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COMUNICADO 

 
O Conselho de Recursos Fiscais do Município de Porto Velho (CRF) comunica ao público em 

geral que foi editado o Provimento nº. 003/2020/PRES/CRF/PMPV, de 20.05.2020,  publicado 

no Diário Oficial do Municípios de Rondônia, Edição nº. 2.719, em 26.05.2020, que, dentre 

outros regramentos, disciplina a realização das Sessões de Julgamentos Virtuais, por 

videoconferência, em Segunda Instância Administrativa, pelo Pleno do CRF. 
 

A medida faz parte de um conjunto de ações que a Secretaria Municipal de Fazenda 

(SEMFAZ) e demais Órgãos do Município de Porto Velho, de diversas áreas, vêm adotando 

como alternativas para prevenir e conter a disseminação da Covid-19, ao mesmo tempo, que 

se  busca minimizar os prejuízo ao desempenho regular de atividades públicas e privadas, na 

medida do possível, mas sempre com o especial respeito à integridade das pessoas. 
 

As sessões de julgamentos não presenciais abrangerão os processos administrativos 

tributários e fiscais que se encontrem na Pauta de Julgamentos Suspensos, em razão da 

proibição da realização das sessões presenciais, desde que requerida pelo contribuinte, 

independentemente, da modalidade de recurso e do valor financeiro do litígio instaurado, 

observados outros critérios previstos no Provimento. 
 

Os requerimentos para optar pelo Julgamento Virtual perfazem 2 (dois) modelos distintos, 

sendo o Modelo – Anexo “I” destinado ao preenchimento pelos recorrentes que não desejem 

participar da sessão do julgamento virtual e o Modelo – Anexo “II” destinado ao 

preenchimento pelos recorrentes que desejem participar da sessão do julgamento virtual, 

ambos formulários estão disponíveis na página oficial: crf.portovelho.ro.gov.br. 
  

Para maiores esclarecimentos, foi elaborado um “Roteiro para requerer o julgamento 

virtual, por videoconferência”, explicitando o passo-a-passo para a efetivação da 

solicitação, com indicações pormenorizadas das localizações dos documentos 

disponibilizados na página do CRF, dentre os quais a Pauta dos Julgamentos Suspensos e o 

Provimento nº. 003/2020/PRES/CRF/PMPV contendo outras informações pertinentes.  

 

Porto Velho, 28.05.2020. 

 

 Clique AQUI e conheça a íntegra do Provimento nº. 003/2020/PRES/CRF/PMPV. 

 

https://crf.portovelho.ro.gov.br/
https://crf.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2020/05/31359/1590552893roteiro-para-requerer-o-julgamento-virtual-por-videoconferencia.pdf
https://crf.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2020/05/31359/1590552893roteiro-para-requerer-o-julgamento-virtual-por-videoconferencia.pdf
https://crf.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2020/05/31359/1590502780provimento-prescrf-003-2020-suspensao-das-sessoes-e-alteracoes-das-atividades-presenciais-do-crf-vs-40-final-20052020-publicado.pdf

