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Acessando o Recupera IPVA 

Acesse o Atendimento Digital RJ: https://atendimentodigitalrj.fazenda.rj.gov.br/ 

Você pode utilizar a busca, pesquisando pelo termo "ipva" para acessar o serviço 
Parcelar débitos de IPVA (Recupera IPVA). 

 

Uma outra forma para acessar o serviço, é clicar na opção Parcelar débitos de 
IPVA (Recupera IPVA), na área de Serviços em destaque, logo abaixo da busca.
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Você será direcionado para a página com todas as informações e detalhes do 
serviço escolhido. Clique no botão Acessar o serviço para que possa se identificar. 

 

As formas de autenticação disponíveis para o serviço Parcelar débitos de IPVA 
(Recupera IPVA) são: Certificado Digital ou Login único GovBR. 
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Seleção de débitos 
Após sua identificação, serão apresentados, quando existirem, os débitos de 

IPVA, agrupados por RENAVAM, incluindo parcelamentos feitos anteriormente por 
você e que ainda estão em curso. 

Você pode detalhar as informações referentes aos RENAVAMs ou parcelamentos, 
clicando no seu respectivo número, destacado em azul como um link. 

 

Clique na caixa de seleção, ao lado de cada RENAVAM ou parcelamento, que você 
queira parcelar ou reparcelar. 

Você pode selecionar um ou mais números, à sua escolha, e em seguida clicar 
em próximo para selecionar o número de parcelas. 
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Seleção de parcelas 
Serão apresentados os valores a serem parcelados e as condições de 

parcelamento de acordo com os números de parcelas escolhidos.  

Observação: o número de parcelas disponíveis leva em conta o valor 
parcelado e o valor mínimo da parcela. 

 

Após selecionar o número de parcelas, clique no botão Próximo para confirmar 
os parcelamentos.  

  



7 
 

Recupera IPVA / passo a passo_ 

Termo de aceite 
Os dados e as condições do parcelamento que você selecionou na etapa anterior, 

serão apresentados novamente para sua revisão, bem como o Termo de Aceite que 
descreve todas as condições e compromissos dos parcelamentos que serão 
efetuados. 

Esse Termo deve ser lido atentamente e a sua anuência deve ser feita marcando 
a opção de leitura e aceite ao final da página. 
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Confirmação de parcelamento 
Serão apresentadas todas as informações referentes aos parcelamentos 

efetuados. Recomendamos que você imprima esta tela clicando no botão Imprimir 
no seu canto superior. 

 

Se você quiser visualizar mais detalhes de um parcelamento efetuado, é só clicar 
no seu número. 
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Consultando parcelamentos e emitindo DARJ  
Acesse o Atendimento Digital RJ: https://atendimentodigitalrj.fazenda.rj.gov.br/ 

Você pode utilizar a busca, pesquisando pelo termo "consulta" para acessar o 
serviço consultar parcelamentos. 

 

Uma outra forma para acessar o serviço, é clicar na opção Consultar 
Parcelamentos na área de Serviços em destaque, logo abaixo da busca. 

Você será direcionado para a página com todas as informações e detalhes do 
serviço escolhido. Clique no botão Acessar o serviço para que possa se identificar. 

 

Após sua identificação, serão apresentados, quando existirem, todos os 
parcelamentos efetuados por você. 
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Para detalhar um parcelamento efetuado, é só clicar no seu número.  

 

Serão exibidas todas as informações do parcelamento. Para emitir o DARJ de 
uma parcela para pagamento, clique no botão Emitir DARJ para gerar o boleto. 
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Emitir Documento de Arrecadação: DARJ 
Serão apresentados os dados do seu parcelamento para emissão do DARJ.  

Se necessário, altere a data de pagamento exibida. Observe o número do seu 
CPF/CNPJ e confirme o número do RQP (número do seu parcelamento) exibido, 
clicando no botão “Confirmar!”.  
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Seus dados serão exibidos em Itens de Pagamento. Selecione a parcela, em 
seguida, clique no botão "Confirmar item" ao fim da página. 
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O Resumo de Pagamento será apresentado, clique no botão "Gerar DARJ" e um 
pdf será gerado com o boleto para o pagamento.  
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Parcelamentos 
Outra forma de acompanhar seus parcelamentos é realizando o login no 

Atendimento Digital RJ. Seus parcelamentos estarão listados na página principal.  

 

Para visualizar os detalhes, basta clicar no número do parcelamento. 
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Acesso por procuração eletrônica (e-procuração) 
Para você, procurador, realizar o parcelamento, o acesso deverá ser feito através 

de Certificado Digital. 

Ao acessar o Recupera IPVA, você poderá a qualquer momento, selecionar uma 
procuração e assim, alterar o requerente, clicando no botão Selecionar outro. 

 

 

 

Na janela Selecione o requerente serão listadas as procurações autorizadas a 
utilizar este serviço. Selecione o outro requerente desejado. 
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A partir de então, todo o processo permanece o mesmo, sendo que agora nos 
dados do parcelamento estarão identificados, além do Requerente o nome do 
Procurador responsável. 

 

 

 


