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METRIFICAÇÃO DE TEXTO EM
COMPUTADOR (Sem programa
específico)
Vamos a um passo-a-passo, comparando com o texto em anexo, tamanho de fonte 12 e
metrificação com 60ppm:
1) Clique com o cursor no início do texto a ser metrificado.
2) Pressione de uma só vez as teclas Shift e Ctrl.
3) À direita, antes do teclado numérico, vá clicando na seta direita.
4) Cada dique corresponderá a uma seleçâo (palavra negritada) e a uma palavra.
5) Na contagem, conforme for clicando na seta, desconsidere o que, para efeito de contagem, não
significa palavra (por ex.: pontuação). (Outro ex.: Fulano de tal é bom. Porém, é malandro. Negritará 11 vezes. Porque contará pontos e vírgula. Mas serão consideradas apenas 8
palavras: Fulano de tal é bom porém é malandro - sem pontuação.)
6) Esse procedimento negritará sempre a palavra ou qualquer sinal seguinte ao vocábulo.
7) Selecionando-se número com mais de um algarismo, considera-se a quantidade de palavras
pronunciadas. Entretanto, poderá ser dispensado o elemento de ligação representado pela
vogal e.
8) Da mesma forma se procede quando se trata de sigla (por ex.: INPS = 4 palavras.O negrito
considera apenas uma.).
9) Como a metrificação escolhida é de 60ppm, a divisão será 15+15+15+15 palavras.
10) Marcar com uma barra (negritada, para salientar) os primeiros 15 segundos. Com duas os 30.
Com uma os 45. Com o número do minuto correspondente, usando fonte 16, entre
parênteses, os 60 segundos [por ex.:( 1 ) ].
11) Quando assinalar com a(s) barra(s) ou com o número correspondente ao minuto, deixar um
espaço antes e outro depois, para salientar o sinal e não uni-lo à palavra anterior ou posterior.
12) Salvar, se for o caso (por ex.: TJDFT-60-2').
13) Imprimir, para ditar em aula com uso do cronômetro ou gravar em fita ou CD.
Este procedimento poderá ser utilizado em qualquer marcação com auxílio de computador, sem
necessidade de um programa específico como, por exemplo, o Sistema Computadorizado de
Metrificação de Textos, mais ágil e exclusivo da Taquibrás.
Vantagens em comparação com os textos marcados manualmente.
1) No Word, qualquer texto pode ser metrificado, tanto parlamentar quanto jurídico.
2) As fontes podem ser modificadas.
3) O tamanho das fontes pode ser aumentado.
4) A marcação de quartos de minuto facilita a locução metrificada do ditado.
5) O conteúdo do texto pode ser alterado, com inclusão ou exclusão de palavras.

6) O campo para visualização é mais amplo.
7) A formatação original do texto pode ser modificada.

8) Um arquivo com acervo de textos pode ser criado.
9) Possibilita a transferência de textos metrificados para CD ROM.
10) Evita o manuseio de diários, anais e revistas.

TEXTO METRIFICADO EM
COMPUTADOR (Sem utilização de
programa específico)

[RELATÓRIO
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro (Relator) - Recurso ordinário interposto por Vagner da

// São
Paulo denegatório de habeas corpus impetrado objetivando o trancamento de ação penal a que /
Costa, em favor

/

de G. F. de C., contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

responde o paciente.
O v. acórdão está assim ementado:
"Habeas Corpus. Pedido de concessão de ( l ) liberdade provisória.
Concessão de fiança pelo Magistrado a quo. Pedido prejudicado.
Habeas Corpus. Trancamento de / inquérito policial.
Inadmissibilidade ante a existência de indícios suficientes de autoria
e materialidade dos fatos. // Providência cabível apenas quando
demonstrada a inocorrência do crime. Ordem Denegada." (fl. 88)

/ de recurso às fls. 92/96, propugnando pela inexistência de
crime. Aduz o ( 2 ) Recorrente em suas razões:
Razões

VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE METRIFICAÇÃO DE TEXTO EM:
http://www.taquibras.com.br/metrifica.htm

