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1 INTRODUÇÃO

Esta apostila tem por finalidade fornecer procedimentos básicos para a análise de
textos legais visando à indexação e à implantação dos mesmos em um sistema de
informação.

Os subsídios teóricos para indexação orientam o indexador no tratamento da
informação extraída da legislação, selecionando os conceitos relevantes, traduzindo-os
para uma linguagem controlada e, assim, criando pontos de acesso que possibilitem a
recuperação da informação na pesquisa.

2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Sistema de informação é um conjunto de dados armazenados e processados de
forma sistematizada, visando à recuperação eficiente de informações.

2.1 Sistema Manual

O sistema de arquivamento manual sempre sofreu limitações de ordem técnica e
metodológica. O preenchimento e a reprodução manual das fichas, a criação de dois
arquivos - um cronológico e o outro por assunto -, e o espaço necessário para a guarda,
sempre foram questões cruciais em qualquer sistema, que, geralmente, tendem a tomá-lo
menos abrangente e menos específico do que o desejável.

As limitações metodológicas impostas pelo arquivo manual também tornam o
sistema limitado, senão vejamos: os pontos de acesso ao documento são reduzidos,
número limitado de termos referentes a um assunto, a dificuldade de pesquisar assuntos
interrelacionados.

Exemplos de fichas de arquivo manual:

DLB 293	 (ALMG)	 (PRELEGIS)
(ALMG)	 (PRELEGIS)	 (ALMG)
(PRELEGIS)	 DLB 293	 DLB 293
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2.2 Sistema Computadorizado

O sistema de informação computadorizado permite alta velocidade de

alimentação, de processamento e de recuperação, além de alto grau de confiabilidade.

Esse tipo de sistema simplifica a alimentação porque é necessário apenas uma

ficha para cada documento, não existe limitação de assunto referente a cada documento,

ao mesmo tempo que amplia as possibilidades de pesquisa. Exemplo de ficha de sistema

computadorizado:
DLB 293

(ALMG) - (PRELEGIS)

2.3 Comparação de sistemas

SISTEMA MANUAL	 SISTEMA COMPUTADORIZADO

1. Necessidade de criação de arquivos 1. Um só arquivo dá acesso ao tipo,

separados	para	os	ordenamentos número, cronologia e assunto.

cronológicos e por assunto.

2. Limitação do número de referências 2. As referências, descritores, podem ser

sobre assuntos.	 ampliadas sem determinar multiplicação

de documentos.

3. Necessidade de pré-coordenação dos Os assuntos podem ser pré ou pós-

assuntos.	 coordenados, e a lógica "booleana" pode

ser amplamente utilizada.

4. Dificuldade de proceder correções.	4. Correções e alterações podem ser

executadas de maneira fácil e segura.

S. Pesquisas que abranjam tipos 5. Pesquisas complexas realizam-se de

diferentes	de	normas	ampliam maneira instantânea e o ordenamento dos

grandemente o trabalho de levantamento e resultados	depende	apenas	das

controle sobre o arquivo,	 necessidades do usuário.

6. Os pontos de acesso são reduzidos.	6. Os pontos de acesso aos documentos

são inúmeros.

7. As reproduções das fichas exigem um 7. As reproduções dos documentos

trabalho manual e de controle acentuado.	referenciais são rápidas.



2.4 Estrutura de um sistema

ARQUIVO:

Fontes:

Documento original

Publicação

Recorte ou xerox

PROCESSAMENTO OU ENTRADA:

Análise dos documentos - Indexação

Revisão

Implantação - digitação

Controle de qualidade

SAIDA:

Recursos de recuperação

Estratégias de busca

Formulário de Impressão

3 NORMAS JURÍDICAS DE MINAS GERAIS - NJMG

Banco de dados que contém informações sobre a legislação de hierarquia superior

do Estado de Minas Gerais, a partir de 1947. Foi implantado em 1982, seguindo a

metodologia da Subsecretana de Análise do Senado Federal, com suporte computacional

do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN.
Em novembro de 1998, foi implantada nova versão do NJMG, usando apenas os

recursos computacionais da Assembléia Legislativa. A base de dados atual integra as

informações antes processadas no Prodasen com textos integrais das normas que eram

mantidas por uma aplicação à parte. Os documentos podem ser consultados pela Internet

e são atualizados diariamente.
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3.1 características

- completo e abrangente;

- documento considerado individualmente;

- relação do documento com o universo jurídico preexistente

- integra base de dados referencial e textual;

- possibilita Iinks referenciais entre documentos;

- pesquisa em todo o documento ou em parte específica;

- apresenta riqueza em recursos de pesquisa;

3.2 Tipos de normas

Os tipos de normas presentes no banco são:

Constituição

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Emenda à Constituição

Lei Constitucional

Lei Complementar

Lei

Lei Delegada

Decreto-lei

Decreto

Normas da ALMG:

Resolução

Deliberação

Decisão Normativa da Presidência

Portaria

Ordem de serviço
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3.3 Campos da norma

NORMA: tipo da norma/número da normal complementol ano	 proposição

DATA: data de sanção/promulgação/assinatura

ORIGEM: Poder gerador da norma

1 EMENTA: texto da ementa

IAÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: Adin

1 OBSERVAÇÃO: dados complementares

1 NOMES: nomes próprios

1 SITUAÇÃO: revogada

1 RELEVÂNCIA: legislação básica

1 FONTE:
1 
tipo de publica ção/órgão de publicação/ data de publicação/ página! coluna/ microfilme

VIDE:
tipo da norma alteradoral númerol complemento! ano / artigo alterador

órgão de publicação/ data de publicação1 página/ coluna

comentário de videl lista de dispositivos alterados

( INDEXAÇÃO: Assuntos específicos da norma

CATÁLOGO: Assunto geral da norma

TEXTO: texto integral da norma

5



3.4 Rotinas de manutenção

- PUBLICAÇÃO OFICIAL
-RECORTE
- CADASTRAMENTO/IMPLANTAÇÃO
- INDEXAÇÃO
- REVISÃO
- DIGITAÇÃO
-ACERTO
- IMPLANTAÇÃO

4 CONTEXTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO JURÍDICA

Consiste na identificação de fatores/variáveis que interferem na implantação e no
funcionamento de um sistema de informação. São fatores internos e externos que afetam
a estrutura e desempenho do sistema. Alguns fatores podem ser controlados pela equipe
que alimenta e gerencia o sistema, outros são fatores alheios ao seu controle.

4.1 Legislação

- diversidade de assuntos;
- normas de baixa, média e alta complexidade;
- definição de princípios normativos gerais ou específicos;
- informações objetivas (dados de identificação);
- grande número de remissões à legislação anterior;
- ocorrência de textos obscuros e ocultos;
- ocorrência de assuntos distintos em uma mesma norma jurídica.

4.2 Usuários

- Nível de conhecimento e especialização;
- busca pelo usuário x busca delegada;
- usuários internos x usuários externos:
- possibilidade de treinamento.
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4.3 Informatização

4.3.1 Escolha do software

- recursos de busca;

- capacidade de armazenamento e recuperação;

- interface amigável;

- viabilidade técnica e financeira.

4.3.2 Planejamento e implementação do sistema

- estrutura dos registros;

- sistemática de alimentação;

- manutenção dos dados;

- acompanhamento e avaliação.

4.3.3 Recursos de pesquisa
Um sistema de informação, para ser eficiente, deve ter vários recursos de

pesquisa. Informações fundamentais para recuperação de uma norma:

. Número da norma.

. Data da norma.

o Data de publicação.

• Palavras (da ementa, da indexação, do assunto geral e do texto).

• Referências (campo "vide").

As combinações de pesquisa também são importantes:

• Através dos operadores lógicos (e, ou, não, com).

• Data ou número > que

• Data ou número <que

• Intervalo de datas ou números (< ou >).

O Sistema deve permitir que as pesquisas possam ser ordenadas por ordem

lógica ou numérica, de forma crescente ou decrescente. É desejável que o sistema

permita que os relatórios dos documentos sejam impressos dos seguintes modos:

• Documento por documento.

• Conjunto de documentos.

• Campos selecionados por documento.
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4.4 O indexador

- capacidade de leitura interpretativa;

- habilidade para redação e síntese de conteúdo;

- conhecimento dos assuntos abordados nos documentos;

- conhecimento do processo de recuperação de informação em base de dados;

- conhecimento das necessidades dos usuários;

- domínio de técnica e ferramentas de indexação, profundo conhecimento da linguagem

documentária (thesaurus) e das regras de utilização;

- imparcialidade, uniformidade e coerência, visando à consistência na indexação.

5 RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Em sistemas de recuperação de informação 'tanto o documento quanto as

perguntas (do usuário) precisam receber o mesmo tratamento, passando pelos mesmos

processos para que haja, no momento da recuperação da informação, um entrosamento

global entre o sistema e a pergunta formulada. Cada pergunta trazida ao sistema deve ser

analisada, indexada e então combinada com os documentos e respondida

acertadamente." (ATIENZA: 1979:137).

Um sistema de recuperação ideal é aquele que apresenta taxa mínima de

"silêncio" e de "ruído", muito comuns em sistemas de informação. O silêncio caracteriza-

se pela não recuperação de informações existentes nos documentos indexados. A

informação existe e é relevante, mas, no entanto, não é recuperável pelo sistema que a

negligenciou. O ruído, por sua vez, consiste no excesso de informações irrelevantes (lixo)

recuperadas juntamente com as informações relevantes. Uma alta taxa de ruído seria a

recuperação de informações imprestáveis para a pesquisa em questão.

Tanto o silêncio quanto o ruído prejudicam e exigem grande esforço na etapa final

de saída de um sistema de informação.
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6 POLÍTICA DE INDEXACÃO

A política de indexação é muito difícil de ser estabelecida previamente,

normalmente ela é gradual. A padronização da indexação é característica de um sistema

de qualidade. É conseqüência direta do controle do trabalho desenvolvido. Um alto grau

de padronização é conseguido a partir da maturidade da equipe de indexadores, que

passa a utilizar o próprio banco de dados como referência para a indexação de novos

documentos. A experiência adquirida é que dá condições aos indexadores de determinar

qual é a melhor forma de indexar uma norma, tendo em vista as necessidades de

informação dos usuários que utilizam o banco de dados. Assim é traçada a política de

indexação.
A política de indexação deve estar registrada em Manual, que é o instrumento

normalizador das decisões tomadas em relação à indexação. Nele devem estar

registradas as políticas (geral e específica), os modelos padronizados de indexação e

observações sobre assuntos específicos. É um instrumento que reduz as dúvidas e as

divergências de opinião que possam surgir entre os indexadores. O Manual documenta

um trabalho que mais tarde poderá ser executado por outros profissionais, já que explicita

as decisões tomadas, além de ser um instrumento facilitador do treinamento que deverá

ser oferecido aos futuros indexadores.

6.1 Definição

Documento: Qualquer unidade que seja passível de indexação.

Indexação: "Ato de identificar e descrever o conteúdo de um documento com

termos representativos de seus assuntos e que constituem uma linguagem de indexação.

(ABNT NBR 12.676).
Processo de analisar o conteúdo informativo de documentos e expressá-lo na

linguagem de indexação com o objetivo de auxiliar a localização de informações

específicas.



Linguagem de indexação: conjunto de regras, símbolos e termos previamente

estabelecidos para indicação de assuntos constantes dos documentos. Na indexação são

usados apenas termos autorizados, que são classificados em descritores e

especificadores.

Descritor: É o termo autorizado para indexar ou recuperar documentos. Uma

característica importante do descritor é a de que ele representa, por si só, um assunto ou

conceito preciso e definido, o que lhe permite ser usado sozinho para indexar um

documento ou informação nele contida.

O descritor:
- palavra ou conjunto de palavras de valor substantivo e sem homógrafo;

- descreve um conceito contido em um documento;
- tem sempre um significado próprio, sendo possível estabelecer relações entre os

descritores;
- pode ser simples (uma palavra) ou composto (mais de uma palavra).

Descritores compostos

Os descritores e especificadores devem ser constituídos, em princípio, de uma só

palavra. No caso do descritor, a exigência fundamental é que constitua um assunto

definido, uma noção exata e precisa, sem ambigüidades, e que, obrigatoriamente, não

possua homógrafo. Quando isto não for possível, deve-se usar o recurso de adjetivar as

noções que possam ser empregadas em diferentes sentidos.

Exemplo: a palavra "recurso" tanto pode indicar financeiro quanto recurso judicial. Deve

ser usada, portanto, adjetivada.

Deve-se usar um descritor composto quando:

a) O descritor simples for genérico demais para representar a idéia precisa. Exemplos:

- CRÉDITO SUPLEMENTAR, CRÉDITO ADICIONAL, CRÉDITO ESPECIAL.

- COMPETÊNCIA NORMATIVA, COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA,

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
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b) O conceito expresso no texto for uma noção corrente, consagrada pelo uso e pela

doutrina: Exemplos:

- DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

- SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO

Especificador: É o termo substantivo simples, autorizado e utilizado como

instrumento para compor a indexação do documento. É um termo, que por si só, não

representa um assunto preciso e definido. Necessita, para tanto, de um descritor ao qual

esteja associado para completar a idéia. Ele também indica a situação semântica dos

descritores em uma frase de indexação. O especificador não pode, sozinho, indexar a

informação contida em um documento (Ver Anexo A).

Índice Controlado: É o guia sistemático de descritores e especificadores

ordenados alfabeticamente.

Thesaurus: É o conjunto de descritores e especificadores constituindo, por isso

mesmo, um dicionário de termos controlados, dotados de hierarquização e que mantém

entre si relações de subordinação ou abrangência semântica.

O termo thesaurus derivou-se do Thesaurus of English Wo,ris and Phrases

(1852) de autoria de R. M. Roget. Ao contrário dos tradicionais dicionários de língua onde

se parte do termo para descobrir sua definição (portanto seu significado), Roget parte do

significado (os conceitos) para chegar a todos os termos que o representam, sem

definições. O objetivo dos thesaurus é representar os conceitos, e ainda suas relações.'

(Rivier:70).

Características:

a) instrumento de controle de linguagem;

b) vocabulário controlado e dinâmico de termos;

c) traz termos não autorizados que devem ser substituídos na

indexação pelo termo autorizado correspondente;
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d) traduz a linguagem natural dos documentos em linguagem

documentária;

e) contém relações semânticas e genéricas;

f) serve como intermediário entre os documentos e o usuário;

f) domínio particular do conhecimento humano.

Construção:

a) O termo específico geralmente é no singular.

- CONCURSO PÚBLICO

- CONSERVATORIO

b) Sempre apresentado na forma substantiva.

- PARTICIPAÇÃO

-RECUPERAÇÃO

c) Adjetivos somente são usados em descritores compostos.

- UTILIDADE PUBLICA

- OBRA PUBLICA

- SAÚDE PUBLICA

d) Usar siglas somente nos casos em que são conhecidas, e sempre entre

parênteses.

- (CEMIG)

- (TELEMIG)

- (COPASA)

e) Optar pelo uso da sigla ou do nome por extenso. Nunca usar os dois ao

mesmo tempo.
- IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES

USE -(IPVA)

12



g) Usar hífen em siglas e não barras.

(CDI-MG)

(DETEL-MG)

Relações entre os descritores:

Os termos autorizados ou não, são apresentados em ordem alfabética. As

anotações esclarecem tanto a situação de cada um (autorizado ou não), quanto as

possíveis relações entre eles.

a) A equivalência entres sinônimos/quase sinônimos, é representada pelas

anotações:

USE - Indica termo autorizado

(*) - (asterisco) - indica termo não autorizado

UP (usado por) - precede o termo não autorizado

Assim, dando-se entrada com o termo não autorizado, iremos encontrar o termo

a ser utilizado.

b) As relações entre os termos autorizados são indicadas pela anotação:

TR - (Termo relacionado) - indica outro termo que tem algum tipo de

relacionamento com o termo em causa.

Exemplos:

1) Relação entre genérico e específico:

ESPECIARIAS

TR CRAVO DA INDIA

CANELA

2) Conceito oposto:

DITADURA

TR - DEMOCRACIA
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3) Relação genética:

AVÔS

TR - NETA

NETO

4) Relação de causa e efeito:

ENSINO

TR - APRENDIZAGEM

c) É usada uma anotação para definir, restringir ou esclarecer dúvidas sobre os termos.

NE ou NOTA - (Nota explicativa)

BANCO DE POTENCIAL DE GERENCIAMENTO E ASSESSORAMENTO

NE: Instrumento de recrutamento, seleção e capacitação de servidores

para o exercício de função gratificada, dentro do Sistema de

Gerenciamento e	Assessoramento da Assembléia Legislativa;

denominação anterior: Banco de	Potencial de Gerenciamento.

7 ETAPAS DA INDEXAÇÃO

O sistema de análise de documento consiste de quatro estágios que, na realidade,

tendem a se sobrepor:

a) compreensão do texto como um todo e estabelecimento de seu conteúdo;

b) identificação de conceitos;

c) seleção de conceitos;

d) tradução dos conceitos selecionados em termos ou símbolos autorizados

(descritores) para representá-lo no sistema.
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7.1 Compreensão do conteúdo documento

A compreensão de qualquer documento depende de uma leitura que garanta que

nenhuma informação foi negligenciada. ATIENZA sugere uma rotina de trabalho

minuciosa e precisa para a análise de textos legais:

"a) a leitura do texto na íntegra é necessária, não só para a apreensão exata do

assunto(s) de de que tratam os atos, como também para verificação de alterações,

regulamentações ou revogações expressas;

b) não se deve limitar ao exame das ementas, pois estas trazem, geralmente, o

assunto específico de que trata o ato, e por si só não são absolutamente

suficientes para extrair os assuntos nele contidos; outras vezes, a ementa nada

revela. Como no caso de alterações e acréscimos de dispositivos em que se

menciona apenas o número do ato alterado, não informando absolutamente nada

sobre o seu conteúdo; quem se basear apenas na ementa deixará, com certeza,

de indexar assuntos de maior relevância;

c) não perder de vista que a expressão e dá outras providências, no final das

ementas, de caráter repetitivo, não tem outro significado senão o de encerrar a

redação das mesmas, deixando claro que o texto do ato conterá não só o

enunciado das ementas, mas, também, outros dispositivos; e

d) o exame do texto dos atos deve ser feito detalhadamente, considerando-se o(s)

assunto(s) tratados no seu todo ou em cada capítulo, artigo, parágrafo, inciso,

alínea, em particular. O menor descuido neste aspecto poderia acarretar o

fracasso de um pesquisa, pois uma informação que pudesse ser localizada em

poucos minutos tornar-se-ia tarefa penosa que exigiria horas de trabalho e

esforço." (ATIENZA, 1979:132).
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7.2 Identificação dos conceitos

Após examinar o documento, o indexador deve adotar uma abordagem sistemática

para identificar aqueles conceitos que são os elementos essenciais na descrição do

assunto. Para facilitar a identificação, podem-se fazer perguntas do tipo:

a) Qual o assunto de que trata a norma jurídica?

b) A norma trata de alguma entidade?

c) Sobre qual aspecto ela está sendo tratada?

7.3 Seleção de conceitos

Na seleção de conceitos, o principal critério deve ser sempre o valor de um

conceito para a expressão e recuperação do assunto do documento. Ao fazer a escolha

dos conceitos, o indexador deve ter em mente as consultas que podem ser feitas ao

sistema de informação. Neste contexto, o indexador deve:

a) escolher os conceitos que forem considerados os mais apropriados para uma

determinada comunidade de usuários;

b) adaptar tanto os instrumentos de indexação como os próprios procedimentos,

se necessário, como resultado da retroalimentação, obtida através dos pedidos

de informação. Esta modificação, entretanto, não deve ser levada a tal ponto que

a estrutura ou lógica da linguagem de indexação fique distorcida.

O indexador não precisa necessariamente representar com termos de indexação

todos os conceitos identificados durante o exame do documento. A escolha dos conceitos

que devem ser selecionados depende da finalidade para a qual serão usados os termos

de indexação. Neste caso, as características da indexação mais afetadas são: seu grau

de exaustividade e a especificidade dos termos selecionados.
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Exaustividade

A exaustividade se refere ao número de conceitos representados pelos termos

atribuídos a um documento pelo indexador.

Os limites de abrangência do assunto não devem ser interpretados de modo muito

restrito. Com o crescimento das redes de informação, é preciso ter em mente que os

termos de indexação, inicialmente criados para grupos específicos de usuários

(assessores legislativos, técnicos de determinados órgãos, etc.), podem ser utilizados por

outros grupos de usuários.

Não se deve estabelecer nenhum limite arbitrário ao número de termos ou

descritores que possam ser atribuídos a um documento. Isso deveria ser determinado

inteiramente pelo volume de informações contido no documento e na informação que

poderia vir a ser de valor na recuperação. A imposição deste tipo de limite pode levar a

alguma perda de objetividade na indexação e à distorção na indexação. A seleção de

conceitos deve ser orientada pelo julgamento do indexador relativamente ao papel que

cada conceito desempenha na expressão do assunto global do documento.

Especificidade

A especificidade se refere ao alto grau de precisão com que um termo define

determinado conceito no documento. Ocorre perda de especificidade quando um conceito

é representado por um termo com significado mais genérico. Os conceitos devem ser

identificados o mais especificamente possível. Em certas ocasiões, porém, preferem-se

termos que definem conceitos mais genéricos, dependendo dos seguintes fatores:

a) o grau com que o indexador considera que a maior especificidade pode afetar

negativamente o desempenho do sistema de informação;

b) o peso atribuído ao conceito: se o indexador considera que uma idéia não está

completamente desenvolvida, é justificável fazer a indexação num nível mais

genérico.
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7.4 Tradução dos conceitos

Ao expressar os conceitos por termos de indexação, o indexador deve sempre

usar os termos autorizados no Thesaurus. Quando não encontrar o termo desejado ou

necessário, podem ser criados novos descritores observando o seguinte:

a) só podem ser criados termos substantivos; não entram verbos, adjetivos,

preposições, artigos, conjunções, advérbios;

b) sempre que possível utilizar a linguagem usual;

c) deve-se usar a menor quantidade de termos que expressem um conceito.

Conceito implícito

Quando necessário, para completar o conceito fixado no texto, mas nele não expresso,

deve-se colocar, como descritor, o conceito implícito correspondente.

"Art. 50 - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção

de sexo.' (Constituição Federal/89).

- ISONOMIA SALARIAL

Art. 90 - o "caput do artigo 2 0 da Lei n. 1.654, de 26 de

setembro de 1957, modificada pela Lei n. 3.179, de 31 de agosto

de 1964, com a redação dada pela Lei n, 6.806, de 5 de julho de

1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20 - O benefício de que trata o artigo 1 0 corresponderá a 50% (cinquenta por

cento) da representação devida pelo exercício do cargo, que fica integralmente

concedida ao titular eleito, cessada a investidura.'. (Lei Estadual 12053196)

- CRIAÇÃO, APOSENTADORIA, EX GOVERNADOR.
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8 METODOLOGIA DE INDEXACÃO

A metodologia de indexação fornece ao indexador subsídios para processar as

informações constantes dos textos legais e traduzi-los para uma linguagem documentária,

extraindo dados que, se não fossem revestidos de especificidade quanto às matérias,

seriam inacessíveis à pesquisa. Por isso, as indexações armazenadas na base de dados

indicam, de forma sucinta e uniforme, qual é o assunto tratado nos documentos. Os

termos levantados do documento devem ser estruturados na forma mais próxima possível

da linguagem natural.

Estes termos, na indexação, estão separados por vírgula e formam sentenças ou

frases, as quais, ao mesmo tempo em que indexam o documento, dão ao pesquisador

uma idéia imediata do conteúdo do mesmo, permitindo-lhe verificar a relevância ou não

do documento para a pesquisa que está sendo efetuada.

Resumo Estruturado

Resumo indicativo do assunto da norma jurídica. Resumo uniforme formado de

sentenças de descritores e especificadores separados por vírgula. O terminador de

sentença é o ponto final.

- aspectos positivos

- contextualização dos assuntos tratados;

- maior compreensão do conteúdo;

- maior precisão na recuperação;

- diminuição de associações falsas;

- maior padronização da indexação;

- adoção de modelos preestabelecidos.

- aspectos negativos

- repetição de termos de indexação:

- tendência a excesso.
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9 INSTRUMENTOS DE CONSULTA

O preenchimento dos campos indexação e catálogo exige a consulta aos seguintes

instrumentos:

a) Thesaurus do Senado Federal: vocabulário controlado que apresenta a relação de

descritores autorizados para descrição do conteúdo das normas jurídicas.

b) Índice Controlado de Minas Gerais - ICMG: vocabulário controlado complementar ao

Thesaurus do Senado Federal. Entre outros termos traz a relação de termos da

legislação estadual de Minas Gerais que não constam do Thesaurus.

c) Denominações Urbanas de Minas Gerais: apresenta um catálogo com a seqüência

padronizada oficial dos topônimos dos 853 municípios mineiros, incluindo informações

sobre a sua evolução administrativa, além da lista de distritos subordinados e/ou

adjetivos pátrios. Apresenta, também as remissivas às variações toponímicas

existentes nos textos legais.

d) Manual de Indexação: Instrumento normalizador das decisões tomadas em relação

à indexação. Nele estão registradas as políticas (geral e específica), os modelos

padronizados de indexação e observações sobre assuntos específicos.

10 REGRAS GERAIS DE INDEXAÇÃO

Ao indexar, deve-se procurar indicar as idéias e não, simplesmente, copiar palavras. A

função do indexador é indicar ao usuário onde encontrar o que lhe interessa. É dar o

rótulo do produto e não a composição do mesmo: ou indicar, tal como uma placa de

trânsito, a direção a ser seguida, sem indicar todo o itinerário. Para tanto, o indexador

deverá sintetizar o dispositivo legal dizendo o essencial, de modo que, na recuperação,

não apresente material inaproveitável.
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Exemplos:

- OBJETIVO, RECURSOS HUMANOS, DEMANDA, SUBSISTEMA, SAÚDE,
COMPATIBILIDADE, SERVIÇO DE SAÚDE, NECESSIDADE, COMUNIDADE,
TREINAMENTO. (Indexação copiando palavras, sem a preocupação de exprimir idéias)

- DISPOSITIVOS, TREINAMENTO, RECURSOS HUMANOS, SERVIÇO DE SAÚDE,
OBJETIVO, MELHORIA, ATENDIMENTO, DEMANDA, COMUNIDADE. (Indexação
correta, procurando interpretar e resumir a principal idéia do texto).

Deve-se observar, sempre, os critérios de economia de linguagem, propriedade
da linguagem, relevância da informação, completude e ordem dos termos no
parágrafo de acordo com o que se segue:

1) uso de descritores e especificadores separados por vírgula;

2) não repetição de descritores na mesma sentença;

3) sentenças específicas para temas distintos;

4) preferir descritores compostos à composição com descritores simples:

5) opção por termos mais adequados à recuperação, mesmo quando não
utilizados no documento;

6) Evitar o uso de termos que carregam pouco conteúdo e que necessitam
serem qualificados para sua compreensão.

AÇÃO
DEPARTAMENTO
ÂMBITO
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7) A indexação deve, também, procurar traduzir termos legais não conhecidos
e/ou utilizados pelos usuários. Em casos de sinonímia, escolher o termo mais
conhecido, desde que esteja correto.

PRESO - SENTENCIADO
USE: PRESO

INATIVO - APOSENTADO
USE: APOSENTADO

SERVIDOR - FUNCIONÁRIO
USE: SERVIDOR

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - TRIBUTOS
USE: TRIBUTOS

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS - TRANSPORTE COLETIVO
USE- TRANSPORTE COLETIVO

8) Usar o nome completo de órgãos e entidades.

- CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE LUIZ DE BESSA.
- SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES.

9) A ordem de citação dos descritores deve ser do mais específico para o mais genérico.

- CRIAÇÃO, CARGO EM COMISSÃO, RECRUTAMENTO LIMITADO, ASSESSOR,
QUADRO GERAL, EXECUTIVO, LOTAÇÃO, QUADRO ESPECIAL, SECRETARIA DE
ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

10) O artigo que trata de assunto isolado deve ser indexado por se tratar de assunto
diferente do principal da norma.

11) Aplicam-se aos textos ocultos as regras gerais de indexação.
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11 CATÁLOGO

O Catálogo dá entrada ao descritor referente ao assunto genérico da norma jurídica e
deve-se observar o que se segue:

a) Quando necessário, pode-se fazer uma subdivisão do assunto genérico. Nesse
caso, o Catálogo é iniciado pela entrada principal seguida de até duas subdivisões na
horizontal, que são as entradas secundárias.

- ESTABELECIMENTO DE ENSINO, PESSOAL.
- (IEF), ORÇAMENTO.
- (ADEMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL.

b) A ordem de citação deve ser sempre do assunto geral para o mais específico.

- (ADEMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL.
- PROGRAMA ESTADUAL, SEGURANÇA PÚBLICA.

c) Alguns termos como ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PESSOAL são
sempre entradas secundárias, ou seja, são subdivisões. Nunca entram no
catálogo como assunto principal.

- (PMMG), PESSOAL MILITAR.
- (ALMG), PESSOAL.

d) Quando uma norma tratar de mais de um assunto genérico, o Catálogo
deverá dar entradas autônomas para cada assunto sem vinculação hierárquica e
em linhas separadas.

- EXECUTIVO.
- (ALMG).

23



e) Nomes de unidades administrativas, repartições ou departamentos não dão
entrada para catálogo, mas apenas o nome do órgão ao qual eles pertencem.

Indexação - CRIAÇÃO, UNIDADE ADMINISTRATIVA, (IPSEMG).
Catálogo - (IPSEMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Indexação - CRIAÇÃO, CONSELHO DE INFORMAÇÃO E PESQUISA,
(ALMG).

Catálogo - (ALMG), ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

f) Para todas as ações relacionadas a servidores, como abono, gratificação,
férias, contagem de tempo, etc., o catálogo será o nome do órgão seguido da
palavra PESSOAL.

Indexação - DISPOSITIVOS, GRATIFICAÇÃO, SERVIDOR, (ADEMG).
Catálogo - (ADEMG), PESSOAL.

g) É importante distingüir as normas que tratam de determinado órgão daquelas
que tratam de assunto da área de competência do órgão.

- Em normas que tratam de órgãos ou entidades, o Catálogo será o nome
do próprio órgão.

Indexação - COMPOSIÇÃO, CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS

Catálogo: CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

- Em normas que tratam de assunto genérico, ainda que citem nomes de
órgãos ou entidades, o Catálogo será o assunto.

Exemplo: Norma que trata da criação de parque florestal normalmente
define o IEF como órgão administrativo e a PMMG como vigilante, ainda
assim, o Catálogo será somente MEIO AMBIENTE, por ser o assunto
genérico.
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Indexação - CRIAÇÃO, PARQUE FLORESTAL.
Catálogo - MEIO AMBIENTE

Exemplos de relação entre os termos de catálogo e de indexação:

CATÁLOGO	 INDEXAÇÃO

COMEMORAÇÃO	 DATA COMEMORATIVA - FERIADO
CONCESSÃO HONORIFICA	MEDALHA - ORDEM - DIPLOMA

DIREITOS HUMANOS	 VIOLÊNCIA - VITIMA DE TORTURA
IDOSO -	DISCRIMINAÇÃO	-
CIDADANIA

IMÓVEL	 DESAPROPRIAÇÁO - DOAÇÃO -
REVERSÃO - PERMUTA

MEIO AMBIENTE	 POLUIÇÃO SONORA - BARRAGEM
FAUNA - RIO - LIXO - RECURSOS
HÍDRICOS - ÁGUA - PARQUE
FLORESTAL - POLÍTICA FLORESTAL

PESSOAL	 SERVIDOR - CARGO - QUADRO DE
PESSOAL - CARREIRA -
GRATIFICAÇÃO - JORNADA DE
TRABALHO

SAÚDE PÚBLICA CAMPANHAS DE SAÚDE -
TRATAMENTOS - TABAGISMO -
VACINAÇÃO - EXAMES
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12 VIDE

O campo Vide contém referências às normas jurídicas posteriores que se relacionam

com a norma em questão.

VIDE se define como "voz verbal latina, de videre (ver, olhar), empregada geralmente

em impressos, manuscritos ou livros, para que se faça remissão ou se indique o lugar na

página do mesmo impresso ou livro, ou em outro livro ou obra, em que possa o leitor ou

interessado encontrar o assunto ou matéria, que ali se faz referência. É. pois, sinal ou

anotação para que se chame a atenção a respeito de certo fato ou de certa opinião, que

se encontra em outro local." (De PLÁCIDO E SILVA - Vocabulário Jurídico - Forense -

1982).

Esse campo permite estabelecer relações existentes entre as normas legais do

universo jurídico coberto pelo banco de dados. Essas relações podem ser tanto de

assunto quando de vigência. Quando uma norma posterior tratar apenas de matéria

correlata ou regulamentadora de outra norma anterior, a relação entre elas será apenas

de assunto. Quando houver alteração ou revogação (total ou parcialmente), a relação

principal será de vigência, isto é, uma norma posterior define o período de vigência de

determinado artigo ou de determinada norma anterior.

Para cada tipo de relação (alteração, regulamentação, revogação, legislação correlata,

etc.) existe um termo ou comentário específico que deve ser incluído no subcampo

Comentário de Vide. Portanto, nesse campo são encontradas as informações sobre o

tipo, o número e a publicação da norma posterior que faz alguma referência ou citação à

norma em tela.

12.1 Comentário de vide

No subcampo Comentário de Vide será encontrada a informação sobre o tipo de relação

existente entre as duas normas como, por exemplo, ALTERAÇÃO, REVOGAÇÃO TOTAL,

REGULAMENTAÇÃO TOTAL, LEGISLAÇÃO RELEVANTE.
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Para os casos de revogação, deve-se seguir as determinações da Lei de Introdução ao

Código Civil Brasileiro - Decreto-lei 4657 de 41911942 que em seu artigo 2 0 afirma:

"Ari 20 - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que

outra a modifique ou revogue.

§ 1 0 A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,

quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria

de que tratava a lei anterior.

§ 21 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já

existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 30 Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a

lei revogadora perdido a vigência."

Sendo assim deve-se ficar atento para as seguintes situações:

a) Os comentários REVOGAÇÃO E REVIGORAÇÃO só devem ser usados quando a

informação estiver explícita na norma.

b) A norma que contém aprovação de um novo estatuto ou regimento revoga

automaticamente a que contém o estatuto ou regimento anterior, ainda que não

esteja explicito, devido ao fato de que não pode haver dois estatutos ou regimentos

vigendo na mesma época.

O campo Vide possui os seguintes subcampos:

a) flpQ: tipo de norma a que se faz referência.

b) Número: deve ser preenchido com um valor numérico de até 6 dígitos.

c) Ano da norma: ano de sanção, promulgação ou assinatura da norma, composto por

4 dígitos.

d) Artigo alterador: contém o número do artigo alterador da norma que faz o vide.
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e) Comentários de vide:

Acréscimo

Anulação

Alteração

Alteração de Denominação

Denominação

Estatuto

Legislação Relevante

Movimentação de Pessoal

Prorrogação

Regimento

Regulamentação

Regulamentação Parcial

Regulamentação Total

Revigoraçâo

Revigoração Parcial

• Revigoração Temporária

• Revigoração Total

• Revogação

• Revogação Parcial

• Revogação Total

• Suspensão

• Suspensão Parcial

• Suspensão Total

• Supressão

• Termo Aditivo

g) ArtiQo alterado: contém o número do artigo alterado.

Norma: LEI 7109
VIDE:
LEI 7286 1978 / ART. 30
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 04/0711978 PÁG.3 COL.2

ALTERAÇÃO ART. 184
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12.2 Reg ras Gerais de preenchimento

a) O preenchimento deve ser feito em formulário próprio.

b) A norma alteradora deve ter sido previamente cadastrada no sistema antes de sua

inclusão no campo Vide de uma outra norma , e além disso, deve ter a data posterior à

data da norma na qual faz o vide.

c) Os comentários de vide, sempre que possível, devem especificar o artigo alterador e o

alterado, podendo ainda ser citados o parágrafo, o inciso e a alínea em caso de se julgar

necessário. Para especificar o artigo deve-se usar numeração cardinal.

Norma: LEI 12237

VIDE:

LEI 13338 1999
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO -01112/1999 - PÁG.1 COL.2

ALTERAÇÃO ART. 1 INCISO VIII

d) Cada entrada de vide de uma norma pode ter apenas um artigo alterador, mas pode ter

uma lista de artigos alterados.

Norma: LEI 7109 1977

VIDE:

LEI 9938 1989 / ART. 1
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO-27/07/1989 PÁG 1 CDL 1

ALTERAÇÃO ART. 17, 69, 70, 72, 73 E 82

LEI 9938 1989/ART. 10
MINAS GERAIS DIÁRIO DO EXECUTIVO - 27107/1989 PÁG 1 COL 1

REVOGAÇÃO ART. 71 E 74

e) Os comentários REGULAMENTAÇÃO, REVIGORAÇÃO, REVOGAÇÃO, SUSPENSÃO

e SUPRESSÃO somente deverão ser usados para o caso do artigo no todo.
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f) O comentário ACRÉSCIMO somente deve ser usado para inclusão de artigo. No caso

de inclusão de alíneas ou parágrafos em um artigo deve-se usar o comentário

ALTERAÇÃO.

Norma: RESOLUÇÃO 5176 1997

VIDE:

- RESOLUÇÃO 5184 1998 / ART.4

ACRÉSCIMO ART. 64

g) Em normas que aprovam dispositivos como regulamentos, regimentos, estatutos,

convênios etc, o comentário de vide deve especificar se a referência está sendo feita ao

texto da própria norma ou ao dispositivo por ela aprovado.

Norma: DECRETO 36999 1996

VIDE:

- DECRETO 39969 1998 / ART. 57

ALTERAÇÃO ART. 10 DO REGULAMENTO

12.3 Cadeia de vides

A cadeia de vides é formada pela norma original e as subseqüentes que a alteram. Os

vides de alteração de decreto que regulamentam uma lei serão incluídos neste decreto e

também na lei original. Assim quando uma Norma O altera uma norma B que por sua vez

alterou uma norma A ou a regulamentou, o comentário no vide deve obedecer o seguinte:

Norma A

Vide:

Norma BALTERAÇÃO
Norma C ALTERAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO

Norma B - altera/regulamenta a Norma A

Vide:
Norma C ALTERAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO

Norma C - altera a norma B que alterou/regulamentou a norma A.
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Na cadeia de vides, quando uma norma altera um artigo alterado, deve ser feito vide

nas duas normas, na principal e nas que a alteraram anteriormente, com o comentário de

ALTERAÇÃO.

13 CONTROLE DE QUALIDADE

A qualidade da indexação depende de fatores relativos a:

a) consistência na especificidade dos termos atribuídos a um documento e no

nível de exaustividade atingido na indexação,

b) qualificação do indexador (imparcialidade, conhecimento, etc);

c) qualidade dos instrumentos de indexação (manuais, thesaurus, dicionários);

d) sistemática de revisão;

e) contato entre processamento e pesquisa.

A imparcialidade por parte do indexador é um fator necessário para se obter

consistência na indexação. Julgamentos subjetivos na identificação de conceitos e a

conseqüente escolha de termos de indexação afetarão inevitavelmente o desempenho do

sistema de informação. A consistência é mais dificilmente obtida quando a equipe de

indexadores é grande e/ou desnivelada, ou quando a indexação é feita por equipes de

indexadores que trabalham em locais diferentes - como ocorre em sistemas

descentralizados. Nestes casos, recomenda-se uma etapa de revisão cujos resultados

devem ser repassados aos indexadores.

O indexador deve ter um conhecimento adequado do assunto coberto pelos

documentos que está indexando. Deve compreender os termos encontrados nos

documentos, bem como as regras e procedimentos da linguagem de indexação específica

que está sendo utilizada.

A qualidade da indexação depende da hospitalidade da linguagem de indexação utilizada.

Esta deve admitir livremente novos termos ou mudanças na terminologia, bem como

atender às novas necessidades dos usuários. Uma nova política de atualização freqüente

é considerada essencial.
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O indexador não deve se esquecer de que sua função é INDICAR ao usuário

ONDE encontrar o QUE lhe interessa, e não transcrever o dispositivo ou interpretá-lo.

O retomo que se tem do trabalho executado, tanto do usuário final quanto dos outros

órgãos alimentadores, é fundamental para o aprimoramento da qualidade da informação.

A qualidade de um sistema de informações é medida pela precisão e

confiabilidade das informações que armazena e disponibiliza aos usuários. A negligência

no registro incorreto das informações compromete seriamente a confiabilidade, além de

ser um erro difícil de detectar devido ao grande número de dados que uma base

armazena. Outro fator que compromete a qualidade é a não inclusão de informações

relevantes. A informação não incluída pode ser considerada perdida, visto que, para a

alimentação de bases de dados, uma norma jurídica é indexada somente um vez.

Portanto, o controle dos fatores de qualidade de um sistema de informação é de

responsabilidade de quem o alimenta. Cabe à equipe o registro correto da informação em

termos de exaustividade e especificidade definidas na política de indexação adotada pelo

sistema.
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15 ANEXO A - LISTA DE ESPECIFICADORES
Abrangência
Absorção
Acompanhamento
Adaptação
Ajustamento
Alteração
Âmbito
Ampliação
Anterioridade
Aplicação
Apoio
Atendimento
Atividade
Atuação
Autorização
Colaboração
Caracterização
Compensação
Competência
Composição
Concessão
Conclusão
Correlação
Criação
Critérios
Dados
Data
Definição
Denominação
Dependência
Descrição
Designação
Destinação
Determinação
Di sciplinamento
Dispensa
Dispositivos
Efeito
Elaboração
Enumeração
Equiparação
Especificação
Extensão
Extinção

Facultatividade
Fixação
Fornecimento
Garantia
Hipótese
Igualdade
Implantação
Inaplicabilidade
Incentivo
Incidência
Inclusão
Incorporação
Início
Integração
Limitação
Manutenção
Motivo
Normas
Obrigatoriedade
Opção
Origem
Participação
Percentual
Possibilidade
Prazo
Preferência
Procedimento
Proporcionalidade
Reajustamento
Redução
Rejeição
Relação
Requisitos
Reserva
Responsabilidade
Restabelecimento
Resultado
Retificação
Retroatividade
Simultaneidade
Transferência
Transformação
Utilização
Validade
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Sugestões de especificadores para "tradução" de preposições, advérbios, etc..

ANTES: Anterioridade.
ATÉ: Limitação.
ATRAVÉS: Utilização.
DESDE QUE (condição): Requisitos.
DEPOIS: Posterioridade.
DIFERENTE: Divergência.
DURANTE: Simultaneidade.
EXCETO: Exceção.
IDÊNTICO: Igualdade.
JUNTO: Âmbito.
MEDIANTE: Utilização.
MESMO: Igualdade, Equivalência.
NÃO: Ausência, Falta, Inexistência, Negação, Cancelamento
PARA: Destinação, Objetivo.
SEM: Ausência (.....Hipótese, ausência, ...).

Conforme o caso, procurar palavras começadas por "IN". Exemplo: Inaplicabilidade
por 'não se aplica a
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