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COMUNICADO 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia do Paraná – 

CRO/PR vem COMUNICAR a todos os Cirurgiões-Dentistas que solicitaram a 

inscrição, 2ª via da Carteira de Identidade ou outro ato que gerou a emissão de 

nova Carteira de Identidade Profissional, após 1º de março do corrente ano, que 

deverão receber, em breve, a Carteira de Identidade em padrão Cartão de 

Policarbonato. 

A emissão dos cartões de policarbonato (Carteira de 

Identidade Profissional), a partir de março de 2015, passou a ser de 

responsabilidade do Conselho Federal de Odontologia – CFO -, e, em virtude de 

defeitos apresentados nas Carteiras de Identidade Profissional, os quais 

comprometiam a identificação do seu portador e da autoridade emissora, ao 

recebermos as Carteiras de Identidade Profissional, em junho passado, solicitamos 

ao CFO que fossem refeitos os documentos. 

Oportuno registrar que a Carteira de Identidade Profissional 

expedida pelo CRO/PR tem validade de Documento de Identidade, conforme prevê 

o art. 15, da Lei 4.324/64, e, portanto, não pode apresentar defeitos que 

comprometam seu valor legal. 

Além disso, no começo desse mês de julho oficiamos ao CFO 

solicitando providências, em caráter urgente, para a regularização das Carteiras de 

Identidade Profissional e envio ao CRO/PR em tempo adequado. 

Nesse contexto, especialmente por conta da demora na 

entrega da Carteira de Identidade Profissional em cartão de policarbonato, o 

CRO/PR emitirá a Carteira de Identidade Profissional em papel moeda, nos moldes 

feitos até março de 2015, sem custo adicional.  

Foi expedido ofício a cada interessado sobre os 

procedimentos para retirada da Carteira de Identidade Profissional em papel 

moeda. 

Frisamos que, tão logo seja regularizada pelo CFO a 

confecção do documento de identidade em cartão de policarbonato, os Cirurgiões-

Dentistas serão informados pessoalmente dos procedimentos para a entrega do 

Documento. 
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Lamentamos os transtornos advindos da demora na emissão 

da Carteira de Identidade Profissional em cartão de policarbonato e, realçando 

nosso comprometimento em resolver o mais breve possível a situação, colocamo-

nos à disposição para maiores esclarecimentos junto à Secretaria do CRO/PR, 

através do e-mail secretaria@cropr.org.br, telefone: (41) 3025.9500 ou em nossas 

regionais. 

 

Curitiba, 21 de julho de 2015. 

 

 

CARMEM LÚCIA ARRATA  

Presidente em Exercício 


