
Leis e Decretos - DECRETO N. 21.115  DE 29 DE DEZEMBRO DE 1951 

 

Dá regulamento aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º, 12, 13, 35, 36, 37 e 57 da Lei n. 1297, 
de 16-11-51; modifica o regulamento para o recolhimento, em parcelas, do imposto sobre 
transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos" e dá outras providências. 

CAPÍTULO II 

Do pagamento do imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos" em 
parcelas, nas promessas ou compromissos de compra e venda de imóveis. 

Artigo 47 - Nas promessas ou compromissos de compra e venda de imóveis urbanos de 
residência, cujos valores não excedam os mencionados no parágrafo 1.º deste artigo, para 
morada do promitente comprador ou compromissário com sua família, desde que estes não 
sejam proprietários de outro imóvel urbano no lugar de seu domicilio, estipulado o pagamento 
do preço em prestações, poderá o imposto devido ser pago em parcelas proporcionais a essas 
prestações. 

§ 1.º - Os valores a que se refere este artigo são os seguintes: 

 

        Cr$     

Na Capital e em Santos.....     200.000,00 

Nas cidades de mais de 25.000 habitantes exceto a Capital e Santos.. 120.000,00 

Nas cidades de mais de 15.000 até 25. 000 habitantes.......   80.000,00 

Nas de 5. 000 até 15. 000 habitantes...............    60.000,00 

Nas de menos de 5. 000 habitantes.................    40.000,00 

§ 2.º - Tratando-se de terrenos não edificados, os limites admitidos, para efeito da aplicação 
do disposto neste artigo, serão os equivalentes a 1/3 (um terço) dos previstos no parágrafo 
anterior. 

§ 3.º - A faculdade prevista neste artigo se estende As promessas ou compromissos de compra 
e venda de terras rurais de valor não superior a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), quando as 
cultive diretamente o promitente comprador ou compromissário que não possua outro imóvel 
no lugar de seu domicilio. 

§ 4.º - Aplica-se ao cessionário dos direitos decorrentes da promessa ou compromisso de 
compra e venda o disposto neste artigo. 

Artigo 48 - Poderá o promitente comprador ou compromissário ou o cessionário de seus 
direitos, em qualquer tempo, dentro do prazo originariamente fixado no contrato para o 
pagamento do preço do imóvel, requerer o pagamento do imposto em parcelas. 



Parágrafo único - O requerimento será dirigido ao Chefe do Posto Fiscal da situação do imóvel, 
no interior ou ao Diretor da Diretoria de Impostos e Taxas sobre a Riqueza Imobiliária, se o 
imóvel estiver situado na Capital e dele deverá constar: 

I - a data do contrato e o nome do promitente vendedor, a área e a localização do imóvel, o 
preço da aquisição, a importância do sinal ou arras dado e o número de prestações em que se 
divide o preço e a data do vencimento das prestações; 

II - a declaração do requerente de que não é proprietário de outro imóvel urbano no lugar de 
seu domicilio, quando se tratar de imóvel para residência com sua família, ou de que não é 
proprietário de outro imóvel quando se tratar de terras rurais; 

III - a declararão de que o imóvel urbano se destina à residência do requerente com sua 
família, ou de que as terras rurais serão por ele diretamente cultivadas, conforme o caso. 

Artigo 49 - Em qualquer dos casos referidos no artigo 47, o pagamento do imposto será feito 
nas datas em que se venceram as prestações estipuladas no contrato, por meio de estampilhas 
próprias aplicadas em cadernetas especiais, conforme modelo anexo. 

§ 1.º - A parcela do imposto relativa a importância dada pelo promitente comprador ou 
compromissário, a titulo de sinal ou arras, será dividida pelo número de prestações 
estabelecidas para pagamento do restante do preço, adicionada em partes iguais As parcelas 
do imposto referente as prestações contratuais e recolhida juntamente com estas. 

§ 2.º - A inutilização das estampilhas caberá ao contribuinte, que a executará com a data e 
assinatura lançadas de maneira que em parte recaiam na estampilha, e em parte no papel, 
reproduzindo ainda a data abreviada em cada estampilha, ou por meio de carimbo que 
contenha o seu nome e a data, ainda que abreviada. 

§ 3.º - Verificado o atraso no pagamento, será o contribuinte notificado a recolher, dentro de 
15 dias, a importância da parcela do imposto acrescida de 20% (vinte por cento). 

§ 4.º - É fixado em Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) o mínimo de cada parcela do imposto, devendo 
ser arredondadas para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) as frações desta importância e ajustadas em 
favor do contribuinte, nas últimas parcelas, as diferenças de arredondamento. 

Artigo 50 - É facultada a antecipação do pagamento de parcelas do imposto relativas as 
prestações vencindas. 

Artigo 51 - O pagamento do imposto em parcelas será autorizado com base no valor do imóvel 
apurado pelo Fisco observando-se, para efeito da avaliação, o valor correspondente a data em 
que for apresentado o pedido a repartição fiscal. 

Parágrafo único - A primeira parcela do imposto corresponderá ao que for devido pelas 
prestações já pagas, ou vencidas, inclusive as partes da parcela do imposto correspondente A 
importância do sinal ou arras, conforme o disposto no § 1.º do artigo 49 feito o ajustamento 
de valor referido neste artigo. 



Artigo 52 - No caso de cessão, da promessa ou compromisso de compra e venda, em que o 
imposto venha sendo pago, parceladamente, opera-se em favor do cessionário a sub-rogação 
no direito relativo, às parcelas já pagas. 

§ 1.º - Se o cessionário reunir as condições exigidas no artigo 47 poderá. continuar o 
pagamento parcelado do imposto devendo, em caso contrário, efetuar de uma só vez, no 
momento da cessão, o pagamento da diferença necessária para a liquidação da importância 
total do imposto devido. 

§ 2.º - No caso do cessionário, prosseguir no pagamento do imposto em parcelas, deverá 
apresentar à repartição fiscal a cardeneta do cedente para que seja feita a anotação da sub-
rogação havida. 

Artigo 53 - Depois de completado o pagamento, a repartição arrecadadora da situação do 
imóvel fornecerá ao contribuinte, mediante a entrega da caderneta a guia de recolhimento do 
imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos" preenchida com os dados 
referidos nos artigos 34 e 35 do Livro V do Código de Impostos e Taxas (Decreto n. 8.255, de 23 
de abril de 1937), acompanhada do conhecimento do imposto, para ser transcrito na escritura 
definitiva. 

Artigo 54 - Se, em qualquer tempo, se verificar a inexatidão das declarações mencionadas no 
parágrafo único do artigo 48 ou deixar o contribuinte de atender a notificação referida no § 3.º 
do artigo 49 sem justo motivo a repartição fiscal providenciará a liquidação do imposto total, 
notificando o promitente comprador ou compromissário para recolher o restante devido, 
dentro de 30 dias, sob pena, de cobrança executiva, sem prejuízo de outras penalidades 
cabíveis. 

Artigo 55 - A caderneta deverá ser exibida aos funcionários fiscais, quando por estes exigida, 
para a verificação do pagamento das parcelas do imposto. 

CAPÍTULO III 

Do imposto do selo 

Artigo 56 - Estão sujeitos ao pagamento do imposto do selo proporcional, a que se refere o 
artigo 4.º do Livro VIII do Código de Impostos e Taxas (Decreto n. 8.255, de 23 de abril de 
1937), os certificados de propriedade de veículos motorizados. 

§ 1.º - O imposto será. calculado a taxa de 3% (três por cento) sobre o valor do veículo e pago 
por verba. 

§ 2.º - O valor do veículo para os efeitos deste artigo, será o que for declarado no documento 
comprobatório da sua aquisição. 

§ 3.º - Sendo omisso o documento a que alude o parágrafo anterior, no tocante ao valor, ou 
sendo este, a juízo do Fisco, inferior ao da cotação do mercado, proceder-se-á, para o efeito de 
ser calculado o imposto, a avaliação do veiculo. 



§ 4.º - A avaliação do veículo será feita por funcionários fiscais do quadro da Secretaria da 
Fazenda. 

§ 5.º - Da avaliação será notificado o proprietário do veículo, que dela poderá. reclamar, no 
prazo de trinta dias, pelo modo estabelecido na regulamentação em vigor, dirigindo-se ao 
Diretor da Diretoria de Impostos e Taxas sobre a Riqueza Imobiliária, do Departamento da 
Receita, na Capital, ou aos Delegados Regionais de Fazenda, no interior. 

Artigo 57 - Estão isentos do pagamento do imposto do selo proporcional, a que alude o artigo 
anterior, os certificados de propriedade de veículos motorizados, quando, sobre a operação da 
qual decorra a expedição do certificado houver sido pago o imposto sobre vendas e 
consignações. 

§ 1.º - Estão, igualmente, isentas desse pagamento as substituições de certificados 
decorrentes; de: 

a) simples alterações de características do veículo; 

b) modificações da cláusula "com" para "sem" reserva de domínio, desde que comprovado o 
pagamento do imposto devido na operação originária. 

Artigo 58 - A prova do pagamento do imposto sobre vendas e consignações, de que trata o 
artigo anterior, será. feita mediante a juntada de documento fiscal regular emitido pelo 
vendedor, ou, sendo o caso, mediante atestado fornecido pela repartidor fiscal do domicilio do 
mesmo. 

Artigo 59 - O imposto do selo sobre atos emanados dos poderes do Estado e negócios de sua 
economia ou regulados por lei estadual, devido de acordo com a tabela "B" anexa a lei n. 185, 
de 13 de novembro de 1948, passa a ser arrecadado com o acréscimo fixo de Cr$ 1,00 (um 
cruzeiro). 

TÍTULO III 

Das disposições gerais 

Artigo 60 - As infrações ao presente Decreto, para as quais não haja sanção expressamente 
indicada, sujeitam os responsáveis as penalidades previstas no Livro XXII do Código de 
Impostos e Taxas (Decreto n. 8. 255, de 23 de abril de 1937), com as modificações posteriores. 

Artigo 61 - Este Decreto entrará em vigor em 1.º de janeiro de 1952, revogadas as disposições 
em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, 29 de dezembro de 1951. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 

Mario Beni 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, aos 29 de 
dezembro de 1951. 



Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subs. 

MODELO A QUE SE REFERE  O ARTIGO 49 

CADERNETA PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE 
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

"INTER-VIVOS" 

(Decreto n ....................   de ..............   de ...........) ......... 

Nome e endereço do compromissário comprador: 
.................................................................................................... 

Nome e endereço do promitente vendedor: 
............................................................................................................... 

Natureza do contrato: 
..................................................................................................................................................
 Data  

do contrato:................................................................................................................................... 
Preço contratual: 

Cr$.....................................................................................................  N. de 
prestações:..................................................  

Data do vencimento das prestações: 
.............................................................................................................................. 

Importância da prestação contratual, excluídos os Juros: 
........................................................................................... 

Importância, do sinal ou arras: Cr$ 
................................................................................................................................. 

Valor do imóvel para efeito fiscal: ...............................................................................
 Processo n.º ........................... 

Valor da parcela do imposto.............................................................Situação do imóvel: 
.............................................. 

Confrontações: 
.........................................................................................................................................................
....... 

.........................................................................................................................................................

........................................ 

   Área do terreno: ........................................................................................................ 



 

  Área da construção: 
........................................................................................................n.º da averbação  

                 no Registro de Imóveis: 
........................................................................................................  

 

  

7 cm X 8 cm 

1.ª prestação  

2.ª prestação  

3.ª prestação 

4.ª prestação 5.ª prestação 6.ª prestação 

 

(OBSERVAÇÕES: - Com 120 quadrados, aproveitando o verso do papel). 


