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A 2ª Via rápida da carteira de identidade pode ser solicitada de qualquer lugar do mundo.
O Paraná é pioneiro no lançamento deste novo serviço por meio da internet, visa facilitar a
requisição do cidadão ao documento de identidade.

A 2ª Via rápida da carteira de identidade pode ser solicitada de qualquer lugar do mundo. O
Paraná é pioneiro no lançamento deste serviço por meio da internet, com o objetivo de facilitar a
requisição do Documento de Identidade. O documento será expedido após a confirmação do
pagamento da taxa de R$ 30,47 e enviado ao Posto de Identificação escolhido pelo solicitante. Para
solicitar a 2ª Via Rápida o próprio sistema confirmará se o RG pode ou não utilizar esse serviço.
Veja aqui
Importante Não será possível alterar os dados ou imagens no documento, será apropriada a foto,
assinatura e impressão digital do último documento expedido no Paraná (RG do IIPR ou Habilitação
do DETRAN/PR).
Retirada O requerente poderá retirar o documento solicitado no Posto de Identificação da sua
escolha, a lista das cidades disponível aparecerá no momento do cadastro da solicitação. Veja aqui
Lembrando que:
A entrega da Carteira de Identidade será realizada mediante autenticação
biométrica, do próprio cidadão, no Posto de Identificação escolhido na solicitação do documento;
No caso de retirada da Carteira de Identidade pelo Pai, Mãe, Representante Legal ou Procurador, as
impressões digitais serão coletadas e armazenadas em sistema para segurança do processo;
No caso de Carteira de Identidade para menor de 18 anos ou curatelado, a entrega somente será
realizada ao Pai, Mãe ou Representante Legal;
A entrega da Carteira de Identidade para o
Representante Legal ou Procurador, somente será realizada mediante apresentação de prova
documental dessa condição;
Em todas as situações e para fins de identificação, a pessoa que
for retirar a Carteira de Identidade deverá apresentar a Guia de Retirada/Protocolo gerado pelo
sistema e um documento oficial com foto;
Nota: Caso seja necessário alterar a fotografia e os dados do documento de identidade a
solicitação deverá ser realizada pessoalmente, em um dos postos do IIPR, após agendamento
prévio.

http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br
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