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Regra 2
(prefixos hiper,
inter, super) -
São seguidos de hífen quando antece-
dem palavras iniciadas com h ou r. Ex.
hiper-rodada, inter-regional, super-homem.
Nos demais casos sai o hífen. Ex.
hiperinflação, hipereconomia, hipermer-
cado, internacional, interpessoal,
supersônico, superproteção.
Regra 3 (prefixo sub) – Recebe hífen
quando a palavra seguinte começa
com b, h ou r. Ex. sub-base, sub-
humano, sub-reino, sub-raça.
Não há hífen nos demais casos. Ex.
subeditor, subsecretário, subtesoureiro,
subnormal.
P.S – No caso do prefixo sub
anteceder a palavra humano são
aceitas as duas formas: sub-humano e
subumano (nesse caso perde o h).
Regra 4 (prefixo vice) – Sempre
haverá hífen após o prefixo vice. Ex.
vice-diretor, vice-governador, vice-
presidente, vice-prefeito, vice-rei.
Regra 5 (prefixos pan, circum) – Só
recebem hífen quando são seguidos
de palavras iniciadas por m, n ou
vogais. Ex. pansexual, circuncisão,
circum-navegação, circum-hospitalar,
pan-americano.
Regra 6 – Independente do prefixo,
usa-se hífen antes de palavra iniciada
por h. Ex. anti-higiênico, co-herdeiro,
mini-hotel, ultra-humano, macro-história,
pré-histórico.

O presidente do TRF da 5ª
Região, desembargador
federal José Baptista de
Almeida Filho, participa do 2º
Encontro Nacional do
Judiciário, que acontecerá
na próxima segunda-feira,
em Belo Horizonte (MG). A
reunião tem o objetivo de
discutir e aprovar as diretri-
zes para os próximos cinco
anos e elaborar um
documento sobre o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário.
Conduzido pelo presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho

Presidente José Baptista participa
de Encontro Nacional do Judiciário

Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Gilmar Mendes, o
evento dá continuidade ao
ciclo iniciado em agosto do
ano passado, no 1º Encontro
Nacional, ocorrido em
Brasília. O planejamento em
elaboração visa modernizar
e aperfeiçoar o Poder
Judiciário para integrar as
diversas justiças: Estadual,
Federal, do Trabalho,

Eleitoral e Militar, a partir de diretrizes de
atuação convergentes que possam
proporcionar maior celeridade na
tramitação dos processos.

Será aberto amanhã,
às 14h, na Sala das
Turmas, o seminário
sobre o Programa
de Gestão
Documental,
promovido pela
Secretaria Adminis-
trativa e Núcleo de

Gestão Documental do TRF5. Durante o

Seminário sobre Programa de Gestão Documental
encontro, nesta quinta e sexta-feira,
serão tratadas questões referentes
à legislação, estratégias de implantação
e classificação dos documentos
administrativos, com o objetivo de
capacitar servidores para a implantação
do Sistema Fluxus. A palestra de
abertura será ministrada pela diretora do
Centro de Estudos do Conselho da
Justiça Federal, Neide de Sordi.

Nesta segunda e terça-feira, na Seção
Judiciária de Sergipe, o diretor da
Subsecretaria de Apoio Especial do
TRF5, Rivo Ribeiro, ministrou palestra
sobre segurança no âmbito da Justiça
Federal. A explanação foi dirigida a
magistrados e servidores com o objetivo
de discutir soluções para aumentar a
segurança de todos os que trabalham ou
frequentam os prédios da instituição. O
palestrante destacou a necessidade de
modernizar as ações de segurança,
através da aquisição de equipamentos e
capacitação da mão-de-obra existente.
Além da palestra na sede da SJSE, em
Aracaju, a convite do juiz federal Carlos
Rebêlo Júnior (diretor do Foro), Rivo
Ribeiro supervisionou as Subseções de
Itabaiana e Estância. 
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