
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Ricardo Normandia Moreira (Distribuidor, contador e Partidor de Rio Claro) 

 

Em vigor a partir de 1 de janeiro de 1948 

LEI N.º 13, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1947 

Art. 3º -   Foi revogada a majoração de 20 por cento constante do artigo 2º  do  decreto-lei n.º 
10.574, de 10/10/1939. 

Art. 8º -   O imposto sobre sub-rogação de bens (art. II do C.I.T.) não é mais devido. V. art. II 
das Disposições transitórias da Constituição do Estado; 

Art. 9º -   Foi extinto o adicional de 5 por cento criado pelo decreto-lei n.º 10.350, de 
21/06/1939; 

Art. 10º - Os bens superiores a Cr.$100.000,00 nos inventários com testamento, quando 
gravados com o vinculo de inalienabilidade, pagam, alem da taxa devida, mais 10 por cento; 

Art. 11º - Continua vigorando a taxa de 1 por cento sobre os bens imóveis transferido nos 
inventários, quando o seu valor atingir a quantia de Cr.$100.000,00; 

Art. 13º - O acréscimo de 10 por cento em selos judiciais, continua em vigor; 

Art. 22º - O Ministério Público (Curadores, etc.) não têm mais direito à custas; estas são 
contadas ao Estado e pagas em selos, a partir de 9 de julho de 1947; 

Art. 37º - A nova tabela dos impostos "causa-motis" e "inter-vivos" tem aplicação somente a 
partir de 01/01/1948 e será observada nos falecimentos ocorridos a partir dessa data. 

ALTERAÇÕES NO REGIME DE CUSTAS 

Não se conta mais por dois terços as custas nos processos de valor inferior a Cr.$5.000,00. Essa 
disposição foi revogada pela lei n.º 131, de 10 de agosto de 1948. 

 

EMOLUMENTOS NAS AVALIAÇÕES 

 

Continuando os emolumentos do avaliador taxados pela tabela de 1925, os avaliadores devem 
pedir arbitramento, eis que os juizes podem arbitrar os salários acima do máximo 
estabelecimento pelo Regimento de Custas, como decidiu o Egrégio Tribunal de Apelação, no 
acórdão da 4ª Câmara Civil, em 24/05/1939, constante da "Revista dos Tribunais" vol. 120, fls. 
156. 


