MANUAL DE
EMISSÃO DO
ALVARÁ DO
SEFAZ-RJ

PRIMEIRO PASSO – REÚNA A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:

• CONTRATO DO EVENTO;
• IDENTIDADE;
• NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
• FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SEFAZ-RJ;
• PROCURAÇÃO (apenas em caso de despachante)

SEGUNDO PASSO – ENTRE NO SITE DA SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA
GERAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFA-e):
Para emitir a NFA-e, é preciso cadastrar-se no site da SEFAZ-RJ.
O cadastro é feito por meio do seguinte link: https://bit.ly/2QSoag8
É possível que o site apresente breves problemas de acesso.
Caso isto ocorra, use outro navegador (Safari ou Chrome, por exemplo).
1. Desça até a seção “NFA-e” e clique em “Aplicação emissora”;
2. Clique em “Tipo de remetente” e faça seu cadastro. O sistema fornecerá uma senha para que você
realize o acesso ao formulário. Haverá um prazo de 24 horas para que o seu acesso seja liberado.
Por esta razão, é recomendado que o cadastro seja feito com antecedência.

Após inserir seu CPF e sua senha, clique em “CONSULTAR”.

3. Remetente: o endereço precisa ser do Rio de Janeiro. Caso o endereço seja de outro estado,
será possível utilizar o endereço de um amigo ou parente residente no Rio de Janeiro. Isto é possível
devido ao fato do artista ser a pessoa física em questão;
4. Operação: “interna”. Após isto, selecione “saída”;
5. Em “Natureza da Operação”, selecione “5949 - Outras saídas de mercadorias ou prestação de
serviços”;
6. Em seguida, escreva “Data e Hora” para prosseguir.

7. Em “Destinatário”, insira o endereço do evento para o qual a NF-e se destina
8. Em “Transportador/modalidade”, selecione “Sem ocorrência de transporte“
e clique em “Incluir produtos”.

9. Em “Produto/Descrição”, insira os materiais que serão levados (livros, revistas, impressos,
cartazes etc.). No entanto, lembre-se que, caso leve mais de um produto, será necessário ter uma
nota fiscal para cada tipo de produto. Exemplo: HQs são descritos em uma NF e prints são descritos
em outra separada;
10. Em “NCM”, escreva “00000000” (total de 8 zeros);
11. Em” Unidade comercial”, escreva o tipo de medida referente ao seu produto
(kilogramas, gramas, litros etc.);

12. Em “Quantidade comercial”, insira a quantidade total de cada um de seus produtos.
Exemplo: 50 HQs ou 100 livros;
13. Em” Valor unitário comercial”, insira o custo de produção. Exemplo: cada HQ custou $12,00/
unidade)
Em seguida, clique em “Incluir na tabela”;

14. Esta tela mostra todos os dados. É importante conferir cada item atenciosamente.
Depois, clique em “Transmitir”.

Ao final da operação, a seguinte mensagem deverá surgir na tela: “uma cópia do DANFAE e do XML
da nota fiscal foram enviados para o e-mail (o e-mail inserido aparecerá aqui)”

Você poderá fazer a impressão na seguinte página:

MODELO FINAL DA NFA-e:

Caso não seja residente do Rio de Janeiro e não possa comparecer pessoalmente, será necessário
que um terceiro compareça à Secretaria da Fazenda em seu nome a fim de levar a documentação
para que o alvará seja liberado.
Av. Presidente Vargas, 670 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
No entanto, recomenda-se contratar um despachante que possa ir até a Secretaria da Fazenda, uma
vez que este tipo de serviço já possui toda a experiência necessária para lidar com o processo de
liberação do alvará.
Por fim, caso seja necessário, coloque o custo deste profissional no seu orçamento.
Caso a indicação de um profissional do ramo se faça necessária, a seguir encontra-se o contato de
uma despachante especializada:
Fabiana Acácio - RJ Legal Eventos - Telefax: +55 (21) 98940-1805 /3563-4997
IMPORTANTE:
• Realize seu cadastro o quanto antes, pois o cadastro só é validado 24 horas após seu envio.
• São necessárias paciência e muita resiliência para efetuar todo o procedimento com sucesso.Caso
não consiga na primeira vez, tente novamente. O sistema por vezes apresenta picos de instabilidade.
• Contratar o despachante não invalida necessidade do preenchimento do formulário, tampouco
a emissão da NF-e.
• Preencha corretamente o formulário da SEFAZ-RJ em anexo. Leve-o à Secretaria da Fazenda junto
aos outros documentos ou entregue ao despachante via e-mail.
• O atendente precisa entregar-lhe um documento assinado e carimbado pela SEFAZ-RJ, além
do formulário de autorização de funcionamento provisório (também assinado por eles).

Passado esse chefão, agora é só correr pro primeiro GamePark do mundo!

