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RESOLUÇÃO Nº 121 DE 17 JANEIRO DE 2019 

 

 

 
Altera a resolução nº 107 de 2018 que instituiu as Regras 

para o Protesto dos débitos inscritos em Dívida Ativa, 

alterando o caput do artigo 3º e incluindo os §§1º, 2º, 3º e 4º, 

alterando o caput do artigo 5º, incluindo os §§1º, 2º, 3º, 4º e 

5º. Altera a resolução nº 108 de 2018 que define as regras 

para parcelamento dos débitos, alterando o inciso I do artigo 

2º.   

 

 

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, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 1.853/2011, Resolução nº 1.977/2017, ambas do COFECON, bem como 

Resolução nº 107/2018 e Resolução nº 108/2018 do CORECON/MG.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Esta Resolução altera o disposto na Resolução nº 107/2018, alterando o caput do artigo 3º e incluindo os §§1º, 2º, 3º e 4º, 

alterando o caput do artigo 5º e incluindo os §§1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Altera a resolução nº 108 de 2018 que define as regras para 

parcelamento dos débitos, alterando o inciso I, do artigo 2º.   

 

Art. 2º - A Resolução 107/2018 passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

Art. 3º - Antes de ser efetivamente protestado, o débito inscrito em dívida ativa remetido ao protesto 

não poderá ser parcelado devendo seu pagamento ser à vista e realizado diretamente no Tabelionato 

de Protesto onde estiver depositado o título executivo, sem prejuízo dos emolumentos devidos ao 

cartório. Após o efetivo protesto do título executivo pelo Tabelionato de Protesto competente, nos 

termos da lei nº 9.492/1997, o pagamento somente poderá ser realizado ao CORECON/MG, em até o 

máximo de 12 (doze) parcelas sucessivas no cartão de crédito ou até o máximo de 15 (quinze) 

parcelas sucessivas no boleto bancário.  

 

§1º - O parcelamento do mesmo débito efetivamente protestado poderá ser celebrado por no máximo 

2 (duas vezes), nos termos do §4º do artigo 19 da Resolução nº 1853/2011 do COFECON. Após a 

realização de 2 (dois) parcelamentos, o mesmo débito apenas poderá ser quitado em parcela única.   

 

$2º - O parcelamento do débito protestado não exclui o pagamento dos emolumentos devidos 

diretamente ao Tabelionato de Protesto e dos honorários advocatícios devidos ao advogado do 

CORECON/MG, nos termos nos termos do §1, do artigo 37-A da Lei nº 10.522/2002, no importe de 

10% (dez por cento) do débito.  

 

§3º - A comunicação do parcelamento ao Tabelionado de Protesto somente será realizada após a 

comprovação do pagamento da 1ª (primeira) parcela do parcelamento e dos honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) do débito, nos termos do §1, do artigo 37-A da Lei nº 10.522/2002.      

 

§4º - O não cumprimento do parcelamento acarretará imediato protesto do débito remanescente 

atualizado. A realização de um novo protesto relativo ao débito remanescente atualizado não exime o 

devedor de pagar os emolumentos ao Tabelionato de Protesto novamente.   

 

 

 

http://www.corecon-mg.org.br/
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Art. 5º - O protesto do débito vencido e inscrito em dívida ativa não exclui o ajuizamento de execução 

fiscal para a cobrança dos valores, obedecidas as regras previstas na lei nº 12.514/2011, bem como na 

lei nº 6.830/80.  

 

§1º - Os débitos efetivamente protestados e executados judicialmente poderão ser parcelados junto ao 

CORECON/MG em até o máximo de 12 (dez) parcelas sucessivas no cartão de crédito ou até o 

máximo de 15 (quinze) parcelas sucessivas no boleto bancário.  

 

§2º - O parcelamento do mesmo débito efetivamente protestado e executado judicialmente poderá ser 

celebrado por no máximo 2 (duas) vezes, nos termos do §4º do artigo 19 da Resolução nº 1853/2011 

do COFECON. Após a realização de 2 (dois) parcelamentos, o mesmo débito apenas poderá ser 

quitado em parcela única.   

 

§3º - O parcelamento do débito protestado e executado judicialmente não exclui o pagamento dos 

emolumentos devidos diretamente ao Tabelionato de Protesto, das custas judiciais devidas 

diretamente ao judiciário e dos honorários advocatícios devidos ao advogado do CORECON/MG, nos 

termos do §1º, do artigo 37-A da lei nº 10.522/2002, no importe de 10% (dez por cento) do débito.  

 

§4º - A comunicação do parcelamento ao Tabelionato de Protesto, bem como à vara de execuções 

fiscais responsável, somente será realizada após a comprovação do pagamento da 1ª (primeira) 

parcela do parcelamento e dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do débito, nos 

termos do §1, do artigo 37-A da Lei nº 10.522/2002.      

 

§5º - O não cumprimento do parcelamento acarretará imediato protesto do débito remanescente, bem 

como prosseguimento da execução fiscal correspondente. A realização de um novo protesto relativo 

ao débito remanescente atualizado não exime o devedor de pagar os emolumentos ao Tabelionato de 

Protesto novamente.   

 

 

Art. 3º - A Resolução nº 108/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:  

 

 

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

 

I - o limite máximo de 12 (vinte) parcelas sucessivas no cartão de crédito ou o limite máximo de 15 

(quinze) parcelas sucessivas no boleto bancário, observado cumulativamente o critério estabelecido 

no inciso III deste dispositivo, prevalecendo o número menor de parcelas resultantes. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Paulo Roberto Paixão Bretas 

Presidente CORECON-MG 

http://www.corecon-mg.org.br/

