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EM Nº 072/2022                                  Florianópolis, 02 de março de 2022.  
 
 
Senhor Governador do Estado, 
 
 
                         Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência 
a inclusa minuta de decreto contendo a Alteração 4.467 do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001.  
 

2. A Alteração 4.467 visa regulamentar a nova redação dada ao art. 
20 da Lei 17.877, de 27 de dezembro de 2019 pelo art. 32 da Lei 18.319, de 30 de 
dezembro de 2021. 

 
3.  Proposta via Emenda Substitutiva Global com vistas a atender 
demandas de setores produtivos do Estado, a alteração do art. 20 da Lei 17.877, de 
2021, tramitou no PL de nº 0449.8/2021. 
 
4. Compulsando os autos eletrônicos desse procedimento 
legislativo, relativamente ao diferimento de que trata esta Alteração, constata-se que a 
Emenda teve como finalidade: 
 

“1. Equalizar a situação das distribuidoras de caminhões, veículos 
automotores e implementos rodoviários, pois, na redação atual, há 
diferimento parcial na saída dessas mercadorias, quando destinadas ao 
ativo imobilizado dos prestadores de serviço (RICMS, Anexo 3, art. 10-K).  
 
Ocorre que, quando a saída é oriunda da indústria e destinada para as 
distribuidoras, não há previsão de diferimento, sendo aplicada 
integralmente a alíquota prevista em lei. Mas, quando a saída é da 
distribuidora para o consumidor final, o diferimento é aplicado. Dessa 
forma, as distribuidoras acabam suportando o ônus do imposto 
anteriormente cobrado e acumulam créditos de ICMS em conta gráfica, 
que não são devidamente compensados. 
 
Diante do exposto o art. 32 da ESG prevê o diferimento, também, na 
saída para as distribuidoras estabelecidas em SC, equalizando a carga 
tributária tanto na entrada quanto na saída das referidas mercadorias 
desses estabelecimentos. ” 

 
5.  Desse modo, a previsão das distribuidoras de veículos como 
beneficiárias do diferimento impõe que sejam previstas normas adicionais que 
regulamente a nova sistemática, que passar a abranger também pessoa jurídica situada 
no meio da cadeia produtiva. 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
CARLOS MOISÉS DA SILVA 
Governador do Estado 
Florianópolis/SC  
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6.  Inicialmente, tendo em vista a necessidade de se prever o novo 
caso geral (diferimento às distribuidoras de veículos) previsto pela nova redação do art. 
20 da Lei 17.877, de 2019, foi alterado o caput do art. 10-K para deslocar o conteúdo 
normativo dos dois incisos para o caput dessa norma. 
 
7.  A nova redação dos dois incisos prevê os dois casos gerais 
(diferimento relativo às saídas para o ativo imobilizado de empresas de transporte; e o 
diferimento às distribuidoras). 
 
8.  O texto do inciso I apenas reproduziu a redação anteriormente 
prevista no caput desse dispositivo. 
 
9.  O texto do inciso II previu que o diferimento é aplicável à empresa 
distribuidora das mercadorias de que trata o caput do artigo 10-K, desde que seja 
estabelecida neste Estado e que seja detentora da concessão comercial disciplinada na 
Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979. O indigitado diploma federal dispõe 
sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores 
de via terrestre. A norma prevê que, para ser considerada distribuidora, a pessoa jurídica 
deve possuir relação contratualmente definida com determinada indústria fabricante ou 
montadora de veículos e/ou implementos. 
 
10.  Assim, ao definir que a concessão comercial deve atender ao 
padrão normativo definido pela Lei Federal nº 6.729, de 1979, a regulamentação tem por 
finalidade definir critérios específicos de qualificação dos distribuidores que pretendam 
utilizar o diferimento previsto no art. 10-K do Anexo 3 do RICMS/SC-01, sob pena de 
concessão indiscriminada do diferimento, prejuízos ao controle e à fiscalização e 
potencialização de eventuais fraudes à sistemática. 
 
11.  A nova redação do caput do § 1º traz idêntico conteúdo normativo 
cuja alteração justifica-se apenas para inserir a expressão “na hipótese do inciso I do 
caput deste artigo”, tendo em vista a modificação da estrutura do artigo. 
 
12.  Foi acrescido o § 3º com o objetivo de reiterar a aplicação da 
disposição geral prevista no § 2º do art. 1º do Anexo 3 do Regulamento quanto às 
operações diferimento relativas às distribuidoras, de modo que a finalidade da norma 
prevista no art. 10-K seja resguardada e que o imposto diferido seja devidamente 
recolhido caso seja dada à mercadoria finalidade diversa. 
 
13.  Conforme destacado, a inovação perpetrada pelo art. 32 da Lei 
18.319, de 2021, autorizou a extensão do diferimento às distribuidoras, empresas 
situadas no meio da cadeia produtiva, o que torna necessária a realização das 
comprovações pertinentes relativas à condição de distribuidor e a definição de 
procedimentos que permitam a fiscalização do devido cumprimento da devida finalidade 
normativa, que é beneficiar o setor de transportes.  
 
14.  Nessa medida, o § 4º trouxe a previsão de que a utilização do 
diferimento, nas duas hipóteses previstas nos incisos do caput do art. 10-K, depende de 
concessão de regime especial pelo Diretor de Administração Tributária. 
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15.  O inciso I desse parágrafo contém previsão no sentido da 
obrigatoriedade de requerimento por parte do interessado e também reitera o dever de 
contribuição com o Fundo para a Infância e Adolescência do Estado de Santa Catarina 
(FIA) e com o Fundo Estadual do Idoso (FEI-SC), em conformidade com os 
procedimentos e demais requisitos previstos no art. 104-A do Regulamento.  
 
16.  A alínea “a” do inciso II do § 4º prevê que o remetente da 
mercadoria com destino à empresa de transporte (hipótese do inciso I do caput do artigo 
10-K) deverá exigir declaração desta no sentido de que os veículos ou os implementos 
serão destinadas ao seu ativo imobilizado, de modo a confirmar a ciência das partes de 
que o diferimento está condicionado ao cumprimento dessa condição normativa (alínea 
“a”, item 1). O item 2 da alínea “a” desse mesmo inciso prevê a assunção expressa, por 
parte da empresa transportadora, da responsabilidade já prevista no § 1º do art. 10-K. 
 
17.  Considerando que tanto o remetente quanto a empresa de 
transporte têm interesse em promover a operação com aplicação do diferimento especial 
condicionado ao cumprimento das finalidades previstas pelo ordenamento, considera-se 
que as pessoas jurídicas têm “interesse comum na situação de fato que constitui o fato 
gerador da obrigação principal”, consoante ao disposto no art. 27 da Lei nº 3.938, de 26 
de dezembro de 1966, razão pela qual foi prevista a solidariedade enunciada na alínea 
“b” do inciso II do § 4º.  
 
18.  O inciso III do § 4º indica que, para fins de fiscalização e de 
controle da legitimidade da concessão do diferimento, o requerente do regime especial 
deverá indicar as empresas distribuidoras com as quais possua contrato de concessão 
comercial e apresentar o instrumento contratual e outros documentos relacionados. 
Considerando que o benefício tem a finalidade de fomentar setor econômico específico, 
a exigência estabelece possibilidade de controle fiscal dos remetentes, intermediários e 
destinatários da mercadoria. 
 
19.  Finalmente, o inciso IV do § 4º restringe a aplicação do 
diferimento às saídas de mercadorias novas com o objetivo de evitar interpretações do 
dispositivo em sentido que alcance as operações realizadas com veículos e implementos 
usados. 
 
20.  Foi inserida cláusula de vigência estabelecendo a produção de 
efeitos a partir da publicação. 
 
21.  O inciso I do art. 39 da Lei nº 18.319, de 2021, estabeleceu a 
produção dos efeitos do art. 32 desse diploma legal, que alterou o caput do art. 20 da Lei 
nº 17.877, de 27 de dezembro de 2019, a contar de 1º de maio de 2021. 
 
22.  Previu-se, portanto, a possibilidade de concessão de efeitos 
retroativos à norma que incluiu as distribuidoras no âmbito da sistemática do art. 20 da 
Lei 17.877, de 2019. 
 
23.  Ocorre que esta regulamentação da extensão do diferimento às 
distribuidoras previu a necessidade de prévia concessão de regime especial ao 
estabelecimento industrial e às respectivas empresas distribuidoras, com previsão de 
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obrigações e instrumentos de controle distintos daqueles anteriormente vigentes no 
Regulamento. 
 
24.  Desse modo, em homenagem à segurança jurídica, considerando 
a estabilidade das operações praticadas sob a égide de regulamentação anterior, tendo 
em vista ainda que o Chefe do Poder Executivo está autorizado pelo próprio Poder 
Legislativo a propor a normatização específica deste diferimento (caput do art. 20 da Lei 
17.877, de 2019), é medida de razoabilidade que esta Alteração tenha efeitos 
prospectivos. 
 
 
Respeitosamente, 
 
 
 
 

PAULO ELI 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
 
 



 

 

EM Nº 072/2022 
 

ANEXO ÚNICO 
COMPARATIVO DA LEGISLAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO 

 
REDAÇÃO ATUAL REDAÇÃO PROPOSTA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

RICMS, ANEXO 3, ART. 10-K ALTERAÇÃO 4.467 JUSTIFICATIVA 
Art. 10-K. Nas saídas de caminhões, veículos 
automotores produzidos para transporte de 10 
(dez) pessoas ou mais, incluído o motorista, e 
demais implementos rodoviários, produzidos 
em território catarinense, destinados ao ativo 
imobilizado de prestador de serviço de 
transporte rodoviário de cargas e de 
passageiros estabelecido neste Estado, ficam 
diferidas as parcelas correspondentes a (Lei nº 
17.877/2019, art. 20): 
 
I – 52,47% (cinquenta e dois inteiros e quarenta 
e sete centésimos por cento) do imposto devido 
nas saídas sujeitas à alíquota de 12% (doze por 
cento); e 
 
II – 63,54% (sessenta e três inteiros e cinquenta 
e quatro centésimos por cento) do imposto 
devido nas saídas sujeitas à alíquota de 17% 
(dezessete por cento). 
 
§ 1º O recolhimento do imposto somente será 
obrigatório na hipótese de o bem ser alienado 
ou transferido para estabelecimento do mesmo 
titular, situado em outra unidade da Federação, 
ou na hipótese da dissolução da empresa de 
transporte, nos seguintes percentuais: 
 
I – 100% (cem por cento) do valor do imposto 
diferido, se a alienação, a transferência ou a 
dissolução ocorrer antes de decorrido 1 (um) 
ano da data de sua aquisição; 
 
II – 75% (setenta e cinco por cento) do valor do 

Art. 10-K. Ficam diferidas as parcelas 
correspondentes a 52,47% (cinquenta e dois 
inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) 
do imposto devido nas saídas sujeitas à alíquota 
de 12% (doze por cento), e 63,54% (sessenta e 
três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por 
cento) do imposto devido nas saídas sujeitas à 
alíquota de 17% (dezessete por cento), nas saídas 
de caminhões, veículos automotores produzidos 
para transporte de 10 (dez) pessoas ou mais, 
incluído o motorista, e demais implementos 
rodoviários, produzidos em território catarinense, 
destinados (Lei 17.877/2019, art. 20): 

I – ao ativo imobilizado de empresa prestadora de 
serviço de transporte rodoviário de cargas e de 
passageiros estabelecida neste Estado; e 

II – à empresa distribuidora de mercadorias de que 
trata este artigo, estabelecida neste Estado, desde 
que detentora da concessão comercial disciplinada 
na Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 
1979. 

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, 
o recolhimento do imposto diferido somente será 
obrigatório na hipótese de o bem ser alienado ou 
transferido para estabelecimento do mesmo titular, 
situado em outra unidade da Federação, ou na 
hipótese da dissolução da empresa de transporte, 
nos seguintes percentuais: 

A Alteração 4.467 visa regulamentar a 
nova redação dada ao art. 20 da Lei 
17.877, de 27 de dezembro de 2019 
pelo art. 32 da Lei 18.319, de 30 de 
dezembro de 2021. 
 
Proposta via Emenda Substitutiva 
Global com vistas a atender demandas 
de setores produtivos do Estado, a 
alteração do art. 20 da Lei 17.877, de 
2021, tramitou no PL de nº 
0449.8/2021. 
 
Compulsando os autos eletrônicos 
desse procedimento legislativo, 
constata-se que a Emenda teve como 
finalidade:  
 
“1. Equalizar a situação das 
distribuidoras de caminhões, veículos 
automotores e implementos 
rodoviários, pois, na redação atual, há 
diferimento parcial na saída dessas 
mercadorias, quando destinadas ao 
ativo imobilizado dos prestadores de 
serviço (RICMS, Anexo 3, art. 10-K).  
 
Ocorre que, quando a saída é oriunda 
da indústria e destinada para as 
distribuidoras, não há previsão de 
diferimento, sendo aplicada 
integralmente a alíquota prevista em 
lei. Mas, quando a saída é da 
distribuidora para o consumidor final, o 



 

 

imposto diferido, se a alienação, a transferência 
ou a dissolução ocorrer após 1 (um) ano e até 2 
(dois) anos da data de sua aquisição; 
 
III – 50% (cinquenta por cento) do valor do 
imposto diferido, se a alienação, a transferência 
ou a dissolução ocorrer após 2 (dois) anos e até 
3 (três) anos da data de sua aquisição; e 
 
IV – 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
imposto diferido, se a alienação, a transferência 
ou a dissolução ocorrer após 3 (três) anos e até 
4 (quatro) anos da data de sua aquisição. 
 
§ 2º Nas operações alcançadas pelo 
diferimento de que trata o caput deste artigo, 
fica assegurado o aproveitamento integral dos 
créditos do imposto referentes à entrada da 
mercadoria. 
 

 

................................................................................. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, 
a empresa distribuidora deverá recolher o imposto 
diferido, e os respectivos acréscimos legais, caso 
ocorra quaisquer dos eventos previstos no § 2º do 
art. 1º deste Anexo.  

§ 4º A utilização do tratamento tributário previsto 
neste artigo fica condicionada à prévia concessão, 
pelo Diretor de Administração Tributária, de regime 
especial ao estabelecimento industrial fabricante 
ou montador e à empresa distribuidora, no qual 
serão estabelecidas as condições e as obrigações 
para sua fruição, observado o seguinte: 

I – a concessão do regime especial dependerá de 
requerimento do interessado, que deverá contribuir 
com o Fundo para a Infância e Adolescência do 
Estado de Santa Catarina (FIA) e com o Fundo 
Estadual do Idoso (FEI-SC), na forma prevista pelo 
art. 104-A do Regulamento; 

II – na hipótese do inciso I do caput deste artigo: 

a) deverá o remetente da mercadoria exigir 
declaração da empresa prestadora de serviço de 
transporte, a qual deverá ser mantida à disposição 
do fisco pelo prazo decadencial, atestando que: 

1. a mercadoria é destinada ao seu ativo 
imobilizado; e 

2. que responde pelo recolhimento do imposto 
diferido na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no § 1º deste artigo; e 

b) o remetente da mercadoria responde 
solidariamente pelo recolhimento do imposto 
diferido na ocorrência de qualquer das hipóteses 

diferimento é aplicado. Dessa forma, as 
distribuidoras acabam suportando o 
ônus do imposto anteriormente 
cobrado e acumulam créditos de ICMS 
em conta gráfica, que não são 
devidamente compensados. 
 
Diante do exposto o art. 32 da ESG 
prevê o diferimento, também, na saída 
para as distribuidoras estabelecidas 
em SC, equalizando a carga tributária 
tanto na entrada quanto na saída das 
referidas mercadorias desses 
estabelecimentos. ” 
 
Desse modo, a previsão das 
distribuidoras de veículos como 
beneficiárias do diferimento impõe que 
sejam previstas normas adicionais que 
regulamente a nova sistemática, que 
passar a abranger também pessoa 
jurídica situada no meio da cadeia 
produtiva. 
 
 Inicialmente, tendo em vista a 
necessidade de se prever o novo caso 
geral (diferimento às distribuidoras de 
veículos) previsto pela nova redação 
do art. 20 da Lei 17.877, de 2019, foi 
alterado o caput do art. 10-K para 
deslocar o conteúdo normativo dos 
dois incisos para o caput dessa norma. 
 
A nova redação dos dois incisos prevê 
os dois casos gerais (diferimento 
relativo às saídas para o ativo 
imobilizado de empresas de transporte; 
e o diferimento às distribuidoras). 
 
O texto do inciso I apenas reproduziu a 
redação anteriormente prevista no 
caput desse dispositivo. 



 

 

previstas no § 1º deste artigo;  

III – na hipótese do inciso II do caput deste artigo, 
o requerente do regime especial deverá indicar as 
empresas distribuidoras com as quais possua 
contrato de concessão comercial e apresentar a 
documentação comprobatória pertinente; e 

IV – o diferimento só se aplica às saídas de 
mercadorias novas. 

O texto do inciso II previu que o 
diferimento é aplicável à empresa 
distribuidora das mercadorias de que 
trata o caput do artigo 10-K, desde que 
seja estabelecida neste Estado e que 
seja detentora da concessão comercial 
disciplinada na Lei Federal nº 6.729, de 
28 de novembro de 1979. 

O indigitado diploma federal dispõe 
sobre a concessão comercial entre 
produtores e distribuidores de veículos 
automotores de via terrestre. A norma 
prevê que, para ser considerada 
distribuidora, a pessoa jurídica deve 
possuir relação contratualmente 
definida com determinada indústria 
fabricante ou montadora de veículos 
e/ou implementos. 
 
Assim, ao definir que a concessão 
comercial deve atender ao padrão 
normativo definido pela Lei Federal nº 
6.729, de 1979, a regulamentação tem 
por finalidade definir critérios 
específicos de qualificação dos 
distribuidores que pretendam utilizar o 
diferimento previsto no art. 10-K do 
Anexo 3 do RICMS/SC-01, sob pena 
de concessão indiscriminada do 
diferimento, prejuízos ao controle e à 
fiscalização e potencialização de 
eventuais fraudes à sistemática. 
 
A nova redação do caput do § 1º traz 
idêntico conteúdo normativo cuja 
alteração justifica-se apenas para 
inserir a expressão “na hipótese do 
inciso I do caput deste artigo”, tendo 
em vista a modificação da estrutura do 



 

 

artigo. 
 
Foi acrescido o § 3º com o objetivo de 
reiterar a aplicação da disposição geral 
prevista no § 2º do art. 1º do Anexo 3 
do Regulamento quanto às operações 
diferimento relativas às distribuidoras, 
de modo que a finalidade da norma 
prevista no art. 10-K seja resguardada 
e que o imposto diferido seja 
devidamente recolhido caso seja dada 
à mercadoria finalidade diversa. 
 
Conforme destacado, a inovação 
perpetrada pelo art. 32 da Lei 18.319, 
de 2021, autorizou a extensão do 
diferimento às distribuidoras, empresas 
situadas no meio da cadeia produtiva, 
o que torna necessária a realização 
das comprovações pertinentes 
relativas à condição de distribuidor e a 
definição de procedimentos que 
permitam a fiscalização do devido 
cumprimento da devida finalidade 
normativa, que é beneficiar o setor de 
transportes.  
 
Nessa medida, o § 4º trouxe a previsão 
de que a utilização do diferimento, nas 
duas hipóteses previstas nos incisos 
do caput do art. 10-K, depende de 
concessão de regime especial pelo 
Diretor de Administração Tributária. 
 
O inciso I desse parágrafo contém 
previsão no sentido da obrigatoriedade 
de requerimento por parte do 
interessado e também reitera o dever 
de contribuição com o Fundo para a 
Infância e Adolescência do Estado de 
Santa Catarina (FIA) e com o Fundo 
Estadual do Idoso (FEI-SC), em 



 

 

conformidade com os procedimentos e 
requisitos previstos no art. 104-A do 
Regulamento.  
 
A alínea “a” do inciso II do § 4º prevê 
que o remetente da mercadoria com 
destino à empresa de transporte 
(hipótese do inciso I do caput do artigo 
10-K) deverá exigir declaração desta 
no sentido de que os veículos ou os 
implementos serão destinadas ao seu 
ativo imobilizado, de modo a confirmar 
a ciência das partes de que o 
diferimento está condicionado ao 
cumprimento dessa condição 
normativa (alínea “a”, item 1). O item 2 
da alínea “a” desse mesmo inciso 
prevê a assunção expressa, por parte 
da empresa transportadora, da 
responsabilidade já prevista no § 1º do 
art. 10-K. 
 
Considerando que tanto o remetente 
quanto a empresa de transporte têm 
interesse em promover a operação 
com aplicação do diferimento especial 
condicionado ao cumprimento das 
finalidades previstas pelo 
ordenamento, considera-se que as 
pessoas jurídicas têm “interesse 
comum na situação de fato que 
constitui o fato gerador da obrigação 
principal”, consoante ao disposto no 
art. 27 da Lei nº 3.938, de 26 de 
dezembro de 1966, razão pela qual foi 
prevista a solidariedade enunciada na 
alínea “b” do inciso II do § 4º.  
 
O inciso III do § 4º indica que, para fins 
de fiscalização e de controle da 
legitimidade da concessão do 
diferimento, o requerente do regime 



 

 

especial deverá indicar as empresas 
distribuidoras com as quais possua 
contrato de concessão comercial e 
apresentar o instrumento contratual e 
outros documentos relacionados. 
Considerando que o benefício tem a 
finalidade de fomentar setor econômico 
específico, a exigência estabelece 
possibilidade de controle fiscal dos 
remetentes, intermediários e 
destinatários da mercadoria. 
 
Finalmente, o inciso IV do § 4º 
restringe a aplicação do diferimento às 
saídas de mercadorias novas com o 
objetivo de evitar interpretações do 
dispositivo em sentido que alcance as 
operações realizadas com veículos e 
implementos usados. 
  

 
 

CLÁUSULA DE VIGÊNCIA 
 

 

REDAÇÃO PROPOSTA JUSTIFICATIVA 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Foi inserida cláusula de vigência 
estabelecendo a produção de efeitos a 
partir da publicação. 
 
O inciso I do art. 39 da Lei nº 18.319, 
de 2021, estabeleceu a produção dos 
efeitos do art. 32 desse diploma legal, 
que alterou o caput do art. 20 da Lei nº 
17.877, de 27 de dezembro de 2019, a 
contar de 1º de maio de 2021. 
 
Previu, portanto, a possibilidade de 
concessão de efeitos retroativos à 
norma que incluiu as distribuidoras no 
âmbito da sistemática do art. 20 da Lei 
17.877, de 2019. 
 
Ocorre que esta regulamentação da 
extensão do diferimento às 
distribuidoras previu a necessidade de 



 

 

prévia concessão de regime especial 
ao estabelecimento industrial e às 
respectivas empresas distribuidoras, 
com previsão de obrigações e 
instrumentos de controle distintos 
daqueles anteriormente vigentes no 
Regulamento. 
 
Desse modo, em homenagem à 
segurança jurídica, considerando a 
estabilidade das operações praticadas 
sob a égide de regulamentação 
anterior, tendo em vista ainda que o 
Chefe do Poder Executivo está 
autorizado pelo próprio Poder 
Legislativo a propor a normatização 
específica deste diferimento (caput do 
art. 20 da Lei 17.877, de 2019), é 
medida de razoabilidade que esta 
Alteração tenha efeitos prospectivos.  
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