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As Empresas da cadeia produtiva de Rochas Ornamentais do Espírito Santo e de outros 
Estados que realizam operações com os Capixabas, terão de se adequar ao Decreto 
3.517-R/2014 que estabelece novas regras para disciplinar produção, industrialização, 
armazenamento, transporte e vendas de rochas ornamentais.
 
O Decreto é composto de 3 fases:
 
Fase 1: Até 28/02/2014:
 
1.    Identificação do estabelecimento (placa identificativa na entrada do estabeleci-
mento, observando o padrão de confecção definido no Decreto 1.090-R/2002 e para 
as Pedreiras informadas coordenadas de GPS);

Fase 2: A partir de 01/03:
 
 1.    Adotar o padrão de descrição de produtos na Nota Fiscal.
 
BLOCOS: BLOCO, ORIGEM, TIPO, COR, NOME, MEDIDAS LÍQUIDAS, DEFEITOS APARENTES 
(Se houver)
Exemplo: BLOCO, ES 0126, GRANITO, CINZA, OCRE, 2,9m x 2,4m x 1,80m.
 
CHAPAS: QUANT., CHAPAS, TIPO, COR, NOME, ESPESSURA
Exemplo: 38 CHAPAS, GRANITO, CINZA, OCRE, 2CM.

 2.    Para as Pedreiras do ES

- As pedreiras do ES deverão emitir NF de Entrada após a extração de cada Bloco 
usando o CFOP 1949 com o padrão descritivo do item 1(BLOCO, ORIGEM, TIPO, COR, 
NOME, MEDIDAS LÍQUIDAS);

- Grafar no bloco com tinta não lavável o CNPJ do estabelecimento, a sigla ES, o 
número da Nota Fiscal de Entrada e as medidas líquidas do bloco;

- No caso de acidente ou roubo de blocos, o contribuinte deverá emitir uma Nota 
Fiscal de Baixa de Estoque com o CFOP 5927, seguindo o padrão BLOCO, ORIGEM, 
TIPO, COR, NOME, MEDIDAS LÍQUIDAS, contendo número da Nota Fiscal de Entrada, 
Data, Local, Circunstancia da Ocorrência, Fotografia e Boletim de Ocorrência.

 
 3.    Blocos e Chapas produzidos fora do ES

- Nas aquisições de rochas de outras unidades da Federação, o adquirente deverá 
exigir que seja:

 • Emitida nota fiscal da operação dentro do padrão descrito no item 1 (BLOCO, 
ORIGEM, TIPO, COR, NOME, MEDIDAS LÍQUIDAS para blocos e QUANT., CHAPAS, TIPO, 
COR, NOME, ESPESSURA para chapas);

 • Pintado no bloco com tinta não lavável o CNPJ do estabelecimento, a sigla 
da UF de Produção (Ex.: MG ou SP), o número da Nota Fiscal de Venda para o ES e as 
medidas líquidas do bloco;

 • Etiqueta de código de barras nas chapas informando UF de origem e número 
da Nota Fiscal;
 
 4.    Blocos e Chapas importadas

- Nas aquisições de rochas de outros países, o adquirente deste estado deverá, antes 
da saída do recinto alfandegário:

 • Emitir nota fiscal de Importação com descrição padronizada (CFOP 1949) 
com descrição padronizada (BLOCO, ORIGEM, TIPO, COR, NOME, MEDIDAS LÍQUIDAS 
para blocos e QUANT., CHAPAS, TIPO, COR, NOME, ESPESSURA para chapas);

 • Pintar no bloco com tinta não lavável o CNPJ do estabelecimento adquiren-
te, a sigla EX, o número da Nota Fiscal de Entrada e as medidas líquidas do bloco;

 • Grafar nas chapas a Sigla EX e o número da Nota Fiscal de Importação.

 5.    Para as Serrarias do ES

- Emitir Nota Fiscal de Entrada com o CFOP 1949 para cada chapa produzida, seguin-
do o padrão de descrição (QUANT., CHAPAS, TIPO, COR, NOME, ESPESSURA);
- Informar no Campo Informações Complementares todos os dados do Bloco de 
Origem;

- Imprimir a Etiqueta de Código de Barras com a expressão NFT (Nota Fiscal de Transfor-
mação) e a numeração sequencial, iniciada em 01, referente a cada chapa produzi-
da;

- Se a perda decorrente do processo de transformação for superior a 5%, deverá ser 
emitida uma Nota Fiscal de Saída com CFOP 5927, contendo número da Nota Fiscal 
de Entrada das chapas, a data, o local e a circunstância da ocorrência, seguindo o 
padrão QUANT., CHAPAS, TIPO, COR, NOME, ESPESSURA;

- O coeficiente de transformação para definição da perda de 5% será definido por 
meio da Espessura da Chapa e da Espessura do Corte em cm (Ex.: 33 M2/M3 para 2 
cm ou 25 M2/M3 para 3 cm);

- No caso de quebra ou roubo de chapas, o contribuinte deverá emitir uma Nota Fiscal 
de Baixa de Estoque com o CFOP 5927, seguindo o padrão de descrição dos produtos, 
contendo número da Nota Fiscal de Entrada, Data, Local, Circunstancia da Ocorrên-
cia, Fotografia e Boletim de Ocorrência, no caso de roubos e acidentes.
 

 6.    Para as Transportadoras:

- O transportador deverá exigir que os blocos e chapas estejam grafados segundo o 
decreto, que a Nota Fiscal tenha sido emitida com a descrição padronizada e o trans-
portador esteja corretamente identificado na nota (não permitido mais o mesmo ou a 
contratar), inclusive as placas do caminhão e do reboque.

 
Fase 3: Até 31/03:
 
 1.    Os estabelecimentos que possuírem em estoque blocos e chapas deverão:

BLOCOS:
- Grafar o próprio CNPJ, a palavra ESTOQUE e o número sequencial iniciando em 00001
- Quando da saída do bloco do estabelecimento, grafar o número da Nota Fiscal de 
Saída
 
CHAPAS:
- Grafar na chapa a expressão EST e o número iniciado em 01;
 
 2. Escrituração Fiscal do INVENTÁRIO:
- Quando se tratar de blocos, cada linha corresponderá ao registro de apenas um 
bloco e deve-se estar identificado com a descrição de produto padronizado (BLOCO, 
ORIGEM, TIPO, COR, NOME, MEDIDAS LÍQUIDAS);
- Para Chapas deve-se informar a quantidade de chapas, o tipo rochoso, material, 
cor, espessura e medidas liquidas em M2.
 
 
A maioria das empresas do setor será afetada, uma vez que grande parte da cadeia 
produtiva brasileira de rochas ornamentais encontra-se no Espírito Santo. Dessa forma, 
empresários, transportadores e demais profissionais do setor deverão se adequar às 
novas exigências, de forma a não ficarem sujeitos a cargas apreendidas ou multas ao 
negociarem em terras Capixabas. Maiores informações poderão ser encontradas nas 
News do site www.allware.com.br.
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