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REGISTROS PúBLICOS 

PORTARIA N9 08/88 

o Dr. José de Mello Junqueira, Juiz da 1'" Vara de Registros 
Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Protesto de Letras 
e Títulos da Comarca da Capital, considerando o disposto na Lei 
Estadual 3.724, de 14 de março de 1983; considerando a necessidade 
de disciplinar o recolhimento da Contribuição à Associação Paulista 
de Magistrados, determina: Artigo 1 Q - A cobrança prevista na Lei 
3.724, de 14 de março de 1983, refere-se a todos os atos praticados 
pelos Cartórios de Protesto de Letras e Títulos e sobre os quais inci
dem os emolumentos enumerados nos itens I a VII da Tabela 13 do 
Regimento de Custas. Artigo 2<1 - A contribuição de que trata a 
referida lei será recolhida, até 5 dias após seu recebimento, nas Agên
cias do Banco do Estado de São Paulo, na conta APAMAGIS - Asso
ciação Paulista de Magistrados, 248-13-006-69-3, em modelo ME 
17.855-1 fornecido ao Cartório pelo próprio Banco. Artigo 39 - Até 
o dia 10 de cada mês, juntamente com o Livro Diário de Receita e 
Despesas, o Serventuário apresentará ao Juiz Corregedor Permanente 
uma das vias do comprovante de recolhimento da contribuição. Pará
grafo único  A 39 via será arquivada na Serventia e as demais serão 
retidas pelo Banco arrecadador que remeterá uma delas à Sede Cen
tral da Associação Paulista de Magistrados. Cumpra-se, na forma e 
sob as penas da Lei. Publique-se. Anote-se e Comunique-se. São 
Paulo, 19 de abril de 1983. 

Juiz Titular Dl'. José de Mello Junqueira 

Juiz Auxiliar Dr. Clóvis Pacheco Silveira Filho 

PORTARIA N9 17/88 

o Juiz Regis Fernandes de Oliveira, Titular da 2'" Vara de Regis
tros Públicos, no exercício de suas atribuições legais. Considerando 
o disposto na Lei Estadual nQ 3.724, de 14 de março de 1983; Consi
derando a necessidade de discipl1nar o recolhimento da Contribuição 
à Associação Paulista de Magistrados, determina: Artigo 1'1 - A 
cobrança prevista na Lei 3.724, de 14 de março de 1983, refere-se a 
todos os atos praticados pelos Tabeliães de Notas, bem como pelos 
Cartórios de Registro Civil que lavram procurações sobre os quais 
incidem os emolumentos enumerados nos itens I a XII da Tabela 10 
do Regimento de Custas. Artigo 2Q 
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