
LEI N. 3.330, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955 

Dispõe sobre medidas de caráter financeiro e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 5.º - Passa a ter a seguinte redação o item 6, do artigo 36. Livro IV do Código de 
Impostos e Taxas; 

"6) o valor da propriedade separada do direito real de usufruto, uso ou habitação, será igual a 
2/3 (dois terços) do valor total do imóvel;" 

Artigo 6.º - Acrescente-se, ao artigo 37 do Livro IV do Código de Impostos e Taxas, o seguinte 
parágrafo: 

"Parágrafo único - Quando a nua propriedade e qualquer dos direitos reais a que se refere este 
artigo forem, no mesmo ato, transmitidos a pessoas diversas, o imposto será pago da 
proporção estabelecida nos itens 5 e 6 do artigo anterior". 

Artigo 7.º - As guias de pagamento do imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária 
"inter vivos" serão assinadas pelos serventuários que as expedirem e pelos adquirentes dos 
imóveis. 

Artigo 8.º - Acrescente-se, como § 3.º, ao art. 43 do Livro IV do Código de Impostos e Taxas: 

"§ 3.º - A 5.ª via das guias de recolhimento do imposto, da qual constará o abono do 
recolhimento por parte das repartições arrecadadoras, será conservada no cartório, em ordem 
cronológica, à disposição do Fisco, prazo de 3 anos". 

Artigo 9.º - Passa a ter a seguinte redação a alínea "g", do art. 50, do Livro IV do Código de 
Impostos e Taxas: 

"g) na cessão de direitos hereditários: o autor da herança, o lugar e a data da abertura da 
sucessão". 

Artigo 10 - Fica revogado o artigo 51 do Livro IV do Código de Impostos e Taxas. 

Artigo 11 - Passa a vigorar com a seguinte redação o § 1.º do artigo 67 do Livro IV do Código de 
Impostos e Taxas; 

. "§ 1.º - Quando se constatar a existência de recolhimento do imposto, feito com atraso, sem 
a multa moratória, será o contribuinte notificado a pagá-la, dentro de 15 (quinze) dias, na base 
de 20% (vinte por cento) sobre a importância total do imposto, sob pena de, vencido aquele 
prazo, ser a divida cobrada executivamente". 



Artigo 20 - Ficam isentos de pagamento do selo de folha as notificações e avisos, de natureza 
fiscal, que instruírem reclamações ou recursos administrativos e, bem assim os documentos 
juntados aos processos fiscais a pedido de qualquer repartição. 

Artigo 62 - Fica prorrogado, até 30 de abril de 1956, o prazo a que se refere o art. 25, da lei 
2.412, de 15 de dezembro de 1953, com a redação alterada pelo artigo 1.º, da lei 3.143, de 6 
de setembro de 1955. 

Artigo 65 - Esta lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 1956, revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio do Governo do Est. São Paulo, aos 30 de dezembro de 1955. 

JÂNIO QUADROS 

Carlos Alberto de Carvalho Pinto. 

Publicado no D. O. de 31/12/1955. 


