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Carioca Digital – Serviços de permissionários 

 

Você também pode acessar todos os serviços que utiliza, através do site carioca Digital. Este 
site tem como objetivo centralizar de forma simples todos os serviços que a PCRJ disponibiliza 
a seus cidadãos. Entre os serviços disponíveis, estão presentes aqueles que são utilizados pelos 
permissionários do município. 

 

Para utilizar os serviços: 

Entre na página www.carioca.rio.rj.gov.br ; 

 

Fig 1 – Entrada do portal 

No seu primeiro acesso, faça o cadastro: clique no botão  “QUERO ME CADASTRAR” e 
preencha corretamente seus dados. A partir  daí, você terá uma identificação individual no 
sistema; 

Com o seu usuário e senha cadastrados, entre no sistema  (botão “FAÇA SEU LOGIN”). 

OBS.: Caso ocorra algum problema com seu cadastro ou seu acesso, envie um email para 
portalcarioca@rio.rj.gov.br e obterá ajuda. 

 

Permissionário  pessoa física: 

Uma vez no sistema, após fazer corretamente seu login, a página principal estará disponível a 
você. Nela são centralizados todos o serviços disponíveis ao cidadão carioca. No caso 
específico dos permissionários, os serviços disponíveis são acessados através da opção 

http://www.carioca.rio.rj.gov.br/
mailto:portalcarioca@rio.rj.gov.br
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“OPERADORES DE TRANSPORTE”, presente na aba “TRANSPORTE”, como mostra a figura 
abaixo: 

 

Fig 2 – Página inicial 

 

Acessando a opção “OPERADORES DE TRANSPORTE”, a página seguinte  mostrará todas as 
opções de serviços que você poderá utilizar de dentro do portal, tais como agendamento de 
vistoria, emissão de multa, etc. 

 

Fig 3 – Operadores de transporte 
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Repare que a esquerda da página é mostrado o veículo autorizado para o permissionário.   

Para ter acesso aos serviços, bastar clicar em cima do veículo cadastrado. O sistema então  
mostrará todas as opções disponíveis, separadas por abas, com as seguintes opções: 

 

Fig 4 – Página do permissionário 

Opções disponíveis: 

- Multas 

Nesta aba você terá informações a respeito de todas as infrações cometidas,  em fase de 
recurso ou confirmadas e ainda não pagas; 

 

Fig 5 – Multas em aberto 
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- Agendamento 

Nesta aba você pode agendar procedimentos, consultar agendamentos e cancelar 
agendamentos. Deve-se informar o número da DARM para e, em seguida, selecionar o que se 
quer agendar na opção “O que quer agendar?”.  

 

Fig 6 - Agendamento 

- Autorização 

Nesta aba você pode autorizar qualquer pessoa de sua confiança a realizar os procedimentos 
deste portal por você. Para tanto, é necessário informar alguns dados da pessoa a qual você 
deseja autorizar. Pode-se também, a qualquer momento, suspender esta autorização. 

Na aba “Autorização”,  informe o CPF e demais dados solicitados para efetivar uma ou mais 
autorizações: 

 

Fig 6 - Autorização 
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- Taxas 

Na aba “Taxas” estão presentes de forma centralizada todas as facilidades para você emitir as 
guias para recolhimento das taxas que você necessitar. Uma vez nesta aba, escolha a guia de 
serviço da qual necessita e clique no botão “GERAR GUIA”. Após a geração, basta imprimir a 
guia e fazer o recolhimento em qualquer agência bancária.  

 

Fig 8 – Taxas 

 

- Situação 

Esta aba serve para lhe mostrar todas as possíveis pendências existentes no momento para 
você. Ao clicar no botão “LISTAR PENDÊNCIAS”, todas pendências existentes – quando for o 
caso – virão relacionadas no quadro de pendências, com a sua descrição e a quem pertence.  

 

Fig 9 – Situação 
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- Serviços Autônomo 

Nesta aba você pode imprimir a sua carta de isenção. Para tanto, basta informar o número do 
DARM recolhido e pressionar o botão “EMITIR DOCUMENTO”.  

 

Fig 10 – Serviços Autônomo 

 

Modelo da carta emitida: 

 

Fig 11 – Modelo da Carta de Isenção 
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Usuário representante de permissionário pessoa jurídica: 

Os procedimentos para pessoa jurídica são similares aqueles de pessoa física, com a diferença 
de que para um usuário, existirão várias empresas representadas por ele e, para cada 
empresa, de um a vários veículos cadastrados. Assim, ao fazer as consultas disponíveis no 
portal, o usuário terá que inicialmente escolher a empresa a ser consultada.  

Como exemplo, vejamos a tela inicial: 

 

Fig 12 – Operadores de transporte (pessoa jurídica) 

Neste caso você deverá clicar em uma das empresas representadas (empresas listadas na  
coluna a esquerda do portal). Somente então poderão ser efetuadas as operações disponíveis.  
Como exemplo, suponhamos que você escolha fazer alguma transação para um veículo da 
empresa TAXI NOVO LTDA. Ao escolher a empresa na coluna da esquerda, a tela do 
permissionário irá aparecer para esta empresa. Os demais procedimentos são similares 
aqueles utilizados para pessoa física. 

 

Fig 13 – Tela de permissionário para a empresa TAXI NOVO LTDA 


