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1111. Trata-se de consulta formulada pelo interventor do 

Serviço Distrital de Mauá da Serra da Comarca de Marilândia do Sul, em 

que solicita esclarecimentos quando da falta de espaço na folha de 

procuração para fins de anotação de substabelecimento (f. 02/04). 

2222. . . . Ocorre que, em caso de necessidade de anotação de 

substabelecimento em procuração e na falta de espaço em branco no 

documento, estando o livro de procurações já encadernado, não há 

previsão expressa no Código de Normas nem na Lei de Registros 

Públicos como proceder.  

Entretanto, faz-se necessário mencionar que algumas 

medidas alternativas não podem ser tomadas por expressa proibição 

normativa, tais como: 

a. inserção de folha em livro já encadernado por já ter 

sido encerrado pelo agente delegado com visto do Juiz 

Corregedor1; 

b. manter folha solta no livro com as anotações 

referentes à procuração seguida desta2; 

                                      
1 Código de Normas do Foro Judicial. 
1.13.55    - No que se refere aos livros e sua escrituração, no âmbito do foro judicial e 
extrajudicial, deverá ser verificado se:  
(...) 
II - contém termo de abertura, e nos encerrados o termo de encerramento, com visto 
do juiz; se as folhas se encontram numeradas e rubricadas; (sem grifos no original). 
 
2 Código de Normas do Foro Judicial. 
1.13.55    - No que se refere aos livros e sua escrituração, no âmbito do foro judicial e 
extrajudicial, deverá ser verificado se:  
(...) 
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c. colagem de folha em branco, ao final do ato para 

eventuais anotações (dobrada em sanfona), por não ser 

possível uso de meios químicos, bem como, por 

ultrapassar as medidas estabelecidas na Lei 6.015/73 

quando a folha estiver desdobrada,3. 

Assim, com o fito de regularizar e padronizar as 

providências a serem tomadas quando da necessidade de anotação à 

margem do ato e na falta de espaço na mesma folha, há a 

possibilidade de promover a abertura de um arquivo próprio para 

posteriores anotações, com as devidas remissões. 

Tal medida visa garantir a continuidade e segurança dos 

atos notarias e registrais e a verdade real dos serviços públicos. 

                                                                                                              
VII - os livros de folhas soltas estão sendo encadernados logo após o seu 
encerramento.(sem grifos no original). 
 
3 Código de Normas do Foro Extrajudicial. 
Art. 41.    Na escrituração dos livros, além das normas específicas de cada Serviço, 
observar-se-á o seguinte:     
(...) 
III - é vedado o uso de raspagem por borracha ou outro meio mecânico, assim como 
a utilização de corretivo ou de outro meio químico, bem como deverão ser evitadas 
anotações a lápis nos livros e fichas e em cartões, ainda que provisoriamente;  
VI - Serão observadas as medidas de 3,0 a 3,5cm para a margem esquerda; 1,5 a 
2,0cm para a margem direita; 3,0 a 3,5cm para a margem superior; e 2,0 a 2,7cm 
para a margem inferior, invertendo-se as medidas das margens direita e esquerda 
para a impressão no verso da folha;  
 
Lei 6.016/73,  
Art. 3º A escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos 
modelos anexos a esta Lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. 
§ 1º Os livros podem ter 0,22m até 0,40m de largura e de 0,33m até 0,55m de 
altura, cabendo ao oficial a escolha, dentro dessas dimensões, de acordo com a 
conveniência do serviço. 
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Por fim, mencione-se que se trata de um arquivo novo 

onde poderão ser feitas todas as anotações necessárias referentes ao 

mesmo ato, numa mesma folha, quando à margem não for possível 

fazê-lo.  Ainda, se a anotação se referir a ato diferente, deverá ocorrer 

em uma nova folha do arquivo. 

Portanto, por se tratar da um arquivo específico, 

imperioso mencionar que não se encontra na relação de arquivos 

obrigatórios da serventia elencados no Código de Normas do Foro 

Extrajudicial, razão pela qual, necessária sua inserção. 

3.3.3.3.    Assim,    encaminhe-se cópia deste à Comissão criada 

para alteração do Código de Normas do Foro Extrajudicial para que seja 

inserido este novo arquivo na relação de arquivos obrigatórios nos 

Serviços Notarias e de Registro Civil (artigos 87, 667, 767 do Código de 

Normas do Foro Extrajudicial). 

4.4.4.4. Diante do exposto, tendo em vista se tratar de matéria 

de relevante interesse para todas as Serventias do Estado, expeça-se 

Ofício Circular. 

Curitiba, 30 de setembro de 2014. 

 

 

Des. EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTIDes. EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTIDes. EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTIDes. EUGÊNIO ACHILLE GRANDINETTI    
Corregedor da Justiça 
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