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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ampliou a faixa etária para solicitação da atualização da FOTO da
2ª Via Fácil pela Internet. Esta novidade permitirá que menores de 16 anos possam alterar a FOTO
do seu RG, a regra será para as crianças que fizeram o primeiro RG com mais de 10 anos de idade.

ATUALIZAÇÃO DA FOTO DO RG
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ampliou a faixa etária para solicitação da
atualização da FOTO da 2ª Via Fácil pela Internet. Esta novidade permitirá que menores de 16 anos
possam alterar a FOTO do seu RG, a regra será para as crianças que fizeram o primeiro RG com
mais de 10 anos de idade.
O diretor do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), delegado Marcus Michelotto,
avalia a importância da ferramenta. "A 2ª Via Fácil evita aglomerações e facilita a solicitação do
cidadão, pois é possível fazer o pedido pelo computador ou celular. Além disso, a ferramenta otimiza
os serviços prestados pela PCPR." conclui Michelotto.

2ª VIA FÁCIL
O próprio requerente pode realizar a atualização da foto do RG na 2ª Via Fácil. É a
primeira ferramenta do gênero no país, onde o cidadão e agora as crianças podem fazer
remotamente o pedido de uma nova carteira de identidade, enviando uma foto feita pela câmera do
celular ou do computador, sem precisar ir até um Posto de Identificação.
A 2ª via fácil é uma nova ferramenta que oferece conforto e agilidade para que o
cidadão faça o procedimento. Foi desenvolvida pela Subdivisão Técnica do Instituto de Identificação
do Paraná (IIPR) e a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar.
Nos primeiros dois meses de 2021 a PCPR já emitiu mais de 22 mil carteiras de
identidade, sem a necessidade de o cidadão ir ao posto. Os documentos foram solicitados pela 2ª
Via Fácil. A modalidade contribuiu para que 22.467 mil pessoas permanecessem em casa.
Em 2021, mais de 18 mil documentos foram somente reimpressões na modalidade,
outros 3.602 mil foram emitidas com atualização de fotos.
Desde o lançamento da 2ª Via Fácil, em outubro de 2020, foram emitidas 7.925
identidades com atualização de fotos.
TUDO ONLINE
A solicitação pode ser feita pelo link abaixo:
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br

Isto é possível para
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quem já teve seus dados digitalizados no IIPR, poderão fazer a atualização remota da fotografia.
A 2ª via fácil tem custo de R$ 38,30.

REGRAS PARA A ALTERAÇÃO DA FOTO
Para alteração da foto das crianças a partir de 10 anos, serão adotadas as
seguintes regras:
* A retirada do documento será somente pelos pais ou responsáveis legais, com
autenticação biométrica;
* Será enviado um SMS para os pais ou responsáveis
legais comunicando se a foto foi aceita;
* Só poderá ser feita a solicitação da atualização da
FOTO remotamente, para a criança que fez a primeira identidade com 10 anos de idade ou mais.
* Quem fez com menos de 10 anos de idade terá que comparecer ao Posto de Identificação;
* Não será possível alterar a assinatura remotamente;
* A foto deve ser tirada na frente
de uma parede branca;
* Os cabelos não podem cobrir o rosto nem o pescoço, então devem
ser colocados para trás dos ombros e orelhas;
* Não pode usar óculos nem brincos, nem
acessórios como boné, colar, presilhas, lenços e etc;
* O requerente deve estar olhando para
a lente da câmera, os olhos devem estar na linha de 90º;
* A expressão facial deve estar
neutra e sem sorriso;

INSTRUÇÕES PARA A ATUALIZAÇÃO
Caso a Atualização da foto esteja disponível para o seu cadastro, deverá seguir as
instruções contidas no site e nesse VÍDEO que mostra como a FOTO deve ser produzida.
Clique AQUI ou na imagem abaixo e veja o vídeo.

Saiba mais sobre o trabalho do IIPR em:

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