
 
 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DO RAF 

Contrato social do estabelecimento ou outro ato de constituição da sociedade ou empresa 

e suas alterações posteriores ou última consolidação contratual e suas alterações, devidamente 

registrados perante o órgão competente, inclusive quanto à nomeação dos administradores; 

✓  Ata de eleição da diretoria em exercício, devidamente registrada, quando couber; 

✓ Ato de outorga de poderes ao representante legal da empresa; 

✓ Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com indicação 

de que a empresa se encontra em atividade; 

✓ Contrato de locação ou certidão de propriedade do imóvel onde a atividade é 

desempenhada e, indicação das dimensões do imóvel em m²; 

✓ Documento de identidade (RG) e Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) dos 

titulares e sócios da empresa; 

✓ Relação atualizada dos empregados; 

✓ Comprovante atualizado de residência dos sócios e do representante legal da sociedade, 

com endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da Federação e 

CEP), número de telefone e e-mail; 

✓ Certidões de antecedentes criminais expedidas pelo órgão criminal de residências dos 

últimos 3 (três) anos das pessoas referidas no inciso anterior; 

✓ Certificado (licenciamento) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

– CBMERJ; 

✓ Alvará de funcionamento expedido pela autoridade local; 

✓ Comprovante de recolhimento da taxa de expedição do RAF, conforme parágrafo único 

do art. 3º da presente Resolução e art. 24 da Lei nº 5.042/2007; 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 
 

 

✓ Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se o caso, relativa 

à sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, com indicação de que se encontra em atividade; 

✓ Licença ambiental ou notificação negativa do órgão ambiental quanto a ser o 

estabelecimento potencialmente poluidor; 

 

EXIGÊNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

✓ Possuir condições de salubridade, cimentado, murado ou gradeado, com apenas um 

único portão que se preste à entrada ou à saída, com visibilidade para o seu interior; 

✓ Existir coletores dos resíduos resultantes da atividade comercial desenvolvida 

(borrachas, gasolina, óleo, fluídos e água de baterias e radiadores e etc.); 

✓ Materiais armazenados em locais apropriados, separadas por espécie e com indicação 

de procedência; 

 

LIVRO DE REGISTRO DE OPERAÇÕES 

O requerente deve possuir no caso de alienante pessoa física, livro de registro de todas 

as operações contendo quanto ao alienante: 

I - nome completo;   

II - número de identidade e respectivo órgão expedidor; 

III - CPF; 

IV - endereço;   

V - descrição detalhada de cada unidade e respectiva quantidade do material adquirido;   

VI - valor total ou parcial das mercadorias;   

VII - assinatura; 

VIII - relato do alienante quanto à procedência do material apresentado. 
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No caso alienante pessoa jurídica, o requerente deve possuir livro de registro de todas 

as operações contendo quanto ao alienante: 

I - razão social; 

II - número do CNPJ; 

III - inscrição estadual; 

IV - endereço; 

V - descrição detalhada de cada unidade e respectiva quantidade do material adquirido; 

VI - valor total ou parcial das mercadorias; 

VII - assinatura do seu representante legal 

VIII - relato do alienante quanto à procedência do material apresentado. 

 

 

TABELA DE VALORES PARA EMISSÃO DE RAF 

 

Item Especificação por metragem do estabelecimento Valores em UFIR-RJ 

1 até 200 m2 63 UFIR-RJ 

2 acima de 200 m2 até 500 m2 312 UFIR-RJ 

3 acima de 500 m2 até 1.000 m2 415 UFIR-RJ 

4 acima de 1000 m2 até 10.000 m2 ------ 

4.1 pelos primeiros 1.000 m2 415 UFIR-RJ 

4.2 por área de 100 m2 ou fração excedente 22 UFIR-RJ 

5 acima de 10.000 m2 2.745 UFIR-RJ 

 

Valor da UFIR-RJ em 2022: R$ 4,0915 

 

Resolução nº 330 SEFAZ publicada no Diário Oficial do dia 27 de dezembro de 2021. 
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