
LEI 4.507, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1957. 

 

Dispõe sobre medidas de caráter financeiro. 

Artigo 1.º ......................................... 

Artigo 7.º - Ficam isentas do pagamento do imposto sobre transmissão de propriedade "causa 
mortis" as , heranças até o valor de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), quando sejam 
sucessores "ab intestato" descendentes, ascendentes ou cônjuge. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também às heranças nas condições nele 
previstas cujo imposto não tenha sido pago à data da vigência desta lei. 

Artigo 8.º - Ficam isentos do imposto sobre transmissão de propriedade "causa mortis" os 
vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e bem assim quaisquer vantagens 
pecuniárias decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função, até o limite de Cr$ 
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), observado, ainda o disposto no parágrafo único do artigo 
anterior. 

Artigo 9º. - Passam a ter a seguinte redação o art. 1º. e seus §§ 1º. e 2.º, da Lei n. 2.934, de 28 
de dezembro de 1954, mantido o § 3º. desse artigo: 

"Artigo 1.º - O pagamento do imposto sobre transmissão de propriedade "causa mortis" 
poderá ser feito em prestações mensais não excedentes a vinte e quatro, a critério do 
Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal, se não houver no monte importância suficiente em 
dinheiro, títulos ou ações negociáveis, para a satisfação do encargo fiscal. 

§ 1.º - A primeira prestação será recolhida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da homologação do cálculo, mediante a guia a que se refere o artigo 33, do Livro V, do Código 
de Impostos e 'Taxas. 

§ 2.º - O saldo da divida será acrescido dos juros de seis por cento ao ano, se as prestações não 
excederem de doze; e de doze por cento, se excederem esse número. Os juros serão pagos 
juntamente com as prestações." 

Artigo 10 - Passa a ter a seguinte redação o parágrafo único do artigo 21, da Lei n. 3.672, de 29 
de dezembro de 1956: 

"Parágrafo único - Quando se tratar de aumento de lotação, o imposto será pago dentro de 30 
(trinta) dias a contar da data da notificação expedida pela repartição competente da Secretaria 
da Fazenda, ou ciência do interessado no processo." 

Artigo 18 - E' vedado encaminhar, despachar ou juntar a autos, papéis sujeitos ao imposto do 
selo, sem estarem devidamente selados, ainda que sob a alegação de selagem a final. 

Artigo 19 - O juiz, chefe de repartição pública ou qualquer autoridade estadual, a quem forem 
presentes processos - administrativos ou judiciais em que haja papéis que não tenham pago o 



imposto do selo devido nos prazos legais ou que estejam irregularmente selados, exigirá por 
despacho no mesmo processo, antes de lhe dar andamento, seja a falta suprida. 

Artigo 20 - Passa a ter a seguinte redação o art. 1.º, da Lei n. 3.049 de 10 de setembro de 1937: 

"Artigo 1.º - Passam a constituir renda do Estado as custas e emolumentos que competem aos 
escrivães criminais da Capital e aos do crime, júri e execuções criminais de Santos." 

Artigo 21 - As taxas dos serviços prestados pela Diretoria do Serviço de Trânsito, a que se 
refere o art. 16, da Lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 1953, passam a ser as constantes da 
Tabela anexa à presente lei. 

Artigo 22 - Ficam canceladas as dívidas fiscais decorrentes de impostos e multas, exceto as 
resultantes de infrações às leis de trânsito, relativas ao exercício de 1957, e anteriores, desde 
que não ultrapassem a importância de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros). 

Artigo 52 - Fica substituída pela tabela anexa, a tabela -que se refere o artigo 7.0, do Livro IV 
do Código de Impostos e Taxas. 

Artigo 53 - Passa a ter a seguinte redação o § 1.º do artigo 58 do Livro IV do Código de 
Impostos e Taxas: 

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

          Cr$ 

Na capital e em Santos        800.000,00 

Nas cidades de mais de 25.000 habitantes, exceto Capitais e Santos  640.000,00 

Nas cidades de mais de 15.000 até 25.000 habitantes    480.000,00 

Nas cidades de 5.000 até 15.000 habitantes      320.000,00 

Nas cidades de menos de 5.000 habitantes      270. 000,00". 

Artigo 54 - O inciso I do artigo 2.º da Lei n. 3.557, de 26 de outubro de 1956, passa a ter a 
seguinte redação: 

"I - o pagamento do preço ajustado deverá ser feito no prazo máximo de 15 (quinze) anos, com 
termo inicial na data da assinatura da competente escritura". 

Artigo 55 - Ficam canceladas as multas aplicadas sobre débitos fiscais em atraso, desde que o 
contribuinte realize o pagamento do principal dentro de 90 (noventa) dias a contar da vigência 
desta lei ou, no mesmo prazo, proponha acordo à Fazenda Estadual para efetuar esse 
pagamento parceladamente, até o máximo de 10 (dez) prestações mensais. 

Artigo 76 - E' facultado ao compromissário comprador, bem como ao primeiro cessionário, 
ainda que esteja quitado ou vencido o compromisso, recolher, por antecipação e pelo valor do 
imóvel na data do contrato, o imposto sobre transmissão de propriedade imobiliário "inter -



vivos", devido pela transmissão, desde que o faça dentro de 120 dias a contar da vigência 
desta lei. 

Artigo 77 - Fica elevada para Cr$ 3,00 a "Taxa de Assistência aos Médicos" criada pelo artigo 
2.º, da Lei n. 610, de 2 de janeiro de 1950. 

Parágrafo único - A elevação determinada por este artigo entrará em vigor no dia 1.º de 
janeiro de 1953. 

Artigo 81 - Esta lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 1958. 

Artigo 82 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 30 de ,dezembro de 1957. 

(a.) Ruy de Almeida Barbosa -   Presidente. 

(a.) Francisco Franco -   1.º Secretario. 

(a.) Abreu Sodré -   2.º Secretario. 

D.O. de 31/12/57 


