
Leis e Decretos 

LEI N. 2.958 DE 21 DE JANEIRO DE 1955 

 

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 8.º - Os distribuidores judiciais ficam obrigados a comunicar à Secretaria da Fazenda as 
distribuições que fizerem, de pedidos de concordatas e de falências. 

§ 1.º - As comunicações serão feitas no dia imediato ao da distribuição e dirigidas, na Capital, à 
Diretoria de Arrecadação do Departamento da Receita e, no Interior, ao Posto de Fiscalização 
da sede da comarca. 

§ 2.º - Das comunicações deverão constar, necessariamente, o nome e o endereço do 
concordatário ou daquele cuja falência é requerida, assim como o Cartório ao qual for feita a 
distribuição. 

Artigo 25 - É facultado ao promitente ou compromissário comprador originário, bem como ao 
primeiro cedente ou cessionário, recolher, por antecipação e pelo valor do imóvel na data do 
contrato, o imposto de transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos", devido pela 
transmissão, desde que o faça dentro de 120 dias a contar da promulgação desta lei: 

Artigo 28 - Esta lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 1955, revogada as disposições em 
contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 31 de janeiro de 1955. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 

Sebastião Paes de Almeida  

Edgard Baptista Pereira 

Paulo Cesar de Azevedo Antunes  

Nilo Andrade Amaral 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, aos 22 de 
janeiro de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seiffart 

Diretor Geral, Substituto. 

D. O. de 23/1/55. 



A continuação deste boletim depende exclusivamente das contribuições de nossos associados. 

Portanto, apelamos mais' uma vez aos nossos distintos colegas, para enviarem as suas 
anuidades relativas ao corrente exercício, a fim de que a nossa revista não pare de circular e 
continue prestando relevantes serviços à classe. 


