
• O outono se despede com temperaturas amenas do centro em 
direção ao sul, nebulosidade baixa concentrada no leste e no su-
deste e sol nas demais regiões. Não há previsão para chuvas 
durante o dia de hoje.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
21/06/19................................. R$ 70,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/06/19.................................R$ 30,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/06/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Donos de veículos do Paraná já podem contar com o CRLV Digital
 Os proprietários 
de veículos no Paraná 
podem contar com mais 
uma facilidade digital. Na 
última terça-feira (18), 
durante a reunião do go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior com o 
secretariado, realizada 
no Palácio Iguaçu, foi 
lançado o Certificado 
de Registro e Licencia-
mento de Veículo Digital 
(CRLV). O Certificado 
já está disponível, junto 
com a CNH Digital, no 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), que 
reúne os dois documen-
tos de porte obrigatório 
no trânsito.
 A iniciativa é do 
Detran-PR, em parce-
ria com o Serpro, o De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e a 
Celepar. “O Detran tem 
conseguido trazer inova-
ções em vários departa-
mentos. Iniciativas como 
essa desburocratizam o 
Estado, facilitando cada 
vez mais a vida das pes-
soas”, destacou Ratinho 
Junior. “Sem contar que 
soluções inteligentes 
como essa do Detran 
ajudar a diminuir custos, 
a eliminar contas”, com-
pletou.
 Assim como a 
CNH Digital, a versão 
eletrônica do CRLV traz 
todas as informações do 
documento impresso e 
tem a mesma validade 
jurídica do CRLV físico. 
Para ter o documen-
to digital, o proprietário 
tem de ter pago o licen-
ciamento do veículo de 
2018. O acesso ao CRLV 
Digital é possível adicio-
nando o documento após 
download do aplicativo 

O que é o CRLV Digital?
É a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo que, junto à CNH Digital, compõe 
o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O CRLV é o documento de porte obrigatório, expedido pelos 
Detrans estaduais, que concede o direito de tráfego e legaliza sua circulação.

O que é a Carteira Digital de Trânsito (CDT)?
É uma evolução do APP CNH Digital, que traz também a versão eletrônica do CRLV em um mesmo aplicativo. 
A Carteira Digital de Trânsito proporciona maior praticidade e segurança ao motorista, reunindo todos os docu-
mentos de porte obrigatório no trânsito.

Para ter a CDT é preciso ter a CNH Digital?
Não. Você pode ter a CDT apenas com o CRLV Digital, desde que já tenha pago o licenciamento do veículo. 
Da mesma forma, é possível ter a CDT somente com a CNH Digital, desde que possua a carteira de motorista 
em papel com o QR Code.

Para ter o CRLV Digital é preciso ter a CDT?
Sim. Não existe CRLV digital fora do ambiente da CDT.

A exemplo da CNH Digital, existe alguma restrição para obter o CRLV Digital?
Diferentemente da CNH Digital, a versão física do CRLV não possui QR Code, ou seja, não há esse tipo de 
restrição para a emissão do documento do veículo digital. Entretanto, a disponibilização do CRLV Digital está 
condicionada aos proprietários dos veículos licenciados a partir de 2018.

Quem tem vários veículos vai ter mais de um CRLV Digital?
Sim. O aplicativo Carteira Digital de Trânsito permite adicionar mais de um CRLV Digital. Para tanto, é preciso 
informar, de cada veículo, o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro 
de Veículo - CRV (antigo DUT).

A emissão do CRLV Digital terá algum custo adicional?
Não tem custo para o proprietário do veículo.

Será possível exportar o CRLV Digital?
Assim como a CNH Digital, existe a funcionalidade de exportação do CRLV Digital em formato PDF, com 
assinatura digital. Esse documento em PDF pode substituir a necessidade de uma cópia autenticada do do-
cumento original.

E o compartilhamento do CRLV Digital já é possível?
Sim. Desde 2018, já é possível realizar o compartilhamento do documento para terceiros que também utilizam 
o veículo. Entretanto, a pessoa para quem se pretende compartilhar o documento deve já ter instalado, em seu 
dispositivo móvel, o aplicativo CDT. O CRLV Digital compartilhado não poderá ser exportado pelo terceiro que 
recebeu o documento.

Apenas o proprietário do veículo poderá solicitar o CRLV Digital?
Sim. O CRLV Digital estará vinculado ao celular informado no cadastro de usuário e, para ser adicionado, exige 
a confirmação de dados que só o proprietário do veículo possui, sendo possível o compartilhamento do veículo 
para até cinco pessoas.

Como é verificada a autenticidade do CRLV Digital?
Da mesma forma que a CNH, a autenticidade do CRLV pode ser verificada por meio da leitura do QR Code que 
consta no documento digital. Após adicionar o CRLV na Carteira Digital de Trânsito, o QR Code criptografado 
é gerado automaticamente e pode ser validado por meio do aplicativo VIO, desenvolvido também pelo Serpro 
e disponibilizado gratuitamente para download no Google Play e App Store.

É necessário acesso à internet para abrir o CRLV Digital?
Não. O acesso à internet só é necessário no primeiro momento para adicionar o CRLV Digital na Carteira Di-
gital de Trânsito. Depois, o documento do veículo digital fica armazenado e criptografado no dispositivo e sua 
visualização pode ser realizada off-line.

CDT, disponível nas ver-
sões Android e iOS. O 
cadastramento do veícu-
lo pode ser realizado no 
próprio aplicativo.
 Outra praticida-
de é que o usuário não 
precisa estar necessaria-
mente logado à internet 
para ter acesso ao servi-
ço. Tanto a CNH quanto o 
CRLV digital podem ser 
acessados pelo dispo-
sitivo móvel mesmo of-
f-line. “Trabalhamos pela 
desburocratização, para 
atender de forma cada 
vez mais ágil a população 
paranaense”, afirmou Ce-
sar Kogut, diretor-geral 
do Detran-PR.
 COMPARTILHA-
MENTO – Há, ainda, 
mais vantagens na utili-
zação do CRLV Digital: 
o documento pode ser 
compartilhado para ou-
tra pessoa que utiliza o 
mesmo veículo, desde 
que ela já tenha instala-
do, em seu dispositivo 
móvel, o aplicativo CDT. 
A distribuição pode ser 
feita para até 5 pessoas 
ao mesmo tempo.
 Quem recebe o 
CRLV digital não conse-
gue exportar ou compar-
tilhar o documento, mas 
pode apresentá-lo às 
autoridades de trânsito. 
Quando o proprietário do 
veículo não quiser mais 
compartilhar o documen-
to, é só cancelar a opção 
no aplicativo.
 “É muito mais 
flexibilidade para o ci-
dadão. Se ele perde o 
documento original, por 
exemplo, pode imprimir 
o digital que ele terá a 
mesma validade. Isso 
sem custos, taxas, filas 
ou qualquer outra buro-

PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Para obter os documentos eletrônicos, é preciso fazer o download do aplicativo
Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente na Google Play e App Store.

2. Depois, basta fazer o cadastramento no aplicativo. Então, o usuário recebe um e-mail e 
deve clicar no link para ativar o cadastro.

3. Após a ativação, deve-se fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, que 
será a CNH ou CRLV digitais.

4. Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o 
código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo - CRV (antigo DUT).

5. Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. 
Neste momento, será disponibilizado o CRLV digital no dispositivo móvel.

6. O aplicativo vai pedir para o usuário criar uma senha de quatro dígitos, uma chave de 
acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. O CRLV 
Digital poderá ser acessado pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

PASSO A PASSO

cracia”, ressaltou o Stéfano Garcia, 
coordenador de gestão da infirmação 
do Detran-PR.
 SEGURANÇA – O documen-
to digital do usuário está protegido 
por uma senha de acesso de quatro 
dígitos, exigida para o login na Car-
teira Digital de Trânsito. O acesso ao 
aplicativo pode ser feito também com 
a impressão digital do usuário nos dis-
positivos móveis que já possuam leitor 
por biometria.
 A autenticidade do documento 
é garantida pelo QR Code, que pode 
ser lido para verificar se há alguma 
falsificação no documento durante 
uma fiscalização de trânsito. O pro-
cedimento de obtenção do CRLV e da 
CNH Digital é 100% online, não sendo 
necessário o comparecimento do pro-
prietário ao Detran de seu estado.


