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A
abaixo-assinado
ab-rogar
acórdão
Advocacia-Geral da União*
advogado-geral da União*
amiúde
antijurídico
antissocial
(eu) apoio
arguição
arguir
assembleia
assembleia geral
assessor-chefe*
atividade fim*
atividade meio*
à toa
autossuficiente
autossustentável
auxílio-acidente*
auxílio-alimentação*
auxílio-cesta-alimentação*
auxílio-doença
auxílio-enfermidade
auxílio-funeral
auxílio-invalidez*
auxílio-maternidade
auxílio-moradia*
auxílio-natalidade
auxílio-reclusão

B
bem-estar
bem-sucedido
bilíngue

boa-fé
bônus

C
carta-circular
chefe de gabinete*
cláusula-mandato*
coautor
coautoria
coavalista
cocredor
codevedor
coerdar
coerdeiro
coexistência
cofiador
coirmão
colegatário
conta-corrente
conta-poupança*
conta-salário*
consequência
(ele) constrói
contra-argumento
contra-arrazoado
contra-arrazoar
contra-arrestar
contracautela*
contraestadia
contrafação
contrafé
contraindicação
contramandado
contraofensiva
contraordem
contraparte
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contraproducente
contraproposta
contraprova
contrarrazão
contrassenso
cooperar
cooptar
coordenar
coproprietário
corré
corregedor-geral*
Corregedoria-Geral*
correicional*
corresponsável
corréu
coutente
(ele) crê
(eles) creem
custo-benefício

D
data-base
data-limite*
(que ele) dê
decreto-lei
(que eles) deem
défice, déficit ou deficit
desindexar
(ele) desprovê
(eles) desproveem
desprover
desprovido
desprovimento
(ele) detém
(eles) detêm
(o) dia a dia
dia-multa*
diretor-geral
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diretor-gerente
Diretoria-Geral
diretor-secretário

E
edifício-garagem
edifício-sede*
editor-assistente*
editor-chefe
endossatário-mandatário*
endosso-mandato
endosso procuratório
ensino-aprendizagem*
equidade
estado-membro*
estado-parte*
ex-aluno
ex-detento
exequatur
exequendo
ex officio
extrajudicial
extraoficial
extraterritorial

heroico
heterossexual
hipossuficiente
homoafetivo
hora-aula
hora extra

I
ideia
improvido
infra-assinado
infracitado
infraconstitucional
infraestrutura
instância
inter-regional
inter-relação
introito
inumano

J

fático-probatório*
força-tarefa
fórum
frequência

juiz
juízes
juízo
juízo delibatório*
júri
jurisprudência
jusfilosofia
jusnaturalismo
juspositivismo

G

L

gerente-geral*

(ele) lê
(eles) leem
licença-maternidade
licença-paternidade
licença-prêmio
liquidez

F

H
habeas corpus
hediondo
herói
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líquido
livre-arbítrio

não agressão
não apresentação*
não comparecimento*
não comprovação*
não cumprimento
não incidência*

pena-base*
pôde (v. poder, pret.perf.ind.)
poder-dever*
polo
porquê (subst.)
preclusão
pré-constitucional
pré-constituído*
pré-datar
predeterminar
preestabelecer
pré-executividade*
preexistência
prefixar
prejulgado
prelibatório*
pré-qualificar
prequestionamento
prequestionar
pré-requisito/prerrequisito
proativo/pró-ativo
procurador-geral
Procuradoria-Geral
(ele) provém (v. provir)
(eles) provêm (v. provir)
(ele) provê (v. prover)
(eles) proveem (v. prover)

O

Q

oficial de gabinete
oficial de justiça
ofício-circular*
órgão

queixa-crime
quinquenal
quórum

P

ré
redator-chefe*
reelaborar
reeleição

M
macroeconomia
má-fé
mais-valia
mal-estar
malsão
malsucedido
malvisto
maus-tratos
meio-termo
memorando-circular*
mesa-redonda
microeconomia
micro-organismo
ministro presidente*
ministro relator*

N

palavra-chave
para (v. parar, pres.ind.)
paraestatal
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(eles) releem
réu
reúso
(eles) reveem

S
salário-base
salário de benefício
salário de contribuição
salário-educação
salário-família
salário-hora
salário-maternidade
salvaguardar
salvo-conduto
Secretaria-Geral
secretário-geral
seguro-desemprego
seguro-maternidade
seguro-saúde
semiaberto
semi-interno
semiliberdade*
sem-número
sequestro
sobre-estadia
sobre-humano
sobrestado
sobrestamento
sobrestar
sobrestimar/sobre-estimar
socioafetivo*
socioambiental*
sociocultural
socioeconômico
socioeducativo*
sócio-gerente
subentendido
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subestimar
sub-reptício
sub-rogar
subscrever
subsídio (si)
subsistência (si ou zi)
substabelecer
subumano/sub-humano
sucedâneo
superavit/superávit
supracitado
supramencionado
supramencionar

T
tão só
tão somente
teleconferência
(ele) tem
(eles) têm

V
(ele) vê
(eles) veem (v. ver)
(ele) vem
(eles) vêm (v. vir)
verossímil

verossimilhança
vice-presidência
vice-presidente
vice-versa
videoconferência
videotexto
voo
voto-mérito*
voto-preliminar*
voto vencido*
voto-vista*
voto-vogal*

* As palavras assinaladas não estão dicionarizadas, mas a Presidência decidiu continuar
empregando-as – devidamente adaptadas, quando necessário, à ortografia vigente –, por terem uso
consagrado. (Na maioria dos casos, por analogia com termos dicionarizados.)

