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A análise de assunto, como etapa essencial da indexação, refere-se à identificação e à seleção de conceitos de 
um documento. Apesar de sua reconhecida importância, as literaturas da Biblioteconomia e da Ciência da 
Informação, tanto no contexto nacional quanto no internacional, carecem de maiores pesquisas sobre o tema. O 
processo de análise de assunto efetiva-se por meio da leitura técnica do indexador, que é influenciada pelas 
variáveis leitor, texto e contexto, além de envolver o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas de 
compreensão do texto. Assim, na abordagem sistematizada da análise de assunto do acórdão, objeto desta 
pesquisa, é pertinente o uso das estratégias de exploração da estrutura temática desse documento, combinado 
com a adoção de questionamentos, o que facilita a identificação dos conceitos. Nesse contexto, esta pesquisa 
aborda o tema da análise de assunto para a indexação de acórdãos no âmbito dos tribunais de contas, tendo 
como objetivo sistematizar a leitura do indexador e minimizar a subjetividade do processo de análise. O objetivo 
geral definido como norte para a pesquisa relaciona-se, desse modo, a proporcionar, ao indexador, diretrizes e 
procedimentos sistematizados para a análise de assunto de acórdãos produzidos pelos tribunais de contas, por 
meio da elaboração de um modelo de leitura, visando minimizar a subjetividade na representação da 
informação. A investigação é exploratória, com abordagem qualitativa e de natureza aplicada, na forma de 
estudo de caso realizado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). O universo da pesquisa 
compõe-se das naturezas processuais produzidas pelo TCEMG e, dentro desse universo, foram selecionadas 
como amostra quatro naturezas representativas das formas de fiscalização e das competências constitucionais 
dos tribunais de contas, quais sejam: denúncia, inspeção ordinária, prestação de contas dos ordenadores de 
despesa e tomada de contas especial. O Modelo de Leitura Técnica, produto desta pesquisa, destina-se ao 
indexador que não possui formação na área jurídica, e foi elaborado a partir da análise da estrutura temática do 
acórdão produzido no contexto dos tribunais de contas, com observância das peculiaridades inerentes aos 
processos de controle externo, da abordagem do documento por meio de questionamentos, conforme a NBR 
12676/1992, da adaptação conceitual e terminológica da proposta de análise de assunto apresentada por 
Guimarães (1994, 2004), além dos fundamentos teórico-conceituais de Fujita (2003), Silva (2008), Pimentel 
(2015), Barbosa Netto e Cunha (2015), assim como de alguns manuais de indexação de documentos jurídicos. 
Os resultados da pesquisa indicam a relevância da abordagem sistematizada para a análise de assunto dos 
acórdãos, pois o documento jurídico apresenta características diversas das fontes de informação 
convencionais. A adoção de estratégias de leitura, como a análise da estrutura temática do acórdão, combinada 
com questionamentos e o uso das categorias de análise de assunto apresentadas por Guimarães (1994, 2004) 
revelaram-se fundamentais no alcance dos objetivos propostos pela pesquisa. Como perspectivas de estudos 
futuros, incluem-se a validação do modelo por indexadores especialistas com o uso de técnicas, como o
protocolo verbal; a avaliação, pelo usuário, da eficácia da recuperação da informação representada com a 
adoção do modelo e a inclusão de outras naturezas processuais para análise. 
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