ATENÇÃO!
ESTA É APENAS UMA LISTAGEM,
QUE SERVIRÁ PARA TAQUÍGRAFOS
DE TODOS OS MÉTODOS.
OS TAQUIGRAMAS (SINAIS CONVENCIONAIS)
NÃO ESTÃO INSERIDOS.
CADA TAQUÍGRAFO CRIARÁ
OS RESPECTIVOS TAQUIGRAMAS
DE ACORDO COM
O MÉTODO DE TAQUIGRAFIA QUE UTILIZA.

PALAVRAS E EXPRESSÕES
MUITO USADAS
(COMUNS E PARLAMENTARES)
QUE MERECEM
UM
TAQUIGRAMA
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INTRODUÇÃO
A evolução de um sistema de escrita rápida busca sempre a
simplificação, a economia e a agilidade. Por isso, além dos sinais básicos e
dos sinais iniciais e terminais especiais, há os TAQUIGRAMAS. Os
taquigramas representam a maravilha de qualquer sistema de taquigrafia!
Às vezes chamados de "abreviações", ou "sinais convencionais", os
taquigramas são sinais especiais simplificados, que abreviam a escrita
taquigráfica tão sinteticamente que geram uma fantástica "economia
gráfica". Essa "economia gráfica" tem como conseqüência direta um aumento
significativo na fluência e na velocidade do apanhamento taquigráfico!
Pode-se afirmar que um taquígrafo será tanto mais veloz quanto mais
taquigramas souber de cor e salteado.
Recomendamos a todos os que se valerem desta listagem de
taquigramas um estudo criterioso e sistemático, um estudo metódico e
repetitivo, página a página, até a assimilação total de cada taquigrama.
Saber de cor e salteado os taquigramas contidos nesta listagem trará, como
conseqüência imediata, vale repetir, maior proficiência taquigráfica,, maior
fluência, maior instantaneidade, maior velocidade, maior domínio no
apanhamento taquigráfico.
A todos desejo o maior sucesso!
(Um agradecimento todo especial à Cláudia Moreira, que ajudou a criar alguns
taquigramas e revisar a listagem, e a Douglas Drumond, que voluntariamente se
prontificou a organizar as palavras em ordem alfabética.)
Niterói, 17 de janeiro de 2006.

Prof. Waldir Cury
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A
a fim de
aeronáutica
a respeito de
afinal de contas
absolutamente
agradecer
absoluto
agradecimento
abuso do poder
agrícola
acesso
agricultura
acima de tudo
agropecuária
acontecimento
agropecuário
ademais
ainda
adesão
alfândega
administração
alfanumérico
Administração Estadual
Amanhã
Administração Pública
Amazônia / amazônico
administrado
América Central
administrador
América do Norte
administrar
América do Sul
administrativamente
América Latina
administrativo
americano
adversário
analfabeto
advogado
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analfabetismo

apresentaríamos

analisar

apresentava

análise

apresentei

aniversário

apresentou

ano

aprovação

ano eleitoral

aprovar

antecipação

aproveito a oportunidade

anterior

aproveito o ensejo

anteriormente

aproximação

anual

aproximadamente

ao mesmo tempo

aproximado

apenas

aproximar

aposentadoria

Argentina

aposentar

argentino

apreciação

armas

apresentação

arrecadação

apresentado

arrecadação tributária

apresentamos

artigo

apresentar

Assembléia

apresentará

Assembléia Legislativa

apresentaria

Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro
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assentimento do orador

bancada

assessores

bancada majoritária

assessoria / assessório

bancada minoritária

assistência

banco

associação

Banco Central

associar

Banco do Brasil

assumir o compromisso

biblioteca

através de

bilhões

atribuição / atribuições

bilhões (55 bilhões)

atuação

Bolsa de Valores

atualizado

Brasil

automobilístico

brasileiro

audiência

Brasília

autoridade

burocracia

autoridade pública

burocraticamente

autorização

burocrático

auxílio
avaliação

C
cabo eleitoral

B
Baixada Fluminense

cada vez mais
cada vez menos
Câmara
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Câmara dos Deputados

Chefe do Executivo

Câmara dos Vereadores

Chefe do Governo

Câmara Legislativa

cidadania

Câmara Legislativa do Distrito Federal

cidadão

Câmara Municipal do Rio de Janeiro

cidadão brasileiro

campanha eleitoral

cidadãos

campanha política

circulação

candidato

circulando

candidatura

circular

capacidade

circunferência

capital da República

circunstância

característico

circunstancial

caracterização

classe média

caracterizado

classe política

carga tributária

classe política brasileira

casa do povo

código

Casa Legislativa

Código Civil

categoria

Código de Defesa do Consumidor
(CODECON)

chamar a atenção
Código Eleitoral
Chancelaria
Código Militar
Chanceler
Código Penal
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Código Tributário

compreender

coerência

compreendido

Colégio Eleitoral

compreensão

com a palavra

compromisso

com referência

comunicação

com relação a

comunicar

comercial

comunicativo

comercialização

comunidade

comercializado

comunista

comerciante

com urgência urgentíssima

comércio

conceder a palavra

Comissão de Constituição e Justiça

Concedo a palavra

Comissão Parlamentar de Inquérito

Concedo o aparte a V.Exa.

como conseqüência

concentração

como se sabe

conclusão / conclusões

companheiros

confederação

companhia

conferência

competente / competência

conferir

competitivo

congressista

competitividade

Congresso

compreendemos

Congresso Nacional
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conhecer

Contas Públicas

conhecido

contra

conhecimento

contrariamente

Conselheiro

contrário

Conselho

contribuição

conseqüência

controvérsia

conseqüente

convocação extraordinária

conseqüentemente

Corpo de Bombeiros

consolidação

corporativo

constitucionais

corporativismo

constitucional

corporativista

constitucionalidade

Correção Monetária

constitucionalmente

Corregedor

constituição

Corregedoria

Constituição Estadual

correligionário

Constituição Federal

correspondemos

constituído

correspondência

Constituinte

correspondente

constituir

corresponder

construção

corresponderam

conta corrente

correspondeu
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corrupção

defensores

crescimento

deficiência

criança / crianças

deficiente

crime hediondo

déficit

criminalidade

déficit público

cruzeiro

deficitariamente

custo de vida

deficitário
deflagrado

D

deflagrar

da mesma forma como

de forma significativa

da mesma maneira como

deliberação

daquele, a, es, as

demagogia

de acordo com

demagógico

de maneira geral

demagogo

de maneira que

demais

de modo geral

de maneira que

de uma vez por todas

democracia

decisão/decisões

democraticamente

decretação

democrático

decreto

demonstrar

decreto legislativo

demonstrativo

decreto-lei
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denominação

desenvolvendo

denominador

desenvolver

departamento

desenvolvido

dependência

desenvolvimento

dependente

desfavorável

depois

desnecessariamente

Deputado

desnecessário

Deputado Estadual

desorganização

Deputado Federal

desorganizado

desaparecer

desorganizar

desaparecido

desta maneira

desaparecimento

desta tribuna

descaracterização

determinação

descaracterizar

determinado

descaracterizaram-se

dia

desconhecer

diálogo / dialogar

desconhecido

diariamente

desconhecimento

diário

descriminalização

diário Oficial

Desejo registrar a presença

diferença

Desembargador

diferente
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dificuldade

Distrito Federal

dignidade

divergência

diminuição

diversas vezes

dinheiro

diverso (os/a/as)

diplomacia

dívida externa

diplomaticamente

dívida interna

diplomático

dividido

direito do consumidor

dividir

direito/direitos

divisão

Direitos Autorais

diz

Direitos Humanos

diz respeito

diretriz/diretrizes

dizem respeito

dirigente

do mesmo modo como

dirigentes

dois bilhões

discriminação

dólar

discurso

droga / drogado

discussão e votação

duplicata

dispensável

durante

dispositivo
dispositivo constitucional

E

dispositivo legal

economia
economicamente
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econômico

empresário

economista

em primeiro lugar

educacionais

em regime de urgência

educacional

em relação a

eficiência

em seguida

eficiente

em segundo lugar

eleitoral

em tramitação ordinária

emancipação

entrevista

Embaixada

em votação

embaixador

encomenda

em conseqüência

energia elétrica

em décimo lugar

engenharia

em decorrência de

engenheiro

emenda

entre

emergência

entretanto

em geral

equilíbrio

eminente relator

equivalente

em mão

equivaler

em nenhum momento

Era o que eu tinha a dizer.

em outras palavras

Esplanada dos Ministérios

empresa

estabelecendo
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estabelecer

executado

estabelecido

executamos

estabelecimento

executar

Estado da Federação

Executivo

estado de direito

exercício

estado democrático

exigência

Estado do Rio de Janeiro

exigente

Estados Unidos

expansão

Estados Unidos da América

expectativa

estatística

experiência

estrada de ferro

experiente

estrada de rodagem

exposição de motivos

estrangeiro

exterior

estratégia / estratégico

exterioridade

estratégias

exteriormente

estrategicamente

externamente

etc

externo

ex

extraordinariamente

Excelência

extraordinário

Excelentíssimo
ex-Deputado

F
falência
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família / familiar

fundamental

favorável

fundamentalmente

federação

futuramente

federal

futurista

federalização

futurístico

federativo

futuro

fenômeno
finanças
finanças públicas
financeira
financeiramente
financeiro
financiamento
flagrante
flagrantemente
fluminense
formação
funcionalismo
funcionário
Funcionário Público
Funcionários Públicos

G
gabinete
garantias constitucionais
garantias individuais
general
generalidade
generalização
generalizado
geral
geralmente
Getúlio Vargas
governabilidade
governado
governador
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governadoria

habitar

governamentais

haja vista

governamental

hão

governante

hectares

governantes

hidrelétrica

governar

homenageá-lo

governativa

homenagear

governista

homenagem

governo

homologação

governo anterior

homologar

Governo do Estado

homologado

Governo do Estado do Rio de Janeiro

hora

grande

horário

Grande Expediente

hortifrutigranjeiro

grau/graus
graus (8 graus)

I

Guanabara

idoneidade moral
igualdade

H
habitação
habitando
habitante

igualmente
ilustrando
ilustrar
ilustre
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ilustríssimo

inconstitucional

imediatamente

inconstitucionalmente

imediato

independência

imobiliário

independente

impeachment

independentemente

importação

Indicação Legislativa

importado

indispensável

importância

indispensavelmente

importante

inelegibilidade

importantíssimo

inferior

importar

inferiores

Imposto de Renda

inferioridade

imprescindível

inflacionário

imprevidência

informação

improbidade administrativa

informado

improcedência / improcedente

informando

impugnação

informar

inclusive

informática

incompreendido

informatizado

incompreensível

informou-se

incompreensívelmente

inicialmente
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iniciativa

interesse / interessado

início

interferência

injustificadamente

interferir

injustificado

interior

injustificável

interior do Estado

inquérito

interiormente

inquérito administrativo

intermediário

institucional

intermédio

institucionalidade

internação

institucionalização

internacional

institucionalizado

internacionalização

institucionalmente

internacionalmente

instituição

internamente

instituir

interno

instituto

interpretação

Instituto de Educação

interpretação da lei

insuficiência

inúmeros

insuficiente

irregularidade

inteiro

irresponsabilidade

interamericano

irresponsável

interessante

irresponsavelmente
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Itamarati

L
latino-americano

J
jamais
judicial
judicialmente
judiciário
juridicamente
jurídico
jurisprudência
justiça
Justiça do Trabalho
Justiça Eleitoral
justiça social
justificação
justificado
justificando
justificar
justificativa
justificável

legislação
legislação em vigor
legislação específica
Legislação Federal
Legislação Trabalhista
Legislação Tributária
legislador
legislando
legislar
legislativo
legislatura
legítima defesa
legitimidade
legítimo
líder da Bancada
líder da Maioria
líder da Minoria
líder da Oposição
Líder do Governo
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Líder governista

mas

líder oposicionista

matéria-prima

líder/líderes

máximo

liderança

Medalha Tiradentes

limitação

mediante

limitado

medida de segurança

limite

Medida Provisória
meio ambiente

M

meios de comunicação

macro

menor

maior

mensagem

maioria

mercado imobiliário

Maioria Absoluta

Mesa Diretora

Maioria Simples

mesmo

maioridade

mesmos

mais

metro

mais cedo ou mais tarde

metrô

mais ou menos

metropolitano

mais uma vez

Meus senhores e minhas senhoras

Mandado de Segurança

micro

mandato popular

microorganismo

mão-de-obra
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mil

Ministro do Trabalho

mil (3 mil)

minoria

mil (33 mil)

minoridade

mil (589 mil)

Moção de louvor

milhões

modificação

milhões (3 milhões)

modificado

milhões (33 milhões)

modificando

milhões (589 milhões)

modificar

militar (es)

movimento sindical

Minas Gerais

muitas vezes

Minhas senhoras e meus senhores

muito obrigado

mínimo

multinacional

ministerial

multiplicação

Ministério

multiplicado

Ministério da Justiça

multiplicador

Ministério das Relações Exteriores

multiplicar

Ministério Público

municipal

Ministro

municipalidade

Ministro da Aeronáutica

municipalização

Ministro da Justiça

município

Ministro das Relações Exteriores

município do Rio de Janeiro
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necessário
necessidade
negociação / negociações

N

negócio

nacional
nessas condições
nacionalidade
nesta Casa
nacionalização
nesta oportunidade
nacionalizado
nesta tribuna
nacionalmente
neste exercício
Nações Unidas
neste momento
nada mais havendo a tratar na Ordem do
Dia...

no momento em que

na forma da lei

no próximo exercício

na legislatura passada

no que concerne

na medida em que

no que diz respeito

não apenas

no que se refere

não apenas........mas também

nordeste

não obstante

Norte-americano

não só........mas também

nos termos de (do, da, dos, das)

naquele momento

nos termos do artigo

na realidade

notas taquigráficas

narcotráfico

notificação judicial
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Nova Iorque

oficializado

numeração

oficialmente

numérico

ofício

número

onde

numeroso

ônus da prova
opinião

O

Opinião Pública

objetivamente

opiniões

objetividade

oportunidade

objetivo

o próximo orador

objeto

o próximo orador inscrito

obrigação

o que dispõe o art...

obrigado

ordem jurídica

observação

órgão público

ocasião

original

ocasiões

originalidade

ocupação

orçamentário

ocupacional

orçamento

oferecer

Orçamento Público

oficial

ordem

oficialidade

Ordem do Dia

oficialização
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ordinariamente

P

ordinário

página

organização

Palácio da Alvorada

organizado

Palácio do Planalto

organizando

Palácio Tiradentes

organizar

palavra

órgão

para

órgão público

Para emitir parecer

órgãos públicos

parabenizar

original

Para encaminhar a votação

originalidade

parágrafo

originário

parágrafo único

ortografia

parecer

Os senhores que aprovam, permaneçam

parecer contrário

como estão. Aprovado.
parecer favorável
Os senhores que aprovam, permaneçam
como estão. Rejeitado.

parecido

ou

parlamentar

ou melhor

parlamentarista

ou seja

parlamento

outro

participação
particular
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particulares

permanente

particularmente

Pernambuco

patrimonialista

perseguição

patrimônio

personalidade

patrimônio público

pessoa física

pedagogia

pessoa jurídica

pedagógico

Petrobrás

pela manutenção do veto

petróleo

pela ordem

planejamento

pela primeira vez

planejando

pela rejeição do veto

planejar / planejado

pela segunda vez

plebiscito

pela terceira vez

plenos poderes

pelo contrário

poder

pelo menos

poder aquisitivo

penal

poder econômico

penitenciária

poder de polícia

pequeno

Poder Executivo

perda dos direitos

Poder Judiciário

perda dos direitos políticos

Poder Legislativo

periculosidade

poder público
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poderes

por falta de quórum

poderes públicos

por intermédio de

Polícia Civil

por isso

Polícia Militar

por isso mesmo

Polícia/Policial/Policiais

por outro lado

política

porcentagem

política econômica

posicionamento

política externa

possibilidade

política externa brasileira

possível

política interna

possivelmente

politicamente

posterior

político

posteriormente

político-partidária

potencial

ponto de vista

potencialidade

população

poucas vezes

populacional

povo brasileiro

por

povo do Estado do Rio de Janeiro

por coincidência

Praça dos Três Poderes

por conseguinte

prática/praticado

por esta razão

praticando

por exemplo

praticar
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praticou

presidindo

Prefeito

presidir

prefeitura

presidiu

preferência

Previdência

preferir

Previdência Social

prejudicar / prejudicado

previdenciário

prejudicial

primeiro

preliminar

principal

preliminarmente

principalmente

preocupação

princípio

prerrogativa

prioridade

presente

privatização

preservação

problema

Presidência

problema social

Presidência da República

problemático

presidencial

processado

Presidente

processamento

Presidente da Assembléia Legislativa

processar

Presidente da Assembléia Legislativa do

processo

Estado do Rio de Janeiro
processo administrativo
Presidente da República
processual
presidido
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Procurador

prorrogar / prorrogado

Procuradoria

próximo

produtividade

psicanálise

Produto Interno Bruto

psicologia

professor

psicologicamente

profissionais

psicológico

profissional

psicólogo

profissionalização

psicotécnico

programa

psiquiatria

programado

publicação

programático

publicando

progresso

publicar

projeto

publicidade

projeto de lei

publicitário

projeto de resolução

público

promulgação

público e notório

propriamente
propriedade

Q

proprietário

qualificação

próprio/própria

qualificando

prorrogação

qualificar
qualificativo
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quebra de decoro

realizar

que dispõe de 10 minutos

realizou

que dispõe de 15 minutos

recomendação

que me traz à tribuna

recomendado

que me traz a esta tribuna

recomendar

quem quer que seja

reconhecemos

Quero aproveitar a oportunidade

reconhecendo

Quero registrar a presença

reconhecer

Questão de Ordem

reconheceu

quilômetro/quilo

reconhecido
reconhecimento

R

reconstituir

raras vezes

redação final

ratificação

referência

ratificar

referendado

razão

referendo

razão pela qual

referir

razões

Reforma Agrária

realização

Reforma da Previdência

realizado

região

realizamos

regime

realizando
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regime de exceção

representar

Regime Democrático

representatividade

Regime Militar

representativo

Regimento Interno

República

regiões

republicano

regionais

requerendo

regional

requerer

regulamentação

requerimento

regulamentado

requerimento de informação

regulamento

respectivo

reivindicação

responsabilidade

relator

responsabilizado

relevância

responsabilizar

relevante

responsável

reorganização

restabelecer

reorganizar

restabelecimento

representação

retificação

representado

retificar

representando

retroatividade da lei

representante

réu confesso

representante do povo

revisão
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revogação da lei

segurança

Revogam-se as disposições em

segurança pública

contrário
seja qual for
revolucionário
sem dúvida
Rio de Janeiro
sem dúvida nenhuma
Rio Grande do Norte
semelhança
Rio Grande do Sul
semelhante
rolagem da dívida pública
se não me engano
Senado

S

Senado Federal

sacrificar
Senador
sacrifício
Senhor Presidente
salário
Senhor Presidente da Assembléia
salário mínimo

Legislativa

São Paulo

Senhor Presidente da República

secretaria

Senhoras e senhores

secretário

Senhores e senhoras

Secretário de Justiça

sensibilidade

secular

seriedade

século

sério

segunda-feira

Serviço Público

segundo, segunda

Servidor Público
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sessão plenária

sob pena de

setor privado

sobre

setor público

sobretudo

S. Exa. (Sua Excelência)

sobrevivência

siderurgia

sobrevivente

siderúrgico

social

significação

socialização

significado

sociedade

significar

solidariedade

significativo

solidário

sindicância

solidarizar

sindicato

somente

sistema penitenciário

sonegação fiscal

sistema tributário

Sr. (senhor)

situação

Srs. (senhores)

situação de fato

Sua Santidade

só

S. Sa. (Sua Senhoria)

sob

subdesenvolvido

soberania

subdesenvolvimento

soberania popular

subjetivo

soberano

subjetivamente
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subsídio

superioridade

substituição

Supremo Tribunal Federal

substituir
substitutivo

T

suficiência

também

suficiente

técnica

sul-americano

técnico

superação

tecnologia

superando

tecnológico

superar

telecomunicações

superávit

telespectador(es)

superavitário

televisão

superficial

tem a palavra

superficialmente

temos a honra

superfície

tenho a honra

supérfluo

tentativa

superintendência

terceirização

superintendente

terceirizado

superior

terceirizar

Superior Tribunal de Justiça

terrorismo

superiores

terrorista
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Título de Benemérito do Estado do Rio

transformação

de Janeiro
transformar
Título de Cidadão do Estado do Rio de
transição

Janeiro

trânsito

todavia

transmitir

tonelada

transparência

trabalhador

transparente

trabalhamos

transportar

trabalhar

transporte

trabalhei

tribuna

trabalhista

tribunal

trabalho

Tribunal de Contas

trabalhou

Tribunal de Justiça

tradicionais

Tribunal Eleitoral

tradicional
tráfico de influência
trago a esta tribuna

Tribunal Regional Federal
Tribunal Superior Eleitoral

transação
transição

Tribunal Regional do Trabalho

(Leva um ponto, para

diferenciar de “transação”.)

U

transferência

unânime

transferências

últimos(as)

transferir

unanimemente
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unanimidade

urnas eleitorais

União, Estados e Municípios

urnas eletrônicas

União Soviética

utilidade pública

unicamente
único
unidade da Federação

V

unidade federativa

várias vezes

universal

variedade

universalista

vário (a/os/as)

universalmente

venho a esta tribuna / venho à tribuna

universidade

Vereador

universitário

verificação

universo

verificado

uns

verificando

urgência

verificar

urgência urgentíssima

vetado

urgente

vetar

urgentemente

veto

urgentíssimo

vez/vezes

urna eleitoral

Vice-Governador

urna eletrônica

Vice-Governadoria
Vice-Presidência da República
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Vice-Presidente

W

Vice-Presidente da República

Washington

vida pública
violação do disposto no artigo...

Z

violência/violento

Zona Eleitoral

Vossa Excelência

Zona Norte

Vossa Excelência me permite um

Zona Oeste

aparte?
Vossa Senhoria
votado
votar
voto
voto de confiança
voto de congratulações
voto contrário
voto direto
voto indireto
voto popular
voto secreto
voto vencedor
voto vencido

Zona Rural
Zona Sul
Zona Urbana

