa carga tributária equivalente a 7% sobre o valor da 
operação. 

Decreto nº 38.938/2006 Prazo indeterminado 
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63 Veículo automotor 

Na operação interna e de importação com veículo automotor novo 
classificado nos códigos da NBM/SH, indicados nos Anexos I e II do 
Livro XIII do Decreto nº 27427/2000 , a base de cálculo do ICMS é 
reduzida de forma que a carga tributária corresponda à aplicação 

direta da alíquota de 12% sobre o valor da operação, sendo 
dispensada a discriminação, na nota fiscal, do valor referente à base 

de cálculo reduzida. 

Livro XIII do RICMS-RJ/2000 Prazo indeterminado 

64 Veículo de duas rodas motorizado 

Redução da base de cálculo do ICMS nas operações internas e de 
importação com veículo novo de duas rodas motorizado classificado 

na posição 8711 da NBM/SH, de forma que a carga tributária 
corresponda à aplicação direta de 12% sobre o valor da operação. 

Livro XIII, Título I, do RICMS-
RJ/2000 

Prazo indeterminado 

65 Malte, cevada e lúpulo 

Redução da base de cálculo na importação de malte, cevada e 
lúpulo, por contribuinte que firmar Termo de Acordo com o Estado do 
Rio de Janeiro, de tal forma que a incidência do imposto resulte no 

percentual de 3%, sendo que 1% será destinado ao Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais instituído pela Lei 

nº 4.056/2002 . 
A redução de base de cálculo somente se aplica na hipótese em que 

o descarregamento, a importação e o desembaraço aduaneiro 
ocorram em portos ou aeroportos do Estado do Rio de Janeiro 

localizados fora da Região Metropolitana. 
O tratamento tributário especial não se aplica às importações 

realizadas: 
a) por trading companies; 

b) por conta e ordem de terceiros; 
c) por quem não tenha a posse ou a propriedade de instalações 

adequadas e suficientes para a armazenagem do produto importado 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Decreto nº 41.860/2009 Último dia útil de 2021 

 


