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Há décadas, a extração, o beneficiamento e o comércio de rochas ornamentais 
geram empregos e desenvolvimento ao Estado. Neste sentido, o Governo do Espírito 
Santo, por meio da Secretaria de Estado da Fazenta - SEFAZ/ES, em parceria com as 
entidades representativas do setor, estabeleceu regras para disciplinar produção, 
industrialização, armazenamento, transporte e vendas de rochas ornamentais. O 
objetivo é combater a concorrência desleal, fazendo com que o setor seja cada vez 
mais forte em sua responsabilidade social, ambiental e tributária.

As regras foram elaboradas pela SEFAZ-ES em consenso com o Sindicato da Indústria 
de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas) e o 
Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, o que resultou na publica-
ção do Decreto 3.517-R/2014.

O conhecimento das regras e sua aplicação é dever de todos. Em caso de dúvidas, 
os contribuintes podem procurar uma das Agências da Receita Estadual ou buscar 
informações no site da Secretaria da Fazenda: www.sefaz.es.gov.br, nas abas de 
Legislação ou Orientação Tributária.

Fique atento às disposições contidas no Decreto 3.517-R, publicado no Diário Oficial 
em 04/02/2014. Consulte-o sempre.

Padrão de medida
Considera-se medida líquida do bloco ou da chapa, as medidas das arestas de com-
primento, largura e altura ou espessura, excluídos os casqueiros e as aparas.

Padrão na descrição dos produtos na NF

Blocos: 
BLOCO, (ORIGEM), TIPO, COR, NOME, MEDIDAS.
Ex: BLOCO, ES 0126, GRANITO, CINZA, OCRE, 2,90m x 2,40m x 1,80m.

Chapas: 
QUANT., CHAPAS, TIPO, COR, NOME, ESPESSURA.
Ex: 38 CHAPAS, GRANITO, CINZA, OCRE, 2 CM.

Padrão na grafia dos blocos:
Grafar na face visível do bloco caracteres legíveis não inferiores a dez centímetros de 
altura: CNPJ, ORIGEM, Nº NF, MEDIDAS.

Padrão na grafia das chapas:
Grafar com tinta não lavável, na testada visível de cada chapa, caracteres legíveis: 
ORIGEM, Nº NF.

Exemplos:

Extração de blocos: 
O estabelecimento extrator de rochas ornamentais, após a conclusão do processo 
de extração de cada bloco deverá:

• Emitir NF de entrada (CFOP 1949) para cada bloco extraído, com descrição padro-
nizada;
• Grafar no bloco: 
 - O CNPJ do estabelecimento extrator;
 - A sigla ES e o Nº da NF de entrada; 
 - As medidas líquidas do bloco.

Rochas de outra UF
Nas aquisições de rochas de outras Unidades da Federação, o adquirente deverá 
exigir que seja:
• Emitida NF da operação com descrição padronizada;
• Grafado na face visível do bloco: 
 - O CNPJ do estabelecimento remetente; 
 - A sigla da UF e o nº da NF de operação;
 - As medidas líquidas do bloco.
• Grafado na chapa: UF de Origem e nº NF.

Rochas importadas do exterior
Nas aquisições de rochas oriundas do exterior, o adquirente deste Estado deverá, 
antes da saída do recinto alfandegário:
• Emitir NF de entrada (CFOP 1949) com descrição padronizada;
• Grafar na face visível do bloco: 
 - O CNPJ do Estabelecimento adquirente; 
 - A sigla EX e o nº da NF de entrada;
 - As medidas líquidas do bloco.
• Grafar na chapa: sigla EX e nº NF.

Rochas em estoque
Os estabelecimentos que possuirem em estoque blocos e chapas deverão até 
31/03/2014:
• Grafar na face visível de cada bloco: 
 - O próprio CNPJ;
 - A expressão ESTOQUE e o nº iniciado em 0001;
 - Quando promover a saída, grafar o nº da NF.
• Grafar na chapa a expressão EST e o nº iniciado em 01;
• Escriturar o inventário com descrição padronizada.

Transformação de blocos
O estabelecimento que transformar blocos em chapas, após a conclusão do proces-
so de serragem de cada bloco, deverá: 
• Emitir nota fiscal de entrada (CFOP 1949) das chapas produzidas, com descrição 
padronizada;
• Grafar na chapa a sigla NFT e o nº da NF;
• Informar os dados do bloco e a espessura do corte provocado pela lâmina ou fio.

Das disposições gerais: 
Será considerado inidôneo o documento:
• Emitido em desacordo com o Regulamento;
• Utilizado para o transporte de rochas, que não estejam identificadas corretamente;
• Emitido por estabelecimento que não esteja nos CNAES (Classificação Nacional de 
atividades Econômicas) de extrator, beneficiador e atacadista de mármores e grani-
tos.

Será considerado sem nota fiscal: 
• Blocos e chapas encontrados em poder do contribuinte, que não tenham a grafia 
ou estejam grafados em desacordo com o regulamento do ICMS.

O transportador deverá exigir que: 
• Blocos e chapas estejam devidamente gravados;
• A NF tenha sido emitida com observância regulamentar;
• O transportador esteja corretamente identificado, inclusive as placas dos veículos.

Nos casos de perda ou inutilização de rochas: 
O contribuinte deverá emitir nota fiscal de BAIXA DE ESTOQUE (CFOP 5927), contendo:
• Número da NF que acobertava o produto;
• Data, local e circunstâncias da ocorrência;
• Descrição do material;
• Termo de ocorrência no Livro Lavrado;
• Fotografias;
• Boletim de ocorrência: acidentes e roubos.
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