
Dentre as medidas de caráter financeiro, determinadas pela lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 
1953, que entrará em vigor em 1.º de janeiro de 1954, constam os seguintes,  

 

LEI N. 2.412, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1953  

Dispõe sobre medidas de caráter financeiro.  

  

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,  

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  

Artigo 1.º - Fica instituído o adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor integral de todos os 
impostos devidos a partir de 1.º de janeiro de 1954 a ser arrecadado exclusivamente em moeda 
corrente.  

Artigo 10 - Fica prorrogada até 31 de dezembro de 1954 a vigência da Lei n. 1.037, de 27 de maio de 
1951.  

Artigo 11 - Passa a ter a seguinte redação o parágrafo 1.º do artigo 13 do Livro III do Código de 
Impostos e Taxas (Decreto n. 22.022 de 31 de janeiro de 1953).  

"Sempre que se verificarem variações ou alterações apreciáveis nos valores territoriais em geral ou 
quanto a determinada zona, ou ainda em relação um imóvel isoladamente, serão alterados os 
lançamentos vigorando a alteração a partir do exercício em curso desde que os róis ou editais sejam 
publicados ou afixados na forma e no prazo estabelecidos no artigo 18".  

Parágrafo único - Acrescente-se ao artigo 13, do Livro III, do Código de Impostos e Taxas (Decreto n. 
22.022, de 31 de janeiro de 1953) como § 3.º, o seguinte.  

"3.º - Qualquer majoração do imposto territorial rural, resultante da alteração de lançamentos a 
que se refere o § 1.º não poderá, em hipótese alguma, exceder de 75% (setenta e cinco por cento) o 
valor dos lançamentos vigentes, admitindo-se somente uma revisão em cada exercício financeiro".  

Artigo 12 - Fica revogado o artigo 30, do Livro IV, do Código de impostos e Taxas (Decreto n. 22.022, 
de 31 de janeiro de 1953), passando a ter a seguinte redação a alínea "b" da Tabela n. 2 anexa ao 
mesmo Livro:  

"b) - as permutas pagarão de cada imóvel permutado 8% (oito por cento) exceto as permutas de 
bens imóveis rurais, em que cada um. dos contratantes pagará a metade do imposto devido até 
concorrente valor, pagando o adquirente do imóvel mais valioso integralmente o imposto devido 
sobre o excedente".  

Artigo 13 - As taxas previstas nas alíneas "a", "b", "d" e "e" da Tabela n. 3 anexa, ao Livro IV do 
Código de impostos e Taxas (Decreto n. 22.022 de 31 de janeiro de 1953), ficam aumentadas para 
8% (oito por cento).  

Artigo 14 - Os emolumentos devidos pelos reconhecimentos de letra ou firma, ou de sinal ou firma 
somente, ficam acrescidos da importância fixa de Cr$ 1.00 que constituirá, integralmente, renda do 
Estado.  



Artigo 18 - O artigo 27 do Livro X, do Código de impostos e Taxas (Decreto n. 22.022, de 31 de 
janeiro de 1953) passa a ter a seguinte redação "revogado o seu parágrafo único:  

"Artigo 27 - Os atos de aquisição de bens imóveis pela Fazenda do Estado, inclusive sua transcrição 
nos registros de imóveis são isentos de custas e emolumentos".  

Artigo 25 - Em relação aos contratos de promessa ou compromisso de compra e venda de imóveis, 
ora em vigor, já quitados e os ainda não vencidos, é facultado ao promitente ou compromissário 
originário recolher, por antecipação e pelo valor do imóvel a data do contrato, o imposto de 
transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos", devido sobre a transmissão, desde que a faça 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da vigência desta lei.  

Artigo 28 - Esta lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 1954, revogadas as disposições em 
contrário.  

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 15 de dezembro de 1953.  

LUCAS NOGUEIRA GARCES  

Theodoro Quartim Barbosa  

Antonio Carlos de Salles Filho  

 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, aos 15 de dezembro 
de 1953.  

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral substituto.  

D. O. de 10/12/53.  


