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PROVIMENTO N. 8~59 

o Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo ao 
que lhe foi representado pelo Banco do Estado de São Paulo 
S. A.; 

Atendendo a que por fôrça do disposto no parágrafo único 
do artigo 1.0 da Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 1958, conti
nuam em vigor os dispositivos dos decretos ns. 12.282, de 30 
de outubro de 1941 (artigos 4/5) e 12.561 de 25 de fevereiro 
de 1942 (artigos 1/2), consolidados no vigente Código de Im
postos e Taxas (artigos 31-32), que isentam ou reduzem os 
emolumentos devidos por agricultores, nos contratos mantidos 
com o Banco do Estado de São Paulo; 

Atendendo mais a que a Tabela K, do Regimento de 
Custas, ora vigente, tem em conta, para a respectiva aplica
ção, o importe do principal do ajuste, e, não êsse mesmo im
porte acrescido dos juros pactuados; 

Recomenda que, nas bases acima, sejam cobrados os emo
lumentos, pelos srs. oficiais do Registro de Imóveis, do Esta
do, nos contratos entabolados por agricultores com o Banco 
do Estado de São Paulo. O cancelamento, que decorrerá, de 
futuro, por fôrça de lei (Decreto n. 4.857, de 9-11-939 - ar
tigo 178, letra "c" n. IV), de averbação do ato, tendente à 
extinção dos direitos reais, importará na satisfação de novos 
emolumentos, relativos a êsse derradeiro registro (averbação 
do cance'amento). Para facilidade de entender-se o assunto, 
por parte dos interessados, em anexo vai publicada uma tabe
la que prevê o "Quantum" a ser satisfeito, em contratos cujo 
valor varia de Cr$ 50.000,00 a Cr$ 1.000.000,00. Desse "quan
tum" s6mente se admite mais a cobrança da taxa de aposen
tadoria, na base de 8 % sôbre o total antes apurado. 

P. e Cumpra-se. 
São Paulo, 28 de agôsto de 1959. 

CANTIDIANO GARCIA DE ALMEIDA 
Corregedor Geral da Justiça 
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