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ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 01/2007.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTiÇA do
Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições
legais, previstas no art. 157, inciso XXX, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia;

CONSIDERANDO o disposto no art. 73 da Lei
Complementar n. 123/2006, de 14 de dezembro de
2006;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os
procedimentos nos Tabelionatos de Protesto de
Titulos;

CONSIDERANDO o constante nos autos n.
10112007-CG,

ORIENTA os tabelionatos de protestos a
procederem do seguinte modo no cumprimento da Lei Complementar n.
123/2006:

1° - Nos atos praticados em favor de micro
empresas ou empresas de pequeno porte que figurem na condição de
devedoras, não deve ser cobrado o valor do selo de fiscalização. Nesses
casos deve ser aplicado o selo "Isento", sobre o qual não haverá
ressarcimento.

2° - Nos atos cuja obrigação de pagamento é do
credor não incide qualquer isenção, mesmo que o devedor seja micro
empresa ou empresa de pequeno porte. A isenção concedida é específica e
exclusiva para micro empresas e empresas de pequeno porte que estejam
na condição de devedoras, não se estendendo, de qualquer modo, a
empresas credoras sejam elas micro empresas, empresas de pequeno
porte, médias ou grandes empresas.
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3° - Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006,
para comprovar a sua qualidade de micro empresa ou empresa de pequeno
porte, o devedor deverá apresentar documento específico para tal fim
expedido pela Junta Comercial ou pelo Cartório de Registro de Pessoas
Jurídicas (certidão, atestado ou declaração), cuja validade é exclusiva para o
ano-fiscal da emissão. Somente deve ser admitido documento original ou
autenticado, sendo que os tabelionatos podem elaborar cadastro para tal fim,
todavia a validade desse cadastro deve coincidir com o ano-fiscal (01/01 a
31/12), renovando-se anualmente.

Publique-se.

de julho de 2007.

(a) Desa. IVANIR ~fE1Í"OSA BORGES
Corregedora-~ral da Justiça
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