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RESOLUÇÃO Nº 123 DE 12 FEVEREIRO DE 2019 

 

 
Altera a Resolução nº 121 de janeiro de 2019 alterando o §1º 

do artigo 3º e §2º do artigo 5º.  

 

 

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 2ª Reunião 

Ordinária de 12 de fevereiro de 2019; 

 

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

Resolução nº 107/2018, Resolução nº 108/2018 do CORECON/MG e Resolução nº 121/2019 ratificada pelo Plenário na 2ª 

Reunião Ordinária de 12 de fevereiro de 2019, alterando apenas o disposto no §1º do artigo 3º e o §2º do artigo 5º.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Esta Resolução altera o disposto na Resolução nº 121/2019 quanto ao §1º do artigo 3º e quanto ao §2º do artigo 5º. Os 

demais dispositivos ficam mantidos.    

 

Art. 2º - A Resolução nº 121/2019 passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

Art. 3º................................................................................................................................................. ........ 

 

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

1 (uma) vez, nos termos do §4º do artigo 19 da Resolução nº 1853/2011 do COFECON. Após a 

realização de 1 (um) parcelamento, o mesmo débito apenas poderá ser quitado em parcela única.   

 

§ 2º ........................................................................................................................................................... 

 

§ 3º ........................................................................................................................ ................................... 

 

§ 4º ................................................................................................................................................... ........ 

 

 

Art. 5º ................................................................................................................ ....................................... 

 

§1º ......................................................................................................................... .................................... 

 

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

celebrado por no máximo 1 (uma) vez, nos termos do §4º do artigo 19 da Resolução nº 1853/2011 do 

COFECON. Após a realização de 1 (um) parcelamento, o mesmo débito apenas poderá ser quitado 

em parcela única.   

 

§3º ........................................................................................................................... ................................ 

 

§4º ........................................................................................................................................................... 

 

§5º ........................................................................................................................... ................................ 

 

 

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Paulo Roberto Paixão Bretas 

Presidente CORECON-MG 

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

