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1 INTRODUÇÃO 

Este guia apresenta as orientações para a utilização do Tesauro da Justiça Militar 
da União (TesJMU) e descreve os procedimentos a serem adotados no processo 
de análise e representação documentária.

A elaboração do TesJMU tem como finalidade contribuir para a padronização 
documental da Justiça Militar da União e garantir a qualidade e consistência da 
indexação de assuntos, com vistas a facilitar a recuperação de informações por 
seus usuários internos – magistrados e servidores – e externos – advogados, 
cidadãos e outras instituições do Poder Judiciário. 

O objetivo do controle do vocabulário é evitar a recuperação de documentos 
irrelevantes em pesquisas realizadas pelo usuário. Portanto, para a preservação 
da uniformidade na indexação, é fundamental que sejam observadas as regras 
relativas ao uso do vocabulário e da sintaxe do TesJMU registradas neste guia, 
bem como a utilização subsidiária de outros instrumentos que definam a política 
de indexação do Superior Tribunal Militar.

Por fim, o TesJMU integra o Projeto de Padronização Terminológica da JMU, pro-
jeto estratégico constante no Portfólio de Projetos da JMU – 2015 e 2016.
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2  TESAURO

2.1 O que é?

Segundo Currás (1995), o tesauro é uma linguagem especializada, normalizada, pós-
-coordenada, usada com fins documentários, no qual os elementos linguísticos que o com-
põem – termos, simples ou compostos – encontram-se relacionados, entre si, sintática e
semanticamente. A mesma autora apresenta uma série de condições a serem cumpridas por
um tesauro, como por exemplo:

a) deve ser uma linguagem especializada;

b) deve permitir a introdução ou supressão de termos para manter sua atualidade;

c) deve servir de conversor da linguagem natural dos documentos, ambígua e livre, para
uma linguagem concreta, normalizada e apta a controlar a informação contida nos documentos;

d) deve servir de ligação entre os documentos e os usuários, sendo que o profissional
da informação é o elo fundamental neste contexto.

2.2 Para que serve?

Um tesauro é usado no processo de indexação como fonte para escolha dos termos 
que representam os conteúdos dos documentos incluídos em um sistema de informação ou 
base de dados. O tesauro tem como funções:

a) Assegurar a padronização da terminologia utilizada pelo usuário, documentos e in-
dexadores. 

A terminologia adotada pelo autor do documento nem sempre corresponde à utilizada 
pelo usuário. Na indexação, todos os conceitos precisam ser representados de forma unívo-
ca. O indexador, a partir do conceito tratado no documento, busca, no tesauro, o termo que 
representa esse conceito. Tanto na indexação quanto na recuperação, devem ser utilizados 
sempre os mesmos termos para representar os mesmos conceitos.

b) Assegurar uma prática consistente entre diferentes indexadores de um mesmo ser-
viço de informação.
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3 O TESAURO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – (TesJMU)

3.1 Finalidade

O TesJMU tem por finalidade padronizar a linguagem de representação temática dos 
documentos constitutivos das bases de informação dos órgãos da Justiça Militar da União, 
com vistas a facilitar a recuperação de informações por seus usuários internos – magistrados e 
servidores – e externos – advogados, cidadãos e outras instituições do Poder Judiciário. Além 
disso, os servidores poderão indexar os conteúdos utilizando apenas uma fonte de termos, o 
que contribui para a uniformidade da organização das informações.

 A existência tão somente de mecanismos de busca textual não é suficiente para a 
recuperação eficaz da informação, considerando os fatores linguísticos que interferem nesse 
processo, como a homografia e a sinonímia. Dessa forma, a utilização de um vocabulário 
controlado facilita o acesso à informação –  um preceito constitucional.

3.2  Abrangência temática

O escopo do TesJMU é representado por um conjunto de metatermos (áreas temáti-
cas), que correspondem a áreas de interesse da Justiça Militar da União:

• DIREITO ADMINISTRATIVO

• DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR

• DIREITO CONSTITUCIONAL

• DIREITO INTERNACIONAL

• DIREITO PENAL

• DIREITO PENAL MILITAR

• DIREITO PROCESSUAL CIVIL

• DIREITO PROCESSUAL PENAL

• DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

• OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO

• CIÊNCIA MILITAR

• JUSTIÇA MILITAR

E também metatermos que contemplam outros conjuntos de termos:

• VOCABULÁRIO AUXILIAR

• IDENTIFICADORES

• ESPECIFICADORES
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A maioria dos metatermos do TesJMU – como, por exemplo, DIREITO PENAL, DIREITO 
CONSTITUCIONAL – corresponde às classificações e divisões dos textos legais do ordena-
mento jurídico brasileiro em vigor, com a adoção da terminologia mais usualmente emprega-
da pelos magistrados, selecionada dos documentos institucionais, não carecendo, portanto, 
de definição mais detalhada. No entanto, alguns metatermos, para melhor compreensão do 
seu escopo, precisam de definição: 

• CIÊNCIA MILITAR: abrange termos sobre história militar, defesa nacional, operações
militares, treinamento militar, especialidades profissionais na carreira militar (exem-
plo.: paraquedista) encontrados nos documentos-fonte. Obs.: a Portaria nº 734, de
19/8/2010, conceitua Ciências Militares, estabelece a sua finalidade e delimita o
escopo de seu estudo.

• DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR: inclui termos sobre Organização Administrativa
Militar; Conselho de Justificação, termos sobre o Exército, Marinha e Aeronáutica
encontrados nos documentos-fonte, Legislação Militar.

• JUSTIÇA MILITAR: abrange termos sobre Organização Judiciária Militar, Regimento
Interno, Ordem do Mérito Judiciário Militar e Justiça Militar de âmbito federal e es-
tadual encontrados nos documentos-fonte.

• VOCABULÁRIO AUXILIAR: inclui a terminologia extraída dos documentos da JMU,
especialmente da base de dados de legislação, que não se refere às categorias
específicas do TesJMU. São termos da linguagem comum ou de outros domínios.

• IDENTIFICADORES: são nomes próprios padronizados, como, por exemplo, institui-
ções, programas, sistemas, planos.

• ESPECIFICADORES: são termos de sentido amplo que não devem ser usados iso-
ladamente na indexação, entretanto seu uso conjunto com descritores delimita o
assunto dos documentos.

Como os metatermos não são utilizados na indexação, houve necessidade de incluí-
-los também como descritores do TesJMU. Assim, alguns termos são metatermos e também
descritores, por exemplo: <DIREITO PENAL> (metatermo) e DIREITO PENAL (descritor). Essa
duplicidade dá-se ante a necessidade de indexação de documentos que tratam de temas
gerais, especialmente os doutrinários.

3.3 Elementos do TesJMU 

De acordo com Currás (1995), os componentes fundamentais dos tesauros são os 
termos. Conforme a NBR 12676 (ABNT, 1992), termo de indexação é aquele que representa 
um conceito, como um símbolo de classificação ou um termo derivado da linguagem natural, 
de preferência um nome ou locução nominal. Os termos de um tesauro podem ser metater-



SUPERIOR TRIBUNAL M
ILITAR

13

mos (ou categorias), descritores, não descritores, identificadores e especificadores. O tesauro 
inclui ainda os relacionamentos entre eles. 

Metatermos (ou categorias) – representam o escopo do tesauro (para mais esclarecimentos, 
vide tópico “Abrangência Temática”). São grandes áreas, termos mais genéricos em relação aos 
demais. Acima deles não há uma hierarquia ascendente. Os metatermos não são utilizados 
na indexação. 

Descritores (ou termo preferido) – é o termo escolhido para representar um conceito1 no 
tesauro e que será utilizado na indexação e na recuperação de determinado assunto (ABNT, 
1992). Cada descritor está classificado dentro de um dos metatermos do tesauro.

Não descritores – (ou termo não preferido) é o termo que, embora descreva o mesmo 
conceito que o descritor, não é autorizado na indexação, para evitar a proliferação de sinônimos. 
Tem a função de indicar ao usuário que aquele termo não deve ser usado para indexar os 
documentos naquele sistema de informação (ABNT, 1992). 

Figura 1 – Apresentação de um descritor (1) e não descritores (2) no TesJMU. 

Especificadores – Agrupam termos que especificam o significado de um descritor, revelando 
a situação concreta em que foi empregado, auxiliando na análise e na recuperação de 
documentos, e, por isso, devem ser utilizados sempre junto a descritores, em posição 
subsidiária a eles, ou seja, um descritor virá em primeiro lugar, seguido por um especificador, 
se for o caso. Os especificadores compõem uma lista alfabética à parte do tesauro e podem 
ser combinados com qualquer descritor, para formar um assunto na indexação.

1 Um conceito constitui uma representação intelectual de um objetos, e o termo é a sua representação formal 
(ABNT, 1992).
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Os especificadores (em vermelho) não devem ser utilizados quando o TesJMU já tiver um 
descritor específico para o conceito. Os termos são mantidos como pré-coordenados quando 
se referem a conceitos jurídicos com terminologia já consagrada na área jurídica. Há casos 
em que o uso do especificador é mais indicado, para evitar o excesso de termos e a rigidez 
terminológica, que poderão comprometer a futura atualização do tesauro. Seguem exemplos 
das duas situações mencionadas. 

Exemplo 1 – Termos específicos.  

Uso correto

Termos específicos

Uso incorreto

Termos genéricos
EXTINÇÃO DA PENA

DIMINUIÇÃO DA PENA

APLICAÇÃO DA PENA

SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS 

PENA, EXTINÇÃO

PENA, DIMINUIÇÃO

PENA, APLICAÇÃO

DIREITOS POLÍTICOS, SUSPENSÃO

Exemplo 2 – Descritores e especificadores mantidos separados no tesauro e que podem 
ser combinados na indexação.

LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR, ESPECIFICIDADE
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, AUSÊNCIA
DOLO, AUSÊNCIA

Identificadores – No TesJMU, esse metatermo inclui as unidades administrativas da Justiça 
Militar extraídas do Programa de Gestão Documental e da Informação do Superior Tribunal 
Militar, desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). Agrupam nomes de 
instituições, programas e outros nomes próprios de interesse do STM e compõem uma lista 
alfabética à parte do tesauro.

Exemplos

• 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

• SECRETARIA EXECUTIVA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(SECEX)

Qualificadores – são termos utilizados entre parênteses junto ao descritor para delimitar o 
significado de termos homógrafos. Os qualificadores já se encontram dessa forma no tesauro, 
cabendo ao indexador utilizá-los de acordo com o assunto a ser indexado. 

Exemplos

PROVA ESCRITA (CONCURSO PÚBLICO)

AFASTAMENTO (SERVIDOR PÚBLICO)
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3.4 Padronização dos termos:

Tendo em vista a padronização dos termos incluídos no Tesauro Jurídico, são adotados 
os seguintes critérios:

a) Uso de substantivos para representar os conceitos, não se permitindo o uso de
verbos e adjetivos isoladamente.

Exemplos

ENVENENAMENTO e não ENVENENAR

b) Uso de termos na forma singular, exceto quando essa modifica o sentido do termo
ou quando o termo técnico é utilizado somente no plural.

Exemplos

PENA e não PENAS
JUROS e não JURO
DIREITOS HUMANOS e não DIREITO HUMANO

c) Uso de termos em latim quando o conceito jurídico é mais conhecido dessa forma.

Exemplos

AMICUS CURIAE UP (USADO PARA) AMIGO DA CORTE 
PERICULUM IN MORA UP (Usado Para) PERIGO DA DEMORA

d) Uso do termo por extenso fazendo-se remissiva para siglas.

Exemplos

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU) e não MPU 
LEI DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM) e não LOJM

e) Inclusão de caracteres especiais quando necessário:

– parênteses para adicionar um qualificador ao descritor.

Exemplos

CANDIDATO (CONCURSO PÚBLICO)

– hífen: mantida a grafia correta das palavras de acordo com o Acordo Ortográfico.
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DECRETO-LEI
VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO

f) Inclusão de notas de escopo para esclarecer o significado de um descritor ou sua
utilização na indexação.

Exemplo

DROGA

A Lei n. 11.343/06 substituiu a expressão “prevenção e repressão ao tráfico ilícito e 
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica”, da ementa e do art. 1º da Lei n. 6.368/76, pela expressão “repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas...”. 

A legislação foi alterada em observância à orientação da Organização Mundial da Saúde 
que recomenda a utilização da palavra droga como sendo o termo apropriado para definir 
entorpecente que causa alterações psíquicas.

Também a Convenção Única sobre Entorpecente, da ONU, promulgada em 1961 e a 
Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de Viena, 
de 1988, ao se referirem às substâncias tóxicas ou entorpecentes, utilizam simplesmente 
o termo drug.

g) Inclusão de notas do catalogador para o entendimento sobre a escolha de determinado 
termo.

Exemplo

FORO PRIVILEGIADO

 O instituto é denominado Foro especial por prerrogativa de função (Código de Processo 
Penal, art. 69, 84 e 87), mas a denominação usual é Foro Privilegiado, conforme pode se 
ver em uma busca no Google:

1. Foro especial por prerrogativa de função = Aproximadamente 354.000 resultados.

2. Foro privilegiado = Aproximadamente 2.740.000 resultados.

Pontes de Miranda e outros juristas utilizam a expressão Foro Privilegiado – aquele que 
cabe a alguém, como direito seu (elemento subjetivo, pessoal, assaz, expressivo); portanto, 
o foro do juízo que não é o comum (MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição de
1967, t. V, RT, p. 237).
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h) Uso dos nomes de crimes na forma composta, devido à necessidade de precisão na
recuperação de informação, especialmente de jurisprudência.

Exemplo: CRIME CONTRA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

Apesar de existirem os termos simples que representam os conceitos crime e domicílio, 
estes não representam integralmente o conceito expresso pelo termo composto. Os termos 
simples (CRIME e DOMICÍLIO) são mantidos para utilização em outros contextos em que se 
fizerem adequados.

Assim sendo, o tesauro é um vocabulário controlado organizado em uma ordem pre-
estabelecida e estruturado de modo que os relacionamentos de equivalência, de homografia, 
de hierarquia, e de associação estabelecidos entre os descritores sejam padronizados e clara-
mente identificados.

3.5 Relacionamentos entre conceitos

São basicamente de três tipos: de equivalência, genérico-específicas (relação hierárqui-
ca) e associativas.

Relações de equivalência – são responsáveis pelo controle de vocabulários no que concerne 
à sinonímia e à quase sinonímia das palavras da língua. Na linguagem natural, vários termos, 
palavras ou expressões podem designar uma única ideia ou conceito. Porém, no tesauro, 
apenas uma denominação deve ser escolhida para figurar como descritor, enquanto que as 
demais serão consideradas como não descritores.

A relação de equivalência é expressa pelos símbolos USE e UP (Usado Para). O não 
descritor é graficamente representado de forma diferente daquela utilizada para representar 
os descritores do tesauro:

AÇÃO PENAL

Termos não preferidos
UP AÇÃO CRIMINAL

AÇÃO CRIMINAL USE AÇÃO PENAL

Os dois termos representam o mesmo conceito, mas somente o termo AÇÃO PENAL 
deve ser utilizado na indexação.

Relações genérico-específicas – permitem formar as classes hierárquicas de conceitos. São 
membros de uma mesma classe os conceitos ou ideias que pertencem ao mesmo gênero 

http://th1043225.underdc.net/tesjmu/vocab/index.php?tema=1885
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ou família. Exprimem os graus de superordenação e subordinação entre os conceitos. O 
termo superordenado (termo genérico – TG) representa o conceito mais abrangente, do 
qual o termo subordinado (termo específico – TE) é um tipo. A relação é representada pelos 
símbolos TG e TE.

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Termos genéricos
TG PENA

Termos específicos
TE3 INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE   DIREITOS
TE3 LIMITAÇÃO DE FIM-DE-SEMANA
TE3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
TE3 PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Um relacionamento genérico-específico pode ter muitos níveis. O descritor, DELITO, 
por exemplo, é termo específico (TE1), do metatermo DIREITO PENAL. Ele tem, como um 
dos seus termos específicos, CRIME, representado por (TE2), que tem, entre os seus termos 
específicos, CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (TE3), que tem, entre os seus 
termos específicos, CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (TE4), que, por sua vez, 
tem, como termo específico, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (TE5), conforme a hierarquia 
representada a seguir: 

DIREITO PENAL

         (TE1) DELITO

(TE2) CRIME

(TE3) CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

(TE4) CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

(TE5) COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME

Relações associativas – são identificadas a partir da relação semântica horizontal 
existente entre os conceitos. A relação associativa remete o usuário de um descritor para 
outro, que, embora com diferente significado, possui aspectos em comum com aquele, 
podendo servir de elemento subsidiário à pesquisa do usuário. Ocorre entre termos que 
não são equivalentes, nem formam uma hierarquia, mas que se encontram mentalmente 
associados. Sempre que possível, essa relação indicada no tesauro pelo símbolo TR 
(Termo Relacionado) deve ser explícita. 
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CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE

TR DIMINUIÇÃO DA PENA

DIMINUIÇÃO DA PENA

TR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE

3.6 O software TEMATRES

O TemaTres é um software web, open source (GNU General Public License versão 2.0), 
multilíngue, que permite gerenciar, publicar, compartilhar e reutilizar ontologias, taxonomias, 
tesauros, listas de autoridades e outros modelos de representação formal do conhecimento. 
Ele constrói desde vocabulários simples, a tesauros multi-hierárquicos2.

O Tematres foi escolhido para utilização no TesJMU por suas características, que incluem 
uma interface simples e funcional para edição de palavras-chave, com recursos sofisticados 
de navegação e de pesquisa, bem como capacidade de importar ou exportar a totalidade ou 
parte de um vocabulário por meio de formulários padronizados. É um software que possui 
webservices, permitindo integrar os vocabulários a qualquer aplicação existente.

3.7 Documentos-Fonte do Tesauro da Justiça Militar da União (TesJMU)

O TesJMU foi desenvolvido com a terminologia extraída das seguintes fontes:

• Tesauro desenvolvido pela Diretoria de Documentação e Gestão do Conhecimento
(Didoc);

• Legislação Federal relativa às áreas temáticas do TesJMU, especialmente os códi-
gos: Código Penal; Código Penal Militar; Código Processual Penal; Código Proces-
sual Penal Militar; Código Processual Civil; Código Civil e a legislação extravagante
dessas matérias;

2 *Em fevereiro de 2017, o repositório do Tematres (http://www.vocabularyserver.com/vocabularies/) registrava 
431 ferramentas terminológicas que o utilizam em todo mundo. Em nível internacional, ele é utilizado pelo 
Eurovoc, o Tesauro Multilingue da União Europeia, Core Subject Thesaurus do Governo do Canadá e o Nasa 
Taxonomy da Agência Espacial Norte-Americana. No Brasil, o Tesauro do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
– TCDF e o Tesauro Agrícola Nacional (Thesagro) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA
constituem alguns exemplos de sua utilização.

http://th1043225.underdc.net/tesjmu/vocab/index.php?tema=2467&/diminuio-da-pena
http://th1043225.underdc.net/tesjmu/vocab/index.php?tema=2441&/circunstncia-atenuante
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• Base de dados de Legislação do STM;

• Tabela de Assuntos Processuais do STM no CNJ;

• Índices das Revistas de Jurisprudência do STM dos anos 1999 a 2015

• Guia de atribuições do STM (Projeto);

• Organograma do STM;

• Código de ética dos servidores da JMU;

• Estatuto dos Militares;

• Lei de Organização Judiciária Militar;

• Regimento Interno do STM;

• Questões Administrativas – Edição Anotada 2015.
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4 INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZANDO O TesJMU 

4.1 O processo de indexação

Indexação é a identificação dos assuntos de um documento e o registro desses assun-
tos para possibilitar a recuperação da informação pelo usuário. Trata-se de uma atividade sub-
jetiva porque é realizada por seres humanos que usam seu conhecimento prévio e estratégias 
especializadas na tentativa de diminuir essa subjetividade. Regras e política de indexação, 
juntamente com instrumentos de controle terminológico (exemplo: tesauro) fazem parte do 
conjunto de estratégias mencionadas. Constitui também um processo intelectual envolvendo 
basicamente duas etapas: análise conceitual ou análise do conteúdo do documento e repre-
sentação ou tradução desse conteúdo.

Análise conceitual (compreensão e interpretação) implica decidir quais são os assuntos de 
um documento, buscando atender às necessidades de uma determinada comunidade de 
usuários. Para o estabelecimento do assunto de um documento, seguem-se três estágios:

• Leitura técnica para a compreensão do conteúdo do documento como um todo;

• Identificação dos conceitos que representam esse conteúdo;

• Seleção dos conceitos válidos para a recuperação do documento em um sistema
de informação.

A análise do documento é feita por meio do conjunto das informações que ele apre-
senta. As informações que irão representar o conteúdo do documento são extraídas das suas 
diversas partes. Essas partes mudam em razão do tipo de documento. Livros e periódicos, 
por exemplo, terão título e sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão. O acórdão terá 
ementa, relatório e voto, enquanto um ato normativo terá ementa, artigos, incisos etc. 

A seleção dos conceitos depende de quem fará uso da informação indexada, ou seja, 
das necessidades informacionais da comunidade usuária, da área de atuação da instituição. A 
política de indexação deve ser adotada a partir desses perfis de interesse.

Exemplo

A MEDICINA LEGAL é uma especialidade concomitantemente médica e jurídica que 
utiliza conhecimentos técnico-científicos da medicina para o esclarecimento de fatos de inte-
resse da justiça. Um livro de MEDICINA LEGAL, com capítulos sobre CLÍNICA MÉDICO-LEGAL, 
TOXICOLOGIA E PERÍCIA MÉDICO-LEGAL, em uma biblioteca de medicina, poderá incluir 
os descritores EXAME ANATOMOPATOLÓGICO e EVISCERAÇÃO DE CADÁVER. O mesmo li-
vro, em uma biblioteca especializada em Direito Penal, poderá incluir os descritores PROVA 
PERICIAL, CRIME CONSUMADO, ARMA PERFURANTE, INSTRUMENTO DO CRIME, porque 
cada sistema de informação deve privilegiar os interesses da sua comunidade usuária.  
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A utilização de uma linguagem documentária (tesauro, vocabulário controlado, lista de 
cabeçalhos de assuntos) para a tradução dos conceitos selecionados na etapa de análise 
conceitual visa evitar a dispersão de documentos na recuperação da informação. Como exem-
plo, o TesJMU indica a utilização do descritor ESTABELECIMENTO PENAL, enquanto os termos:  
ESTABELECIMENTO PRISIONAL e ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO são registrados como 
não descritores, e, portanto, não podem ser utilizados. 

A tradução é a conversão da análise conceitual de um documento em determinado 
conjunto de termos de indexação selecionados por meio de um instrumento de controle 
terminológico. Ao consultar o tesauro, o indexador deve buscar o descritor autorizado para 
realizar a indexação, conforme ilustra a figura 2.

Figura 2 – Fluxograma simplificado do processo de indexação utilizando um tesauro

4.2 Princípios de indexação 

A política de indexação é uma decisão administrativa estabelecida de acordo com os 
objetivos de cada sistema de informação. É desejável que essa política esteja registrada em 
um manual ou guia de indexação e, se necessário, deve ser periodicamente avaliada e atua-
lizada. Ela comumente contempla aspectos importantes que influem no desempenho do 
sistema de recuperação, a saber: revocação, precisão, exaustividade e especificidade.

examinar documento
e identificar conceitos

significativos

considerar o
conceito

descritor
no tesauro?

considerar descritor

considerar termos
relacionados BT, NT, RT

considerar novo
termo e incluir

no tesauro

atribuir descritores
ao documento

bom para
indexação?

escolher outro
termo adequado

novo conceito?

fim

não

não

não

sim sim

sim

início

Jaime Robredo. Documentação de hoje e de amanhã: uma abordagem revisada e contemporânea da ciência da informação
e de suas aplicações biblioteconômicas, documentais, arquivísticas e museológicas. 4ª ed. rev. e ampl. Brasília, 2005.
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Revocação diz respeito ao número de documentos recuperados e pode ser mensurada 
por meio da relação entre o número de documentos relevantes sobre determinado tema 
recuperados pelo sistema de busca e o número total de documentos sobre o tema existentes 
nos registros do mesmo sistema.

Precisão, ou relevância, está relacionada ao número de documentos recuperados para atendimento 
das solicitações encaminhadas pelo usuário. Também pode ser mensurada por meio da relação 
entre os documentos relevantes recuperados e número total de documentos recuperados. 

A indexação realizada de maneira mais específica resultará em uma recuperação com níveis 
de revocação menor e com um índice maior de precisão. Isso significa que, mesmo sendo um 
número reduzido de documentos, são exatamente aqueles que correspondem às questões 
de busca do usuário. 

A exaustividade refere-se ao número de termos selecionados do documento, ou seja, em 
que medida os assuntos discutidos no documento são selecionados para indexação. Quanto 
mais exaustiva for a indexação, mais termos ela vai empregar, pois além dos assuntos principais 
tratados no documento, os assuntos secundários são também incluídos na indexação. Assim, por 
exemplo, na indexação da doutrina, um documento que aborda o crime de HOMICÍDIO como 
assunto principal, mas que aborda os tipos específicos de homicídio pode receber também os 
termos HOMICÍDIO CULPOSO, HOMICÍDIO DOLOSO, HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, HOMICÍDIO 
QUALIFICADO e quantos forem os tipos de homicídios mencionados no documento.

Especificidade refere-se ao nível de abrangência que o sistema de informação e a linguagem 
documentária permitem especificar os conceitos identificados no documento. Exemplos: um 
documento que trate especificamente sobre ABORTO não deverá ser indexado pelo termo 
mais abrangente CRIME CONTRA A VIDA; um documento que trate de HOMICÍDIO CULPOSO 
não deve ser indexado pelo termo mais amplo HOMICÍDIO.

A especificidade é importante para garantir a precisão na busca. Quando os assuntos são 
indexados com termos mais gerais, haverá maior revocação na recuperação. Para documentos 
que integram a competência da Justiça Militar da União, recomenda-se maior especificidade – 
indexar o documento pelos seus termos mais específicos: Exemplo: Um documento que trate de 
Espionagem deverá ser indexado em ESPIONAGEM e não em FAVORECIMENTO AO INIMIGO.

Lancaster (1973) recomenda que não se deve adotar, para um mesmo documento, o termo 
genérico e os seus termos específicos. Exemplo: Um documento não poderá se indexado 
concomitantemente em CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR e no seu 
termo específico DESACATO A AUTORIDADE JUDICIÁRIA MILITAR. 

Deve-se adotar a política de especificidade ou de generalidade, dependendo da especialização 
do acervo, da existência de outros documentos sobre o tema e do interesse do usuário. Grande 
exaustividade é indicada, por exemplo, em sistemas de informação não especializados, que 
atendem a diferentes públicos.
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4.3 Indexação da Doutrina 

A análise conceitual e a seleção de conceitos, apresentadas no item INDEXAÇÃO DE 
DOCUMENTOS UTILIZANDO O TesJMU são as etapas do processo de indexação de todos os ti-
pos de documentos, inclusive da literatura jurídica ou Doutrina, da Legislação e da Jurisprudência. 

Na análise conceitual (compreensão e interpretação), em face da impossibilidade de 
o indexador ler todo o conteúdo dos documentos que são incorporados ao acervo, é reco-
mendável a leitura técnica dos seguintes itens: Título e subtítulo, resumo, sumário, introdução,
frases e parágrafos de abertura dos capítulos, conclusões, ilustrações, gráficos, tabelas e suas
respectivas legendas. (LANCASTER, 1993).

Deverão ser seguidas as seguintes etapas, numa sequência 1ógica, para cada docu-
mento a ser indexado (BIREME/OPAS/OMS, 2008):

• Ler cuidadosamente e interpretar o título;

• Ler a introdução até o ponto em que o autor menciona o propósito do documento
e sua correlação com o título. Não se deve indexar a introdução, pois, em geral, é
uma apresentação de fatos conhecidos sobre o estudo em que está baseado;

• Prestar atenção aos títulos de capítulos, seções, parágrafo, palavras de destaque no
texto (maiúsculas, grifo, itálico), tabelas, gráficos, ilustrações etc.;

• Selecionar, para a indexação, somente os assuntos efetivamente discutidos no docu-
mento e, portanto, de valor para sua recuperação, e não aqueles apenas mencionados;

• Ler as conclusões do autor para determinar se atingiu os objetivos propostos. Valo-
rizar as conclusões baseadas no texto;

• Revisar o resumo, se existir, para verificar termos que possam ter sido esquecidos
na indexação;

• Revisar os descritores fornecidos pelos autores ou palavras-chave dadas pelos edi-
tores para verificar se os conceitos apresentados foram discutidos realmente no
texto e incluídos na indexação;

• Verificar cuidadosamente os descritores atribuídos;

• Os descritores principais representam o ponto focal do documento? Os elementos
do título foram indexados? Os descritores secundários foram de fato discutidos, ou
foram meramente mencionados3?

3 Os especificadores reúnem termos que geralmente são empregados combinados a outros descritores para de-
terminar melhor o assunto do documento. São geralmente nominalizações de verbos, e seu uso na indexação 
ocorre após o descritor, para especificar algum aspecto do assunto a ele relacionado. 
Por exemplo: acordo internacional, homologação. 
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Em síntese, no processo de indexação, deverão ser considerados os conceitos realmen-
te discutidos em contraposição aos apenas mencionados. A representação dos descritores 
selecionados irá variar em função das características do sistema de informação. Na maioria 
dos sistemas e bases de dados, atualmente, não existem limitações de quantidade de descri-
tores. No entanto, um número excessivo poderá trazer problemas na seleção do documento 
pelos usuários. 

Quando o conteúdo do documento tratar de assuntos específicos, esses assuntos é que 
devem ser indexados.

Exemplo: A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário/Vitor Luís de Almeida4. 

Nesse exemplo, o assunto não é apenas responsabilidade civil (conceito mais geral) e sim 
responsabilidade civil do estado (conceito mais específico). No TesJMU, os dois descritores 
existem e deverão ser usados conforme a especificidade do conteúdo do documento. No 
caso do exemplo acima, a indexação (a) está errada, pois usa o termo mais geral. A indexação 
(b) está correta, pois adota o termo mais específico que corresponde ao assunto indexado.

(a) RESPONSABILIDADE CIVIL, ERRO JUDICIÁRIO, BRASIL

(b) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, ERRO JUDICIÁRIO, BRASIL

É necessário observar que há documentos que tratam de responsabilidade civil e não 
de responsabilidade civil do estado, como no exemplo a seguir:

Exemplo: Limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo / Osvaldo Agripino 
de Castro Junior, Norman Augusto Martínez Gutiérrez. 

Nesse caso, a indexação correta emprega o termo RESPONSABILIDADE CIVIL com o 
descritor TRANSPORTE MARÍTIMO, e outros que detalham o assunto:

O termo destacado em negrito está na lista de termos especificadores do TesJMU.  
No entanto, no processo de indexação há assuntos que necessitam de empregar mais de um descritor. Nesse 
caso, a sintaxe da indexação também privilegia o assunto principal. 
Por exemplo: servidor púbico, aposentadoria.
O termo aposentadoria é um descritor do TesJMU, mas combinado ao descritor servidor público especifica o assunto.
A decisão da composição do assunto é tomada no momento da indexação e depende do que é tratado em 
cada documento analisado. Portanto, não é possível prever todas as combinações possíveis no tesauro, pois 
esse tipo de vocabulário é pós-coordenado, exatamente para dar a liberdade ao indexador de representar a 
multiplicidade de assuntos possíveis.

4 Os exemplos de títulos e indexações foram obtidos a partir de busca na Base de Dados RVBI.

ERRADO

CERTO
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TRANSPORTE MARÍTIMO, RESPONSABILIDADE CIVIL, LIMITAÇÃO.

O preenchimento do campo de assunto deve seguir a ordem acima sugerida, na qual se 
destaca o assunto principal (transporte marítimo, no exemplo) e posteriormente se detalham 
os aspectos abordados no documento sobre isto – a responsabilidade civil e as suas limitações.

Exemplo: Das excludentes de criminalidade: requisitos, excludentes no âmbito material, 
excludente no âmbito processual, questões polêmicas / Joél Bino de Oliveira. 

Ao procurar o assunto excludente de criminalidade no tesauro, o indexador será in-
formado que o termo EXCLUDENTE DE ILICITUDE é o autorizado. Também no Tesauro ele 
encontrará as hipóteses de exclusão de ilicitude, que certamente serão utilizadas na inde-
xação: ESTADO DE NECESSIDADE, ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, EXERCÍCIO 
REGULAR DE DIREITO, LEGÍTIMA DEFESA.

Na indexação de documentos doutrinários e legislativos, sugere-se a utilização deste 
Guia juntamente com o documento Descrição bibliográfica: diretrizes para a Rede Virtual 
de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI, que apresenta outras informações relativas à 
descrição bibliográfica, que fogem ao propósito desta publicação. 

4.4 Indexação da Legislação 

Na indexação dos atos normativos da Justiça Militar, deve-se adotar os mesmos proce-
dimentos metodológicos utilizados na indexação da doutrina, mencionados no item anterior. 

No entanto, na indexação de atos normativos, para a sua adequada indexação, é ne-
cessária a leitura interpretativa do inteiro teor do documento, do texto integral do documento 
normativo.  A indexação de atos normativos deve ser seletiva, privilegiando a inclusão apenas 
dos assuntos principais do documento.

Nessa etapa da análise conceitual – leitura interpretativa do documento – é feita a sele-
ção dos conceitos que representam o conteúdo do ato normativo para a sua posterior tradução, 
utilizando os descritores e especificadores do TesJMU. Quando necessário, o uso de identifica-
dores e especificadores é recomendado para melhor qualificar os descritores utilizados. 

O Metatermo “Vocabulário Auxiliar do TesJMU” foi criado para suprir necessidades da 
indexação dos atos normativos administrativos, que tratam de assuntos que não estão repre-
sentados na linguagem jurídica, como os termos “tecnologia da informação” e “planejamen-
to”, no exemplo a seguir:

Ato Normativo nº 187/2016
Indexação: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PLANEJAMENTO, APROVAÇÃO.
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Portaria nº 911/2016
Indexação: COMISSÃO DE INVENTÁRIO, COMPOSIÇÃO. 
BEM PATRIMONIAL, FISCALIZAÇÃO.

Resolução nº 228/2016
Indexação: AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, REGULAMENTAÇÃO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, IMPLEMENTAÇÃO5.

4.5 Indexação de Jurisprudência

As duas etapas do processo de indexação mencionadas no item 4.1, análise conceitual 
e tradução para a linguagem documentária, são detalhadas a seguir, de acordo com as espe-
cificidades da jurisprudência. 

Na análise conceitual, é feita a leitura interpretativa do texto integral do acórdão, visan-
do à compreensão do seu conteúdo, extraindo os aspectos mais relevantes ali tratados. Para 
tanto, torna-se necessário o conhecimento da estrutura do acórdão (relatório, voto e dispo-
sitivo) e as funções por eles desempenhadas (mapeamento da situação fática e do direito 
discutido; desenvolvimento de uma linha argumentativa e manifestação do posicionamento 
final, respectivamente). 

A análise conceitual divide-se em três etapas, a seguir.

Leitura detalhada do acórdão – realizada com intuito de extrair os assuntos mais relevantes 
nele expressos, com vistas a posterior representação do conteúdo para a recuperação da 
informação pelo usuário. Nessa fase, Guimarães (1994) recomenda que o autor proponha 
um conjunto de “perguntas” básicas a serem feitas ao documento: 

a) Ao relatório: Qual a situação fática que suporta tal discussão? Qual o direito que
efetivamente se discute?

b) Ao dispositivo: Qual o posicionamento adotado pelo tribunal (qual o tipo de nexo
estabelecido entre a situação fática e o direito discutido)?

c) Ao fundamento do voto: Quais os argumentos utilizados pelo relator para sustentar
o posicionamento expresso no dispositivo?

Devem ser feitos tantos conjuntos de perguntas quantas forem as diferentes questões 
tratadas no acórdão.

5  Os atos e exemplos foram obtidos a partir de busca na Base de Dados de Legislação do STM.
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Seleção de conceitos 

As respostas às questões anteriores apoiarão o indexador na seleção dos enunciados – 
termos ou frases que representem o conteúdo do acórdão. Guimarães (1994) sugere como 
metodologia o estabelecimento de quatro categorias de análise que, devidamente combina-
das, comporão o(s) enunciados(s) do acórdão. Como ressalta o referido autor, busca-se um 
posicionamento judicial argumentando sobre a aplicabilidade de um direito a uma situação 
fática especifica.

Categorias de análise 

1- Fato (ou situação fática) – situação concreta que deu origem à questão
sub judice.

Exemplo: Apelação criminal – Crime de abandono de posto ou serviço –
afastamento de militar do local de serviço para o qual estava escalado, sem
autorização superior.

2- O Instituto Jurídico – o direito cuja aplicabilidade se discute no âmbito espe-
cífico de uma situação fática

Exemplo: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA

3- Entendimento – elo positivo ou negativo que o tribunal estabelece entre o
fato e o instituto jurídico.

Exemplo: DESCABIMENTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA

4- Argumento: constitui-se nas razões dadas pelo tribunal para sustentar o en-
tendimento.

Exemplo: Por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige, no resultado, o
efetivo prejuízo à segurança da Unidade Militar para a sua consumação.

Para orientar a tarefa de seleção dos conceitos, os seguintes princípios devem ser observados:

Fidelidade: A indexação deve refletir efetivamente a questão sub judice expressa no 
acórdão, dando ideia clara da situação ocorrida, do direito discutido, da decisão tomada e 
dos fundamentos dessa decisão, razão pela qual se torna importante o conjunto de questões 
efetuadas na identificação dos conceitos. 

O indexador deve procurar ser o mais fiel possível ao conteúdo do acórdão, evitando 
omitir aspectos importantes da verdadeira razão de decidir (ratio decidendi), bem como 
evitando incluir, por excesso de interpretação – obiter dicta –, aspectos não abordados no 
documento ou aspectos secundários (artifícios retóricos) empregados como subsídio à argu-
mentação no voto, tão somente com caráter persuasivo.
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Exaustividade: O indexador deve selecionar tantos assuntos quantos os que foram objeto 
de apreciação pelo tribunal no acórdão e que poderão ser objeto de pesquisa pelo usuário. 
Portanto, a indexação de jurisprudência deve ser exaustiva.

Tradução para a linguagem documentária 

O indexador deverá procurar, no TesJMU, os descritores que representam os conceitos 
anotados durante o processo de análise conceitual.

Especificidade da indexação – deve-se buscar o descritor que representa, com a maior 
exatidão, o conceito selecionado. O assunto deve ser indexado no nível mais específico que 
o tesauro permitir.

Exemplo: ESTUPRO e não CRIME HEDIONDO. 

LATROCÍNIO e não CRIME HEDIONDO

Nesse caso, utilizar o descritor CRIME HEDIONDO apenas quando o documento tratar 
genericamente de vários crimes hediondos.

Padronização da terminologia 

O conteúdo do acórdão é que deve ser indexado e não as palavras adotadas pelo 
julgador, sob pena de não haver padronização, já que cada julgador pode utilizar diferente 
terminologia para registrar um determinado conceito.

Exemplo: o descritor EXCLUDENTE DE ILICITUDE apresenta 14 termos não preferidos, que 
devem ser preteridos na indexação:

UP
1. CAUSA DE EXCLUSÃO DA ANTIJURIDICIDADE
2. CAUSA DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE
3. CAUSA DIRIMENTE DE CRIMINALIDADE
4. CAUSA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE
5. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
6. DESCRIMINANTE
7. EXCLUDENTE DA ILICITUDE
8. EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE
9. EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE
10. EXCLUDENTE DO CRIME
11. EXCLUSÃO DA ILICITUDE
12. EXCLUSÃO DE CRIME
13. EXCLUSÃO DE CRIMINALIDADE
14. EXCLUSÃO DE ILICITUDE
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O indexador deve uniformizar essas diferenças de linguagem, procurando o termo sinô-
nimo no TesJMU e adotando-o na indexação. Os termos utilizados podem ser diferentes, no 
entanto o conceito deve ser o mesmo, não havendo, portanto, necessidade de criar um novo 
descritor. No caso de se tratar de um sinônimo não existente no tesauro, o indexador deve 
sugerir a sua inclusão como não descritor. Caso seja realmente um novo conceito, deve-se 
sugerir a inclusão do novo termo.

Forma de Apresentação dos descritores6 

Sugere ainda Guimarães (1994), com vistas a aprimorar o entendimento do conteú-
do do acórdão, que o indexador registre os termos extraídos do tesauro na seguinte ordem: 
INSTITUTO JURÍDICO > FATO > ENTENDIMENTO > ARGUMENTO.

No entendimento do mencionado autor, o INSTITUTO JURÍDICO deve aparecer como 
ponto inicial da indexação, seja por se constituir na matéria jurídica efetivamente em discussão, 
seja por trazer o elemento primordial de pesquisa pelo usuário. Dessa forma, o FATO atua como 
elemento qualificador do instituto jurídico, limitando-o às circunstâncias da questão sub judice.

O ENTENDIMENTO figura em terceira posição, de modo a que possam formar grupos 
de documentos representativos de divergência jurisprudencial (mesmo instituto jurídico dis-
cutido, especificado por uma situação fática de mesma natureza, mas fruto de entendimentos 
opostos em diferentes tribunais), elemento fundamental na pesquisa em bancos de dados 
jurisprudenciais.

Ao final da ordem de citação, tem-se o argumento, pois este só fará sentido como fun-
damento de uma decisão (entendimento) sobre aplicabilidade ou não de instituto jurídico em 
uma situação fática específica.

Assim, no exemplo apresentado anteriormente (STM – APELAÇÃO AP 417920107080008 
PA 0000041-79.2010.7.08.0008 – STM), ter-se-ia a seguinte ordem de citação: Exemplo: 
(APELAÇÃO CRIMINAL, CRIME DE ABANDONO DE POSTO, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, DESCABIMENTO).

6  Diferentemente da indexação dos documentos doutrinários que possuem normas próprias de catalogação e 
de descrição bibliográficas e cuja apresentação, portanto, poderá variar em razão das normas de cada sistema, 
a jurisprudência não tem normas específicas. A metodologia apresentada por José Augusto Chaves Guimarães 
é utilizada por muitos tribunais, razão pela qual foi adotada neste documento.
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5 HABILIDADES NECESSÁRIAS AO INDEXADOR

Além de um instrumento de controle terminológico especializado como um tesauro 
jurídico e de uma política de indexação, para executar a tarefa de indexação, é desejável que 
se possa contar com profissionais capacitados. 

Assim sendo, é desejável que o indexador tenha as seguintes habilidades.

• Capacidade de leitura interpretativa;

• Capacidade de síntese do conteúdo para minimizar o grau de subjetividade;

• Conhecimento da área temática, neste caso, a competência da Justiça Militar da
União e familiaridade com a sua terminologia;

• Conhecimentos do processo de recuperação de informação em bases de dados;

• Conhecimento das necessidades de informação dos usuários; e

• Domínio das técnicas e ferramentas de indexação, incluindo o conhecimento do
TesJMU.

Ainda na seleção dos conceitos que representam o conteúdo do acórdão, o indexador 
deve ter em mente o principal objetivo da indexação – permitir ao usuário a recuperação do 
documento que está sendo indexado. Deve, portanto, perguntar-se: Como um usuário que ne-
cessita de tal informação irá buscá-la? Que aspectos deste documento interessam aos usuários?
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6 ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO TESJMU

Um tesauro é um instrumento dinâmico que precisa acompanhar o desenvolvimento 
da terminologia da sua área de especialização. No caso do TesJMU, a terminologia da área 
jurídica militar. 

Portanto, os indexadores devem enviar ao Comitê Gestor do Tesauro as sugestões de 
atualização, como:  novos termos, sinônimos, relações entre conceitos que se fazem necessá-
rios. Essas sugestões poderão ser feitas utilizando-se um formulário, como o seguinte: 

FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DO TesJMU

Termo candidato AUTORIA DO CRIME

Termo não preferido AUTORIA DO DELITO

Termo genérico DIREITO PENAL

Termo específico AUTORIA COLETIVA
AUTORIA IMEDIATA
AUTORIA INTELECTUAL
AUTORIA MEDIATA

Termos relacionados AUTOR DO CRIME
COAUTOR DO CRIME
CONCURSO DE PESSOAS
CRIMINOSO
DOMÍNIO DO FATO
INDÍCIO
MATERIALIDADE
PROVA DO CRIME

Nota de escopo Se houver

Nota do catalogador Nome do responsável pela análise, seleção e sugestão dos 
termos.

A indexação e a elaboração de tesauros são processos dinâmicos que devem ser 
constantemente revistos e adequados às necessidades e contextos de usos. Portanto, as 
orientações desse guia devem ser sempre confrontadas com a prática, e novas orientações 
devem ser contempladas futuramente, assim como o ajuste das aqui propostas, de acordo 
com situações e especificidades encontradas pelos indexadores.

http://th1043225.underdc.net/tesjmu/vocab/index.php?tema=2480&/autoria-do-delito
http://th1043225.underdc.net/tesjmu/vocab/index.php?tema=825&/direito-penal
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ANEXO 1
Consultas ao TesJMU

As informações do TesJMU podem ser acessadas na sua página inicial, de quatro dife-
rentes modos: 

(1) Digitando o termo procurado na caixa de diálogo;
(2) Clicando na expressão Busca Avançada;
(3) Clicando na letra inicial do termo que se quer consultar;
(4) Clicando em um dos metatermos.

Figura 3 – Formas de Consulta ao TesJMU.  
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O resultado de cada uma das buscas é apresentado a seguir:

(1) Clicando em um metatermo – Os termos subordinados são apresentados:

Figura 4 – Resultado de busca no TesJMU

(2) Clicando na letra inicial do termo procurado – Os termos que se iniciam pela letra
selecionada são apresentados em ordem alfabética.

Figura 5 – Resultado de busca no TesJMU
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(3) Digitando o termo na caixa de diálogo e clicando em buscar – O termo e todas as
suas relações são apresentadas.

Figura 6 – Resultado de busca no TesJMU

(4) Clicando na expressão Busca Avançada – São apresentadas duas caixas de diálogo.
A primeira para selecionar o tipo de termo procurado (termo, metatermo, termo não
preferido, nota ou código). A segunda para o termo procurado, que poderá ser uma frase
exata ou não.

Figura 7 – Resultado de busca no TesJMU



GU
IA

 P
AR

A 
A 

UT
IL

IZ
AÇ

ÃO
 D

O 
TE

SA
UR

O 
DA

 JU
ST

IÇ
A 

M
IL

IT
AR

 D
A 

UN
IÃ

O 
(T

ES
JM

U)

38

Exemplo: de busca sem marcar “Frase exata”:

Figura 8 – Resultado de busca no TesJMU

Exemplo: de busca marcando “Frase exata”:

Figura 9 – Resultado de busca no TesJMU

A Pesquisa Avançada apresenta ainda a possibilidade de se fazerem buscas específicas. Ao 
selecionar o campo “Opções”, a seguinte tela e caixas de diálogo são apresentadas:

Figura 10 – Resultado de busca no TesJMU
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