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TRF5 pagará mais de R$ 151 milhões em RPVs

Doação de 
publicaçõesde Novembro

TERÇA

Aniversariantes

Lançamento 
de livro

s desembargado-
res federais Élio 

Siqueira e Leonardo 
Carvalho serão pales-
trantes do III Fórum 
Paraibano de Direito 
Tributário, que será 
realizado sexta-feira 
(9/11), em João Pessoa/
PB. Os magistrados vão 
abordar, respectiva-
mente, os temas: “Apli-
cação do sistema de 
precedentes fora dos 
instrumentos típicos” e 
“Temos, realmente, um sistema de 
precedentes no Brasil?”. À tarde, 

III Fórum Paraibano de Direito Tributário terá 
participação de desembargadores do TRF5

o desembargador federal Fernan-
do Braga será um dos expositores 

Juiz Federal Marco Bruno 
Miranda Clementino

Diretor da SJRN

Juiz Federal Carlos Wagner 
Dias Ferreira

SJRN

Simone Maria Coelho Lustosa
Divisão da 3ª Turma
Analândia Aguiar de Freitas Leite
Gab. Des. Fed. Vladimir S. Carvalho
Beatriz Cabral Netto
Secretaria Administrativa
Deyvson Ramos do Nascimento
Subsecretaria de Recursos
Cleberson Ferreira de Freitas
VIRTUS
Yvison Albuquerque Cavalcanti
LANLINK

sobre “Direito Penal 
Tributário: Tributo 
declarado e não pago 
configura crime ou 
inadimplemento: HC 
399.109”. O evento 
também contará com 
a participação da juíza 
federal Helena Del-
gado, na 5ª Mesa de 
Debates, sobre o tema 
a “Cobrança do Crédi-
to Tributário – Inova-
ções e Questões Polê-
micas”. A magistrada 

vai expor sobre “A Lei de Execução 
Fiscal e o novo CPC”. 

O livro “O que 
define um julga-
mento e quais são 
os limites do juiz”, 
de autoria do juiz 
federal Bianor 
Arruda Bezerra 
Neto (JFPB), será lançado, na pró-
xima quinta-feira (8/11), às 17h30, 
no auditório da FIEP, em João Pes-
soa. A obra é resultante da tese de 
doutorado do magistrado, defen-
dida na PUC/SP. A publicação já 
foi lançada em São Paulo/SP e em 
Natal/RN.O Núcleo de Assistência à Saú-

de (NAS) do TRF5 está aceitan-
do doações de revistas. A inicia-
tiva tem por objetivo renovar os 
estoques dos periódicos à dis-
posição do público que espera 
para ser atendido por um dos 
profissionais do Núcleo. O NAS 
solicita que as revistas estejam 
em bom estado de conservação 
e que sejam as mais recentes 
possíveis. Os interessados em 
contribuir podem levar as publi-
cações até a recepção do NAS, 
no térreo, na ampliação do 
edifício-sede do TRF5.

mento e quais são 
os limites do juiz”, 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a partir 
da próxima sexta-feira (9/11), o 
pagamento das Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) autuadas 
no mês de setembro de 2018. 
Serão pagos R$151.849.691,91, 
para 27.225 beneficiários dos 

seis estados que compõem a 5ª 
Região – Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 
e Sergipe. Os valores dos requisi-
tórios de intervalo entre 1.976.876 
até 1.988.600 serão pagos pela 
Caixa Econômica Federal. Já os de 
número 1.988.601 até 1.998.524 

serão pagos pelo Banco 
do Brasil. Para receber, 
os beneficiários precisam 
apresentar os originais 
com cópias dos docu-
mentos de identidade e 
CPF, além de um com-
provante de residência.


