
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1513

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

30SEXTA
Julho

Aniversariantes

Receita Federal assume conta
previdenciária de servidor público
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Gerenciamento de Projetos

A Receita Federal vai passar
a cobrar, fiscalizar e con-
trolar a arrecadação da
contribuição previdenci-
ária paga pelos servidores
públicos federais. A compe-
tência era do Ministério do Pla-
nejamento e foi transferida para a
Receita através da Medida Provisória
(MP) 497, publicada na última quarta-fei-
ra(28) no Diário Oficial da União. Com a
mudança, os dados da arrecadação da
Receita, divulgados mensalmente, ficarão
maiores. Segundo o subsecretário de Tri-
butação da Receita, Sandro Serpa, a recei-

ta arrecadada com a contri-
buição dos servidores é

hoje contabilizada nas
receitas do Tesouro Na-

cional. Segundo ele, o Mi-
nistério do Planejamento não

tinha no seu quadro de servido-
res uma carreira para auditar e fis-

calizar a cobrança da contribuição.
Por isso a atribuição foi transferida para

a Receita. “É melhor do que criar uma
nova carreira no Ministério do Planeja-
mento”, argumentou Serpa. Ele ressaltou
que nada muda na tributação da contri-
buição. A alíquota é de 11%.

O diretor do Núcleo de Desenvolvimento
do Tribunal Regional Federal da 5ª Re-
gião, Laureano Montarroyos integra a re-
lação de palestrantes do III Encontro Per-
nambucano de Gerenciamento de Proje-
tos – Gerenciando Expectativas em proje-
tos nos próximos 10 anos, que acontecerá
no Recife, de 26 e 27 de agosto próximo,
no auditório da Fiepe. Também partici-
parão do evento representantes da
Scrum da AdaptWorks, do Grupo Corné-

lio Brennand,
do Porto Ma-
rinho Ltda,
Chemtech, do
Grande Prê-
mio Brasil de Fórmula 1, da Refinaria
Abreu e Lima, da Prefeitura de Caruaru,
da Sabag Consultoria. O evento vale até
12 PDUs para profissionais certificados.
As inscrições podem ser feitas no site
www.amcham.com.br/eventos.

Debate sobre Psique
Acontece hoje o debate do filme JUNO,
promovido pelo Ciclo de Debates sobre a
Psique, através da Seção de Saúde. Trata-
se de uma película ganhadora do Oscar
de melhor roteiro,
que se desenvolve
em torno da história
de uma adolescente
grávida. O debate
ocorrerá na Sala das
Turmas Norte, das
13h30 às 15h30, e
será conduzido pela
psicóloga Elyane
Sarkis.

Inscrições para
Conferência Mundial
terminam amanhã
Continuam abertas até amanhã
(31), as vagas para a I Conferência
Mundial sobre Transparência, Ética
e Prestação de Contas dos Poderes Judiciá-
rios, que acontecerá nos dias 4 e 5 de
agosto no auditório externo do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. O
evento é uma parceria entre o Instituto do
Banco Mundial, Conselho da Justiça Fede-
ral e a Cúpula Judicial Ibero-Americana.
Os interessados podem efetuar a inscri-
ção, pelo site www.stj.gov.br.

Atendimento Agendado
em Limoeiro do Norte(CE)
A 15ª Vara Federal de Limoeiro do Norte
(CE) implantou, há uma semana, o novo
sistema de atendimento aos advogados
no balcão, denominado Atendimento
Agendado. O advogados enviam antecipa-
damente por e-mail ou por telefone, listas
com os temas de processos que têm inte-
resse para serem consultados e em segui-
da é marcado horário para atendimento
por um servidor da Vara. Dessa forma, o
advogado é atendido com prioridade
quando chega ao balcão evitando filas e
perda de tempo.


