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Campanha arrecada doações até o dia 3/10

Autogestão 
em saúde 

de Setembro

SEGUNDA

“Por um Dia das Crianças mais feliz”

Aniversariantes

TRF5 passará por inspeção do CJF
 Conselho da Jus-

tiça Federal (CJF), 
através da Correge-
doria-Geral da Justiça 
Federal, realiza, entre 
os dias 21 e 25 de 
outubro, os trabalhos 
de inspeção ordinária 
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5. Uma equipe de 
cinco magistrados e 14 servidores 
será responsável pelas ações, que 
iniciam a partir das 9h do dia 21. 
As atividades estão dentro do cro-
nograma previsto pela Corregedo-
ria, que inspeciona o TRF1, TRF4 e 
TRF5 em anos ímpares, e o TRF2 e 
TRF3 em anos pares. Mais de dez 

O

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Pelo oitavo ano consecutivo, o 
servidor da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), Jeremias 
Germano, promove a campanha 
“Por um Dia das Crianças mais 
feliz”. O objetivo é arrecadar 
brinquedos e alimentos para 
meninos e meninas que passam 
por tratamento no Hospital de 
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Araceles Gonçalves Miranda
Núcleo de Assistência à Saúde
Aline Cecília Vieira de Lira
Gabinete da Presidência

áreas serão inspecionadas, entre 
elas: Presidência; Vice-Presidência; 
Corregedoria Regional; Gabinetes 
dos desembargadores federais; 
Secretaria Judiciária; Divisão de 
Protocolo, Registro e Distribuição; 
Estatística e Sistema Judiciais Ele-
trônicos. Durante a inspeção, as 

atividades jurisdicionais e 
administrativas funcionarão 
normalmente. 
Relatório - Ao final dos tra-
balhos, o CJF elaborará um 
relatório com o resultado 
das inspeções. O objetivo 
é corrigir eventuais defici-
ências nas unidades, bem 
como disseminar as boas 
práticas administrativas e 

judiciárias realizadas na Corte, vi-
sando à transparência, eficiência e 
celeridade na prestação jurisdicio-
nal. Os relatórios elaborados em 
anos anteriores, com as informa-
ções do TRF5, estão disponíveis no 
site do CJF (www.cjf.jus.br).

Câncer de Pernambuco (HCP). Este 
ano, também foram solicitadas 
doações de leite e suplementos, 
como Sustagem, Neston, Muci-
lon, Aveia e similares. As doações 
podem ser entregues até o dia 
3/10, no Recife (sede da JFPE, no 
bairro do Jiquiá, e Juizados Espe-
ciais Federais, na Avenida Dantas 

Barreto, no Centro) ou nas Sub-
seções Judiciárias do Cabo de 
Santo Agostinho, Goiana, Jaboa-
tão dos Guararapes e Palmares. A 
entrega das doações no HCP será 
realizada no dia 7/10, com uma 
festa em comemoração ao Dia 
das Crianças. (Com informações 
da Ascom/JFPE).

Composto por 12 profissio-
nais, o setor de Taquigrafia 
do TRF5 é responsável por 
registrar com símbolos, 
chamados taquigramas, os 
debates, votos e susten-
tações orais que acontecem nas 
sessões do Pleno e das Turmas do 
Tribunal. Os taquigramas permi-
tem maior velocidade das anota-
ções, em comparação ao método 
padrão de escrita. “A nossa equipe 
é formada por dez mulheres e dois 
homens. Temos uma tabela de 
entrada nas sessões. Nessa escala, 
cada taquígrafo permanece cinco 
minutos, quando ocorre apenas 
uma sessão, ou permanece dez 
minutos, quando temos duas ses-
sões em andamento”, explica a 
supervisora do setor, Yza Camarot-
ti Cortez. Depois das sessões, os 
taquígrafos transcrevem as anota-
ções, convertendo os taquigramas 
na linguagem escrita padrão. Em 
seguida, a transcrição passa por 

Nova sede - A partir 
de 2020, os Juizados 
Especiais Federais da 
JFPE, compostos pelas 
14ª, 15ª e 19ª Varas, 
e a Subseção Judici-
ária de Jaboatão dos 
Guararapes (29ª e 30ª 
Varas) passam a fun-
cionar em novo endereço, em um 
imóvel onde está instalada a sede 
da superintendência da Infraero, no 
bairro da Imbiribeira. O acordo para 
compartilhamento do espaço foi 
assinado na última sexta-feira (13), 

pelo diretor do Foro da JFPE, juiz 
federal Frederico Azevedo. O de-
sembargador federal Élio Siqueira e 
juízes federais da JFPE acompanha-
ram a solenidade. (Com informa-
ções da Ascom/JFPE)

revisão de outro colega. O resulta-
do final é a nota taquigráfica que 
é disponibilizada para os gabine-
tes e para os desembargadores 
pela intranet do Tribunal. As notas 
taquigráficas auxiliam os magistra-
dos e seus assessores a elaborar 
votos, relatórios e acórdãos, a par-
tir do que foi registrado pelo setor 
na sessão. O setor de Taquigrafia é 
ligado à Secretaria Judiciária.

Conhecendo
    TRF5o Taquigrafia


