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SEÇAO XXIII 

EXPEOIEI'i.TE _. 

Dro:;; 1 
PROVIt'3ITO 1<2 QI/IU 

Dispõe 	sobre a cobrpn~a 3udicial dos d'bitoD paro) 
com o Fundo de Garantia de ~empo de Serviço (FGTS 
e 0011 a Previdêncb Social (lAPAS). __ _ 

O DeaembargAdo-r ADRIA!'O I'iAltllEr, CO!I.kEGEOOR GERAJ. 
DA .ru:3Tll,i1O DO &.iTADO IlB Si\O PAULO, no uso de aU~B atr!. 
buiçõea le,,01ll, 

- COII':'>IllÉlWIOO os entendimentos mantidos entre e!! 
ta ~r~~ia Corregedoria Geral da Justiça~ a Procurado 
ria tetal do Inatitu~o de Administr~ção Einanceira da 
Previdencia e Asaistencia Social (lAPAS) e o Ilepsrtamcn 
to de Coordenação do Fundo 4e Garantia do Tempo de S.X 
viço (FGTS) do Banco Nacional de Habilitação ~BNH); 

CONSIIl~~OO o disposto no artige 62, do Dee1~ 
to-Lei n l 1.699. de 1979, e o decidido no Proceaso-C.G. 
56.9'9/80, 	 

RESOLVEI 

Art. 11 - la illl ortânc1as pSg4AfOlIl deoorrênoia da 
cobrança 3udicial de dfvidaa para com o-Funde de Garan. 
tia do Tempo d. SerTiço (PGTS) e aquelaa pagaa-,. dece+ 
rlncia de cobrança judicial de divida para com a Pre~ 
dencia 	Social (lAPAS), aerão recolhidas mtdiant. Guio 
de Recolhimento da Divida Ativa da Previdencia Social 
(GRPS) <noa termos do-D.arftto-Lei 1.699. d. 1979, o~ 
8eia (~) vias. a. primeiraa, impressa. na cor azul. _e 
em cinco< (5) vias aa ••gunda., esta. na cor preta:l con 
tormo modelo aprovado pelA Procuradoria Geral do AFÃS. 

,4rt. 211 - A ORPS Bará emitida pelo curt6rio om 
que eatirer .~uiz.da a ação de cobrAnça, o o rooolhimen 
to davera .er etetuado pelo deveQor junto ao Banoo de 
Eat!do de Sã. Paulo S/A& ou a Agoncia local da Oaixa ! 
conomica do EstAdo de Sao Paulo, em conta eapecial, em 
IIOlIIa do Banco NAoional da Hab1flaçÃo (BUH), em 86 ouidan 
do de-rftoolhimento 40 ~~do de Garantia de de Ser 
viço (FGTS) •• em ~ome do Institlto d. Admini açio FI 
Dbnceira da Previdencia e lsaiatencia Social AS).em 
.e tratando de dIvida ativa por este inscrita. • 

Art. 'I - Ppra perfeita aplicação do preoen~.~
vim.~to, • Procvradoria RegiOnAl do lAPAS fornecera aOR 
cartorios, aem onua para estes, aa ORFS • oa manuaie e~ 
plicativos -depreenchicanto. 

• - Art. 40 - A 'I Via da Guia da llacolhim.mto da Di 
vidA Ativll CGRPa), arós etatuado 2 pagemento ao estabe
lftcime~to bancár}o. ou Caixa Economica, mencionedoB no 
a~tl~o 2;. <devera aer encaminhada, polo devedor, ao cr.r 
tório, 	~ue providenCiará BUB 3untada aoa autos. -

Art. ·511 - Os cartó::-ios deverão Rhndilr. no pr~•.!l 
chiment~ d88 guias e de~Ai8 rrovidencia8 que lhas comp~
tirem, as rotinas de procedim~nto nrevistas nos manuais 
explicativos (art. ,Q), ~Je cocsubstRnc!Rm as instruçõea
SObre 8 atualização da 41vida Rtiva do FGTS, aa quais 80 
r.ente poderão 8er ob~eto de alteração. com vInculo de õ 
lJrj.;?;atori.edade aos cartórifta; medbnte inllJ;ruções nOrlllil 

tivas desta Egrosia Corregedoria Oeral da Justiça. 

Art. 60 -- Eioote Provil:lento entrará em vigOl'
data de sua publicação. na 

Publique-ae. Reei8tre-.e • Cumprs-so. 
São Paulo, 06 de ;janeira de -1981 
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