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PROVIMENTO NQ 38/80 

Dispõe sobre pagamento da dívida, efetivação de depó
sito judicial e oferecimento de fiança bancária em execu~ 
fiscal. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e, 

Considerando a representação formulada pelo Dr. Procurador
Chefe da Procuradoria Fiscal do Estado, objeto do Processo CG 
n" 57.104/80, 

Considerando a entrada em vigor, da Lei n9 6.830, de 1980, dis
pondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, 

Considerando, finalmente, a necessidade de disciplinar, no Estado 
de São Paulo, o pagamento da divida, a efetivação do depósito judicial 
e o oferecimento de fiança bancária, em execução fiscal, 

Resolve: 

Art. 1'1 No prazo de cinco dias, a contar da citação, o deve
dor, na execução fiscal promovida pela Fazenda Estadual, pelas Fa
zendas Municipais ou pelas autarquias locais, poderã pagar a dívida, 
com os juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão da 
Divida Ativa (art. 89 da Lei nl{ 6.830, de 1980), acrescida das despe
sas processuais previstas nas Tabelas l-In e 7-1, de Custas e Emolu
mentos Judiciais e Extrajudiciais do Estado (presentemente), as apro
vadas pelo Decreto Estadual n'l 14.716, de 1980) e da despesa de 
condução de Oficial de Justiça, de conformdiade com a tabela apro
vada pela Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz Corregedor 
Permanente. 

§ 19 - Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o reco
lhimento da Dívida Ativa e aprovar, inclusive, os modelos de do
cumentos de arrecadação (art. 36 da Lei n9 6.830, de 1980). 

§ 29 - O pagamento depois do prazo mencionado neste artigo 
ficará sujeito à manifestação da Fazenda Pública e ao pagamento das 
despesas processuais, incluindo as de condução do Oficial de Justiça. 

Art. 29 - Depende de conferência e visto do Oficio de Justiça 
respectivo - ou do Anexo Fiscal correspondente, sendo caso - o 
depósito a ser efetuado pelo executado, para garantia da execução 
fiscal referida no art. 19. 

§ 19 - O depósito, em dinheiro, à ordem do Juízo da execução, 
será feito na Caixa Econômica do Estado de São Paulo SIA. ou no 
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Banco do Estado de São Paulo SIA., em conta especial, com atuali
zação monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tri
butários federais (arts. 9q e 32·ll e § 1'1, da Lei n'l 6.830, de 1980). 

§ 29 - O depósito deve corresponder ao valor da dívida, juros, 
multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa (art. 
9'" da Lei n'1 6.830, de 1980). 

Art. 3<;> - A fiança bancária destinada a garantir a execução 
fiscal a que se refere o art. 19, obedecerá às condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, devendo a execução ser garantida 
pelo valor da divida, juros, multa de mora e encargos indicados na 
Certidão da Dívida Ativa (art. 9'1·ll e § 59, da Lei nl;> 6.830, de 1980). 

Art. 49 - O executado poderá pagar parcela da dívida que jul
gar incontroversa, e garantir a execução pelo saldo devedor (art. 99, 

§ 69, da Lei nf! 6.830, de 1980). 
Art. 51' - O Oficial de Justiça, decorrido o prazo referido no art. 

1'1, sem que tenha ocorrido o pagamento ou uma das garantias de que 
trata o art. 99 da Lei n9 6.830, de 1980, fará recair a penhora em 
qualquer bem do executado, exceto o que a lei declare impenhorável 
(art. 10 da Lei n9 6.830, de 1980). 

Registre.se. Publique.se. Cumpra-se. 
São Paulo, 29 de dezembro de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(30. 31-12-80 e 1-1-81). 

Processo CG N9 57.105/80 - Capital - Int.: Procuradoria Geral 
do Estado (Procuradoria Fiscal). 

Solicita o Dr. Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal do Esta
do seja baixado Provimento destinado a uniformizar o procedimento 
de citação pelo Correio, nas Comarcas do Interior, à semelhança do 
que ocorre na Capital do Estado, no que respeita às execuções fiscais, 

nQde acordo com a Lei Federal 6.830, de 1980. Acolhendo a repre
sentação, baixo Provimento, nesta data, fundado nas próprias suges
tões constantes de fls. 2/3, e determino que sua publicação, pelo "Diá
rio da Justiça", se proceda em três edições sucessivas. 

Oficie.se e publique-se. 
A seguir, arquivem-se os autos. 
São Paulo, 29 de dezembro de 1980. 
Desembargador Adl'Ía.no Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
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Dis~õ. sob:-. paga••nto da'divida, er~tivação de 
d.pomito judicial • otareel~.nto d. fiança bSQ

"cárim •• • x.cução tiscal. 

, . O DESElUL\llGADOR ADRI.U10 :"..t..aRZr, CORnroSDOR GERAL 
. D.l JUSTIÇA.· J)O ESTADO DE SlO f.l.m.o .. no nu 4. · 8U'U a.tri 
. buiç•••••; " .. 

. CCllfSlIll!:l1.á.:mo • r.pr"et1taçã. tonnllc.cl.61. p~la Dr. 
Pr.CUl'll4tr-Ch~• . da. Pr.ollrBthrla· :rhCl~l: 4& t8taa... o!l. 
jahd. Proc.... ·C.~. nll.. 57.1C4/e0, o" o . ' •• ' 

CONSIlrnUBDO a .ntrâh •• .rlg.;, da Lei n Q G'830, 
' de 1980, di~~nd. · ,.br. a c.b~à judicial dá dlTld& 
ativa da }'azenda ·Pã_blioa,. _ . ' '. ". . 

CONSIDERANDO, final~.nt., a nec.9aid~d. d. . dleci 
p1inar, n. Eatade d. São Paul_, o paga%cnt. da d{vid~ 
a .letivaçã. d. · dep••it.. ju:11ci.al -....teroci,unto dI< 
fiança bancária, e~ .x.cuçã. fiacal, 

RESOLVE ' ' .. 

Art. III - n. prez. de c1t:.~. ,!tas, a eontar d';' cite 
çã., e devedor, na execução ti~cal pro~ovid& pela pio

'o'zenda EstaduaJ" p~las faz.end90s ?':u...,icipa1e ou pela9 Q~ 
tarquiaa locaia, podóra paõ~ a . divida, co~ 'oe juro~ 
- ~ulta de oora • encarg09 indic~dos na Certidão da Di 
vida Ativa (art. 811 da Lei n~ 6.830, de 19~). acrescI 
da ~es despesas processuais previstas nae Tabela3 1
-111 e 7-1, de Custas e ~ol~.~~o3 · ;udiciais. Extra 
judiciais do Estado (pre8ente:.."t .. , a8 e:ll'ovadaa pelõ 
bocr~to Estadual nQ 14.716, de 1930) e da despoaa d~ 
condução de Otlcial d. Justiça, d .. contoruidade co.. a 
tsbela aprovada . pela Corregedoria 'Caral da'Justiça ·~U 

'pelo Juiz Corrft!edor Permanonte. 
§ IR - Compete à Fazenda PÚblics baixar normas !lO 

bre o ~colhi~ ..nt~ da Divida Ati7!1 e aprovar, incluei= 
ve, 08 modolo8 de documentos d. arrecad~ção ~art. 36 
da Lei n R 6.830, de 1980). 

§ 2Q - O pagamento • ,depoi. do PEBZO ~C~ 
cionado n~8t. artigo f1C:sril Bu~"it .. a !:lanitestaçao da 
Fazonda PÚblica. ali )Jaga;n'onto d8B d'8p~õ"S processuais,
incluindo as de condução do Oricial de Justiça. 

Art. 211 - Depend. de conter;ncia • visto do oflci~ 
do Justiça r.spectivo - Ou do Anex.. FiscDl corresponoo~ 
t. sendo caso - o depósito a ser ere~jad~ 1'010 exec~ 
tado. para garantia da execução tiscal r.r.rida no ar!:.
lR. . ' . 

§ III - O depósito, etl di~eiro. à ord.~ do Juizo 
da execuçãe, seri leito na Caixa Econô~ic8 de EstadG 
de São Paulo S.A. ou no Banco do Estado de são PaulQ 

. S.A., e.. conta especial, C02 a~~lização.conetária, s~ 
~d. 08 indic •• estabelecido8 para os dobitOB tribu 
tár10s federais (arte. 9 2 -I • 32-II e §.lP, da Lei n~' 
6.830, d ..198O). 

' . § . 2R - O depósito deve c .. :-respond.r' lU ' valor da . 
dividll~ juros, multa ds tlo'ra e ~!!cargo& .indicados na 
Cortid~o da Dlvida Ativa (~~. 911 da r~i ~~ 6830, d. 

1980). 
Art.· 311 -. 1.. . fiança· bancária d."tir>e.d .. a garantir a 

exeeúçãe fiscal a'qu!I s~ ret~re o e...-t. lQ, obld.c·!lráàs· 
condições e~tabel.cidaB p~l~ C,nB~lh. Monotario NBcio 
nal, ' d"ver:d. a ex.cução "." o;ara:oti:la polo ,alor ' _9 dI 
vida, juros, aulta de mora. enCBrso8 .i~dic~do3 .na 
Cortldae da Divida Ativa (art. 9~-II e § 5~, da Lei 
n ll 6.830, d. 1980). . 

Art. 411 - O executado poderá p9g~r pare.la d~ d!vi 
da qUI julgar incontrev!lrsa A o garantir a oxecuçaa p~ 
1e 8ald. d.ved.r (art. 9g , S 6~, da Lei ~Q 6.8,0 d. 
1980) • 

Art. 5R - ' 0 Oficial do Justiça, decorrido o prazo 
r.terido n. a~. lll, sem quo te~~ ocorrido o p8ga~.n
to nu U:Da das sarsntiae de que trata o art. dn L.i9Q 

n R 6.8,0, d. 1980, !Rrá recair a pe~or9 e~ qualquer
bem d3 · .x~cut ..d., exceto o que a le1 d.claro i.openhorá
vel (srt. 10 d.9, ·,t.i n Q 6.13,0, de 19<30). . . 

R~giotro-se. Publique-ae. C~?ra-só. 
8a~ Paulo 29 de deze-..hro de 1980 
(a) D=:3. lO!UJUIO l1ARR:.l' - COP.?.zGZOO3 GS11AL D,\ JUS

TIÇA. . . 
(30,,1/12/80 e l/OI/RI) • 

http:ju:11ci.al
http:final~.nt
http:tonnllc.cl.61

	CGJ Provimento 38.1980A.pdf
	BOLETIM DA Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.29, n.110, jul./jun. 1980/1981
	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento n. 38/80





