
LEI N.º 6.057, DE 24 DE MARÇO DE 1961 

 

Dispõe sobre medidas de caráter financeiro e da outras providências. 

 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÊ, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo, tendo em vista a rejeição do veto parcial aposto pelo Governador do Estado ao Projeto 
de lei n. 1219, de 1960, de que resultou a Lei n. 6.055, de 28 de fevereiro de 1961, promulga 
com fundamento no artigo 25, parágrafo único, da Constituição do Estado e de acordo com o 
artigo 243 parágrafo 2º O do Regimento Interno, a seguinte lei: 

Artigo 9.º - Acrescentem-se ao artigo 7. º da Lei n.o 3.738, de 18 de janeiro de 1957 os 
seguintes parágrafos: 

"§ 1.º - Se, no mesmo ato, forem transmitidos vários imóveis, considerar-se-á, para fins de 
cobrança do adicional, o valor de cada imóvel isoladamente. 

 

§ 2.º - Sendo dois ou mais os transmitentes, o adicional de que trata este artigo somente será 
devido se o quinhão de cada adquirente, na parte do imóvel pertencente a cada transmitente, 
for superior a Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) ". 

 

Artigo 10 - As aquisições de imóveis rurais destinados ao aproveitamento hidro-agrícola a que 
se refere o Decreto n. 36.887, de 4 de julho de 1960, desde que previstas na redistribuição de 
áreas, projetada pelo Serviço do Vale do Paraíba, nos termos do artigo 12 do decreto citado, 
ficam isentas do imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos" e bem 
assim do imposto do selo, custas e emolumentos, que inoidam sobre quaisquer atos relativos a 
essas operações. 

 

Artigo 42 - Fica atribuída ao Secretário da Justiça e Negócios do interior competência para: 

I - remover serventuário de justiça, por permuta; 

II - nomear juiz e suplente de juiz de casamento; 

III - nomear adjunto de curador de casamento; 

IV - nomear estagiário do Ministério Público; e 

V - homologar portarias de designação de escreventes para responderem pelo expediente de 
cartório vago. 

 



Artigo 43 - O artigo 5.º do Decreto-Lei n. 12.520, de 22 de janeiro de 1942, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Artigo 5.º - Em caso de vaga, até o provimento e posse do serventuário vitalício, será 
designado para responder pelo expediente do respectivo ofício o Oficial Maior e, na falta 
deste, o escrevente mais graduado. 

 

Parágrafo único - A designação será feita mediante portaria expedida pelo Juiz Corregedor do 
Cartório, que solicitará, incontinente, ao Secretário da Justiça, sua homologação". 

 

Artigo 99 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos, no 
que não dispõe em contrário a 1.º de janeiro de 1961. 

 

Artigo 100 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 24 de março de 1961. 

 

(a) Roberto Costa de Abreu Sodré - Presidente. 

 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos de março de 1961. 

 

(a) Francisco Carlos - Diretor Geral Substituto. 


