
RESOLUÇÃO AGE Nº 27, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

Dispõe sobre o protesto extrajudicial de 

crédito objeto de execução fiscal suspensa 

com fulcro no art. 40 da Lei Federal nº 6.830, 

de 22 de setembro de 1980, que não se 

enquadre na autorização de 

desjudicialização prevista no § 1º do art. 3º 

do Decreto nº 45.989, de 13 de junho de 

2012. 

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto nas Leis Complementares nº 30, de 10 de agosto de 1993; nº 35, de 29 de 

dezembro de 1994; nº 75, de 13 de janeiro de 2004; e nº 81, de 11 de agosto de 2004, no 

Decreto nº 45.771, de 10 de novembro de 2011 e no parágrafo único do art. 1º da Lei 

Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997,  

RESOLVE: 

Art.1º -  Deverá ser providenciado o protesto extrajudicial dos créditos objeto de execução 

fiscal em que, observado o disposto no parágrafo único do art. 41 da Resolução AGE nº 

17/2016, tenha sido requerida a suspensão com fulcro no art. 40 da Lei Federal nº 6. 830, 

de 22 de setembro de 1980. 

§ 1º Havendo enquadramento do caso na autorização de desjudicialização prevista no § 

1º do art. 3º do Decreto nº 45.989, de 13 de junho de 2012, deverá ser adotado o 

procedimento previsto na referida norma. 

§ 2º O protesto extrajudicial previsto no caput deverá ser providenciado em face dos 

devedores já citados nos autos da execução fiscal. 

§ 3º O protesto extrajudicial não deverá ser providenciado caso a execução fiscal já tenha 

sido suspensa, com fulcro no art. 40 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, 

por prazo superior a 5 (cinco) anos, somados os períodos de suspensão, ou se houver outro 

motivo relevante que torne desaconselhável a referida medida de cobrança, devendo, 

neste último caso, ser a questão submetida ao Procurador-Chefe ou ao Advogado 

Regional do Estado. 

Art. 2º - Para os fins do disposto no caput do art. 1º, deverá o Procurador do Estado, ao 

requerer a suspensão da execução fiscal, informar ao Diretor de Documentação e Controle 

de Ações da Procuradoria Especializada ou da Advocacia Regional do Estado responsável 

pelo acompanhamento do processo judicial, mediante formulário constante do Anexo 

desta Resolução, com vistas à efetivação do protesto extrajudicial e demais anotações 

pertinentes. 

Art. 3º - Caberá ao Diretor de Documentação e Controle de Ações da Procuradoria 

Especializada ou da Advocacia Regional do Estado ou a servidor por ele indicado, adotar 

os procedimentos necessários à efetivação do protesto, inclusive, se for o caso, eventuais 

manutenções nos sistemas informatizados correlatos. 



Art. 4º - Eventuais dúvidas ou casos omissos deverão ser dirimidos pelo Advogado-Geral 

Adjunto. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, aos 28 de junho de 2017. 

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR 

Advogado-Geral do Estado 

Obs.: Este texto não substitui o publicado no Minas Gerais, em 29.06.2017. 

ANEXO 

(a que se refere o art. 2º da Resolução nº 27, de 28 de junho de 2017.) 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

SUSPENSÃO (ART. 40, LEF) 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL 

PREENCHIMENTO PELO PROCURADOR 

PTA(S)    

PTA(S)    

PTA(S)    

PROCESSO Nº  

EXECUTADO(A)  

EXECUTADOS CITADOS A SEREM INCLUÍDOS NO PÓLO PASSIVO DO PROTESTO 

NOME CPF/CNPJ FL. 

   

   

   

   

   

   

   

Informo que a Execução Fiscal em questão não ficou suspensa, com fulcro no artigo 40 da Lei 

Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, por prazo superior a 5 (cinco) anos, somados os 

períodos de suspensão, nem há outro motivo relevante que torne desaconselhável o 

encaminhamento do presente caso para protesto. 

 

_________________

_LOCAL 

 

____/____/______ 

DATA 

 

___________________________________ 

ASSINATURA DO PROCURADOR/ OAB 

 

PREENCHIMENTO PELO SERVIDOR 

 

(  ) Certifico que encaminhei para protesto / inseri no sistema 

informatizado para fins de encaminhamento para protesto.  
 

_________________ 

LOCAL 

 

____/____/______ 

DATA 

 

__________________________________ 

ASSINATURA DO SERVIDOR/MASP 

 


