
EDITAL nº 03/2021 
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA 

 

    MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS, agente delegada do 2º Serviço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, considerando o contido na Portaria nº 3.420/2021 do 
E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e demais normativas relativas às medidas de proteção à 
Covid-19, e tendo em vista a declaração de emergência em saúde pública por pandemia de 
Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, RESOLVE: 
 
     Art. 1º Informar que a Serventia está aberta em horário normal de 
funcionamento, todos os dias úteis das 08:30 às 17:00 horas, inclusive para os atendimentos 
presenciais no âmbito do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba. 
 
    Art. 2º O atendimento presencial dispensa o agendamento prévio. Contudo, o 
direcionamento ao andar da Serventia depende de controle de acesso realizado na portaria do 
edifício, a fim de evitar aglomerações, havendo o monitoramento constante da quantidade de 
usuários em atendimento, em atenção às medidas de prevenção contra a COVID-19. 
 
   Art. 3º O agendamento prévio para o atendimento presencial permanece 
disponível aos usuários que tiverem preferência por essa forma de atendimento, podendo realizá-lo 
através do site da Serventia: www.2ricuritiba.com.br. 
 
   Art. 4º Em razão da pandemia, solicitamos que sejam priorizadas as formas 
remotas de atendimento. Nossa Central eletrônica (www.registradores.org.br) opera 24 horas por 
dia para receber títulos (e-protocolo) e para emitir certidões digitais. Em caso de dúvidas ou 
esclarecimentos, estamos disponíveis para atendimento mediante contato telefônico (41) 3024-
0512 e (41) 99922-0159, assim como através do endereço eletrônico:  
atendimento@2ricuritiba.com.br. 
 
    Art. 5º Deverão ser observadas rigorosamente as orientações das Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde, bem como do Ministério da Saúde, sobre medidas de prevenção à 
disseminação do Coronavírus (SARS-COV-2), causador da doença COVID-19. 
 

Curitiba, 30 de abril de 2021. 
 
 
 

MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS 
Agente Delegada - 2º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba 
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