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RESOLUÇÃO Nº 0108 DE 17 DE ABRIL DE 2018. 

 

 

Institui as Regras para o 

parcelamento dos débitos 

 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG, usando de suas 

atribuições legais, constantes da Lei nº 1.411/51 e Decreto nº 31.794 de17 de novembro de 1952, através da 

aprovação do Plenário na 4ª Reunião Plenária; 

 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 1.853/2011 do COFECON. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. Os débitos de anuidades e multas vencidas poderão ser parcelados na forma e condições previstas 

nesta Resolução. 

 

Art. 2º. São condições dos parcelamentos dos débitos vencidos: 

 

I - o limite máximo de 20 (vinte) parcelas, observado cumulativamente o critério estabelecido no inciso III 

deste dispositivo, prevalecendo o número menor de parcelas resultantes; 

 

II - a periodicidade mensal de cada parcela; 

 

III - o valor mínimo de cada parcela deverá corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da 

anuidade vigente no exercício de referência da data da consolidação do montante final para efeito do 

parcelamento; 

 

IV - o vencimento da primeira parcela em até 10 (dez) dias a partir da data da formalização do parcelamento, 

nos termos do parágrafo 2º deste artigo. 

 

§ 1º É vedado ao banco receber parcelas após a data de vencimento. 

 

§ 2º O parcelamento será formalizado mediante a celebração de Termo de Confissão, Consolidação e 

Parcelamento de Dívida, conforme modelo do Anexo IX da Resolução nº 1.853/2011 do COFECON. 

 

§ 3º O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, nos termos dos artigos 389, 394 e 

395 do Novo Código de Processo Civil, e adesão às condições de parcelamento estabelecidas neste artigo. 
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§ 4º A falta de pagamento de qualquer parcela implicará no imediato vencimento antecipado do saldo 

remanescente e a remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa, protesto, ou prosseguimento de 

execução fiscal, sendo admitida uma repactuação do parcelamento. 

 

§ 5º Mediante solicitação do devedor o Conselho Regional de Economia informar-lhe-á o valor consolidado 

de seu débito atualizado. 

 

Art. 3º - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 17 de abril de 2018. 

 

 

 

Paulo Roberto Paixão Bretas 

Presidente CORECON-MG 
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