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Documentação: 

 

1. 1ª via menor 1.1. Certidão de nascimento ORIGINAL e cópia; 

1.2. 01(uma) foto 3x4, recente, colorida, com fundo branco e revelada em papel 

fotográfico.  

1.3. Nascidos no exterior e registrado no consulado: CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO constando a TRANSCRIÇÃO Quando for o caso pertinente  

1.4. Guarda permanente ou provisória, ORIGINAL e cópia;  

1.5. Tutela permanente ou provisória, ORIGINAL e cópia; Observação  

1.6. Menores de até 15 (quinze anos) devem vir acompanhados da presença de 

pai ou mãe ou RESPONSÁVEIS LEGAIS, portando documento ORIGINAL e 

oficial de identidade: carteira de identidade (RG), habilitação, passaporte, 

carteira de ordem, ou ainda, carteira de trabalho.  

1.7. Menores de 16 ou 17 anos não tem obrigatoriedade da presença de pais ou 

responsáveis legais para assinatura de autorização. São responsáveis legais as 

pessoas que detém a guarda ou tutela, permanente ou provisória (dentro do 

prazo de validade), decretadas por juiz do Tribunal de Justiça.  

 

2. 2ª via de RG (menor ou maior de idade) Apresentação do comprovante do 

recolhimento da taxa de emissão de 2ª via de RG, no valor de R$ 38,55 (trinta 

e oito reais e cinquenta e cinco centavos).  

2.1. A taxa pode ser recolhida em terminais, para correntistas, do Banco do Brasil 

2.2. Pode ser, também, recolhida por meio de DARE (Documento de 

Arrecadação Estadual) emitida pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo por meio do procedimento a seguir: 2.2.1. Acesse o link 

https://www.pagamentos.fazenda.sp.gov.br/Pagamentos/WebSite/Extranet/Logi

n. aspx 2.2.2. Na tela que se abrirá clicar no botão “acessar sem me identifica” 

2.2.3. Na pequena janela “Ambiente de pagamentos” clique em OK 2.2.4. 

Localize e clique, na parte superior esquerda da página, o link “Demais Receitas” 

2.2.5. No menu “Órgão”, clique e selecione SSP – Secretaria de Segurança 

Pública 2.2.6. Em seguida no menu “Serviço” selecione 1624 - Emissão de 

segunda via e vias subsequentes da carteira de identidade 2.2.7. Clique no botão 

“Prosseguir” 2.2.8. Preencha os campos do formulário e clique em no botão 

“adicionar” 2.2.9. Digite o código de validação que aparece e clique no botão OK 

2.2.10.Na janela “Ambiente de pagamento” que se abrirá clique no botão SIM 

2.2.11.No lado superior direito clique no link “Cesta de débitos” 2.2.12.Clique na 

caixa de seleção ao lado do campo “Código Receita” 162-4 e clique no botão 

EMITIR DARE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MÓVEL (IIRGD/SIM) 4 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL Instituto de 

Identificação Ricardo GumbletonDaunt- IIRGD Avenida Cásper Líbero, 370 –  
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Santa Ifigênia Caixa Portal 3045 – CEP 01060-970 - São Paulo - SP A imagem 

não pode ser exibida. Talvez o computador não tenha memória suficiente para 

abrir a imagem ou talvez ela esteja corrompida. Reinicie o computador e abra o 

arquivo novamente. Se ainda assim aparecer o x vermelho, poderá ser 

necessário excluir a imagem e inseri-la novamente. 2.2.13.Na página que se 

abrirá clique no botão “Visualizar Documento” 2.2.14.Imprima o arquivo PDF e 

na agencia bancária. 

 

Gratuidade da taxa: 

 

A gratuidade da taxa está prevista para os seguintes casos: Mulheres com idade 

a partir de 60 anos, Homens com idade a partir de 65 anos, Desempregados 

mediante apresentação da carteira de trabalho.  

 

Documentos para emissão de 2ª via de RG (menores ou maiores de idade) 2.3. 

Cópia do RG anterior (exceto em caso de roubo, furto, perda ou extravio) 2.4. 01 

(uma) foto 3x4, recente, colorida, com fundo branco, revelada em papel 

fotográfico 2.5. Se SOLTEIRO(A), ORIGINAL e cópia da CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO; 2.6. Se CASADO(A), ORIGINAL e cópia da CERTIDAÕ DE 

CASAMENTO; 2.7. Se VIUVO(A) ou DIVORCIADO(A), ORIGINAL e cópia da 

CERTIDÃO DE CASAMENTO com a AVERBAÇÃO 2.8. União estável: original 

e cópia.  

 

Observação 2.9. Estrangeiro que possui a qualidade de nacional: apresentar o 

CERTIFICADO DE NATURALIZAÇÃO ou publicação de sua portaria ministerial 

pelo Ministério da Justiça; 


