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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória que tem por objetivo 

avaliar o software AutoDoc usado na Procuradoria Geral de Justiça do Ceará, 

como sistema de recuperação da informação, verificando como se dão os 

processos de armazenamento e busca. Consiste em um estudo de caso 

aplicado no Arquivo da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, que utiliza o 

software AutoDoc como ferramenta de arquivamento e recuperação da 

informação. O estudo empírico foi realizado no Arquivo da instituição partindo 

de coleta de dados e uma entrevista com a bibliotecária responsável pelo 

tratamento das informações. Baseando-se na análise e interpretação dos 

dados, é possível verificar que, apesar da interface não ser interativa e 

moderna apresentada pelo programa utilizado, existem algumas restrições, 

como o acesso limitado aos funcionários devidamente cadastrados, dificuldade 

nos campos de busca, pois os funcionários que utilizam e que são 

responsáveis por fazer o cadastro dos processos em cada Ministério Público 

não usam os termos para uma indexação adequada o que tende a reduzir a 

eficácia do sistema e  dificultando o acesso às informações com maior 

precisão. Existe também uma grande deficiência da especialização desses 

profissionais que precisam atuar na área para indexação dos processos, tendo 

que ter auxílio de um profissional da área do direito para se ter maior 

conhecimento dos termos. 

 

Palavras-chave: Gestão Documental. Arquivo. Bibliotecário Jurídico. 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Recuperação da informação. 

AutoDoc – software. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is an exploratory research which aims to evaluate the 

AutoDoc software used in the Attorney General's Office Justice of Ceará, as a 

system of information retrieval, verifying how the processes of storage and 

search are given. This work consists of a case study applied in the Archive of 

Attorney General's Office State of Ceará, which uses AutoDoc software as a 

tool for archiving and retrieval of information. The empirical part of this study 

was conducted in the Archive of the institution starting from data collection and 

an interview with the librarian responsible for the treatment of the information. 

Based on the analysis and interpretation of data, it is possible to verify that, 

although the interface is not interactive and modern presented by the program 

used, there are some restrictions, such as the limited access to employees 

properly registered, difficulty in the search fields, since the employees that use 

and are responsible for registering processes in each Public Ministry, they do 

not use the terms for proper indexing which tends to reduce the effectiveness of 

the system and making difficult the access to information with greater precision. 

There is also a great deficiency of the specialization of these professionals who 

need to perform in the area for indexing of processes, in view to have the help 

of a professional of the law area to have greater knowledge of the terms. 

 

Keywords: Document Management. Archive. Legal Librarian. Electronic 

Document Management. Information Retrieval. AutoDoc - Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Frente ás INOVAÇÕES tecnologias que surgem a cada dia e, com isso, o 

aumento das exigências pelos usuários dessas inovações, depara-se um 

profissional que precisa atender as necessidades que requerem qualidade e muita 

velocidade das novas tecnologias.  

Ter conhecimento dos mecanismos virtuais de busca da informação 

existentes atualmente tornou-se tão natural quanto saber a localização de um livro 

na estante de uma biblioteca. Seja atuando no tratamento da informação que o 

próprio usuário irá pesquisar, ou mesmo no direcionamento do caminho para suas 

pesquisas, o bibliotecário necessita compreender as necessidades que o usuário 

apresenta e ainda prever as conexões necessárias para orientá-lo na busca de 

outras fontes. 

Atualmente, vivemos em uma sociedade que produz cada vez mais 

informação e que percebe a necessidade de utilizar a produção intelectual gerada, 

seja para aplicar em seu trabalho ou na sua educação. Provavelmente, a pessoa 

que começa a se despertar para o entendimento da sociedade em que vive e para a 

compreensão dos problemas, que originam as suas inquietudes intelectuais, irá se 

tornar um usuário em potencial de uma Biblioteca, Centro de informação ou outro 

ambiente qualquer em que o armazenamento e conexões necessárias para outros 

veículos estejam disponíveis. Cabe ao profissional da informação antecipar-se na 

otimização dos resultados que levaram o usuário até a sua busca e direcionar a sua 

pesquisa mostrando-lhe os mecanismos de consultas existentes.  

As diversas formas de mídia impressa e eletrônica e as ligações entre os 

suportes informacionais, tornaram-se tão necessários quanto os esforços do 

Bibliotecário para interligar as fontes de pesquisa. A profissão de Bibliotecário é uma 

das carreiras que mais tem sofrido transformações, devido às influências da 

informática através da aplicação de novas tecnologias para a automatização do 

acervo e de recursos advindos do uso da internet no seu trabalho. 

A utilização da Internet como instrumento de trabalho usado pelo 

bibliotecário, deixou de ser apenas uma necessidade, para tornar-se obrigatória 

àqueles que entenderam a importância de trabalharem conectados com diferentes 
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formas de pensar, variadas fontes de informação e como contribuintes na ação 

coletiva dos profissionais da informação em fazer aquilo que é o maior atributo do 

seu trabalho: disseminar a informação.  

Partindo dessas observações, é essencial entender a importância do 

bibliotecário nas unidades de informação e quais os fatores que prejudicam a 

recuperação da informação de forma imediata e eficaz, foi a partir daí que surgiu o 

interesse de analisar quais os fatores que dificulta uma recuperação com maior 

precisão, utilizando como objeto de estudo o arquivo da Procuradoria Geral de 

Justiça e o Software utilizado como Sistema de Recuperação da Informação (SRI), o 

AutoDoc.  

Essa necessidade se deu através da minha experiência no arquivo desta 

instituição, onde foram observados, o perfil deste profissional que atua na área para 

gerenciamento das informações jurídicas e se ela tem conhecimento do vocabulário 

jurídico. 

Será também identificado quais são os métodos usados para indexação 

dos processos desta instituição que utiliza como ferramenta de recuperação o 

softwareAutoDoc, podendo assim avaliar a qualidade do sistema. 

Foi visto durante minha experiência no arquivo desta instituição como se 

faz a busca desses arquivos físicos, se ficam em locais apropriados para uma busca 

eficaz. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal: Avaliar o SISTEMA DE 

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO  usado na Procuradoria Geral de Justiça. 

 Objetivos específicos são: 

a) Identificar o perfil do profissional que atua na área para gerenciamento 

das informações jurídicas; 

b) Identificar os métodos usados para indexação dos processos no 

AUTODOC; 

c) Avaliar a qualidade do software AUTODOC usado na PGJ; 

 

Nesse sentido, será apresentado, a seguir, o resultado do embasamento 

teórico que possibilitou o desenvolvimento deste estudo. Posteriormente, serão 

apresentadas a metodologia de pesquisa e a análise e interpretação dos dados 

obtidos por meio da avaliação do sistema AutoDoc e da entrevista realizada com a 

Bibliotecária responsável pela gestão do Arquivo da Procuradoria Geral de Justiça.  
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2 BIBLIOTECARIO JURIDICO 

 

Diante de tantas inquietações frente à necessária estruturação da gestão 

do conhecimento em ambientes de redes – o que já vem sendo sistematicamente 

desenvolvido no plano acadêmico por teóricos da Ciência da Informação - cumpre 

àqueles que tem a missão diária e imediata de represar a informação jurídica 

relevante pulverizada na internet estabelecer soluções rápidas e criativas, 

independentemente de métodos científicos, até que estes se concretizem em 

paradigmas que deverão ditar a prática organizacional do conhecimento no espaço 

virtual.  

 

2.1 PERFIL DO BIBLIOTECARIO JURIDICO 

 

No Brasil, diariamente ocorre uma grande produção o de informação nos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os quais elaboram e editam um 

emaranhado de leis, decretos, instruções, medidas provisórias, emendas, 

constitucionais, súmulas e jurisprudência, gerando um acúmulo de informações 

muito grande. Para completar esse turbilhão de informações geradas pelos órgãos 

competentes, ainda existe a legislação estrangeira, que indica as soluções 

encontradas por outros países para problemas semelhantes aos nossos, e que 

servem como suporte aos legisladores brasileiros. Neste contexto, faz-se necessário 

o conhecimento de técnicas para organizar e gerenciar de maneira prática e eficaz 

todos esses documentos, facilitando sua pesquisa e utilização pelos profissionais da 

área jurídica: eis o papel do Bibliotecário Jurídico. 

Com o surgimento da internet, órgãos produtores de informação jurídica 

passaram a disponibilizar informações mais rapidamente através de sites próprios, 

como os Tribunais, Ministérios Públicos, Senado Federal, câmara dos Deputados, 

Câmaras Legislativas, entre outros.  Muitos Bibliotecários têm aproveitado esta 

explosão de informações originada pela Internet, para organizar conteúdos através 

destes sites governamentais e, até mesmo, sites particulares de advogados e 

empresas de advocacia. Hoje podemos encontrar na web, textos de normas e 

jurisprudência, bases de dados com doutrina, cases empresariais e acompanhar as 
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novidades do meio jurídico que surgem no Brasil e no exterior através de noticiários 

on-line. Em decorrência dessa proliferação cada vez maior de atividades ligadas ao 

exercício das funções do bibliotecário jurídico, busca-se uma integração melhor com 

os profissionais da área jurídica para facilitar e qualificar o trabalho desenvolvido 

pelos bibliotecários. Para Silva (2005, p. 23), para trabalhar na área jurídica: 

 
[...] o Bibliotecário necessita estar atento à sua área de atuação buscando 
sempre novos conhecimentos que agreguem valor ao exercício de suas 
competências através de uma educação continuada no exercício de sua 
profissão, devendo saber onde encontrar informações jurídicas que 
atendam às necessidades dos usuários da unidade de informação onde 
trabalha e definindo os mecanismos de busca mais adequados e utilizados, 
seja na área medica, da agricultura ou qualquer que seja o seu campo de 
trabalho. 

 
2.2 COMPETENCIAS DO BIBLIOTECARIO JURIDICO 

 

As competências básicas do bibliotecário jurídico são de extrema 

importância para que o exercício e o atendimento a estes usuários seja feito de 

modo rápido e eficaz. Para Silva (2005 p. 26), as competências do bibliotecário 

jurídico são: 

 
[...]Reconhecer e saber lidar com  a diversidade dos usuários e da 
comunidade, demonstrar conhecimento do sistema legal e da profissão 
jurídica, entender o contexto sócio econômico e político que embasa o 
sistema legal existente, demonstrar conhecimento do arcabouço teórico da 
biblioteconomia e da ciência da informação, do ciclo documentário: a 
criação, organização e difusão da informação, aderir ao Código de Ética da 
Associação Americana das Bibliotecas Jurídicas e apoiar e compartilhar dos 
valores da Biblioteconomia, exibir qualidade de liderança incluindo 
pensamento crítico, administração de risco e criatividade, independente de 
sua posição na estrutura administrativa, demostrar capacidade de trabalho 
em grupo para alcançar objetivos comuns, atuar dentro da organização com 
o objetivo de implementar os princípios do conhecimento administrativo e 
exibir compreensão da importância da multidisciplinaridade dos programas 
e projetos dentro da organização. 
 

Embora estas “competências básicas” tenham sido elaboradas pela 

AALL, elas também devem ser seguidas pelos profissionais aqui do Brasil, uma vez 

que as características levantadas apontam para o crescimento da qualidade do 

trabalho do bibliotecário jurídico, e buscam um ciclo de retroalimentação entre o 

conhecimento gerado e sua disseminação entre os colegas de profissão. Além 

disso, o acesso e a participação em órgãos de classe deve ser um fator 

determinante para a excelência do exercício profissional. 
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O profissional bibliotecário da área jurídica, deve buscar aprender muito 

mais do que se aprende na faculdade, pois há necessidade de atualizações 

constante, participação frequente em cursos, palestras e até programas de pós 

graduação. 

Segundo Silva (2005, p. 24), a atuação do Bibliotecário Jurídico: 

 
[...] demonstra ser uma das áreas mais rentáveis, como pode ser verificado 
em muitos concursos públicos realizados nos últimos anos. As vagas deste 
segmento sempre são muito concorridas e em alguns casos, a dupla 
formação como bibliotecário e bacharel em direito faz uma grande diferença 
no processo seletivo e no próprio exercício da função, acrescentando 
habilidades necessárias para uma atuação mais qualificada e aliando as 
características da formação bibliotecária e jurídica para um melhor 
tratamento da informação. 
 

Na atualidade, o bibliotecário jurídico precisar equilibrar-se entre dois 

mundos, o das fontes tradicionais de formação e os novos instrumentos que surgem. 

Sua grande habilidade para sobreviver como profissão reconhecida e relevante para 

sociedade e adaptar-se sempre e acompanhar as transformações, sem 

menosprezar ou supervalorizar nenhuma fonte de informação.  
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3 FONTES DE INFORMAÇÃO JURIDICA 

 

Para dominar uma área é necessário conhecer suas terminologias e 

linguagens. Defende-se agora que além desses requisitos é fundamental 

compreender as definições e familiarizar-se com a estrutura textual dos documentos 

produzidos pela aárea de atuação para que as atividades inerentesà analise 

documental sejam desenvolvidas em parâmetros adequados.  

 

3.1 INDEXAÇAO DE TEXTOS JURIDICOS 

 

Sabe-se que a indexação é a tradução de conceitos de linguagem natural 

para uma linguagem controlada. Na indexação, grosso modo, o indexador lê o 

documento, a fim de identificar conceitos que representem o assunto, para em 

seguida simbolizar e retratar tais conceitos por meio de linguagens documentárias. 

Tais procedimentos destinam-se à organização e à recuperação da informação. Na 

literatura da Biblioteconomia e Ciência da informação, relacionada à organização e 

tratamento da Informação, a atividade de analisar, identificar e extrair conceitos 

relevantes e representa-los por meio de símbolos, utilizando uma Linguagem 

Documentária, é denominada pelos autores como Análise Documentária – AD, 

Análise Documental, Análise de Assunto, Análise Temática, entre outros. Na 

perspectiva de Chaumier (1988): 

“[...] indexação é a parte mais importante da Análise Documentária, dado 
que uma indexação inadequada ou insuficiente representa 90% das causas 
essenciais para a aparição de “ruídos” ou de “silêncios” na localização de 
informações.” 
 

Há dois estágios no processo de indexação. No primeiro, o analítico,é 

realizada a compreensão do texto como um todo, a identificação e seleção de 

conceitos válidos para a indexação; no segundo, a tradução, é feita a representação 

de conceitos por termos de uma linguagem de indexação (FUGITA, 2003). Segundo 

a autora, o primeiro estágio consiste na análise do assunto que se subdivide em 

compreensão do conteúdo, identificação dos conceitos para representar o 

documento e seleção dos conceitos para a recuperação. 

 Ela afirma ainda que a análise do assunto é a etapa mais importante da 

indexação por selecionar os conceitos que representam a essência de um 

documento. Ainda conforme Fujita (2003, p. 16), na análise de assunto o indexador 
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tem como tarefa a extração de conceitos significativos do conteúdo textual expresso 

por termos que, uma vez isolados do contexto do texto, devem representa-los de tal 

forma que um usuário, em uma situação de busca por aquele determinado assunto, 

em qualquer tempo, possa recuperar o texto por meio desses mesmos termos.  

Dessa forma, a indexação na Análise Documentária é reconhecida como 

parte mais importante, porque condiciona os resultados para uma estratégia de 

busca cujo resultado bom ou mau tem claro reflexo na recuperação da informação.  

O Bibliotecário jurídico que, em sua grande maioria, não possui 

especialização na área do Direito, deverá presumir quais procedimentos o usuário 

utilizará para buscar determinada informação, o que ele pensaria ou como procuraria 

tal assunto e quais conceitos ele utilizaria em sua busca.  

Cesariano & Pinto (1980), fazendo coro com outros autores, enfatizam 

que a análise de assunto é a operação-base para todo o procedimento de 

recuperação da informação, já que ao analisar um documento tem-se um contato 

inicial com a mensagem/assunto do texto e, só após etapas criteriosas de leitura e 

seleção de conceitos é possível identificar o assunto de um documento. 

Conforme Cesarino& Pinto (1980) e Chaumier (1988), o estabelecimento 

de assunto de um documento pode ser divido em quatro etapas: 1 – Compreensão 

do texto: 2- identificação dos conceitos; 3 – seleção de conceitos válidos para a 

indexação; 4 – seleção dos conceitos escolhidos. 

Conforme Silva (2010, p. 25):  

 
[...] O Quesito compreensão é um fator preponderante na atividade de 
indexação, uma vez que somente com a compreensão do tema do texto é 
possível identificar e selecionar conceitos. Contextualizando tal realidade 
para a área jurídica registra-se, mais uma vez, a importância de um 
bibliotecário dominar a terminologia e os conceitos do Direito, bem como, os 
tipos documentais e as tipologias textuais[...] 

 
É de salientar ainda que a indexação entendida como tradução do 

assunto do documento de uma linguagem natural para uma linguagem documentária 

é apenas o resultado final de um processo que inclui outras etapas, talvez mais 

importantes, como são a leitura técnica, a análise e compreensão, a identificação e 

seleção dos conceitos. 
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3.2 POLITICA DE INDEXAÇÃO 

 

 Os acórdãos, as decisões judiciais e outras fontes legais são 

documentos comuns à comunidade jurídica, sejam advogados, magistrados, 

estudantes da Ciência do Direito e estagiários. No, entanto, apesar de conhecerem, 

utilizarem e consultarem as mesmas fontes legais existem, em meio a essa 

comunidade, usuários, instituições e necessidades distintas que devem ser 

analisadas no momento da indexação. 

Barité e Guimarães (1999, p. 77-8) apresentam uma classificação calcada 

nos tipos de fontes informacionais e nas divisões do Direito em: 

 
a) Bibliotecas jurídicas gerai, que agregam documentos de qualquer tipo, 

fontes e procedência, referentes ao direito. 

b) Bibliotecas Jurídicas especializadas por áreas, podendo ser uma 

biblioteca de Direito Comercial ou de Direito Penal. 

c) Bibliotecas jurídicas especializadas por fontes do Direito, como o caso 

de uma biblioteca que concentra somente documentos de legislação. 

d) Bibliotecas mistas, onde a especialidade jurídica é compartilhada com 

outras disciplinas, como a Administração, a Economia, a Sociologia, 

etc. 

e) Bibliotecas especializadas em outros domínios temáticos, onde os 

documentos de Direito, ainda assim, têm um peso significativo na 

coleção geral. 

 
 

Analisando a classificação das bibliotecas, percebe-se que, apesar de 

serem específicas do Direito, cada qual tem sua funcionalidade, seus usuários e 

suas fontes de informação. Assim, cabe ao bibliotecário atentar-se à politica de 

indexação da instituição e às necessidades dos usuários que podem divergir entre 

uma instituição e outra, devido à área do Direito em que operam. 

Para Fugita (2003, p.42): 

 
[...]A seleção do assunto ou informação relevante sofre a influência da 
política de indexação do sistema de informação ao qual se insere o 
indexador. A instituição decidirá se o tema extraído do documento será o 
mais especifico, ou se considerará um nível mais genérico, baseando-se no 
perfil do usuário que estabeleceu atender[...] 
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Na lição de Lara (1993), o leitor documentalista defronta-se com as 

restrições impostas pela inserção do seu trabalho num espaço institucional, devendo 

desenvolver a leitura voltada à produção de construções documentárias pertinentes 

aos objetivos da entidade e, ao mesmo tempo, adequadas às necessidades 

especificas dos usuários.  

É a partir da instituição, de sua organização e objetivos que se 

determinam os paradigmas de pertinência da informação. Dessa forma compete ao 

bibliotecário ter discernimento ao aplicar qualquer instrumento ao seu trabalho e 

adaptá-lo às necessidades da entidade na qual está inserido.  

Nas políticas de indexação estabelece-se, também, o grau de 

especificidade ou generalidade. Em outras palavras, estipula-se o nível da 

indexação terá graus de “profundidade” ou “superficialidade”. 

Delineando sobre a politica de indexação, Carneiro (1985) atesta que, 

para estabelecê-la, deve-se levar em conta alguns fatores, tais como identificação 

da organização à qual estará vinculada o sistema de indexação; a identificação da 

clientela a que se destina o sistema e os recursos humanos, materiais e financeiros 

e disponíveis. Conforme Lancaster (2004), quanto mais especializada a clientela de 

um centro de informação, maior a probabilidade de que a indexação possa e deva 

ser feita sob medida, ajustando-se com precisão aos interesses do grupo. 
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4 GESTAO DOCUMENTAL: CONCEITOS E TECNICAS 

 

Para que possamos entender e interpretar esta pesquisa, iremos recorrer 

a conceitos e técnicas que norteiam a gestão documental, podendo assim 

apresentar algumas considerações sobre Gestão Documental e arquivos. 

A informação precisa ser produzida, selecionada, coletada, tratada, 

processada, armazenada e gerenciada de forma eficiente, visando o rápido acesso 

para que a tomada de decisão seja ágil nas soluções dos problemas 

organizacionais. Rousseau e Couture (1998, p. 63-65) afirmam que: 

 
“[...]qualquer organismo, independentemente de tamanho, missão ou setor 
de atividade, para existir, funcionar e se desenvolver, necessita de 
informação. Nesse sentido, todos os membros do organismo têm 
necessidade de informação para desempenhar suas funções. Para tanto, 
arranjam a informação necessária tanto no exterior como no interior do 
organismo. Essa informação pode ser verbal ou registrada num suporte 
como o papel, a fita magnética, o vídeo o disco óptico, ou o microfilme. 
Pode ser orgânica, isto é, elaborada, enviada ou recebida no âmbito da sua 
missão, ou não orgânicas, isto é, produzida fora do âmbito desta. A 
produção de informação orgânicas registradas dá origem aos arquivos do 
organismo.” 
 

Gestão Documental é um conjunto de atividades desenvolvida, desde a 

criação do documento até sua destinação final – eliminação ou recolhimento, 

visando: a preservação da informação; a perpetuação do suporte; a racionalização e 

garantir a eficiência administrativa; a economia de tempo e de recursos humanos, 

logístico, financeiros e material. 

Gestão documental é sinônimo de Gestão Arquivística. A sua 

regulamentação pela Lei Federal n. ° 8.159, conceitua esta teoria da seguinte forma 

“ Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente”. 

 

Os objetivos da gestão documental são: 

a) Garantir a preservação e o acesso aos documentos públicos e 

assegurar a recuperação das informações de forma ágil e eficaz; 

b) Criar, de fato, condições técnicas para que a informação pública sirva 

como fonte de referência, consulta e pesquisa para atender ás 
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demandas de investigação de natureza administrativa, técnica ou 

científica, por parte do Estado e do cidadão; 

c) Controlar o crescimento da produção documental e de todo o ciclo de 

vida dos documentos de arquivo; 

d) Racionalizar rotinas e procedimentos e padronizar metodologias de 

trabalho. 

 

4.1 ARQUIVOS 

 

Segundo Bellotto (2002a, p. 18), os arquivos são: 

 
[...]conjuntos orgânicos de documentos produzidos/recebidos/acumulados 
por um órgão Público, uma organização privada ou uma pessoa, no curso 
de suas atividades, independentemente de seu suporte, e que, passada sua 
utilização ligada às razões pelas quais foram criadas, podem ser 
preservados por seu valor informativo [...]. 

 
Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), ciclo 

vital dos documentos é a sequência de fases por que passam os documentos de um 

arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação. 

Considerando a mesma fonte, teoria das três idades é a teoria segundo a 

qual os arquivos são considerados arquivos correntes, intermediários ou 

permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e 

as entidades de seus valores primário e valores primário secundário.  

Definindo o ciclo vital dos documentos, os arquivos foram divididos em 

três tipos, conforme a sua idade ou evolução: corrente (primeira idade), intermediária 

(segunda idade) e permanente (terceira idade). Para Bellotto (2000b, p. 26): 

 
[...] a teoria das três idades é a sistematização do ciclo vital dos documentos 
de arquivo. Este ciclo corresponde às três idades que, desde o ponto de 
vista da administração, seriam a dos documentos ativo, a dos semiativos e 
a dos inativos. Mas a denominação mais difundida é a que corresponde aos 
usos desses documentos: correntes, ou de gestão ou setoriais; 
intermediários ou semicorrentes; e permanentes ou históricos [...] 
 

A primeira idade da teoria compreende as etapas de produção, fim 

processual e posterior arquivamento do documento, visando à consulta frequente e 

constante ainda no setor em que foi produzido. Já a segunda idade acontece 

quando o documento é transferido para o nível intermediário, ou seja, é quando o 

seu processo de tramitação chegou ao fim, sendo ainda arquivado próximo ao setor 
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em que foi produzido, pois ainda pode ser consultado por motivos jurídicos e/ou 

mediante permissão da instituição. Na terceira idade, os documentos são recolhidos 

e arquivados permanentemente, servindo apenas para consulta ou para 

comprovação (auditoria) da empresa/instituição e é nessa idade que os documentos 

são organizados seguindo uma ordem de classificação preestabelecida, em 

conformidade com a tabela de temporalidade adotada pela instituição. 

Ressaltamos que o campo de pesquisa deste trabalho está direcionado 

para o arquivo da Procuradoria Geral de Justiça, tendo que tem como principal 

função possibilitar o acesso rápido e preciso às informações, tornando possível a 

recuperação dos documentos/processos armazenados. De acordo com Paes (1997, 

p. 21): 

 
[...] para que os arquivos possam desempenhar suas funções, torna-se 
indispensável que os documentos estejam dispostos de forma a servir ao 
usuário com precisão e rapidez. A metodologia a ser adotada deverá 
atender às necessidades da instituição a que serve, como também a cada 
estágio de evolução por que passam os arquivos [...]  
 

 

4.2 SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO (SRI) 

 

Os sistemas de recuperação da informação podem ser definidos como um 

conjunto de operações consecutivas executadas para localizar, dentro da totalidade 

de informações disponíveis, aquelas realmente relevantes. Para isso, executam as 

funções de seleção, análise, indexação e busca das informações. Em todas essas 

etapas de interação usuário x sistema é fundamental, embora tenha se apresentado 

com muitas falhas. A formação do Bibliotecário no Brasil não o capacita 

adequadamente para a adoção de políticas na área técnica e é discutível na sua 

visão social da recuperação da informação como sistema de comunicação. 

O início de um Sistema de Recuperação de Informação se dá pela 

formação de um conjunto de documentos previamente selecionados e adquiridos 

dentro dos critérios estabelecidos pela instituição que o mantém e de acordo com os 

objetivos a que ele se propõe atingir. Essa etapa é fundamental para o desempenho 

de qualquer sistema. Seria óbvio dizer que armazenar, indexar, recuperar e 

disseminar informações irrelevantes representam desperdício de tempo, de recursos 

humanos e de dinheiro. No estabelecimento de uma política de seleção das 
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informações que alimentarão o sistema é fundamental que o usuário possa se 

manifestar e seja ouvido. 

A política de indexação que é uma decisão administrativa só pode ser 

estabelecida depois de observados alguns aspectos, como: 

a) Identificação das características do usuário (áreas de interesse, nível, 

experiência, atividades que exercem); 

b) Volume e características das questões propostas pelo usuário; 

c) Volume e características da literatura a ser integrada ao sistema; 

d) Número e qualidade dos recursos humanos envolvidos; 

e) Determinação dos recursos financeiros disponíveis para criação e 

manutenção do sistema; 

f) Determinação dos equipamentos disponíveis, etc. 

A partir daí, o Sistema de Recuperação da Informação definirá suas 

características principais: 

a)  Se o sistema visará maior revocação ou precisão; 

b) Qual o procedimento em relação à estratégia de busca  

c) Qual tempo de resposta aceitável para o usuário; 

d) Quais os serviços e produtos a serem fornecidos. 

Com a análise dos dados de identificação e definidas as principais 

características, pode-se estabelecer a política do sistema: 

a) Critérios de seleção; 

b) Escolha da linguagem de indexação e sua forma de controle; 

c) Determinação do nível de especificidade e de exaustividade da 

indexação; 

d) Determinação das características dos arquivos, etc. 

 

A eficiência de um Sistema de Recuperação de Informação depende 

muito da qualidade da análise conceitual tanto dos documentos quanto das 

questões. Grande parte das falhas na recuperação da informação se deve a erros ou 

omissões na interpretação do conteúdo dos documentos e na percepção da 

demanda das pessoas a que se destina o sistema. 

Nem sempre se pode proceder de uma forma sequencial ou se pode 

obter todos os dados, antes de se implantar no Serviço de Recuperação da 

Informação. Entretanto, os aspectos mencionados devem ser colhidos e analisados 
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para realimentar o sistema e possibilitar que as adequações necessárias se façam 

gradualmente. 

Um sistema de Recuperação da Informação precisa justificar e comprovar 

a qualidade dos seus serviços. Os estudos tradicionais de desempenho dessas 

instituições bem como os esforços para o seu aperfeiçoamento, tem se orientado 

para o desenvolvimento das técnicas de processamento da informação: os meios 

sendo considerados mais importantes do que os fins.  

No entanto, para conseguirmos identificar o grau de eficiência dos SRI, é 

preciso analisar algumas medidas de avaliação, seguindo os critérios de precisão e 

revocação, que são medidas amplamente usadas para avaliação da qualidade de 

resultados: precisão é uma medida de integridade e a revocação é uma medida de 

completude (LANCASTER, 2004). 

Ao expormos as principais fórmulas utilizadas por meios estatísticos, que 

medem o grau de eficiência e precisão dos resultados em buscas realizadas pelos 

os usuários: 

 

Precisão = Total de informações relevantes encontradas 

Total de informações encontradas 

  

Revocação = Total de informações relevantes encontradas 

Total de informações existentes 

 

O estudo da precisão e da revocação tem sua importância no que tange à 

avaliação da qualidade da recuperação da informação, medindo o grau de satisfação 

de busca dos usuários e considerando o tempo de resposta gasto pelos sistemas. É 

por meio desse estudo que se avalia a relação eficácia e eficiência, bem como 

custo-benefício, de um SRI, a fim de que tanto o profissional da informação quanto 

os gestores da instituição tomem decisões satisfatórias quanto à implantação e/ou 

manutenção de um SRI (LANCASTER, 2004).  

Vale salientar que cada SRI possui suas características específicas no 

que se refere à estruturação, formas de implantação e gerenciamento. Nesse 

contexto, faz-se necessário exemplificar como acontece a recuperação da 

informação dentro de um sistema automatizado. Para isso, utilizaremos o diagrama 

elaborado por Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 10), conforme a figura 
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apresentada a seguir, a partir da qual é possível entendermos como se dá o fluxo 

informacional, visando ao processo de recuperação da informação, dentro de um 

SRI: 

 

Figura 1 – O processo de recuperação da informação dentro de um SRI.  

 

Fonte:  Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, 1999, p. 10. 
 

A figura acima representa todo o processo de recuperação dentro de um 

sistema automatizado, que abrange desde a criação do banco de dados até a busca 

das informações pelos usuários. É por meio da indexação que são escolhidos os 

termos que descrevem o conteúdo dos documentos, resultando em índices, que são 

listas de termos significativos, tendo como principal objetivo recuperar e selecionar 

as informações (GUINCHAT; MENOU, 1994). A indexação automatizada permite 

que os computadores, juntamente com os softwares, identifiquem as palavras ou os 

termos presentes dentro de uma base de dados, tornando as informações 

acessíveis e recuperáveis.  

Um fator importante para que o processo de recuperação de um SRI 

consiga atingir os requisitos básicos de precisão e eficácia é a escolha do software, 

que deve ser feita pelos profissionais da Tecnologia da Informação juntamente com 

bibliotecários/documentalistas de cada Unidade de Informação e/ou Arquivo. Temos 
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por eficiência o desenvolvimento e boa execução de atividades realizadas em curto 

prazo, a partir dos recursos acessíveis em cada instituição, ou seja, os sistemas 

podem ser considerados eficientes se conseguirem recuperar satisfatoriamente as 

informações buscadas pelos usuários. Como eficácia podemos dizer que abrange 

tudo aquilo que precisa ser feito com foco nos objetivos previstos. Diante disso, os 

sistemas são eficazes quando realizam as suas funções seguindo os critérios de 

criação. 

Qualquer SRI que esteja embasado em tradicionais métodos 

arquivísticos, biblioteconômicos ou computacionais mais modernos, envolve sempre 

variadas funções ou operações utilitárias, que devem ser estudadas e debatidas 

separadamente, embora todas devam integrar-se de forma a produzir um sistema 

coerente (KENT, 1972). Para o usuário conseguir uma busca informacional 

satisfatória, é necessário que o sistema tenha uma interface interativa e de fácil 

acesso, permitindo consultas precisas nas bases de dados.  

Adiante, analisaremos se o sistema escolhido como estudo de caso está 

dentro dos parâmetros dos SRI citados acima. Teremos a observação empírica e a 

análise dos dados com os resultados deste trabalho, onde esboçaremos os 

processos de recuperação e precisão do sistema AutoDoc. Para tanto, recorremos à 

metodologias de pesquisa que nos auxiliaram durante o desenvolvimento deste 

estudo, as quais serão apresentadas a seguir. 

Para que se possa ter um acesso rápido e eficaz aos processos vindo de 

todos os Ministérios Públicos do Estado do Ceará, é de extrema importância que se 

tenha um Sistema de Recuperação da Informação ágil, e que tenha uma politica de 

indexação que possa proporcionar com maior rapidez seus resultados.  

 

4.3 GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED) 

 

O GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) é definido como o 

reagrupamento de um conjunto de técnicas e de métodos que tem por objetivo 

facilitar o arquivamento, o acesso, a consulta e a difusão dos conhecimentos e das 

informações que ele contém. Pode-se entender, então, que o gerenciamento 

eletrônico de documentos é o somatório de todas as tecnologias e produtos que 

visam gerenciar informações e conhecimentos de forma eletrônica. 
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Quando a tecnologia de GED começou a ser utilizada, enfatizava-se 

basicamente a digitalização de um documento gerado em papel através de um 

scanner. Assim, ele poderia ser visualizado na telado computado, e até mesmo em 

rede. 

As tecnologias da informação atualmente disponíveis, e que originalmente 

deveriam auxiliar no gerenciamento dos documentos, e por consequência, da 

informação, de certa forma vêm atuando como um agente complicador. Isso se deve 

às facilidades de uso de recursos tecnológicos (editores de texto, sistemas de 

correio eletrônicos, redes de computadores, fax, dentre outros) e à disposição das 

organizações e dos próprios usuários para gerar e acumular documentos 

provenientes de fontes internas e externas. Esse novo mundo de documentos 

digitais, sem gerenciamento, implica em muitas cópias de diversas versões, 

duplicação de arquivos, provocando a má utilização de espaço em discos, e custos 

desnecessários com armazenamento. 

Para que ocorra um controle eficaz sobre o conhecimento gerado em uma 

pesquisa ou centro de pesquisas, o uso da tecnologia fornecida pelo GED mostra-se 

como uma excelente solução. Através do seu é possível indexar, armazenar, 

pesquisar e recuperar qualquer tipo de documento, desde que ele seja devidamente 

digitalizado e armazenado.  

De acordo com o CENADEM, para iniciar a caracterização do GED, pode-

se classifica-lo em dois macrogrupos de soluções: os de gerenciamento de 

documentos (Document Management) e os de gerenciamento de imagens de 

documentos ( DocumentImaging). No primeiro grupo, as informações estão em 

estado dinâmico, enquanto as que estão no segundo grupo são estáticas:  

 

a) Document Management (DM) (Gerenciamento de Documentos) – É a 

tecnologia que permite gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, 

aprovação e descarte de documentos eletrônicos. 

b) Capture – Acelera processos de negócio através da captação de 

documentos e formulários, transformando em informações confiáveis e 

recuperáveis, passíveis de serem integradas a todas as aplicações de 

negócios. 

c) DocumentImaging (DI) – É a tecnologia de GED que propicia a 

conversão de documentos do meio físico para o digital. 
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d) Workflow ou fluxo de trabalho / BPM – Controla e gerencia processos 

dentro de uma organização, garantindo que as tarefas sejam 

executadas pelas pessoas corretas no tempo previamente definido. 

e) COLD/ERM – Tecnologia que trata páginas de relatórios, incluindo a 

captura, indexação, armazenamento, gerenciamento e recuperação de 

dados. 

f) FormsProcessing (Processamento de Formulários) – Tecnologia que 

possibilita reconhecer as informações e relacioná-las com campos em 

bancos de dados, automatizando o processo de digitação. 

g) Records andInformation Management (RIM) – É o gerenciamento do 

ciclo de vida de um documento, independente da mídia em que se 

encontre.  

 

4.4 TABELA DE TEMPORALIDADE E DESTINAÇÃO 

 

A tabela de temporalidade e destinação é um instrumento arquivístico que 

determina prazos de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento e 

eliminação de documentos. 

A elaboração da tabela de temporalidade e destinação deve envolver a 

autoridade administrativa, o arquivista ou o responsável pela guarda de documentos, 

os profissionais das áreas jurídicas e financeiras, além de profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que tratam os documentos objeto da avaliação e outra 

que se façam necessários. 

No setor público, a aplicação da tabela de temporalidade e destinação 

deve estar condicionada à sua aprovação pela instituição arquivística pública em sua 

especifica esfera de competência. A tabela de temporalidade e destinação deve 

contemplar as atividades-meio e as atividades-fim. Sua estrutura básica deve 

apresentar os seguintes itens: 

 

a) Identificador de classe; 

b) Prazos de guarda nas fases corrente ou intermediária; 

c) Destinação final (eliminação ou guarda permanente); 

d) Observações necessárias a sua aplicação. 

 



29 

 

Deve elaborar um índice alfabético para agilizar a localização dos 

assuntos no plano ou código e na tabela. A definição dos prazos de guarda no 

sistema de gestão arquivística de documentos de um órgão ou entidade tem por 

finalidade: 

a) Conservar os documentos necessários ao cumprimento de obrigações 

legais e de prestação de contas; 

b) Conservar os documentos importantes para a memória corporativa; 

c) Eliminar os documentos que não são mais necessários; 

d) Atender às necessidades e interesses de pessoas ou instituições 

externas ao órgão ou entidade por meio das seguintes ações: 

- Identificação dos interesses legítimos de terceiros na preservação dos 

documentos arquivísticos. Os interessados podem ser pessoas e 

organizações afetadas pelas ações ou decisões do órgão ou entidade 

ou que precisam dos seus documentos arquivísticos para cumprir suas 

funções como auditores, entidades investigativas, autoridades 

arquivísticas ou pesquisadores; 

- Identificação e avaliação dos ganhos legais, financeiros, políticos, 

sociais e outros que o órgão ou entidade possa ter na preservação dos 

documentos arquivísticos para servir aos interesses da pesquisa e da 

sociedade como um todo; 

- Cumprimento dos regulamentos da autoridade arquivística, a na sua 

esfera de competência. 

O prazo de guarda estabelecido pela fase corrente corresponde ao 

período em que o documento é frequentemente consultado, exigindo sua 

permanência junto às unidades organizacionais. 

O Prazo de guarda estabelecido para a fase intermediária corresponde ao 

período em que o documento ainda é necessário à administração, porém com uso 

pouco frequente, podendo, então, ser transferido para depósito em outro local, 

embora permaneça à disposição do órgão produtor.   

Como exemplo prático, a figura  mostra a TTD da instituição usada como 

estudo de caso. Nesta tabela, observa-se como é feita a indexação dos processos 

no sistema AutoDoc. A Tabela de Temporalidade e destinação é feita  por cada 

instituição que organiza uma comissão permanente de avaliação de documentos – 

CPAD, neste caso é de suma importância a tabela para haver uma padronização na 
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indexação dos processos que consequentemente haverá uma Recuperação da 

Informação ágil e precisa. 

 

 

 

Figura 2 – Tabela de Temporalidade da PGJ-CE 

 

Fonte: Procuradoria de Justiça do Estado do Ceará – Gestão Documental 
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5 METODOLOGIA 

 

Metodologia segundo Gil (2008) é o caminho que se percorre para chegar 

a determinado fim, ou o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para atingir o conhecimento. A fim de atingir os objetivos propostos foi utilizado 

como instrumento de coleta de dados, uma entrevista estruturada, realizada 

individualmente com a Bibliotecária responsável pelo arquivo da Procuradoria Geral 

de Justiça.  

A pesquisa exploratória é utilizada para ampliar o entendimento sobre 

determinado fato ou assunto. Partindo disso, foram realizadas leituras na área de 

arquivos, recuperação da informação, preservação documental e GED.  

Sendo assim, optamos pelo estudo de caso, que é um estudo empírico, o 

qual investiga um fenômeno atual dentro do contexto real, utilizando se de várias 

evidências (YIN, 1995). 

Esta pesquisa apresenta-se como qualitativa, pois é realizada por meio da 

observação e análise do sistema AutoDoc, observando o seu grau de eficiência nos 

processos de recuperação das informações por parte dos usuários que utilizam o 

sistema. Para Godoy (1995, p. 62), a forma de abordagem qualitativa: 

 
[...] tem o ambiente natural como fonte dieta de dados e o pesquisador 
como instrumento fundamental. Os estudos denominados qualitativos têm 
como preocupação principal o estudo e a análise do mundo empírico em 
seu ambiente natural. Nessa abordagem, valoriza-se o contato direto e 
prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
estudada [...] 
 
 

Para a coleta de dados, utilizamos como técnica a entrevista 

semiestruturada, que, para Haguette (1995, p. 86) pode ser definida como um 

processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, 

tem por objetivo a obtenção a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado. 

A entrevista permite um conhecimento maior com o objeto pesquisado, 

por meio da interação com o entrevistado, auxiliando nas consistências das 

informações observadas pelo entrevistador/pesquisador.  

Com a finalidade de desenvolvimento desta pesquisa, o interesse partiu 

desde meu estágio nesta instituição, quando tive o primeiro contato com o sistema 

AutoDoc, em que juntamente com a bibliotecária responsável Tatiana Quirino, 
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fazíamos o processo de coleta de dados, verificar cada processo e posteriormente 

fazer o trabalho de arquivamento dos mesmos no sistema. 

vem de todos os Ministérios Públicos, em que é arquivado e solicitado por 

operadores do Direito, tendo que ter uma recuperação eficaz no sistema AutoDoc da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. 

 

5.1 ESTUDO DE CASO: O ARQUIVO DA PGJ-CE 

 

Este trabalho está dividido em duas etapas. A primeira etapa foi minha 

experiência na Instituição PGJ-CE, quando tive o primeiro contato com a Gestão 

Documental e acesso ao Sistema de recuperação da Informação, o AutoDoc, que foi 

de onde surgia várias indagações desde todo o processo que tínhamos de 

recebimento das caixas que vinham dos Ministérios Públicos para fazer todo o 

processo de higienização até sua guarda. Por haver apenas uma Bibliotecária 

responsável pela Gestão Documental da PGJ-CE, é feito treinamento com os 

servidores para que os processos já venham devidamente cadastrados. 

A segunda etapa foi a entrevista e a coleta de imagens do sistema com a 

Bibliotecária Tatiana Quirino. 

 Temos como estudo de caso o “estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 

2009, p.41).  

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) é o órgão de administração do 

Ministério Público, sendo que a administração Superior é formada também pelos 

Órgãos Colegiados (Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do 

Ministério Público) e pela Corregedoria-Geral do Ministério Público. O Procurador-

Geral de Justiça (PGJ) é escolhido através de eleição direta pela classe (Promotores 

e Procuradores), sendo nomeado pelo governador do Estado, que deve escolher um 

nome dentre os três mais votados, que compõem a “lista tríplice”. O mandato é de 

dois anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei 

complementar. 

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério 

Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis. Na prática, o MP não defende o Estado, 
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Governos ou particulares, mas sim os direitos dos cidadãos e os interesses da 

sociedade: na defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e na defesa 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

O estudo deste trabalho está voltado para o Arquivo da Procuradoria 

Geral de Justiça e seu sistema de recuperação, o AutoDoc, o qual foi desenvolvido 

pela empresa Indexar. Para a análise dos resultados, faz-se necessário ressaltar 

que a metodologia aplicada foi a análise do sistema AutoDoc durante meu estágio, 

bem como a entrevista semiestruturada realizada com a Bibliotecária Tatiana 

Quirino, de onde tive acesso a rotina diária do arquivo, como: recolhimento das 

caixas, arquivamento, guarda e treinamento para os funcionários dos Ministérios 

Públicos do uso do AutoDoc. 

 

6.1 CONHECENDO O AUTODOC 

 

O AutoDoc é o software utilizado para gerenciamento de processos 

utilizados na Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Tem como objetivo 

realizar a organização documental, facilitando a localização, pesquisa, consulta e 

empréstimo de processos. É constituído de cinco módulos: Cliente, administrativo, 

Backup, pesquisa e protocolo. 

Utilizamos como base para esta pesquisa especificamente o AutoDoc 

Cliente e o AutoDoc Pesquisa, os quais tratam dos processos de armazenamento e 

recuperação das informações. Será analisado o grau de eficiência, seguindo os 

critérios e as abordagens dos autores estudados para fins desta pesquisa.  
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Figura 3 – Interface da página inicial do sistema AutoDoc 

 

Fonte: Sistema da Gestão Documental da PGJ-CE. 
 

 

 

Será aberta em seguida a tela para cadastro. Os campos a serem preenchidos 

dependerão de cada Espécie Documental. Basicamente são: Gestor, Espécie Documental, Nº 

da Pasta, Período, Localização e Identificador (este com informações adicionais que facilitem 

a recuperação do mesmo pelo sistema. Tais como: localidade, outro título pelo qual o 

documento pode ser conhecido, entrada secundária, demais gestores do documento ou 

qualquer outra informação que permita identificar o mesmo. etc.) e Número. 

Figura 4 -Cadastro de pasta no AutoDoc Cliente
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Fonte: Sistema da Gestão Documental da PGJ-CE. 

 

O sistema mostrará as opções com todos os Gestores da Empresa. Deve-se 

selecionar através da barra de rolagem e/ou do campo de preenchimento a Unidade de Origem 

do Documento. Clique sobre o Gestor desejado. Depois de selecionado, clicar para salvar a 

seleção. 

Da mesma forma feita com o gestor, deve-se clicar no quadro ao lado do campo de 

preenchimento da espécie. Aparecerão as opções para Espécie documental. Selecione com o 

auxílio da barra de rolagem e/ou do campo de preenchimento a espécie desejada. 

Após o cadastro dos documentos, é possível realizar a busca dentro do 

módulo AutoDoc Pesquisa. Existem dois tipos de pesquisa: a pesquisa simples e a 

pesquisa avançada. Em ambas os resultados são dados em forma de relatórios, 

podendo ser modificado o formato e a ordenação de visualização. Os dois tipos de 

pesquisa podem ser feitos usando o recurso booleano. A figura a seguir mostra a 

interface do módulo AutoDoc Pesquisa avançada: 

 

 

 

             

 

 

Figura 5 – Interface de pesquisa simples no AutoDoc Pesquisa avançada 

 

Fonte: Sistema da Gestão Documental da PGJ-CE. 
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A imagem mostra a forma de cadastro e de recuperação da informação 

no sistema, pode-se observar que tem várias formas de recuperar a informação. A 

primeira opção que foi colocada foi pelo número da pasta, uma segunda opção é 

pelo assunto e em seguida pela espécie documental ou pelo gestor. 

 

 

 Figura 6 – Recuperação da Informação no Autodoc Cliente 

 
Fonte: Sistema da Gestão Documental da PGJ-CE. 

 

Os campos que não devem deixar de ser preenchidos são os de Gestor, 

Espécie Documental e o Número da Pasta. Na finalização do cadastro da pasta no 

AutoDoc cliente, aparecerá automaticamente uma lista, com todas as pastas já 

cadastradas, e é importante ressaltar que todo o documento deve ser cadastrado 

dentro de uma pasta logo após a sua localização/existência no sistema. Assim, 

evitará uma possível perda do documento e possibilitará a sua posterior 

recuperação.  

Já para a realização da pesquisa no módulo AutoDoc Pesquisa 

Avançada, é necessário escolher alguns parâmetros de busca, pois isso permitirá 

uma recuperação mais rápida e precisa das informações. Clicando em Parâmetros, 

surge uma tela com a lista dos campos que poderão ser buscados. Nessa lista, o 

usuário poderá ir adicionando as informações que tiver sobre o documento, seja o 

local, o número do processo, o tipo de obra etc., como mostra a figura a seguir: 
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Figura 7– Recuperação da informação no AutoDoc Pesquisa Avançada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sistema da Gestão Documental da PGJ-CE. 

 
O processo de busca descrito acima é recuperado contendo os dados 

fornecidos pelo o usuário e as informações que descrevem o documento. Para 

melhor entendermos, segue-se o resultado da busca realizada: 

 

Figura 8 – Recuperação da informação no AutoDoc Pesquisa 

 

Fonte: Sistema da Gestão Documental da PGJ-CE. 
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É importante ressaltar que, para ter acesso às informações do sistema, o 

usuário precisa ser cadastrado. Esse cadastro é feito no AutoDoc Administrativo 

pelo administrador do sistema, o qual escolherá quais as informações o usuário terá 

acesso e quais serão as restrições. 

Após expor todas as peculiaridades do sistema, abordaremos o resultado 

da entrevista semiestruturada feita com a bibliotecária do Arquivo da Procuradoria 

Geral de Justiça, a qual trabalha diretamente com o AutoDoc e compartilhou de suas 

opiniões sobre o sistema, contribuindo positivamente para com a realização deste 

estudo.  

 

6.2 ENTREVISTA COM A BIBLIOTECÁRIA DA PGJ-CE 

 

Tendo em vista desta pesquisa os objetivos, apresentaremos, a seguir, o 

resultado da entrevista semiestruturada com cinco perguntas realizada com a 

bibliotecária Tatiana Quirino. 

A primeira pergunta abordou a questão das necessidades para a política 

de indexação. A bibliotecária respondeu que “Sim, considero. Entretanto, 

acreditamos que deve-se estar sempre observando novas necessidades.” Ou seja, 

nesta afirmação, tem-se que deve-se ter sempre um contato com o responsável pelo 

sistema para indicar melhorias nos campos de busca, atualização dos termos 

jurídicos,  indexação e cadastro dos processos. 

A segunda pergunta é abordado sobre a eficácia e precisão nos campos 

de busca do sistema AutoDoc. A mesma respondeu que: “Sim. O problema existente 

recai sobre os ruídos de informações. Geralmente, pessoas de diversas áreas 

alimentam esse sistema e, mesmo com um trabalho de divulgação da importância 

do preenchimento correto, ocorrem muitos erros. “Com essa afirmação podemos 

observar que um dos problemas existentes também é o não conhecimento da tabela 

de temporalidade e destinação dos arquivos, a bibliotecária é a única pessoa 

responsável pela Gestão documental da PGJ-CE e por não haver  uma equipe que 

possa ir aos Ministérios Públicos do Estado para treinamento destes usuários e uma 

maior familiarização sobre o Sistema de Recuperação da Informação. Geralmente, 

pessoas de diversas áreas alimentam esse sistema e, mesmo com um trabalho de 

divulgação da importância do preenchimento correto, ocorrem muitos erros, a 
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própria falta de interesse dos funcionários, por não saberem da grande importância 

da instituição ter uma Gestão Documental organizada. 

Em seguida foi indagado sobre para quais usuários os termos usados 

foram feitos. A mesma respondeu que: “Dos usuários tanto internos como externos. 

Visando sempre uma recuperação eficaz.” De acordo com seu comentário, os 

usuários internos são: advogados, funcionários administrativos que registram e 

cadastram os processos podendo assim regastar a qualquer momento fazendo o 

uso do sistema, com os usuários externos é a própria comunidade poderá resgatar 

as informações do processo e qual seu status, (se já foi despachado ou se já se 

encontra no arquivo central). 

Outro questionamento foi levantado sobre o Sistema de Recuperação da 

Informação, o AutoDoc e se o mesmo possui uma interface de fácil usabilidade para 

que o utiliza. Em sua resposta a bibliotecária informou que: “A interface é muito 

antiga, mas a nova versão, WEB, está mais fácil para que utiliza. Está também mais 

agradável e moderno.” De fato, o sistema tem uma interface antiga, não condiz com 

as novas tecnologias em que o usuário possa interagir, nesta nova versão, além da 

facilidade há uma interação maior com que usa. 

Na última pergunta, indaguei sobre qual nota a responsável pela Gestão 

Documental daria sobre o seu desempenho em relação ao quesito domínio da 

terminologia e compreensão das definições jurídicas. A mesma afirmou: “Nota 8, 

mas estamos nos adequando à implantação da Taxonomia do CNMP – Conselho 

Nacional do Ministério Público. Já iniciamos com os processos do sistema Protocolo 

WEB. Isso reverbera no trabalho do AutoDoc”. Com essa afirmação pode-se dizer 

que há um empenho por parte da Bibliotecária em relação ao conhecimento e a 

familiarização dos termos jurídicos, porém esse não é um problema único desta 

instituição e sim de todas instituições jurídicas do Brasil em que o Bibliotecário tem 

que muitas das vezes ter uma segunda graduação ou especialização na área, pois 

as leis e normas do País mudam constantemente, sendo assim o responsável pela 

Gestão Documental destas instituições tem que estar em constante mudança e 

evolução. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordar a temática sobre a recuperação da informação em arquivos nos 

fez entender a importância de aplicar a teoria estudada à análise de um software 

voltado para o gerenciamento eletrônico de documentos, no caso o AutoDoc. 

Recorremos à teoria de Arquivologia e aos estudos sobre GED visando embasar 

uma pesquisa qualitativa, com entrevista semiestruturada, voltada para a 

recuperação da informação em arquivos. Para tanto, foi escolhido o sistema 

AutoDoc, usado no Arquivo da Procuradoria Geral de Justiça, a fim de avaliar o seu 

desempenho e analisar a eficácia e precisão na recuperação da informação. 

Foi constatado que, no que se refere à recuperação da informação, o 

sistema não condiz com a teoria estudada, tendo em vista que o grau de revocação 

e precisão dificulta e restringe o acesso às informações. Essa constatação foi feita 

por meio de uma análise in loco, a partir da qual tive acesso ao sistema desta 

Instituição e a  entrevista com  a bibliotecária responsável pela Gestão Documental. 

Segundo o que foi visto, o sistema necessita de melhorias quanto ao processo de 

pesquisa, pois não atende eficazmente às necessidades de busca dos usuários, pois 

não é somente a responsável pelo arquivo Geral que faz o cadastramento destes 

processos, falta também um treinamento adequando nos Ministérios Públicos do 

Estado para uma melhor precisão não só no cadastramento, também como na 

pesquisa. 

O desenvolvimento desta pesquisa se deu de forma satisfatória, pois 

estagiei durante seis meses no local, tendo diariamente que não só fazer o 

cadastramento destes processos, como um trabalho de higienização dos mesmos, 

tendo que familiarizar-se com os termos jurídicos para indexação dos documentos. 

Avaliamos o perfil desses profissionais que atuam na área jurídica, como: 

Procuradorias, Tribunais de Justiça, que precisam constantemente atualizar-se com 

os termos jurídicos e vimos que poucos tem essa especialização e que acabam 

aprendendo com o passar do tempo e o uso constante das terminologias.  

Percebemos a necessidade de uma dupla formação destes profissionais 

que atuam na área jurídica, procurando sempre o equilíbrio entre dois mundos, o 

das fontes tradicionais de informação e os novos instrumentos que surgem. As 
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características desses profissionais é o de facilitar o acesso à informação jurídica de 

forma ágil e eficiente.  

Os bibliotecários jurídicos tem que está sempre atentos às fontes de 

informação indiferente ao seu suporte, ser astutos juízes das vantagens e 

desvantagens de várias fontes de informação, capazes de organizar a informação 

para que possa ser localizada e utilizada nos sistemas de recuperação da 

informação e especialistas no uso de fontes jurídicas. Muitos usuários são capazes 

de desenvolver sozinhos suas pesquisas, mas principalmente em sistemas de 

recuperação da informação recorrem aos mesmo para poupar tempo, pois as 

atribulações da vida moderna significam pouca disponibilidade de tempos para 

buscas mais minuciosas de informação. Não incorrer erros, e a obtenção de 

pesquisas mais amplas, pois as pesquisas feitas por bibliotecários são mais 

acuradas devido ao seu conhecimento de várias fontes, sendo assim a qualidade da 

pesquisa é maior, e os bibliotecários podem sugerir ângulos ou pontos de vista não 

imaginados pelo usuário.  

 Em relação ao objetivo de identificar os métodos usados para indexação 

dos documentos na gestão documental na PGJ-CE, mostramos que o problema 

recai para quem o utiliza, que não faz o processo de indexação correta, por falta de 

conhecimento, não dos termos, mas da importância do uso correto do 

cadastramento dos documentos para uma recuperação rápida e também uma 

reavaliação dos documentos cadastrados. 

Finalmente, para o objetivo de avaliar a qualidade do software AutoDoc 

usado na PGJ-CE, realizamos a entrevista com a profissional que também faz o uso 

deste software onde foi possível conhecer pontos em que o sistema não atende de 

forma satisfatória, pois o sistema já não atende a demanda que a instituição precisa, 

sendo que tem uma atualização do AutoDoc, que já se encontra no novo projeto da 

gestão documental. 

    Pretendemos, com os resultados desta pesquisa, contribuir para com a 

produção de novos trabalhos na área de arquivos e na atualização do sistema 

AutoDoc, tendo em vista a deficiência que existe nesses ambientes no que se refere 

tanto ao tratamento como o gerenciamento documental. De acordo com as 

experiências adquiridas em nosso ambiente de estágio, constatamos que, 

geralmente, as instituições relegam a segundo plano o tratamento da informação 

nos setores de arquivo. Cabe, então, ao profissional da informação, seja bibliotecário 
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ou arquivista, traçar diretrizes para mudar o atual cenário vivenciado na maioria das 

instituições. Dentre as atitudes esperadas, entendemos que a escolha de um 

software adequado seja um dos principais critérios a ser levado em consideração. 
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APÊNDICE A -  QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

1. Você considera que o sistema AUTODOC supre todas as necessidades para 

política de indexação? 

2. O software AUTODOC é eficazes preciso em suas buscas? 

3. Os termos usados foram feitos á partir das necessidades de quais usuários? 

4. Você acredita que o sistema AUTODOC possui uma interface de fácil 

usabilidade para quem o utiliza? 

5. Que nota você estabelece para o seu desempenho em relação ao quesito 

domínio da terminologia e compreensão das definições jurídicas? 


