
. t J&/ , 
PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 4~'f.~;r 
PORTARIA NQ 04/82. cJ""'VU"".... 

Os Doutores EGAS DIRSON GALBIATTI e 

JOS:t: DE MELLO JUNQUEIRA, :MM. Juízes de 

Direito da Segunda e Primeira Varas de 
...... , Registros PÚblicos da Comarca da Capi

tal do Estado de são paulo, no uso de 

,~ 

"... 


suas atribuições legais, 


CONSIDERANDO a nova redação ~ada ao ar 
.fI'

tigo 49 da Lei nQ 10.392, de 16 de dezembro de 1970, pela Lei 

3.274 de 07 de abril de 1982; 

CONSIDERANDO o que preceituam os arti 

"""" Igos 1Q e 39 do Decreto-Lei nQ 203/70; 

RESOLVEM: 

O aumento da Carteira de Previdência 

I 

,
das Serventias não 0~icia1izadas da Justiça do Estado, previsto j/ 

~ 

na Lei nQ 3.274, de 07 de abril de 1982, somente será cobrado -~ 
i " 

f 
~ após publicação das novas Tabelas de Custas e Dno1umentos EXtra- \. 

judiciais.~ 

",... 

CUMPRA SE, na ~orma e sob as penas 

da lei. 

Dado e passado nesta Comarca da Capi

aI do Estado de são Paulo, aos 12 dias do mês de abril de 1982. 
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PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

~. ,-

.... 

rr" 


---, 


r~ 

r 
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Dado e passado nesta Comarca da Capi
'y 

tal do Estado de são Paulo, aos 12 dias do mês d~ abril de 1982. 

-I quinta-feira. 8 tl~ abril de 1982 ...... .... 
\ 

LEI N.o 3274, J)E 'l Dj~ ABRIL DE l!)!q~ 

Allt'rl\ 1\ redn.ç50 do artl!:'o 49, ela I.el n.o lO.3!J3, ele 16 !le, «ll:lCl11tlrl) «le 1!l70. ql!(l 
reorranlz3 a. Cnrteira el.'! Pr('viilcncia. da, Slwvcntia:; Não O:ic!:lllt.:l(!as Ib ,111lili\.~ 

(10 EfI l:u1o 

o VICE-GOVERNADOR. F.:'.t E..'XI::RC1CIO NO CAROO DE OOV1:."R4
NADOR DO ESTADO DE 51\0 PAULO: 

Faço saber que ti. A.<x;cmbléia LeC"isl~ti\'1\ decrct!\ e eu promulgo l\Geglllnte leJ: 

, Artigo i.o - O arttgo ',H) dà. LoI n.O 10,303, de 10 cle eJc:zclllbro de 11'170,
PI\IISI\. " vtgol'l\r com ai. scculntc redação: 

,', «ArtIgo 49 - A e61'ltrlbulç:lo ti. Carteira c1e PrcvlrtÍ'l1cl:\ c!n3 SCl'vC'I1I,lns )NAo Ollc1!1.11zadas da. Justlço. do Estado CQrl'c~pondCI'A a 20% (vinte por cent,o)
dos emolumentos c1cvldo.s ao sct'vcnLuâl'1o, por ILto prntlendo em ::Iel'Vcnt!:l1l nfll)ofielnlizndas. ,. 


, Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na cint!\ de SUl!. pUblica.çíiO 


: .Palácio dos Bandeirantes, 7 de a.bril de 1932. 

JOSl!: MARIi\, MARIN 

.'~6 C:uloll I·'crrcfrn de OU vr.lrn, Sceretl\rlo I\:l. Justiça
Aflollsn Celso Pastore, Secretário da Fazendo. ' 

'WafJib Rclíi, SecretArio da Adtnlnlstl'nção 

Publ1cnda. na. Assc&sorla T6cnico-Legislativa. nos 7 de abril de lP8:!. 
};'~thcr Zillsly. Dirt:tol' (Divisão _ ~h'el II). . 

IIE Do BSP:!RITO'SAlÍ'l'Ó '1ÔNSióA'oo-iAsOImm:: .,-:. ~..- 
. ,'.E 

l'01l'~A :IIl 4/82.- Os Doutore. IGASpmsoB GALBUf'.I!I e 
.:rOei IIE MELLO .:rtJli~UEIRJ., l'IM. .:rui!lll' d. D:I..1'eito da Setpg!
da • Pr:I.Hira Varas da :aep.trosl'ilbllco.· da, Oomaroa di: 
,,!pital do Estado da aio Paulo. 110 UI.O.da .... atribui

'. 
.<.. o •• lesaia. CONSIDERANDO a nova rlda..ao dada ao artllo 

49 4a Lei.nlI lO.~92. d. 16 de daz.abro da 1979. pela 
:A., Lei ;'.274 di 07 da abril da 1982; CONSIDIIWIDO o . que. 
r 

L 
prece1tuu o. artips 111 • ;,g do Deoreto-~l nlI 20;'/'10; t 
BISOLVJIlI O. awunto da Oarteira d. Pr.~o1a du Ser t 
.... nt:laJl não Otioialba4aa. da .:rua1liça do Estado, preTl.a,

:(1 t9 na Lei nlI ,.274. d. OZ de abr11 de 1982••0000nte •• J 

J:I 
rI. oobrado apo. publ1oaçao da. l10VU kbelUda O1I.It...= ,I, e. Eaoluellto. El:tra~ud1cia1a. - otl!'lPB,t.-Bl. na 1'01'IIIl .. , aob U',peDU da lei. Dado e puaado l1..ta '0OllaiCa da OI. 1 
p1tel .40 .1:&40 di aio Paulo•.aos 12d1u do ..a' G J 
abr11 de 1982. (a> Egaa Diraem Galbiatt1,'(a) loe" '.de' t'1 nello l'llll4.uaira. ' " " ': 

-:D.tO'::., Js,;6AA~ 
I, 
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