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P R oV I M E N TO W 26/98 
Dar nova redação ao disposto no item 11., acrescentar dois novos 

subitens que receberão os números 11.1. e 11.2., e renumerar os atuais 
subitens '1.1., 11.2. e '1.3., todos do Capítulo I, das Normas do Pessoal 
dos Serviços Extrajudiciais. 

O DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO NrGRO CONCEiÇÃO CORREGEDOR 
GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atribuições 
'egais, 

CONSIDERANDO o julgado contido no v. acórdão proferido pelo 
Co lendo Orgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça, no mandado de 
segurança nR 38.648.0/0, da Comarca de São Paulo; 

CONSIDERANDO, ainda, o decidido, em caráter normativo, nos autos 
do processo CGJ n2 1.272/96, noutros precedentes da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça e neste expediente, 

RESOLVE, 

Artigo 1'. O item 11. e subitens 1'.1. e 11.2., do Capítulo I, das Normas do 
Pessoal dos Serviços Extrajudiciais passam a ter a seguinte redação: 

'11. Extinta a delegação outorgada a notário ou a oficial de regi~tro, 
o Corregedor Geral da Justiça declarará vago o respectivo servIço e 
designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente, salvo 
motivo concreto, ou situação adrede conhecida, em que não seja atendido 
o interesse público ou a conveniência administrativa. 

11.1. Considera-se substituto mais antigo aquele designado há mais 
tempo na forma do artigo 20, § 5', da Lei Federal n'8.935/94, desconsi~erados 
períodos anteriores à vigência de tal diploma. 

11.2. Sempre que o interesse público ou a conveniência administrativa 
o recomendar, o substituto mais antigo poderá ser dispensado e outrem 
designado na forma do item 11.3.·. 

Artigo 21 . Ficam renumerados os atuais subitens 11.1., 11.2. e 11.3., do 
Capitulo I, das Normas do Pessoal dos Serviços Extrajudiciais, respectivamente 
para 11.3., 11.4. e 11.5.. r. 

Artigo JI- Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, l' de outubro de 1998. 
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