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Senhor Governador,  

 

 

 

 

Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência a inclusa minuta de 

Decreto contendo a Alteração 4.393 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 

27 de agosto de 2001.  

A Alteração 4.393 atualiza a redação do art. 24 do Anexo 11, conforme as alterações na 

cláusula terceira do Ajuste Sinief nº 2/09 promovidas pelo Ajuste Sinief nº 25/21. 

O § 7º do art. 24 do Anexo 11 é atualizado, tendo em vista as alterações realizadas pelo 

Ajuste Sinief nº 25/21. A redação do § 7º é alterada para que haja a correta concordância com a 

nova redação de sua alínea “d”, substituindo-se “a partir de” por “a partir das seguintes datas”. 

Ademais, conforme a redação atual das alíneas “d” e “e” do inciso I do § 7º da cláusula 

terceira do Ajuste Sinief nº 2/09, a redação da alínea “d” do inciso I do § 7º do art. 24 do Anexo 11 

é atualizada e passa a incluir também as hipóteses anteriormente previstas na alínea “e” do 

mencionado inciso, uma vez que a data de início da obrigatoriedade passa a ser a mesma para 

todas as hipóteses anteriormente previstas nas duas alíneas. Sendo assim, fica revogada a alínea 

“e”. 

Por fim, é acrescentado o § 8º ao art. 24 do Anexo 11, conforme disposições do § 13 da 

cláusula terceira do Ajuste Sinief nº 2/09. 

A vigência das alterações se dará a contar de 1º de dezembro de 2021, data de vigência 

do Ajuste Sinief nº 25/21. 

 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

Paulo Eli 

Secretário de Estado da Fazenda 

(assinado digitalmente) 
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EM nº 345/2021 
 

ANEXO ÚNICO 
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO 

 

Redação Atual Redação Proposta 
Justificativa 

Anexo 11 do RICMS/SC-01 – art. 24 Alteração 4.393 

 
Art. 24. Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - 
EFD. 
 
.................................................................................... 
 
§ 7º A escrituração do Livro de Registro de Controle 
da Produção e do Estoque de que trata o inciso VII do 
§ 3º deste artigo será obrigatória na EFD a partir de: 
 
I – para os estabelecimentos industriais pertencentes 
a empresa com faturamento anual igual ou superior a 
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais): 
 
a) 1º de janeiro de 2017, restrita à informação dos 
saldos de estoques escriturados nos Registros K200 
e K280, para os estabelecimentos industriais 
classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE; 
 
b) 1º de janeiro de 2019, correspondente à 
escrituração completa do Bloco K, para os 
estabelecimentos industriais classificados nas 
divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da 
CNAE; 
 
c) 1º de janeiro de 2020, correspondente à 
escrituração completa do Bloco K, para os 
estabelecimentos industriais classificados nas 
divisões 27 e 30 da CNAE; 
 
d) 1º de janeiro de 2021, correspondente à 
escrituração completa do Bloco K, para os 
estabelecimentos industriais classificados na divisão 
23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE; e 

 
Art. 24. ............................................................... 
 
........................................................................... 
 
§ 7º A escrituração do Livro de Registro de 
Controle da Produção e do Estoque de que 
trata o inciso VII do § 3º deste artigo será 
obrigatória na EFD a partir das seguintes datas: 
 
I – ...................................................................... 
 
........................................................................... 
 
d) data de implementação do sistema 
simplificado para a escrituração do Bloco K, de 
que trata o parágrafo único do art. 16 da Lei 
federal n° 13.874, de 20 de setembro de 2019, 
para os estabelecimentos industriais 
classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 
32 e nos grupos 294 e 295 da CNAE; 
 
e) REVOGADA.  
 
........................................................................... 
 
§ 8º O sistema simplificado de que trata a alínea 
“d” do inciso I do § 7° deste artigo, quando 
disponível: 
 
I – poderá ser adotado pelos contribuintes 
elencados nas alíneas “b” e “c” do inciso I do § 
7° deste artigo; e 

 
A Alteração 4.393 atualiza a redação 
do art. 24 do Anexo 11, conforme as 
alterações na cláusula terceira do 
Ajuste Sinief nº 2/09 promovidas pelo 
Ajuste Sinief nº 25/21. 
 
O § 7º do art. 24 do Anexo 11 é 
atualizado, tendo em vista as 
alterações realizadas pelo Ajuste Sinief 
nº 25/21. 
 
A redação do § 7º é alterada para que 
haja a correta concordância com a 
nova redação de sua alínea “d”, 
substituindo-se “a partir de” por “a partir 
das seguintes datas”. 
 
Ademais, conforme a redação atual das 
alíneas “d” e “e” do inciso I do § 7º da 
cláusula terceira do Ajuste Sinief nº 
2/09, a redação da alínea “d” do inciso 
I do § 7º do art. 24 do Anexo 11 é 
atualizada e passa a incluir também as 
hipóteses anteriormente previstas na 
alínea “e” do mencionado inciso, uma 
vez que a data de início da 
obrigatoriedade passa a ser a mesma 
para todas as hipóteses anteriormente 
previstas nas duas alíneas. 
 
Sendo assim, fica revogada a alínea 
“e”. 
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e) 1º de janeiro de 2022, correspondente à 
escrituração completa do Bloco K, para os 
estabelecimentos industriais classificados nas 
divisões 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE. 
 
.................................................................................... 
 

 
II – implica a guarda da informação para a 
escrituração completa do Bloco K, que poderá 
ser exigida em procedimentos de fiscalização e 
por força de regimes especiais. 

 
Por fim, é acrescentado o § 8º ao art. 
24 do Anexo 11, conforme disposições 
do § 13 da cláusula terceira do Ajuste 
Sinief nº 2/09. 
 
A vigência das alterações se dará a 
contar de 1º de dezembro de 2021, 
data de vigência do Ajuste Sinief nº 
25/21. 
  

Redação Atual 

Ajuste Sinief 2/09 – Cláusula terceira 

 
.................................................................................... 
 
Cláusula terceira A EFD será obrigatória, a partir de 
1º de janeiro de 2009, para todos os contribuintes do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS e/ou do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI. 
 
.................................................................................... 
 
§ 7º A escrituração do Livro de Registro de Controle 
da Produção e do Estoque será obrigatória na EFD a 
partir: 
 
I - para os estabelecimentos industriais pertencentes 
a empresa com faturamento anual igual ou superior a 
R$ 300.000.000,00: 
 
.................................................................................... 
 
d) da implementação do sistema simplificado para a 
escrituração do Bloco K, de que trata o parágrafo 
único do artigo 16 da Lei n° 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, para os estabelecimentos 
industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 
294 e 295 da CNAE; 
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e) da implementação do sistema simplificado para a 
escrituração do Bloco K, de que trata o parágrafo 
único do artigo 16 da Lei n° 13.874/19, para os 
estabelecimentos industriais classificados nas 
divisões 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE; 
 
.................................................................................... 
 
§ 13. A simplificação de que tratam as alíneas “d” e 
“e”, do inciso I do § 7° desta cláusula, quando 
disponível: 
 
I – poderá ser adotada pelos contribuintes elencados 
nas alíneas “b” e “c” do mesmo inciso; 
 
II – implica a guarda da informação para a 
escrituração completa do Bloco K que poderá ser 
exigida em procedimentos de fiscalização e por força 
de regimes especiais. 
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