
A 2ª VIA
FICOU

FÁCIL

AGORA TAMBÉM
PODE ATUALIZAR A

FOTO
DO SEU RG



SAIBA MAIS

AQUI!!2ª VIA 
FÁCIL

Ÿ Agora com a 2ª via FÁCIL você 

pode fazer a atualização da FOTO 

do RG. 

Ÿ O pedido é feito online, a FOTO 

pode ser feita pela câmera do celu-

lar, tablet, câmera fotográfica ou 

da webcam do computador.
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SAIBA MAIS

AQUI!!2ª VIA 
FÁCIL

    A ú
nica atu

alização 

é a FOT
O e a d

ata de 

expediçã
o do do

cumento.

IMPORTANTE!
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SAIBA MAIS

AQUI!!2ª VIA 
FÁCIL

    Não será possível alterar os dados do 
documento, como o 
sobrenome e assinatura, nem incluir o nº do 
CPF ou o de outros documentos.
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SEM PRECISAR AGENDAR

OU IR ATÉ UM 

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.

É POSSÍVEL FAZER

A FOTO UTILIZANDO:

4

SAIBA MAIS

AQUI!!2ª VIA 
FÁCIL



QUEM PODE 

SOLICITAR A ?2ª VIA
FÁCIL
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l Apenas quem tem o RG do Paraná;

l Quem já teve seus dados digitaliza-

dos no IIPR ou no Detran/PR, (todas 

as Carteiras de Identidade com a foto 

impressa);



QUEM PODE 

SOLICITAR A ?2ª VIA
FÁCIL
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l Quem NÃO precisa alterar os dados 

cadastrais;

l Quem tiver feito o primeiro RG com 

mais de 10 anos de idade.



IMPORTANTE!
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Essa modalidad
e de 

atualizaç
ão da fo

to 

pela int
ernet, n

ão 

permite a ise
nção 

da taxa.



VEJA AQUI O 
PASSO A PASSO DE
COMO SOLICITAR A 

2ª VIA
FÁCIL

1

SEM PONTOS OU TRAÇOSSEM PONTOS OU TRAÇOSSEM PONTOS OU TRAÇOS

ATENÇÃO: 
Insira o nº do seu 
RG com o dígito

verificador.

CLIQUE NESTE BOTÃO
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2
Reimpressão 

do RG anterior, 
sem nenhuma 

alteração.

Opção da
2ª VIA FÁCIL.
Atualização 
apenas da 

FOTO do RG.

Se precisar alterar os dados cadastrais, 
terá que ser feita presencialmente.
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O PRÓPRIO SISTEMA CONFIRMARÁ 

SE O RG PODE OU NÃO 
UTILIZAR ESSE SERVIÇO.

3
Leia atentamente 
as instruções de 

como a sua 
FOTO deve ser 

produzida.

CLIQUE NESTE BOTÃO
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4

Procure nas pastas do 
seu computador a 

FOTO 
produzida dentro dos 
padrões necessários 
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90º

Os braços devem 
ficar esticados e 

o celular no 
ângulo de 90º.

2ª Via FÁCIL

Alguém tirando a FOTO para você:

1 – Posicione-se na frente de uma parede branca;

2 – Os cabelos não podem cobrir o rosto nem o pescoço, 

então devem ser colocados para trás dos ombros e orelhas;

DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS
COMO PRODUZIR A FOTO  
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A lente da câmera 
deve estar na 

altura do olhos.



2ª Via FÁCIL

Alguém tirando a FOTO para você:

DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS
COMO PRODUZIR A FOTO  

3 – Não use brincos (mesmo bem pequenos), nem 

acessórios como boné, colar, presilhas, lenços e etc;

4 – Não olhe para baixo, os olhos devem estar na linha de 90º;

5 – Deixe a expressão facial neutra e sem sorriso; 13



Posicione-se na frente da 
câmera a uma distância 

entre 80cm e 1,10m.

1 – Precisa ter uma parede branca atrás de você;

2 – Não use óculos nem acessórios como brincos, boné, 

colar, presilhas, lenços e etc;

3 - Não olhe para baixo, os olhos devem estar na linha de 90º;

2ª Via FÁCIL

Tirando a FOTO usando a webcam:

A lente da câmera deve 
estar na altura do olhos.

DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS
COMO PRODUZIR A FOTO  
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4 – Os cabelos não podem cobrir o rosto nem o pescoço, 

então devem ser colocados para trás dos ombros e orelhas;

5 – Deixe a expressão facial neutra e sem sorriso;

2ª Via FÁCIL

Tirando a FOTO usando a webcam:

DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS
COMO PRODUZIR A FOTO  
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90º

2ª Via FÁCIL

Você mesmo tirando a FOTO:

1 – Posicione-se na frente de uma parede branca;

2 – Os cabelos não podem cobrir o rosto nem o pescoço, 

então devem ser colocados para trás dos ombros e orelhas;

Os braços devem 
ficar esticados e o 
celular no ângulo 

de 90º.

A lente da câmera 
deve estar na 

altura do olhos.

DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS
COMO PRODUZIR A FOTO  
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3 – Não use brincos (mesmo bem pequenos), nem 

acessórios como boné, colar, presilhas, lenços e etc;

2ª Via FÁCIL

Você mesmo tirando a FOTO:

DENTRO DOS PADRÕES NECESSÁRIOS
COMO PRODUZIR A FOTO  

4 - Não olhe para baixo, os olhos devem estar na linha de 90º;

5 – Deixe a expressão facial neutra e sem sorriso; 17



2ª VIA
FÁCIL

1 – Importante observar o alinhamento do rosto com os 

ombros,

2 – O Olhar deve estar fixo para frente, na linha de 90º; 

IMPORTANTE!

2/3
de

rosto

1/3
de

corpo

O fundo da 
FOTO deve ser 

totalmente 
branco.

Exatamente 
como está na 
foto ao lado. 

Deve ser feito o 
enquadramento 

da 
FOTO no padrão 

3x4 
(OFICIAL PARA 
DOCUMENTOS)
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2ª VIA
FÁCIL

IMPORTANTE!

3 – A foto será analisada pelo setor responsável do IIPR, se for 

aprovada é só esperar o SMS confirmando, se fizer tudo certo, a 

sua FOTO será aprovada o mais breve possível.
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2/3
de

rosto

1/3
de

corpo

O fundo da 
FOTO deve ser 

totalmente 
branco.

Exatamente 
como está na 
foto ao lado. 

Deve ser feito o 
enquadramento 

da 
FOTO no padrão 

3x4 
(OFICIAL PARA 
DOCUMENTOS)



X&*%%$###@!**¨¨#

Verifique se 
NÃO HÁ 

legenda na 
sua FOTO.

NÃO PODE
estar sorrindo

na FOTO.

LEGENDA NÃO PODE

NÃO PODE 
haver objetos 
no fundo da 

FOTO.

NÃO PODE
estar olhando 

para baixo.
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1 – Se a sua FOTO for aprovada, 

você receberá o número do proto-

colo por SMS.

2 – Mas se for reprovada, receberá 

um SMS explicando o motivo da 

reprovação, assim poderá refazer a 

FOTO dentro dos padrões neces-

sários;
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3 – Após a aprovação da FOTO, 

você terá que entrar no site do IIPR 

p a r a  e m i t i r  a  G U I A  D E 

PAGAMENTO;

4 – O seu RG só ficará pronto após 

o pagamento. O prazo para o paga-

mento é de 1 ano;

5 – A entrega será somente para o 

titular.
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CLIQUE NESTE BOTÃO

Aqui 
selecione o 

Posto de 
Identificação 

que será 
feita a 

retirada do 
seu novo 

RG.

Coloque 
aqui o 
código 

recebido no 
seu celular.
(O nº deve 
estar ativo)

5
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6
Agora é só 
aguardar a 

análise da sua 
foto e receber o 

SMS de 
confirmação.

24



www.ii.pr.gov.br

@institutodeidentificacaodoparana

@iipr_oficial

Instituto de Identificação do Paraná

SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS
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