
• Esta tabela foi produzida pela equipe técnica da A2M Consultoria por solicitação da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC. Para adoção de

quaisquer medidas, favor consultar a legislação pertinente em vigor.

• Nas planilhas individuais de cada UF, bem como na planilha "PIS.COFINS", estão sinalizados em amarelo os produtos afetos ao setor de HPPC.

VERSÃO 3 - 04/04/2018
PESQUISA: PRODUTOS INSERIDOS NO CONCEITO DE CESTA BÁSICA (PIS/COFINS E ICMS)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Utilizou-se como fonte de pesquisa a legislação de PIS/COFINS, o Regulamento de ICMS (RICMS) de cada Unidade Federada (UF), bem como as legislações correlatas até a data de 31/01/2018.

• As planilhas individuais de cada UF contêm informações sobre os produtos inseridos no conceito de Cesta Básica, bem como as respectivas bases legais.

• Importante considerar que esta pesquisa foi realizada dentro da complexidade dos diversos RICMS e respectivas legislações. Portanto, recomenda-se, para segurança da informação, consultar as

respectivas bases legais, já que, apesar de todo critério aplicado, podem haver inconsistências pontuais.
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ITEM DESCRIÇÃO/NCM

I
Adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,

aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;

II Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas;

III
Sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica

utilizados em sua produção;

IV Corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;

V Produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;

VI Inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da TIPI;

VII Produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI; e

IX Farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI;

X Pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI;

XI

Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos

lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se

destinam ao consumo humano;

XII Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino;

XIII Soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano.

XIV Farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi;

XV Trigo classificado na posição 10.01 da Tipi;

XVI Pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi.

XVIII Massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi. 

XIX

Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal classificados nos seguintes códigos da TIPI:

a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1;

b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada nos códigos 0210.99.00;

c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código 0206.80.00

XX

Peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI:

a) 03.02, exceto 0302.90.00;

b) 03.03 e 03.04.

PRODUTOS DA CESTA BÁSICA

TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA 0% (ZERO) PELO PIS/COFINS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO E SOBRE A RECEITA BRUTA DE VENDA NO MERCADO INTERNO
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ITEM DESCRIÇÃO/NCM

PRODUTOS DA CESTA BÁSICA

TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA 0% (ZERO) PELO PIS/COFINS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO E SOBRE A RECEITA BRUTA DE VENDA NO MERCADO INTERNO

XXI Café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi; 

XXII Açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi;

XXIII Óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da Tipi; 

XXIV Manteiga classificada no código 0405.10.00 da Tipi;

XXV Margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi;

XXVI Sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da Tipi;

XXVII Produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da Tipi;

XXVIII Papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da Tipi;

Fundamentação Legal: Art. 1º da Lei nº 10.925/2004 (Com alterações promovidas pela Lei nº 12.839/2013).
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CONVÊNIO ICMS 128/94

Publicado no DOU de 24.10.94.

Ratificação Nacional: DOU de 09.11.94 pelo Ato COTEPE-ICMS12/94 .

Dispõe sobre tratamento tributário para as operações com as mercadorias que compõem a cesta básica.

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 28ª Reunião

Extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Brasília, DF, no dia 20 de outubro de 1994, tendo em vista o disposto na Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a estabelecer carga tributária mínima de 7% (sete por cento) do ICMS nas saídas

internas de mercadorias que compõem a cesta básica.

§ 1º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a não exigir a anulação proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo 

Único do Convênio ICM 66/88 , de 14 de dezembro de 1988, nas operações de que trata o caput desta cláusula.

§ 2º A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionada ao cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações instituídas pela

legislação de cada unidade federada.

Cláusula segunda O disposto neste Convênio não se aplica às unidades federadas que tenham adotado, até a data deste Ato, para as operações

internas, carga tributária inferior a 12% (doze por cento) e em relação, somente, ao produto beneficiado com a referida redução.

Cláusula terceira Fica convalidado o procedimento adotado pelas unidades da Federação, no tocante à redução da carga tributária dos produtos

que compõem a cesta básica, até a data do início da vigência deste Convênio.

Cláusula quarta Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, ficando revogado o Convênio ICMS 139/93 , de 9 de

dezembro de 1993.

Brasília, DF, 20 de outubro de 1994.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. 1006 Arroz 7%

2. 0713.3 Feijão 7%

3.

02.01

02.02

02.03

02.04

02.06

10.00

02.06.2

Carnes e miudezas comestíveis de animais da espécie bovina, caprina, e suínas, frescas, 

resfriadas ou congeladas, da produção interna
7%

4.
0207.11.00 

0207.12.00

Frango ou galinha não cortados em pedaços, frescos ou congelados, temperados ou 

não, da produção inerna
7%

5.

0402.10

0402.21.10

0402.21.20

1901.10.10

Leite em pó integral, parcialmente desnatado e desnatado,composto lácteo 7%

6. 19.05 Pão, bolacha e biscoito, da produção interna 7%

7. 0901.2 Café da produção interna 7%

8. 1701
Açúcar de cana, sem adição de aromatizantes ou corantes excluídos: açúcar de 

confeiteiro, orgânico, demerara, mascavo, light e outros açúcares de cana especiais
7%

9. 1106.20.00 Farinha de mandioca da produção interna 7%

10. 1507.90.11 Oléo de soja 7%

11. 0407.21.00 Ovos de galinha, frescos e conservados para consumo 7%

12.
1902.11.00

1902.19.00
Macarrão tipo espaguete 7%

13. 2501.00.20 Sal de cozinha (sal de mesa) 7%

14.
0302

0303
Peixes frescos, refrigerados ou congelados, da produção interna 7%

15.
07

08
Produtos hortícolas, frutas, legumes e verduras em estado natural, observado o inciso II 7%

16.

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

Produtos lácteos da produção interna 7%

17. 1101.00.10 Farinha de trigo embalada em sacos de 25 ou 50 quilogramas 7%

18. 1901.20.00 Pré-mistura para pão francês 7%

19. 4820.20.00 Caderno 7%

ACRE
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

ACRE

20. 9608.10.00 Caneta esferográrica 7%

21. 9609.10.00 Lápis de uso escolar 7%

22. 4016.92.00 Borrachas de apagar 7%

23. 3004.90.45 Paracetamol 7%

24. 3004 Dipirona 7%

Fundamentação Legal: Arts. 184-G e 184-H do RICMS/AC.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Açúcar cristal, em embalagem de até 2 (dois) quilogramas 7%

2. - Arroz 7%

3. - Biscoito e bolacha popular, excetuados os recheados, vitaminados e/ou aromatizados 7%

4. - Café torrado, moído ou solúvel 7%

5. - Colorau 7%

6. - Farinha de milho e fubá de milho 7%

7. - Farinha de mandioca 7%

8. - Feijão 7%

9. - Leite em pó, em embalagem de até 2 quilogramas 7%

10. - Leite pasteurizado, tipos 'B' e 'C' 7%

11. - Macarrão comum, ou apenas com sêmola, do tipo espaguete 7%

12. - Margarina ou creme vegetal, acondicionado em embalagem de até 500 gramas 7%

13. - Óleo comestível de soja 7%

15. - Sal de cozinha 7%

16. - Vinagre 7%

17. - Sardinha em lata 7%

18. - Flocos de milho pré-cozido 7%

ALAGOAS

Fundamentação Legal: Item 20 do Anexo II do RICMS/AL.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO EMBALAGEM CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1 1006.30.21

Arroz Branco - polido tradicional, desde que não adicionado de

outros elementos e de temperos diversos, excluído o arroz das

variedades asiáticas e o arbóreo

inferior ou igual a 1 kg 4%

2 0713.33.99 Feijão Carioquinha inferior ou igual a 1kg 4%

3 1507.90.11 Óleo Comestível de Soja Refinado

em recipientes com capacidade inferior

ou igual a 1 litro, exceto as embalagens

individuais de conteúdo inferior ou igual

a 15 mililitros

4%

4
1517.90

1517.10.00
Margarina e Creme Vegetal

recipiente de conteúdo inferior ou igual

a 250 g, exceto as embalagens

individuais de conteúdo inferior ou igual

a 10 g

4%

5 2501.00.20
Sal de Cozinha, de mesa ou refinado sem mistura com grãos,

sementes ou temperos diversos
inferior ou igual a 1 kg 4%

6
1701.1

1701.99.00

Açúcar, cristal, não orgânico, sem adição de aromatizantes ou de

corantes

inferior ou igual a 1 kg, exceto as

embalagens contendo envelopes

individualizados (sachês) de conteúdo

inferior ou igual a 10 g

4%

7 1602.50.00 Fiambre de Carne Bovina com peso líquido de até 320 g 4%

8 1602.50.00 Conserva de Carne Bovina em lata com peso líquido de até 320 g 4%

9 1601.00.00 Salsicha em lata com peso líquido de até 180 g 4%

10 0901.2 Café Torrado e Moído de conteúdo inferior ou igual a 250 g 4%

11

0402.1

0402.2

0402.9

Leite em Pó Integral de conteúdo inferior ou igual a 400 g 4%

12 1902.1
Massa Alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas,

nem preparadas de outro modo
inferior ou igual a 500 g 4%

13
1905.31.00

1905.90.20
Biscoitos e Bolachas do tipos "cream cracker" e "água e sal" inferior ou igual a 400g 4%

14 2002.90.90 Extrato de Tomate de conteúdo inferior ou igual a 340g 4%

15 1108.14.00 Fécula de mandioca inferior ou igual a 1kg 4%

16 3401.19.00 Sabão em barra para limpeza inferior ou igual a 1kg 4%

17 2828.90.11 Água Sanitária de conteúdo inferior ou igual a 1 litro 4%

18 3402.20.00 Detergente Líquido para lavagem conteúdo inferior ou igual a 500 ml 4%

19 3401.20.90 Sabão em pó para lavar roupa saco plástico inferior ou igual a 500g 4%

AMAZONAS
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO EMBALAGEM CARGA TRIBUTÁRIA (%)

AMAZONAS

20 4818.10.00 Papel Higiênico de folha simples de conteúdo igual ou inferior a 4 rolos 4%

21 3401.11.90 Sabonete em Barra de conteúdo inferior ou igual a 90g 4%

22 3306.10.00 Creme Dental conteúdo inferior ou igual a 90g 4%

Fundamentação Legal: Decreto nº 37.788/2017 e Resolução nº 0011/2017 – GSEFAZ.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 7%

2. 207 Aves vivas, frescas, resfriadas e congeladas 7%

3. - Café torrado e moído 7%

4. 01701 a 01702 Açúcar de cana 7%

5. -
Carnes frescas, resfriadas e congeladas, de origem bovina, bufalina, 

caprina, ovina e suína
7%

6. -
Carnes frescas, resfriadas e congeladas de animais silvestres amazônicos, 

criados em cativeiros
7%

7. 1601 Enchidos e semelhantes 7%

8. - Farinha de mandioca 7%

9. - Leite em pó e in natura 7%

10. - Margarina e creme vegetal 7%

11. - Manteiga 7%

12. - Óleos comestíveis 7%

13. - Sabão em barra e em pó 7%

14. - Sal comum 7%

15. - Feijão 7%

16. - Ovos 7%

17. - Creme e escova dental 7%

18. - Sabonete sólido 7%

19.
3305.10.00

3305.90.00
Xampu e condicionador de cabelo 7%

20. 3307.20 Desodorante antiperspirante 7%

21. - Papel higiênico 7%

22. - Fósforo 7%

23. - Palha de aço 7%

24. - Pães, fubá de milho 7%

25. - Alho 7%

26. - Farinha de trigo 7%

27. 1905.3 a 1905.90.20 Bolacha e biscoito 7%

28. 1905.20.90 Bolo 7%

29. - Macarrão 7%

30. - Sardinha e carne em lata 7%

31. - Charque 7%

32. - Vinagre 7%

AMAPÁ
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

AMAPÁ

33. - Batata 7%

34. - Gás liquefeito de petróleo - GLP até 13 kg 12%

35. - Gás de cozinha derivado de gás natural - GLP/GN até 13 kg 12%

36. - Ouro em estado bruto 7%

Fundamentação Legal: Art. 25, inciso III, alínea "j" e § 3º, do RICMS/AP.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 7%

2. - Feijão 7%

3. - Milho 7%

4. - Macarrão 7%

5. - Sal de cozinha 7%

6. - Farinha 7%

7. - Fubá de milho 7%

8. - Farinha de mandioca 7%

1. -

Leite pasteurizado do tipo especial, contendo 3,2% de gordura, dos tipos A e

B, e de leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, contendo 2,0% de

gordura (Conv. ICMS 25/83)

0%

2. - Farinha de mandioca (Conv. ICMS 59/98) 0%

3. - Arroz e feijão 0%

4. - Sal de cozinha, fubá de milho e farinha de milho 0%

6. -
Castanha de caju e mel de abelhas realizadas por produtores rurais, suas

associações ou cooperativas
0%

7. -

Aves vivas efetuadas por produtor rural e destinadas à CÁRITAS BRASILEIRA,

para posterior doação a famílias assentadas e pré-assentadas neste Estado,

com o objetivo de promoção da segurança alimentar e nutricional

0%

8. -

Produtos não comestíveis, exceto couro, resultantes do abate de aves e de

gado bovino, bufalino e suíno, realizadas por abatedouro que atenda as

disposições da legislação sanitária federal ou estadual

0%

9. -

Pescado, realizada por pescador profissional artesanal devidamente

classificado no Registro Geral da Pesca da Secretaria Especial de Aquicultura

e Pesca da Presidência da República, bem como as operações internas

subseqüentes com o mesmo produto

0%

BAHIA

Fundamentação Legal: Art. 16, inciso I da Lei nº 7.014/96 c/c Arts. 265 e 268 do RICMS/BA.

PRODUTOS CONTEMPLADOS POR ISENÇÃO - SAÍDAS INTERNAS
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. Arroz 7%

2. Açúcar 7%

3. Aves e ovos 7%

4.
Banana, mamão, abacate, jaca, manga, laranja, melão, melancia, maracujá,

abóbora, tomate e pimentão
7%

5. Banha de porco 7%

6. Café torrado e moído 7%

7. Carne bovina, bufalina, caprina, ovina e suína 7%

8. Farinha, fubá de milho, flocos de milho, flocão de milho e cuscuz de milho 7%

9. Fécula de mandioca 7%

10. Leite in natura e pasteurizado do tipo longa vida 7%

11. Margarina e creme vegetal 7%

12. 0409.00.00 Mel de abelha em estado natural 7%

13. Óleo comestível de soja, de algodão e de palma 7%

14. Pescado, exceto molusco, crustáceo, salmão, bacalhau, hadoque e rã 7%

15.
Queijo de coalho produzido artesanalmente por pequeno produtor cadastrado

pelo Fisco, na forma da alínea "e" do inciso II do artigo 92 do RICMS/CE
7%

16. Sabão em barra 7%

17. Sal 7%

18. Leite em pó 7%

19. 1604.13.10 Sardinha 7%

20. 2519.10 Areia e cal virgem 7%

21. 6905.10.00 Telha (NCM 6905.10.00), exceto de amianto 7%

22. 6904.10.00 Tijolo, exceto os de PM-furado 7%

23. 6908.10.00 Cerâmica tipo "c" 7%

CEARÁ
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

CEARÁ

Antenas parabólicas 7%

25.

Produtos resultantes de reciclagem de plástico, papel, papelão, resíduos

sólidos da construção civil e outros materiais recicláveis, desde que possuam a

Certificação do Selo Verde emitida pela Superintendência Estadual do Meio

Ambiente (SEMACE) e contenham, na sua composição, no mínimo, o

percentual de insumos reutilizados definidos em ato do Secretário da Fazenda

7%

26.
Produtos de informática, conforme definidos em ato específico do Secretário

da Fazenda
7%

27. Bicicleta para uso em vias públicas, com valor de até 1.000 (mil) Ufirces 7%

28. Peças para bicicletas, com valor até 100 (cem) Ufirces 7%

29. Capacete para motos 7%

30. Protetor dianteiro e traseiro para motos 7%

31. Creme dental 7%

32. Escova dental 7%

33. Fraldas 7%

34. Papel higiênico 7%

35. Soro fisiológico 7%

36. Insulina NPH 7%

37. Dipirona (genérico) 7%

38. Ácido acetilsalicílico (genérico) 7%

39. Água sanitária 7%

Material escolar especificado abaixo:

1. caderno (NCM 4820.20.00);

2. caneta (NCM 9608.10.00);

3. lápis comum e de cor (NCM 9609.10.00);

4. borracha de apagar (NCM 4016.92.00);

5. apontador;

6. lapiseira (NCM 9608.40.00);

7. agenda escolar;

8. cartolina;

9. papel;

10. régua;

11. compasso;

12. esquadro;

13. transferidor;

-24. 7%
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

CEARÁ

40. Detergente 7%

41. Desinfetante 7%

42. Álcool em gel antisséptico 7%

43.
Produtos orgânicos com Selo Verde, conforme o disposto em decreto

específico
7%

44. - Absorvente 12%

45. - Desodorante para uso axilar 12%

46. - Sabonete sólido 12%

47. - Xampu 12%

Fundamentação Legal: Art. 41 do RICMS/CE.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Açúcar cristal 12,71%

2. - Alho 12,71%

3. - Arroz 12,71%

4. - Aves vivas 12,71%

5. - Café torrado e moído 12,71%

6. - Charque 12,71%

7. - Creme vegetal 12,71%

8. - Extrato de tomate 12,71%

9. - Farinha de mandioca 12,71%

10. - Farinha de trigo, inclusive a pré-misturada 12,71%

11. - Feijão 12,71%

12. -
Gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, bem como as carnes 

resultantes do abate, simplesmente resfriadas ou congeladas
12,71%

13. - Halvarina 12,71%

14. - Leite pasteurizado tipo "C" 12,71%

15. - Macarrão espaguete comum 12,71%

16. - Margarina vegetal 12,71%

17. - Óleo de soja 12,71%

18. - Rapadura 12,71%

19. - Sal refinado 12,71%

20. - Sardinha em lata 12,71%

21. - Trigo 12,71%

22. - Pão francês 7,41%

DISTRITO FEDERAL

Fundamentação Legal: Art. 7 c/c item 11 do Caderno II do Anexo I do RICMS/DF.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 7%

2. - Feijão 7%

3. - Fubá de milho 7%

4. - Farinha de mandioca 7%

5. - Revogada 7%

6. - Revogada 7%

7. - Peixes, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e salmão 7%

8. - Sal de cozinha 7%

9. - Revogada 7%

10. - Açúcar 7%

11. - Óleo comestível de qualquer espécie, exceto azeites 7%

12. - Café torrado ou moído 7%

13. - Alho em estado natural 7%

14. -
Até 31/12/2018, farinha de trigo, misturas pré-preparadas de farinha de trigo e

misturas para bolos e pizzas
7%

ESPÍRITO SANTO

Fundamentação Legal: Art. 70, inciso IX do RICMS/ES.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Açúcar 7%

3. - Café torrado ou moído 7%

4. - Farinha de arroz 7%

5. - Farinha de milho 7%

6. - Farinha de mandioca 7%

7. - Farinha de trigo 7%

9. - Fubá 7%

10. - Macarrão 7%

11. - Margarina vegetal 7%

12. - Manteiga de leite 7%

13. - Rapadura 7%

14. - Pão francês 7%

15. - Polvilho 7%

16. - Queijo tipo minas 7%

17. - Queijo frescal 7%

18. - Requeijão 7%

19. - Óleo vegetal comestível, exceto o de oliva 7%

20. - Vinagre 7%

21. - Fósforo 7%

22. - Sal iodado 7%

23. - Absorvente higiênico 7%

24. - Dentifrício 7%

25. - Escova de dente, exceto a elétrica 7%

26. - Papel higiênico 7%

27. - Sabonete 7%

28. - Água sanitária 7%

29. - Desinfetante de uso doméstico 7%

30. - Sabão em barra 7%

31. - Vassoura, exceto a elétrica 7%

GOIÁS

Fundamentação Legal: Art. 8, inciso XXXIII do Anexo IX do RCTE/GO.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Açúcar 12%

2. - Arroz 12%

3. - REVOGADO -

4. - Café 12%

5. - Creme dental 12%

6. - Farinha e fécula de mandioca 12%

7. - Farinha e amido de milho 12%

8. - Farinha de trigo 12%

9. - Feijão 12%

10. - Leite 12%

11. - Macarrão 12%

12. - Margarina 12%

13. - Óleo comestível 12%

14. - Pão 12%

15. - Sabão em barra 12%

16. - Sal 12%

17. - Sardinha em lata 12%

19. - Arroz 12%

18. - Feijão 12%

20. - Açúcar refinal e cristal 12%

21. -
Leite em pó ou pasteurizado líquido, incluído o que sofreu tratamento

térmico de ultrapasteurização (UHT)
12%

22. - Café torrado ou moído 12%

23. - Sal de cozinha 12%

24. -

Gado, ave e peixes, be como os produtos comestíveis resultantes de sua

matança, em estado natural, resfriado ou congelado, incluindo-se neste

item ovos de galinha

-

25. - Pão francês de até 200g 12%

26. - Óleo comestível 12%

27. - Farinha e fécula de mandioca 12%

28. - Farinha de trigo 12%

29. - Massa de macarrão desidratada 12%

30. - Sardinha em lata 12%

31. - Alho -

MARANHÃO

ITENS INSERIDOS NA CESTA BÁSICA POR MEIO DA LEI Nº 10.467/16
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

MARANHÃO

32. -
Margarina vegetal, inclusive creme vegetal, acondicionada em

embalagem de até 500 gramas
12%

33. - Farinha e amido de milho 12%

34. - Escova dental -

35. - Creme dental 12%

36. - Sabonete

37. - Papel higiênico

38. - Vinagre -

39. - Preparado antissolar com fator de proteção igual ou superior a 30 (trinta) -

40. -
*Repelente de insetos com ao menos um dos componentes com

lcaridina, DEET ou IR 3535, em sua composição
-

41. - Sabão em barra 12%

Fundamentação Legal: Art. 27 c/c art. 1º, inciso VII do Anexo 1.4 do RICMS/MA e Lei nº 10.467/2016.

OBS: Os produtos sinalizados em vermelho são os produtos inseridos na cesta básica por meio da Lei nº 10.467/2016, que já estavam contidos no

RICMS/MA, no âmbito da cesta básica, para efeitos da aplicação de carga tributária no percentual de 12%. 

Com relação aos demais produtos, não há, na Lei nº 10.467/2016, previsão para aplicabilidade de carga tributária de 12%.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 7%

2. - Farinha de milho 7%

3. - Fubá de milho 7%

4. -
Produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino ou suíno, em

estado natural, resfriados ou congelados
7%

6. - Carne bovina ou suína, salgada ou seca 7%

7. - Aves de corte destinadas ao abate ou a consumidor final 7%

8. -
Gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, destinados ao abate ou ao

consumidor final
7%

9. - Leite pasteurizado tipo "A" 7%

10. - Leite pasteurizado tipo "B" 7%

11. - Leite pasteurizado tipo "C" 7%

12. - Leite UHT (UAT) 7%

13. - Farinha de trigo 7%

14. -

Mistura pré-preparada de farinha de trigo classificada no código

1901.20.00 da NBM/SH (com o sistema de classificação adotado a partir

de 1º de janeiro de 1997)

7%

15. - Café torrado em grão 7%

16. - Café torrado moído 7%

17. - Óleo de soja 7%

18. - Óleo de milho 7%

19. - Óleo de amendoim 7%

20. - Óleo de arroz 7%

21. - Óleo de girassol 7%

22. - Óleo de algodão 7%

23. - Rapadura 7%

24. - Manteiga 7%

25. - Sal 7%

26. - Açúcar 7%

27. -
Pão, assim considerado o alimento feito à base de farinha de trigo, água,

fermento e sal ou açúcar
7%

28. - Queijo tipo Minas 7%

29. - Queijo tipo mussarela 7%

30. - Queijo tipo parmesão 7%

31. - Queijo tipo prato 7%

32. - Queijo tipo provolone 7%

33. - Queijo tipo ricota 7%

MINAS GERAIS
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

MINAS GERAIS

34. - Pão de queijo 7%

35. -

Macarrão, talharim e espaguete, não cozidos, não recheados e não

preparados de outro modo, que constituam massa alimentar seca,

classificados na posição 1902.1 da NBM/SH (com o sistema de

classificação adotado a partir de 1º de janeiro de 1997)

7%

36. - Fécula de mandioca 7%

37. - Revogado 7%

38. - Linguiça 7%

39. - Mortadela 7%

40. - Salsicha, exceto em lata 7%

41. -

Derivados de leite relacionados no Capítulo 4 da NBM/SH (com o sistema

de classificação adotado até 31 de dezembro de 1996) produzidos no

Estado

7%

42. -

Produtos da indústria frigorífica, derivados de carne, relacionados nos

Capítulos 2 e 16 da NBM/SH (com o sistema de classificação adotado até

31 de dezembro de 1996)

7%

43. - Ovo industrializado 7%

44. - Mel 7%

45. - Própolis 7%

46. - Geléia real 7%

47. - Chá mate 7%

48. - Leite de soja 7%

49. - Sardinha em lata 7%

50. - Biscoito de maisena 7%

51. - Biscoito de polvilho 7%

53. - Biscoito tipo água e sal 7%

54. - Outros biscoitos não recheados 7%

55. - Iogurte 7%

56. - Queijo petit suiss 7%

57. -

Bebida láctea, assim entendido o produto lácteo resultante da mistura de

leite e soro de leite, adicionado ou não de produtos ou substâncias

alimentícias, gordura vegetal, leite fermentado, fermento lácteo ou de

outros produtos lácteos, devendo, ao final, a base láctea total representar

pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do total de ingredientes do

produto;

7%

58. - Leite fermentado 7%

59. -
Água mineral ou água potável ou natural, engarrafada em embalagem

com volume de 20 litros
7%
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

MINAS GERAIS

60. -

Produtos comestíveis resultantes do abate de aves, exceto os

relacionados no item 62 desta Parte, de peixes ou de gado bufalino,

caprino ou ovino, em estado natural, resfriados ou congelados

7%

61. - Carne bufalina, caprina ou ovina, salgada ou seca 7%

62. -
Produtos comestíveis resultantes do abate de galos e galinhas, inclusive

frangos, perus e peruas, em estado natural, resfriados ou congelados
7%

Fundamentação Legal: Art. 43 c/c Item 19 do Anexo IV (Parte 1) c/c Parte 6 do Anexo IV do RICMS/MG.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 7%

2. - Banha de porco 7%

3. - Feijão 7%

5. - Óleo de soja, refinado e envasado 7%

6. - Peixes frescos ou simplesmente resfriados ou congelados 7%

7. -
Sal (cloreto de sódio), grosso ou refinado, destinado ao consumo humano ou animal,

bem como à industrialização
7%

8. - Mel de produção sul-mato-grossense 7%

9. - Café torrado e moído, exceto quando envasado a vácuo puro 7%

10. - Farinha de trigo e trigo em grão, bem como triguilho e triticale, em grãos 12%

11. - Pães 12%

MATO GROSSO DO SUL

Fundamentação Legal: Art. 52 e 53 do Anexo I do RICMS/MS. 
(Prorrogação do benefício de redução de base de cálculo até 30/04/2019, pelo Decreto nº 14.901/2017)
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Gado em pé das espécies bovina, bufalina, suína, ovina e caprina 7%

2. - Charque (carne seca), carne de sol e linguiça 7%

3. - Sardinha 7%

4. - Óleos comestíveis, exceto de soja 7%

5. - Margarina vegetal 7%

6. -
Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de

outro modo, mesmo com sêmula e/ou ovos
7%

7. -

Bolachas e biscoitos de água e sal, de maisena, de polvilho, tipo cream 

cracker  e outros de consumo popular, desde que, cumulativamente:

1. sejam classificados na posição 1905.31.00

2. não sejam recheados, amanteigados ou adicionados de cacau,

independentemente de sua denominação comercial

7%

8. -
Leite em pó e, ainda, o leite longa vida quando produzido e industrializado

no território mato-grossense
7%

9. - Café moído 7%

10. - Mate e erva-mate 7%

11. - Sal de cozinha 7%

12. - Vinagre 7%

13. - Água natural potável fornecida a grandel por meio de caminhões-tanques 7%

14. -
Mistura pré-preparada de farinha de trigo classificada no código

1901.20.00
7%

15. - Arroz 7%

16. - Feijão 7%

17. - Farinha de trigo, de mandioca e de milho e fubá 7%

18. -
Aves vivas, ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas,

refrigeradas ou congeladas
7%

19. -
Carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína, ovina

e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas
7%

20. - Banha de porco 7%

21. - Óleo de soja 7%

22. - Açúcar 7%

23. - Pão 7%

MATO GROSSO

Fundamentação Legal: Art. 95, inciso II, alínea "c" c/c art. 1º do Anexo V do RICMS/MT.

IMPORTANTE: No Estado do Mato Grosso, o setor de HPPC é tributado, via de regra, pelo Regime de Estimativa Simplificado, sistema de

tributação com aplicação de carga média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Açúcar-de-cana de qualquer espécie ou embalagem; 7%

2. - Arroz; 7%

3. - Café torrado e moído; 7%

4. - Carnes de ave e suína; 7%

6. - Creme vegetal, halvarina e margarina vegetal; 7%

7. - Charque; 7%

8. - Chocolate em pó; 7%

9. - Farinha de mandioca; 7%

10. - Farinha de milho ou fubá; 7%

11. - Feijão; 7%

12. - Leite em pó; 7%

13. - Óleo comestível de soja e de algodão; 7%

14. -
Óleo refinado de palma RBD, oleína de palma RBD, óleo de palmiste RBD,

gorduras em geral e óleo vermelho (red oil);
7%

15. - Sabão em barra; 7%

16. - Sal de cozinha; 7%

17. - Sardinha em conserva; 7%

18. - Vinagre; 7%

19. - Carne em conserva; 7%

20. - Mortadela; 7%

21. - Salsicha em conserva; 7%

22.
1901.10.20

1901.10.30

Preparações para alimentação infantil à base de cereais ou leite, na forma

de farinha, amido ou sêmola;
7%

23.
1901.10.10

1901.90.90
Composto lácteo 7%

PARÁ

Fundamentação Legal: Art. 6º do Anexo III do RICMS/PA.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Feijão 18%

2. - Arroz 18%

3. - Açúcar 18%

4. - Leite 
(1) 0%

5. - Café 18%

6. - Pão 18%

7. - Óleo de soja 18%

8. - Flocos ou Fubá de milho 18%

9. - Ovo (2) 0%

10. - Batata 
(2) 0%

11. - Legumes 
(2) 0%

12. - Frutas 18%

13. - Manteiga 18%

14. - Creme dental 18%

15. - Sabonete 18%

16. - Papel higiênico 18%

17. -
Água mineral natural, água natural, ou água ou água adicionada de sais 

em embalagens retornáveis de 10 (dez) ou 20 (vinte) litros
18%

PARAÍBA

Fundamentação Legal: Lei Estadual nº 10.278/2014 c/c art. 13, inciso IV do RICMS/PB.

Observação: Não obstante a Lei Estadual nº 10.278/2014 listar todos estes produtos no rol da cesta básica, a legislação tributária paraibana não traz

tributação diferenciada para a maioria deles, que acabam por ser submetidos à alíquota modal.

(1) Desde que "in natura" ou pasteurizado, tipos "B" e "C". (Art 5º, XX do RICMS/PB).

(2) Em estado natural, desde que não destinado a industrialização (Art. 5º, XVII do RICMS/PB).
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Feijão -

2. - Farinha de mandioca -

3. - Goma de mandioca -

4. - Massa de mandioca -

5. - Charque -

6. - Fubá de milho ou produto similar que se preste à fabricação de cuscuz -

7. -
Leite em pó: embalado em sacos de até 200g; em embalagem igual ou superior a 25Kg, 

importado do exterior e destinado a posterior acondicionamento em sacos de até 200g
-

8. - Sal de cozinha -

9. - Pescado não enlatado e não cozido, exceto molusco, rã, crustáceo e tilápia -

10. - Margarina vegetal, restringindo-se àquela acondicionada em embalagem de até 500 g

11. - Creme vegetal, restringindo-se àquela acondicionada em embalagem de até 500 g

12. - Sabão em tabletes de até 500g, exceto sabonete -

13. - Sardinha em lata -

14. - Batata inglesa, exceto quando submetida a qualquer processo de industrialização -

15. - Pó para preparo de bebida láctea embalado em sacos de até 200g -

PERNAMBUCO

Fundamentação Legal: Anexo Único do Decreto nº 26.145/2003.

OBS: O Estado de Pernambuco possui uma serie de peculiaridades referentes à carga tributária de produtos inseridos na Cesta Básica, com diferentes tipos de apuração e

benefícios fiscais, que variam conforme a operação. Para verificar, consultar o manual disponibilizado pela SEFAZ/PE no  link abaixo.

https://www.sefaz.pe.gov.br/Publicacoes/Manuais%20de%20Duvidas%20Tributrias%20%20Informativos%20Fiscai/CESTA%20B%C3%81SICA.pdf
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 12%

2. -
Aves vivas ou abatidas e produtos comestíveis resultantes do abate, em

estado natural, congelados, resfriados ou simplesmente temperados
12%

3. - Banha suína 12%

4. - Café em grão cru ou torrado e moído, exceto solúvel ou descafeinado 12%

5. - Feijão 12%

6. - Farinha de mandioca 12%

7. - Flocos, farinha e fubá de milho e de arroz 12%

8. - Fava comestível 12%

9. -

Gado bovino, ovino, caprino, suíno, vivo ou abatido, e produtos

comestíveis resultantes do abate, em estado natural resfriado ou

congelado

12%

10. - Goma e polvilho de mandioca (tapioca) 12%

11. - Hortaliças, verduras e frutas frescas 12%

12. - Leite, inclusive em pó 12%

13. - Mandioca 12%

14. - Milho 12%

15. - Óleo vegetal comestível, exceto de oliva 12%

16. - Ovos 12%

17. - Sal de cozinha (cloreto de sódio) 12%

18. - Soja em grão 12%

19. - Sorgo 12%

20. - Açúcar de cana 12%

21. - Creme vegetal (margarina) 12%

PIAUÍ

Fundamentação Legal: Art. 20, inciso V e §3º do RICMS/PI.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. -
Açúcar e outros adoçantes artificiais ou naturais; arroz em estado natural;

amido de milho; aveia em flocos
0% (ISENÇÃO)

2. -

Café torrado em grão ou moído; carnes e miúdos comestíveis, frescos,

resfriados ou congelados, resultantes do abate de aves, coelhos e gados

bovino, bufalino, suíno, ovino e caprino; chá em folhas

0% (ISENÇÃO)

3. - Erva-mate 0% (ISENÇÃO)

4. -
Farinha de aveia e de trigo; farinha de mandioca e de milho, inclusive pré-

gelatinizada
0% (ISENÇÃO)

5. - Feijão em estado natural; frutas frescas; fubá, inclusive pré-cozido 0% (ISENÇÃO)

6. -
Leite, exceto os concentrados e adicionados de açúcares e edulcorantes e

o longa vida UHT, leite em pó e linguiças
0% (ISENÇÃO)

7. 1902.1

Macarrão e outras massas alimentícias não cozidas, não recheadas ou não

preparadas de outro modo, que constituam massa alimentar seca,

classificada na posição 1902.1 da NBM/SH (sistema adotado até

31/12/96); manteiga; margarina e creme vegetal; mel; mortadelas

0% (ISENÇÃO)

8. - Óleos refinados de soja, de milho, de canola e de girassol; ovos de galinha 0% (ISENÇÃO)

9. -

Pão francês ou de sal, obtido pela cocção de massa preparada com farinha

de trigo, fermento biológico, água e sal, que não contenham ingrediente

que venha a modificar o seu tipo, característica ou classificação a que

sejam produzidos com o peso de até 1000 gramas; peixes frescos,

resfriados ou congelados; produtos hortifrutigrangeiros, inclusive alho em

estado natural; produtos vegetais em embalagem longa vida, com ou sem

carne, desde que dispensados de refrigeração, descascados, esterilizados

e cozidos a vapor

0% (ISENÇÃO)

10. - Queijo minas, mussarela e prato 0% (ISENÇÃO)

11. - Sal de cozinha; sardinha em lata; salsichas, exceto em lata 0% (ISENÇÃO)

12. - Vinagre 0% (ISENÇÃO)

1. - Açúcar; alho; arroz em estado natural 7%

2. - Banha de porco; batata em estado natural 7%

3. - Café torrado em grão ou moído; cebola em estado natural; chá em folhas; 7%

4. - Erva-mate 7%

PARANÁ

OPERAÇÕES INTERNAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL

OPERAÇÕES INTERNAS 
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

PARANÁ

5. -
Farinha de mandioca e de milho, inclusive pré-gelatinizada; frutas frescas;

fubá, inclusive pré-cozido
7%

6. -
Leite pasteurizado enriquecido com vitaminas; leite pasteurizado tipo "C";

lingüiças;
7%

7. 1902.1 Mel 7%

8. - Ovos de aves 7%

9. -

Pão; peixes frescos, resfriados ou congelados; produtos vegetais em

embalagem longa vida, desde que dispensados de refrigeração,

descascados, esterilizados e cozidos a vapor;

7%

10. - Sal de cozinha; salsichas, exceto em lata 7%

11. - Vinagre 7%

12. - Óleos refinados de soja, de milho e de canola; ovo em pó 7%

13. -
Areia, argila, saibro, pedra brita, pó de pedra, brita graduada e pedra

marruada
7%

14. -
Açúcar mascavo; melado de cana; rapadura; rapadura mista com

amendoim
7%

15. - Embalagens para acondicionar e transportar ovos de aves 7%

Fundamentação Legal: 

ISENÇÃO: Art. 4º c/c item 21 do Anexo V do do RICMS/PR e Lei Estadual nº 14.978/2005.

REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO: item 9 do Anexo VI do RICMS/PR.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Feijão 7%

2. - Arroz 7%

3. - Açúcar refinado e cristal 7%

4. -
Leite pasteurizado líquido, não incluído o que sofreu tratamento térmico de

ultrapasteurização (UHT)
7%

5. - Café torrado ou moído 7%

6. - Sal de cozinha 7%

7. -
Gado, aves, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em

estado natural, resfriado ou congelado
7%

8. - Pão francês de até 200 g 7%

9. - Óleo de soja 7%

10. - Farinha de mandioca 7%

11. - Farinha de trigo, inclusive pré-mistura destinada exclusivamente à fabricação de pães 7%

12. - Massa de macarrão desidratada 7%

13. - Sardinha em lata 7%

14. - Salsicha, linguiça e mortadela 7%

15. - Charque 7%

16. - Pescado, exclusive crustáceo, salmão, adoque, bacalhau e moluscos, exceto mexilhão 7%

17. - Alho 7%

18. -
Margarina vegetal, exclusive creme vegetal, acondicionada em embalagem de até

500 gramas
7%

19. - Fubá de milho 7%

20. - Vinagre 7%

21. - Escova dental 7%

22. - Creme dental 7%

23. - Sabonete 7%

24. - Papel higiênico folha simples 7%

25. - Preparado antissolar com fator de proteção solar igual ou superior a 30 (trinta) 7%

26. -
Repelente de insetos com ao menos um dos componentes como, Icaridina, DEET ou

IR 3535, em sua composição
7%

27. - Água mineral em embalagens retornáveis de 10 (dez) ou 20 (vinte) litros 7%

RIO DE JANEIRO

Fundamentação Legal: Leis nº 4.892/2006 e 5.533/2009 c/c Decretos nºs 32.161/2002 e 45.458/2015

OBS: Ficam isentas do ICMS as operações internas de saída das mercadorias relacionadas, quando promovidas por estabelecimentos varejistas diretamente ao

consumidor.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 12%

2. - Feijão 12%

3. - Café torrado e moído 12%

4. - Flocos e fubá de milho 12%

5. - Óleo de soja e de algodão 12%

RIO GRANDE DO NORTE

Fundamentação Legal: Art. 99 e 100 do RICMS/RN.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Animais vivos 12% (1)

2. -
Carnes e miúdos comestíveis frescos, resfriados, temperados ou congelados, de bovino,

suíno, caprino, ovino, coelho e ave
12% 

(1)

3. - Peixes frescos, resfriados ou congelados 12% (1)

4. - Revogado 12% 
(1)

5. - Feijão 12% 
(1)

6. - Farinha de mandioca 12% 
(1)

7. - Sal de cozinha 12% 
(1)

8. - Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural 12% (1)

9. - Água natural canalizada 12% (1)

10. - Óleo de soja destinado ao consumo humano 12% 
(1)

11. - Açúcar cristal 12% 
(1)

12. - Farinha de trigo 12% 
(1)

13. - Leite fresco, pasteurizado ou não 12% (1)

14. - Fubá de milho 12% (1)

RONDÔNIA

Fundamentação Legal: Art. 12, inciso I, alínea "b" c/c Anexos 1 e 2 do RICMS/RO.

(1) O percentual de 12% corresponde a alíquota interna aplicável aos produtos listados. Portanto, para se auferir a carga tributária de ICMS para tais produtos, é

necessário observar as hipóteses de isenção e redução de base de cálculo contidas no Anexo I e II do RICMS/RO, de modo a identificar as especificidades de cada

operação, tendo em vista que há uma série de peculiarades para cada caso.

OBS: Estado de Rondônia, diferentemente de alguns outros estados da unidade da federação, não estabeleceu expressamente os produtos integrantes da cesta básica. O

levantamento contempla os produtos de origem primária, submetidos à alíquota reduzida (12%).
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Feijão 12% (1)

2. - Arroz 12% (1)

3. - Açúcar refinado ou cristal 17%

4. -
Leite em pó ou pasteurizado líquido, incluído o que sofreu tratamento térmico de

ultrapasteurização (UHT)
17%

5. - Café torrado e moído 17%

6. - Sal de cozinha 17%

7. -
Gado, ave ou peixes, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança,

em estado natural, resfriado ou congelado, incluindo-se neste item ovos de galinha
12% 

(1)

8. - Pão francês de até 200g 17%

9. - Óleo vegetal comestível 17%

10. - Farinha e fécula de mandioca 12% 
(1)

11. - Farinha de trigo 17%

12. - Massa de macarrão desidratada 17%

13. - Sardinha em lata 17%

14. - Alho 17%

15. -
Margarina vegetal, inclusive creme vegetal acondicionada em embalagem de até 500

gramas
17%

16. - Farinha e amido de milho 17%

17. - Escova dental 17%

18. - Creme dental 17%

19. - Sabonete 17%

20. - Papel higiênico 17%

21. - Vinagre 17%

22. -
Repelente de insetos com ao menos um dos componentes com Icaridina, DEET ou IR

3535, em sua composição
17%

23. - Sabão em barra 17%

RORAIMA

OBS: O percentual de 12% corresponde a alíquota interna aplicável aos produtos listados. Portanto, para se auferir a carga tributária de ICMS para tais produtos, é

necessário observar as hipóteses de isenção e redução de base de cálculo contidas no Anexo I do RICMS/RR, de modo a identificar as especificidades de cada

operação, tendo em vista que há uma série de peculiarades para cada caso.

Fundamentação Legal: Lei nº 1.251/2018 c/c Art. 46 do RICMS/RR.

Versão 3: 04/04/2018



ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Açúcar 7%

2. - Arroz beneficiado 7%

3. - Banha suína 7%

4. - Batata 7%

5. - Café torrado e moído, classificado no código 0901.21.0200 da NBM/SH 7%

6. -

Carne e produtos comestíveis, inclusive salgados, resfriados ou congelados, resultantes do

abate de frangos, de suínos, exceto javalis, e de gado vacum, ovino e bufalino (a partir de

1º de junho de 2001, este benefício estende-se à carne resultante do abate de frango

simplesmente temperada)

7%

7. - Cebola 7%

8. - Conservas de frutas frescas, exceto de amêndoas, avelãs, castanhas e nozes 7%

9. - Excluído pelo art. 2º do Decreto 48.840/2012 (Erva-mate) 7%

10. -
Farinhas de trigo, inclusive com adição de fosfatos minerais, antioxidantes, emulsificantes,

vitaminas ou fermento químico, farinhas de arroz, de mandioca e de milho
7%

11. - Feijão de qualquer classe ou variedade, exceto o soja 7%

12. - Hortaliças, verduras e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas e nozes 7%

13. - Leite fluido 7%

14. - Margarina e cremes vegetais 7%

15. -
Massas alimentícias classificadas na subposição 1902.1 da NBM/SH, exceto as que devam

ser mantidas sob refrigeração
7%

16. - Óleos vegetais comestíveis refinados, exceto de oliva 7%

17. - Ovos frescos 7%

18. - Pão 7%

19. -
Peixe, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e salmão, em estado natural, congelado

ou resfriado, desde que não enlatado nem cozido
7%

20. - Sal 7%

21. -
Mistura e pastas para a preparação de produtos de padaria, classificadas no código

1901.20.00 da NBM/SH-NCM
7%

RIO GRANDE DO SUL

Fundamentação Legal: Art. 23, inciso II do Livro I c/c Apêndice IV do RICMS/RS.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. -
Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das

espécies domésticas
7%

2. -
Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de suíno, ovino, caprino e

coelho
7%

3. -
Erva mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas

naturais
7%

4. - Banha de porco prensada 7%

5. - Farinha de trigo, de milho e de mandioca 7%

6. - Espaguete, macarrão e aletria 7%

7. - Pão 7%

8. - Sardinha em lata 7%

9. - Arroz 7%

10. - Feijão 7%

11. - REVOGADA 7%

12. - Mel 7%

13. - Peixe, excedo adoque, bacalhau, congrio, merluza, pirarucu e salmão 7%

14. - Leite esterilizado longa vida 7%

15. - Queijo prato e mozarela 7%

16. -
Misturas e pastas para a preparação de pães, classificadas no código 1901.20.9900 da

NBM/SH
10%

17. - Carnes e miudezas comestíveis temperadas de suíno, ovino, caprino e coelho 10%

18. - Atum em lata 10%

19. - Água mineral natura, com ou sem gás, em embalagem de até 20 litros 10%

20. - Arroz parboilizado ou polido, exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos 10%

SANTA CATARINA

Fundamentação Legal: Art. 11 do Anexo 2 do RICMS/SC.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 12%

2. - Feijão 12%

3. -
Leite "in natura", leite pasteurizado tipo especial, com 3,2% de gordura, e leite

pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 2% de gordura
12%

4. - Café torrado, moído e solúvel 12%

5. - Farinha e fubá de milho (pré cozido) e flocos de milho 12%

6. - Sal de cozinha 12%

7. - Mortadela 12%

8. - Salsichas a granel 12%

9. - Óleo comestível de soja 12%

10. - Sabão em barra 12%

11. - Manteiga comum a granel e em garrafa 12%

12. - Queijo coalho 12%

13. - Requeijão 12%

14. - Charque 12%

15. - Leite em pó, exceto o leite em pó modificado 12%

SERGIPE

Fundamentação Legal: Art. 40, inciso VIII, alínea "b" c/c art. 787 do RICMS/SE.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Leite em pó 7%

2. -
Café torrado, em grão, moído e o descafeinado, classificado na subposição 0901.2 da

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH
7%

3. -
Óleos vegetais comestíveis refinados, semi-refinados, em bruto ou degomados, exceto o

de oliva, e a embalagem destinada a seu acondicionamento
7%

4. -
Açúcar cristal ou refinado classificado nos códigos 1701.11.00 e 1701.99.00 da

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH
7%

5. - Alho 7%

6. - Farinha de milho, fubá, inclusive o pré-cozido 7%

7. -

Pescados, exceto crustáceos e moluscos, em estado natural, resfriados, congelados,

salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação,

desde que não enlatados ou cozidos

7%

8. - Manteiga, margarina e creme vegetal 7%

9. - Apresuntado 7%

10. - Maçã e pêra 7%

11. - Ovo de codorna seco, cozido, congelado ou conservado de outro modo 7%

12. -

Pão de forma, pão de especiarias, sem adição de frutas e chocolate e nem recobertos, e

pão tipo bisnaga, classificados, respectivamente, nos códigos 1905.90.10, 1905.20.90 e

1905.90.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH

7%

13. -
Trigo em grão, exceto para semeadura, classificado na posição 1001.00 da Nomenclatura

Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH
7%

14. -
Farinha de trigo classificada na posição 1101.00 da Nomenclatura Brasileira de

Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH
7%

15. -

Mistura pré-preparada de farinha de trigo para panificação, que contenha no mínimo 95%

de farinha de trigo, classificada no código 1901.20 da Nomenclatura Brasileira de

Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH

7%

16. -

Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, desde

que classificadas na posição 1902.11 ou 1902.19 da Nomenclatura Brasileira de

Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH

7%

17. -

Biscoitos e bolachas derivados do trigo, dos tipos cream cracker, água e sal, maisena,

maria e outros de consumo popular, classificados na posição 1905.31 da Nomenclatura

Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, desde que não sejam

adicionados de cacau, recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua

denominação comercial

7%

SÃO PAULO
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

SÃO PAULO

18. -

Pão francês ou de sal, assim entendido aquele de consumo popular, obtido pela cocção

de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, que não

contenham ingrediente que venha a modificar o seu tipo, característica ou classificação e

que sejam produzidos com o peso de até 1000 gramas, desde que classificado na posição

1905.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;

7%

19. - Farinha de mandioca, charque e sal de cozinha; 7%

20. - Lingüiça, mortadela, salsicha, sardinha enlatada e vinagre; 7%

21. -

Medicamentos com ação terapêutica e respectivos princípios ativos indicados a seguir:

a) Analgésico Antitérmico: Paracetamol

b) Analgésico Opióide: Tramadol

c) Antiasmático: Montelucaste de sódio

d) Antibacteriano: Amoxicilina + Clavulanato

e) Anticontraceptivo: Levonorgestrel isolado ou em associação

f) Anticonvulsiovantes: Carbamazepina

g) Anti-inflamatório: Ibuprofeno

h) Tratamento de Artrose: Sulfato de glicosamina/ condroitina

7%

22. - Água mineral em embalagens retornáveis de 10 ou 20 litros 7%

23. -
Arroz, exceto quando se tratar de saída interna com destino a consumidor final, hipótese

em que deverá ser observado o disposto no artigo 168 do Anexo I (ISENÇÃO)
7%

24. -
Feijão, exceto quando se tratar de saída interna com destino a consumidor final, hipótese

em que deverá ser observado o disposto no artigo 169 do Anexo I (ISENÇÃO)
7%

Fundamentação Legal: Art. 51 e art. 3º do Anexo II c/c art. 168 e 169 do Anexo I do RICMS/SP.
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ITEM NCM/SH DESCRIÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA (%)

1. - Arroz 7%

2. - Feijão 7%

3. - Farinha de mandioca 7%

4. - Açúcar cristal 7%

5. - Óleo de soja 7%

6. - Fubá de milho 7%

7. - Café 7%

8. - Sal 7%

TOCANTINS

Fundamentação Legal: Art. 27, inciso II da Lei nº 1.287/2001 (Código Tributário do Tocantins) c/c art. 8, inciso XLIII do RICMS/TO.
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