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RESUMO

O direito é um domínio complexo, com papel determinante na pacificação de conflitos. O
Estado possui o monopólio da jurisdição, o que traz a necessidade de que toda demanda
deva ser apresentada ao Poder Judiciário para sua resolução. No Brasil, o resultado disso
é um conjunto de 106 milhões de processos em tramitação, para os quais o Judiciário não
tem fôlego e nem recursos humanos para dar solução em um tempo razoável. Nesse cenário,
a Engenharia do Conhecimento é capaz de fornecer o ferramental necessário para apoiar
o papel dos operadores de direito em suas tarefas intensivas em conhecimento, a partir de
ativos de conhecimento já disponíveis no judiciário, combinados com os avanços recentes no
campo da Inteligência Artificial. Nesta pesquisa, somaram-se a Engenharia do Conhecimento, o
Processamento Linguístico Computacional, modelos probabilísticos baseados em tópicos obtidos
através de aprendizagem de máquina não supervisionada e conceitos do direito. A reunião destes
elementos resultou em um modelo de conhecimento estruturado a partir do processamento de
um corpus de acórdãos obtidos no TRF4, através da Análise Latente de Dirichlet (LDA), com o
objetivo de apoiar o analista processual na análise das petições iniciais. A pesquisa foi guiada
pela metodologia da Design Science Research (DSR) e compreendeu o projeto, desenvolvimento
e a aplicação de um modelo de conhecimento baseado em tópicos, que foi avaliado a partir de
métricas específicas como a coerência, obtendo-se o valor �E de 0.6299, bastante próximo ao
padrão de referência para esta abordagem. Omodelo também foi verificado junto aos especialistas
de domínio, por meio de aplicação de um questionário, que consideraram que o modelo traz
informações relevantes (82%) e pode reduzir o tempo de análise das petições iniciais (82%).
Para aplicação do modelo desenvolvido, foram criados três cenários, nos quais os elementos de
análise, como petições iniciais em sua íntegra, foram decompostos em um conjunto de tokens
e submetidos ao modelo para realização de consultas. No primeiro cenário, foram recuperados
tópicos commaior probabilidade de possuírem relação com o elemento de análise, demonstrando
que os tópicos gerados representam decomposições semanticamente significativas dos acórdãos
utilizados na criação do modelo. Em um segundo cenário, o modelo foi capaz de recuperar os
acórdãos com maior probabilidade de similaridade ao documento de entrada, a partir da medida
das distâncias vetoriais entre os tópicos do modelo e o resultado da decomposição do documento
de entrada. Para isto foi utilizada a divergência de Jensen-Shannon (��(), uma medida de
distâncias entre termos no espaço dos tópicos. No terceiro cenário, foi apresentada uma nuvem
de termos, a partir dos tópicos obtidos. O processo de construção do modelo é apresentado em
detalhes, assim como a aplicação nos três cenários descritos. O conhecimento obtido a partir da
construção do modelo também é descrito. Ao final, são apresentadas as considerações finais e
trabalhos futuros dessa área promissora.

Palavras-chave: Modelo de conhecimento. Modelo Probabilístico de Tópicos. LDA. Processa-
mento de Linguagem Natural. Direito.



ABSTRACT

Law is a complex domain, with a determining role in pacifying people’s conflicts. The State
has the monopoly on jurisdiction, implying that all demands should be allowed to the courts
resolution. In Brazil, the result is a set of 106 million cases pending, for which the judiciary
has neither the stamina nor the human resources to settle in a reasonable time. In this scenario,
Knowledge Engineering is capable of providing the required tools to support the role of legal
operators in their knowledge-intensive tasks, from knowledge assets already available in the
judiciary, combined with recent advances in the field of Artificial Intelligence. In this research,
Knowledge Engineering, Computational Linguistic Processing, unsupervised probabilistic topic
models and legal concepts summed up. The gathering of these elements resulted in a knowledge
based topic model, assembled from a set of sentences from the TRF4 appeal court, through
the Latent Analysis of Dirichlet (LDA), in order to support the lawsuit analyst on the initial
petitions analysis task. The research was carried out on the Design Science Research (DSR)
methodology, and covered the design, development and application of a knowledge based topic
model, which was evaluated using specific metrics such as coherence, obtaining the value �E
of 0.6299, very close to the reference standard for this approach. The model was also verified
with domain experts, through the application of a questionnaire, who considered that the model
brings relevant information (82%) and can reduce the analysis time of the initial petitions (82%).
From the knowledge based model developed, three application scenarios were created, querying
the model by submitting complete documents, such as Initial Petitions in their entirety as an
analysis element, decomposed into a set of tokens. In the first scenario, were recovered topics
with a higher probability of being related to the element of analysis, showing that the generated
topics represent semantically significant decompositions of the sentences used in the model
assembling. In a second scenario, the model was able to recover the most similar appeal’s
court sentences given the analysis element, based on the decomposition of the initial petition.
The Jensen-Shannon (��() divergence was used as a distance measure between terms in the
topic space. In the third scenario, a WordCloud of terms was presented, based on the topics
obtained. The model construction process is presented in detail, as well as the application in the
three described scenarios. The knowledge obtained from the construction of the model is also
described. At the end, final considerations and future works of this promising area are presented.

Keywords: Knowledge Based Model. Probabilistic Topic Model. LDA. Natural Language
Processing. Law.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo introdutório é apresentado o problema de pesquisa que motivou este
trabalho, devidamente contextualizado e apoiado pela visão de mundo e abordagem do conhe-
cimento utilizadas. São apresentadas questões relevantes que dizem respeito ao ambiente e
ao momento atual, e como estas questões relacionam-se ao Programa de Pós Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) dentro da área de concentração da Engenharia
do Conhecimento (EC).

Inicialmente é apresentada a motivação e o contexto no qual foi conduzida a pesquisa,
evidenciando o quadro no qual o Judiciário Brasileiro está inserido, com uma litigiosidade
maior do que a sua capacidade produtiva, e sem a perspectiva de aumento de sua força de
trabalho ou alteração significativa em algum mecanismo estrutural do Judiciário que possa
reduzir esse problema. Neste cenário, a Engenharia do Conhecimento (EC) pode trazer uma
contribuição significativa, oferecendo as ferramentas necessárias e utilizando o conhecimento
que está disponível no próprio Judiciário para que se possa reverter essa situação, que tem se
agravado com o passar dos anos. O problema é então detalhado, de onde emergem a pergunta
de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, que norteiam as demais ações aqui
desenvolvidas.

Na sequência, é apresentada a visão de mundo e a abordagem do conhecimento utilizada
como paradigma neste trabalho, assim como a metodologia utilizada (Design Science Research),
que coordenou perfeitamente as ações que levaram à obtenção dos resultados apresentados nos
capítulos finais.

Após, discorre-se sobre a aderência deste trabalho ao PPGEGC, na área de concentração
da EC, seguindo a linha de pesquisa da Engenharia do Conhecimento Aplicada às Organizações.
Ao final, é detalhada a organização dos capítulos.

1.1 MOTIVAÇÃO E CONTEXTO

O Brasil atravessa uma severa crise econômica, que se iniciou em meados de 2014,
afetando negativamente a sociedade e as instituições. Com o desaquecimento da economia,
há um impacto direto no orçamento do governo, que depende da arrecadação de impostos
(MÁXIMO, 2014). O Congresso Nacional, percebendo uma degradação cada vez maior da
situação orçamentária, foi motivado a agir no sentido de buscar meios para conter o déficit das
contas públicas, e em 15/12/2016 promulgou a Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (EC95),
que limita os gastos do governo durante um período de 20 anos. A EC95 determina que a partir
de 2017, o teto para os gastos públicos seja equivalente ao montante gasto no ano anterior,
acrescido da inflação prevista para aquele ano. Tal regime vale para os orçamentos fiscal e de
seguridade social, com impacto em todos os poderes da República, tomando-se o cuidado de
manter os gastos individualizados por órgão (BRASIL, 2016).

O limite para o aumento de gastos, determinado pela EC95, traz diversos impactos diretos
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e indiretos para o Judiciário Federal, sendo o mais notável deles a dificuldade e até mesmo a
impossibilidade de contratação de novos servidores, conforme seu artigo 109, incisos II, III,
IV e V (BRASIL, 2016). Além do contingenciamento para novas contratações, há também
o fator do envelhecimento natural da força de trabalho, que irá resultar na aposentadoria de
servidores em atividade. Isto é também preocupante, porque tais aposentadorias invariavelmente
vão deixar vagos postos de trabalho, que correm o risco de não serem ocupados em função
do contingenciamento previsto na emenda, além de representar uma redução dos ativos de
conhecimento da Instituição, já que o conhecimento tácito desses profissionais acaba sendo
perdido com a sua saída.

O Sistema Judiciário brasileiro possui atualmente 106 milhões de processos em tra-
mitação (CNJ, 2018b), com uma média de 27,9 milhões de novos casos anuais segundo os
relatórios oficiais (CNJ, 2018a). Os mesmos relatórios apontam que a capacidade produtiva
(i.e. a capacidade do Judiciário de julgar os processos) está entre 25% a 28% do volume dos
processos ativos, ou seja, não há como reduzir significativamente o volume dos processos em
tramitação em um curto espaço de tempo.

Esse cenário demonstra que há uma tendência de incremento na quantidade de processos
por deficiência de capacidade produtiva, e que aliada a uma expectativa de diminuição da força de
trabalho, pode convergir para o agravamento da morosidade processual, uma vez que estas duas
variáveis operam negativamente o gradiente da celeridade. Percebe-se também que tal problema
não será solucionado espontaneamente, salvo na ocorrência de um evento extremamente disruptor,
como uma reforma em nossa legislação processual, algo que não está na pauta do governo nesse
momento. Mantendo-se o desenho atual, é mais provável que a quantidade de litígios tenda
a ficar no mínimo em patamares semelhantes, sendo mais provável que aumente de maneira
significativa, acompanhando o crescimento da população.

É preciso que o Judiciário busque por soluções que invertam esse gradiente a seu favor,
utilizando melhor os recursos que já possui, o que pode ser feito através de melhorias na gestão
dos seus ativos de conhecimento e no investimento em desenvolvimento, aquisição e uso de
tecnologias que suportem parte de suas atividades, de forma a otimizar o trabalho de seus
colaboradores. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), a política de
informatização é a principal estratégia com a qual se pretende tornar os serviços judiciais mais
eficientes (CJF, 2018).

O Judiciário Federal brasileiro vem realizando diversos investimentos em tecnologia tanto
em sua infraestrutura de hardware quanto em seus sistemas1, inclusive com a implementação de
diversos sistemas informatizados de processo eletrônico, como o Processo Eletrônico (eProc), o
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e outros (CJF, 2018). Apesar do avanço obtido nos últimos
anos, ainda há muito o que se fazer em termos de informatização no Judiciário, que inclui
desde as simples tarefas de automatização de procedimentos, implementação de melhores fluxos
1 O investimento em informática realizado pelo Judiciário Brasileiro para o ano de 2018 foi de aproximadamente

R$ 2,28 bilhões de reais, equivalente a 26,6% dos gastos não relacionados à folha de pagamento. Fonte: CNJ -
A Justiça em número (painéis). Disponível em https://paineis.cnj.jus.br/
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de processo, utilização da burocracia de maneira mais inteligente e integrada, com melhores
registros e reutilização de registros já existentes, até aquelas tarefas mais complexas, de maior
nível de abstração.

Todas essas pequenas contribuições tecnológicas certamente trazem benefícios para o
acesso ao Judiciário, sobretudo pelas vias eletrônicas, além de colaborar para a sua celeridade,
mas acabam não atuando diretamente na atividade fim da instituição, que é o julgamento de
causas. Para essas, faz-se necessário mais do que pequenas automações e mero reuso de dados: é
preciso utilizar demaneiramais eficiente os ativos de conhecimento já disponíveis nas instituições,
criando-se novos ativos quando possível, já que tais atividades dependem diretamente do trabalho
dos operadores de direito, que fazem uso intensivo do conhecimento. Essa pesquisa buscou
identificar de que forma a engenharia do conhecimento poderia contribuir nesse processo.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O Judiciário Brasileiro enfrenta um problema de escassez de recursos em razão da
contenção de gastos determinada pela EC95 (BRASIL, 2016) aliado a um número cada vez
maior de processos judiciais, conforme demonstram os relatórios “A Justiça em Números”
publicados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (CNJ, 2015, 2016, 2017, 2018a).

Trata-se de uma questão bastante relevante para o Judiciário, que tem buscado como
missão “Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva” (CJF,
2014c). Todavia, ao contrário do que se pretende, o Judiciário enfrenta problemas de morosidade
no julgamento dos processos, ferindo o princípio constitucional da duração razoável do processo
(BRASIL, 2004), já que cabe à Instituição a responsabilidade de zelar pela duração razoável do
processo, conforme cita o art. 139, II do novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).

Desta forma, criou-se um paradoxo entre a necessidade de aumento da produtividade e da
celeridade judicial, e o contingenciamento de recursos para a Instituição, restando ao Judiciário
Brasileiro a tarefa de ser mais eficiente valendo-se de sua atual disponibilidade de recursos.

O trabalho do Judiciário reside essencialmente na resolução de conflitos, uma vez que
o Estado possui o monopólio da jurisdição (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010;
RODRIGUES; AVELAR LAMY, 2018). Para que sua atividade fim se torne mais eficiente e
célere, é necessário compreender melhor quais sãos os insumos, os métodos e de qual ferramental
o Judiciário dispõe para realizar suas atribuições.

Nesse sentido Grinover, Cintra e Dinamarco (2010, p.29) nos trazem que o processo
judicial é o "instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para pacificar as
pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente
a cada caso que lhes é apresentado em busca de solução", ou seja, o processo judicial é o
principal instrumento de que se utiliza o Estado para exercer a sua função jurisdicional, através
de regras específicas que tratam dos procedimentos que buscam eliminar os conflitos de interesse
das partes envolvidas (RODRIGUES; AVELAR LAMY, 2018). Definem ainda os objetivos dos
processos judiciais (RODRIGUES; AVELAR LAMY, 2018, p.33):

“[. . . ] um ato jurídico complexo resultante da operação de um núcleo de direitos
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fundamentais (os princípios constitucionais do processo), sobre uma base procedimen-
tal, tanto dentro quanto fora de jurisdição, não apenas com o objetivo de declarar os
direitos, mas principalmente com o objetivo de satisfazê-los no mundo dos fatos, na
vida dos litigantes.”

O autor ainda nos traz que processo e procedimento são diferentes, uma vez que o
procedimento é o “conjunto de atos consecutivos e dialéticos” que materializam o processo,
nestes incluídas a petição inicial e as sentenças. Esses dois elementos possuem importância
fundamental à resolução dos conflitos uma vez que, em linhas gerais, é na petição inicial onde
ocorre a apresentação da pretensão ao direito que se pretende restabelecer, e na sentença onde é
proferida a decisão sobre este direito (DINAMARCO; LOPES, 2016).

Por definição, os processos intensivos em conhecimento são processos de negócio com
tarefas associadas à tomada de decisões críticas, com alto grau de dependência da expertise
e experiência por parte de seus operadores (VENERO et al., 2019; DAVENPORT; PRUSAK,
1998). Nessa toada, o processo judicial é, por analogia, um processo intensivo em conhecimento,
uma vez que depende da composição de conhecimento de diversas fontes, de maneira que os
operadores do direito possam formar sua convicção sobre as ações a serem executadas sobre o
processo judicial.

A expertise, a experiência e as convicções são parcelas do conhecimento associada à
dimensão do conhecimento tácito (POLANYI, 2009; DAVENPORT; PRUSAK, 1998) que tem
um papel fundamental nesse processo de análise. A outra parcela de conhecimento associada
a esse processo de análise é a do conhecimento explícito, disponível no domínio do direito
através de leis, jurisprudências e outros artefatos. Uma composição destas duas parcelas de
conhecimento deve ser utilizada para dar o devido encaminhamento aos litígios, como ressalta o
art. 489, § 1º, I-V do novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2015), que estabelece as decisões
deverão ser fundamentadas utilizando-se de tais elementos.

Cabe acrescentar que em função da enorme quantidade de processos que ingressam
anualmente no Judiciário 2, e pelas características do sistema judicial brasileiro, derivado do
Direito Romano-Germânico (Civil Law ou Continental Law), muitos desses processos seguem
caminho até as instâncias superiores, originando uma amplo conjunto de jurisprudência. Além
disso, pela própria natureza do domínio do direito, os documentos produzidos durante o curso do
processo são majoritariamente textuais, com linguagem não coloquial, contendo termos técnicos
do domínio, expressões em latim, estrutura gramatical complexa, elementos legais (leis) e outras
citações que tornam a sua leitura uma atividade que consome razoável tempo e esforço.

Com base no que foi apresentado, a busca pela eficiência e celeridade processual que o
Judiciário tanto persegue precisa necessariamente agir sobre as atividades que envolvem a análise
de peças processuais, que é afinal a atividade principal do Judiciário. Dentro desse cenário, é
possível atuar sobre a parcela de conhecimento explícito que já está disponível, na forma de
jurisprudência (acórdãos, súmulas) e leis, de forma a permitir um melhor acesso e um melhor
2 Cerca de 28 milhões de novos processos ingressam anualmente no Judiciário Brasileiro, segundo dados do CNJ.

Fonte : CNJ - A Justiça em números / painéis. Disponível em https://paineis.cnj.jus.br/index.htm
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uso desses ativos.
Com foco nesta questão particular, surge a seguinte pergunta de pesquisa: como a

engenharia do conhecimento pode suportar a tarefa de análise de uma peça processual, a
partir de conhecimento já disponível no Judiciário?

1.3 OBJETIVOS

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa,
norteados pela pergunta de pesquisa apresentada na seção anterior.

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é o de construir um modelo de conhecimento a partir
da extração de tópicos sobre julgados (acórdãos) de forma a suportar a tarefa de análise
das petições iniciais.

A construção desse modelo de conhecimento permitiu o reuso do conhecimento já
disponível nos acórdãos realizados pela organização, ou seja, conhecimento que representa o
resultado final de um julgamento em duas instâncias, a partir de uma decisão de colegiado,
construído junto a diversos operadores de direito, entre eles desembargadores, magistrados e
analistas processuais.

A atividade de análise de petições iniciais é uma atividade intensiva em conhecimento,
que demanda investigação criteriosa de diversos elementos essenciais à demanda apresentada,
a partir dos quais o operador do direito irá atuar, utilizando para isso conhecimento tácito,
que muitas vezes acaba por formar a sua convicção, conhecimento acadêmico do domínio
legal, conhecimento específico de determinada matéria do direito, referências bibliográficas de
doutrinadores, julgamentos anteriores (jurisprudência), além da própria lei vigente.

Essa composição complexa requer o uso de conhecimento de diversas fontes, além
de habilidades como a capacidade de interpretação, inferência e raciocínio, capacidade de
classificação, agrupamento e adaptação entre outras. Nesse processo, deve-se compreender
qual o fato concreto (que é a causa de pedir remota) que motivou o conflito entre as partes,
associando-o adequadamente a uma regra abstrata que possa fundamentar a sua expectativa de
direito (que é a causa de pedir próxima).

1.3.2 Objetivos Específicos

Com base no objetivo geral da pesquisa, emergiram os seguintes objetivos específicos:

1. Identificar as fontes de conhecimento explícito, disponíveis dentro da instituição, utilizadas
para a análise das petições iniciais;

2. Identificar as características fundamentais presentes nos acórdãos e petições iniciais que
permitam a elaboração do modelo de conhecimento;
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3. Implementar o Modelo de Conhecimento;

4. Verificar se o modelo de conhecimento criado a partir destes dados é adequado para a
análise das petições iniciais;

5. Verificar junto aos analistas processuais se o processo traz benefícios quanto à redução do
esforço e celeridade para a análise das petições iniciais.

No quadro 1 são apresentados resumidamente a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e
os objetivos específicos:

Quadro 1 – Pergunta de Pesquisa, Objetivo Geral e Objetivos Específicos

Pergunta de
Pesquisa

como a engenharia do conhecimento pode suportar a tarefa de aná-
lise de uma peça processual, a partir de conhecimento já disponível
no Judiciário?

Objetivo Geral
construir um modelo de conhecimento a partir da extração de
tópicos sobre julgados (acórdãos) de forma a suportar a tarefa de
análise das petições iniciais

Objetivos
Específicos

1. Identificar as fontes de conhecimento explícito, disponíveis
dentro da instituição, utilizadas para a análise das petições
iniciais;

2. Identificar as características fundamentais presentes nos acór-
dãos e petições iniciais que permitama elaboração domodelo
de conhecimento;

3. Implementar o Modelo de Conhecimento;

4. Verificar se o modelo de conhecimento criado a partir destes
dados é adequado para a análise das petições iniciais;

5. Verificar junto aos analistas processuais se o processo traz
benefícios quanto à redução do esforço e celeridade para a
análise das petições iniciais.

Fonte: O autor, 2019.

1.4 VISÃO DE MUNDO E ABORDAGEM DO CONHECIMENTO

Essa pesquisa adota como paradigma de teoria organizacional o funcionalismo. Segundo
Morgan (1980) “a sociedade possui uma existência real e concreta, e uma característica
sistêmica orientada a produzir um estado de negócios ordenado e regulado” (MORGAN, 1980),
ou seja, é possível buscar explicações e predizer o que acontece no mundo social observando-se
os padrões e as relações entre as pessoas. O funcionalismo situa-se como realidade objetiva e
sociologicamente regulada.



Capítulo 1. Introdução 21

No que cabe à abordagem do conhecimento, essa pesquisa adota o cognitivismo, o
paradigma clássico das ciências cognitivas, desenvolvido a partir da “metáfora do computador”.
Segundo a autora Mônica Borges (2003), o cognitivismo é uma corrente extremamente presente
nas Ciências da Informação, e que adota como modelo a máquina, ou seja, a mente equivale a
um computador e o ser humano se assemelha à máquina. Ainda segundo a autora, “Conhecer
é produzir um modelo do fenômeno e efetuar sobre ele manipulações ordenadas” (BORGES
et al., 2003).

Sobre o conhecimento, há um tópico especialmente dedicado à visão adotada nessa
pesquisa (subseção 2.5) e que apresenta com mais detalhes as lentes que guiaram o desenvol-
vimento do modelo de conhecimento aqui concebido. Por hora, é importante apenas citar que
o conhecimento é composto de “uma mistura fluida de experiência, informações contextuais,
valores e insights de especialistas condensados” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p.5), na forma
de “conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos ou artificiais”(PACHECO, 2016, p.20),
com potencial para mudança e geração de valor nas organizações(DRUCKER, 1994, p.242).

1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA

A ciência pode ser definida como “[. . . ] um conjunto de conhecimentos racionais, certos
ou prováveis, metodicamente obtidos, sistematizados e verificáveis, que faz referência a objetos
de uma mesma natureza [. . . ] ” (ANDER-EGG, 1978 apud DRESCH; LACERDA; ANTUNES
JR, 2015).

O conhecimento obtido a partir da ciência é confiável por que pode ser provado, e não há
espaço portanto para subjetividade (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015, p.12). Nesse
sentido, as pesquisas científicas devem ser conduzidas sempre com neutralidade, rigor na sua
execução, de forma a criar confiabilidade nos resultados obtidos. O que garante o cumprimento
destes requisitos é o enquadramento metodológico utilizado, que vai permitir ao pesquisador:
i) responder ao problema de pesquisa formulado; ii) ser avaliado pela comunidade científica;
iii) evidenciar os procedimentos utilizados, de forma que a pesquisa possa ser reproduzida e
validada, dando assim a robustez científica desejada (LACERDA et al., 2013).

Em seu estudo sobre a ciência do artificial, Simon (1996, p.3) define a ciência natural
como “[. . . ] conhecimento sobre objetos e fenômenos naturais [. . . ]” ou seja, uma ciência que
trata dos objetos e fenômenos do mundo e as suas relações. Nela se enquadram fenômenos
naturais (biologia, química, física) e sociais (economia, sociologia) (LACERDA et al., 2013).

Para a condução dessa pesquisa, realizada dentro da área da engenharia do conhecimento,
uma área multidisciplinar por essência, com o objetivo de apoiar tecnologicamente o uso do
conhecimento dentro do domínio do direito, uma abordagem direcionada somente às ciências
naturais parecia pouco apropriada, uma vez que o problema a ser tratado indicava desde o início
a necessidade do uso de ferramentas computacionais, baseadas em um modelo, processo ou
algoritmo artificialmente criado.

Foi necessário então buscar uma outra visão que complementasse aquela trazida pelas
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ciências naturais: a visão das ciências do artificial. O conceito de artificial, segundo Simon (1996,
p.4), remete àquilo que é “produzido pela arte ao invés da natureza” ou “o que não pertence
à essência da matéria”, ou seja, algo que foi criado pelo ser humano com algum propósito
específico (SIMON, 1996).

Em uma análise pouco aprofundada, é possível ter a sensação de que as ciências naturais
e as ciências artificiais são disjuntas, sem qualquer relação, até mesmo se opondo de certa
forma. A verdade é que elas se complementam, caminhando em sentidos distintos (LACERDA
et al., 2013). O próprio Simon (1996, p.3) entende estas duas visões não são incompatíveis,
mas complementares, quando afirma que “[. . . ] as coisas que chamamos de artefatos não estão
separadas da natureza. Eles não têm dispensa para ignorar ou violar a lei natural. Ao mesmo
tempo, eles são adaptados aos objetivos e propósitos humanos [. . . ]”. Ou seja, os artefatos,
objetos de estudo das ciências do artificial, estão inseridos dentro do mundo natural, sujeitos às
suas regras (SIMON, 1996, p.3).

Historicamente, a engenharia tem sido a responsável por desenvolver a concepção do
artificial, ensinando como produzir artefatos que possuem propriedades desejadas e como projetá-
los. Tal concepção está diretamente relacionada à ciência de se projetar ou Design Science (DS).
E nesse mesmo sentido, Simon (1996, p.114) nos traz a visão de que o propósito do design
(projeto), é o de “[. . . ] conceber artefatos para atingir objetivos [. . . ]”.

O projeto (design) é o ponto de partida para a criação de artefatos e modelos pelo ser
humano. As pesquisas realizadas dentro da área de concentração da engenharia do conhecimento
frequentemente se utilizam desses artefatos e modelos para suas soluções, que buscam suportar
tecnologicamente os processos relacionados ao conhecimento. Nesse contexto, a metodologia
selecionada deve ser robusta para proporcionar o avanço do conhecimento científico, garantindo
a neutralidade da pesquisa, rigor na sua execução e confiabilidade em seus resultados, e precisa
estar em consonância com o que Simon (1996) define por ciência do artificial, ou ciência do
projeto (design). Tal metodologia deve ter ainda a capacidade de utilizar o projeto como sua
fonte geradora de conhecimento.

Tomando por base o contexto onde se pretende avançar no conhecimento científico e a sua
proximidade com a ciência do artificial, que está relacionada ao projeto e a criação de artefatos,
a metodologia que se mostrou mais apropriada para condução dessa pesquisa é a Design Science
Research (DSR). Entretanto, é importante estabelecer uma distinção entre a ciência de projeto
ou Design Science, que é a base epistemológica utilizada, e a metodologia de pesquisa utilizada
no projeto de artefatos, a (Design Science Research), que fornece o método para construção de
conhecimento neste contexto (LACERDA et al., 2013).

1.5.1 A Design Science Research

Sob o ponto de vista de Vaishnavi e Kuechler (2017), a DSR pode ser entendida como
uma pesquisa onde primariamente se utiliza o projeto como o método ou técnica de pesquisa.
Dessa forma, procura criar conhecimento, e não apenas aplicar conhecimento já existente. Esse
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conhecimento deriva do próprio processo de criação dos artefatos, na forma de conhecimento
sobre como projetá-los, através da definição dos processos cognitivos utilizados para a criação
destes (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015, p.56). Nesse sentido, parece claro que o
conhecimento desenvolvido pela Design Science Research não é descritivo ou explicativo, ele é
prescritivo (LACERDA et al., 2013).

Lacerda et al. (2013) observam que as pesquisas tecnológicas não buscam simplesmente
a transposição do conhecimento científico para as organizações. Segundo o autor são necessárias
“pesquisas efetivamente direcionadas ao projeto de artefatos que sustentem melhores soluções
para os problemas existentes [. . . ]” (LACERDA et al., 2013, p.743), afinal esse é o próprio
propósito do projeto, como explica Simon (1996) quando afirma que o “[. . . ]Design se preocupa
com como as coisas devem ser, concebendo artefatos para atingir objetivos.”(SIMON, 1996,
p.114).

1.5.2 Classes de Problemas e Artefatos

Hevner et al. (2004) aborda o uso da DSR nas pesquisas envolvendo sistemas de
informação nas organizações, caracterizando ambos como complexos, artificiais e projetados
com um propósito, além de estarem associados a pessoas, estruturas, tecnologias e sistemas
de trabalho. Segundo o autor, o processo de projetar consiste em uma sequência de atividades
especializadas que produzem um produto inovador. A avaliação deste produto ou artefato obtido
fornece o feedback necessário para um novo ciclo de iterações sobre o projeto inicial, que pode
ser utilizado para a sua evolução (HEVNER et al., 2004, p.78).

Quadro 2 – Conceitos e tipos de artefatos em Design Science Research

Construtos fornecem a linguagem na qual os problemas e soluções são
definidos e comunicados

Modelos utilizam os construtos para representar o problema, a solução
e suas relações no mundo real

Métodos definem os processos que serão utilizados, fornecendo ori-
entações de como solucionar o problema

Instanciações representam a operacionalização do artefato no ambiente
para o qual foi projetado

Proposições deProjeto
são as contribuições teóricas obtidas a partir da pesquisa,
e que serão posteriormente aplicadas à classe de problema
pesquisada

Fonte: O autor, 2019

É consenso entre diversos autores (HEVNER et al., 2004; DRESCH; LACERDA; AN-
TUNES JR, 2015; LACERDA et al., 2013) que a DSR produz de forma geral dois processos
de projeto, que são a construção e a avaliação de artefatos, e quatro tipos de artefatos, que são
construtos, modelos, métodos e instanciações. Alguns autores acrescentam ainda um quinto tipo
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de artefato (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015; AKEN, 2004), que são as proposições
de projeto. O quadro 2 apresenta os conceitos relacionados a cada tipo de artefato.

1.5.3 Diretrizes para Execução de Pesquisas utilizando DSR

As pesquisas conduzidas por meio da DSR preferencialmente devem produzir artefatos
viáveis e relevantes, que contribuam para o avanço da ciência com contribuições claras e que
possam ser utilizadas pelo resto da comunidade científica. Nesse sentido, não é suficiente que o
pesquisador se atenha exclusivamente à metodologia de pesquisa ou a determinada sequência de
passos ou roteiro que aponte o ponto de partida e as etapas necessárias. Tais etapas devem ser
complementadas por um conjunto de diretrizes capazes de estabelecer os requisitos necessários
para que se obtenha o avanço científico desejado.

Quadro 3 – Diretrizes para execução de Design Science Research

Projeto como Artefato
(Design as Artifact)

Pesquisas desenvolvidas com o método DSR devem
produzir artefatos viáveis, na forma de construtos, mo-
delos, métodos ou instâncias;

Relevância do Problema
(Problem Relevance)

o propósito da DSR é o de resolver problemas que
sejam importantes e relevantes para as organizações;

Avalição do projeto
(Design Evaluation)

A utilidade, qualidade e eficácia dos artefatos devem
ser rigorosamente demonstrados através de métodos
de avaliação bem executados;

Contribuição da Pesquisa
(Research Contribution)

As pesquisas conduzidas através da DSR devem apre-
sentar contribuições claras e verificáveis nas áreas es-
pecíficas de desenvolvimento do artefato, e apresentar
uma fundamentação clara do projeto e/ou metodolo-
gias de projeto;

Rigor de pesquisa
(Research Rigor)

A pesquisa deve basear-se na aplicação de métodos
rigorosos tanto para construção quanto para avaliação
de artefatos;

Projeto como um processo de
pesquisa
(Design as a Research Process)

A pesquisa por um artefato efetivo requer a utilização
dos meios disponíveis para atingimento dos objetivos,
satisfazendo as leis e requisitos do ambiente do pro-
blema;

Comunicação da Pesquisa
(Communication of Research)

A DSR deve ser apresentada efetivamente tanto para
a comunidade orientada à tecnologia, quanto para a
comunidade orientada à gestão.

Fonte: Adaptado de Hevner et al. (2004, p.83)

Com esse objetivo, Hevner et al. (2004) estabelece 7 (sete) diretrizes para execução
de pesquisas DSR, definindo em linhas gerais o que é esperado de pesquisas que utilizam a
metodologia DSR. Estas diretrizes podem ser observadas no quadro 3.
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1.5.4 Etapas da DSR

Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015) propõe um método para condução de pesquisas em
ciência de projeto (DSR) composto por 12 etapas, descritas a seguir:

1. Identificação do problema: o problema a ser abordado na pesquisa deve ser relevante e
surge, em geral, a partir de (i) uma peça de informação nova ou interessante; (ii) uma
resposta a uma questão importante; (iii) uma solução prática para um problema ou classe
de problemas;

2. Consciência do problema: o problema deve ser compreendido, cabendo ao pesquisador
levantar todas as informações possíveis sobre o problema, compreender o seu contexto
e suas causas. Devem ser definidas as funcionalidades pretendidas para o artefato, o
desempenho esperado e os requisitos operacionais do mesmo.

3. Revisão de literatura: realizada de forma a complementar a compreensão do problema,
deve se basear em bases de conhecimento das ciências naturais e da ciência de projetos.

4. Identificação de artefatos e configuração das classes de problemas: a revisão da literatura
desenvolvida anteriormente deve evidenciar quais os potenciais artefatos e classes de
problemas que possam solucionar o problema identificado, ou problemas similares;

5. Proposição de um artefato para resolução de um problema específico: a partir dos arte-
fatos identificados, deve ser selecionado aquele mais adequado a resolução do problema,
considerando-se a realidade e o contexto no qual está inserido, sua viabilidade e outras
questões relevantes.

6. Projeto do artefato selecionado: todos os procedimentos para construção e avaliação do
artefato devem ser descritos, inclusive os requisitos de performance.

7. Desenvolvimento do artefato selecionado: o artefato é construído, utilizando-se diferentes
abordagens possíveis, como algoritmos computacionais, representações gráficas, protóti-
pos e modelos em escala. Como resultado desta etapa, é obtido (i) um artefato em estado
funcional; (ii) as heurísticas de construção do artefato, que podem então ser formalizadas.

8. Avaliação do artefato: o comportamento do artefato é observado e medido, verificando-se
sua capacidade de resolução do problema proposto, revisando-se os requisitos previamente
identificados. A avaliação pode ser realizada em ambiente real ou experimental.

9. Classificação do aprendizado obtido: o aprendizado obtido durante o processo deve ser
formalizado, identificando-se os fatores que contribuíram positivamente para o sucesso da
pesquisa, e aqueles que contribuíram negativamente ou levaram a algum tipo de falha.
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10. Conclusões: devem apresentar os resultados da pesquisa e as decisões tomadas durante
sua condução. As limitações da pesquisa devem ser evidenciadas, o que pode resultar em
trabalhos futuros.

11. Generalização para a Classe de Problemas: o problema solucionado deve ser generalizado
para sua respectiva classe de problemas, permitindo o avanço do conhecimento na ciência
de projetos.

12. Comunicação dos Resultados: os resultados da pesquisa devem ser publicados, seja na
academia ou nas organizações, de forma a servir como ponto de partida para o avanço do
conhecimento de forma geral.

As etapas da DSR e as suas relações com o presente trabalho são apresentadas na figura
1.

Figura 1 – Etapas da Design Science Research.
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Fonte: Adaptado de (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015, p.119).
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A partir da figura 1, é possível verificar que estão presentes na metodologia as 3 formas
canônicas de inferência para estabelecimento de hipóteses científicas: abdução, dedução e
indução.

A etapa abdutiva da metodologia DSR está associada à “proposição de um artefato
para resolução de um problema específico”, baseando-se sobretudo no uso da imaginação e da
criatividade, alimentadas pelo conhecimento e contexto obtido nas etapas anteriores (DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015). A abdução é a obtenção de uma premissa na qual imagina-se
residir a explicação provável para que determinada regra leve a uma conclusão específica. A
abdução é assim a inferência a favor da melhor explicação, ou seja, a hipótese que melhor explica
um determinado conjunto de fatos, compondo uma relação da causalidade, e não uma função
de verdade irrevogável. Esse conceito foi aperfeiçoado por Charles Sanders Pierce, um dos pais
do pragmatismo, sendo utilizado em pesquisas acadêmicas contemporâneas, em especial na
semiótica e nas ciências da comunicação.

A fase dedutiva, por sua vez, está associada às etapas que contemplam o projeto, desen-
volvimento e avaliação do artefato. A dedução representa o a aplicação de determinada regra
a uma premissa, de forma a se obter uma conclusão. Assim, é essencial que da etapa abdutiva
haja emergido uma premissa robusta, já que esta impactará nas fases de dedução e indução
posteriormente.

Por fim, a fase indutiva está associada à etapa de “generalização para a classe de
problemas”. O processo de indução consiste no aprendizado e determinação de regras que
estabeleçam a relação entre a premissa e a conclusão. No caso da generalização para a classe
de problemas, novas regras podem ser criadas a partir da observação de como as conclusões
relacionaram-se às premissas anteriores, sendo possível criar novas regras que consigam suportar
a generalização do problema para outras aplicações.

1.6 ADERÊNCIA AO PPGEGC

Essa pesquisa iniciou-se a partir da necessidade de se tornar mais eficiente a tarefa
de análise e tratamento de processos judiciais. Atualmente, 100% dos processos novos que
ingressam na Justiça Federal de Santa Catarina (JFSC) já o fazem por meio eletrônico, ou seja,
já são criados dentro da ferramenta de processo eletrônico utilizada na instituição, denominada
eProc. Essa ferramenta é utilizada por todo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4),
que engloba atualmente as Justiças Federais do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e
recentemente foi adotada também pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e também
pela Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Na sociedade do conhecimento, as organizações dependem cada vez mais deste ativo
intangível (conhecimento) para gerar valor. Nesse sentido, as organizações públicas encontram-
se, em tese, em uma situação privilegiada, possuindo atualmente grandes quantidades de dados,
informação e conhecimento em seu poder. Entretanto, acessar e utilizar estes ativos não é uma
tarefa trivial, tampouco o seu uso de forma eficiente pelas organizações.
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No universo das organizações públicas federais, o Judiciário Federal não é exceção: em
que pesem os esforços para utilização cada vez maior de sistemas informatizados, ainda há muito
o que se fazer de forma a utilizar mais eficientemente o conhecimento disponível no Judiciário.

Frente a essa realidade, e com foco na eficiência e celeridade, cabe à engenharia do
conhecimento a tarefa de propor soluções relevantes e com alto grau de impacto para a sociedade,
sobretudo em um horizonte próximo de restrições orçamentárias e de recursos humanos.

Nesse contexto, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de criar um Modelo
de Conhecimento, baseado em tópicos gerados a partir de acórdãos publicados e disponíveis
na organização, com o objetivo de prover suporte de conhecimento para a análise das petições
iniciais, diminuindo desta forma a carga de trabalho dos operadores de direito. Como tal, está
inserida na área de concentração da Engenharia do Conhecimento e na linha de pesquisa
de Engenharia de Conhecimento Aplicada às Organizações.

O julgamento de causas é uma atividade complexa, intensiva em conhecimento e que
depende em sua maior parte do capital humano. Dentre as tarefas realizadas nesta atividade,
encontram-se a avaliação, classificação e outras tarefas analíticas intensivas em conhecimento,
detalhadas na metodologia CommonKADS (SCHREIBER et al., 1999), caracterizando-a, por
analogia, como uma atividade intensiva em conhecimento.

Assim, o uso de técnicas de modelagem de conhecimento e recuperação de informação
com base em semântica configura a aplicação de técnicas de engenharia de conhecimento para
construção de sistemas baseados em conhecimento.

Considerando que conhecimento é “conteúdo ou processo efetivado por agentes humanos
ou artificiais em atividades de geração de valor científico, econômico, social ou cultural”
(PACHECO, 2016), pode-se dizer que este trabalho apresenta caráter interdisciplinar, pois o
conhecimento é criado a partir da integração de conceitos de Engenharia do Conhecimento,
Arquivologia, Sistemas de Informação e Direito (PACHECO, 2016).

Para um posicionamento adequado dessa pesquisa dentro do PPGEGC, foram realizadas
consultas no banco de teses e dissertações do Departamento de Engenharia e Gestão do Co-
nhecimento (dEGC) utilizando-se palavras-chave relacionadas com a temática aqui apresentada.
As palavras-chave utilizadas foram: Judiciário, Judicial, Jurídico, Julgamento, Descoberta de
Conhecimento, Inteligência Artificial, Mineração de Texto e Modelo de Tópicos. Os termos Ju-
diciário, Judicial, Jurídico, Julgamento foram agrupados sob a Temática Judicial, com propósito
de eliminação de trabalhos duplicados.

Como resultado dessa busca, e após a eliminação de resultados duplicados, foram obtidos
39 trabalhos que correspondem às palavras chaves pesquisadas, sendo 26 dissertações demestrado
e 13 teses de doutorado. A figura 2 apresenta as palavras chave utilizadas e o resultado da busca
no banco de teses e dissertações do dEGC.

Dos trabalhos recuperados na busca, foram identificados alguns que possuem tema
bastante correlato a este, seja sob o ponto de vista de aplicação da engenharia do conhecimento
no domínio do direito (Judicial), ou sob o ponto de vista da técnica aplicada (Modelagem de
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Figura 2 – Consulta realizada no Banco de Teses e Dissertações do EGC

Contagem de Tipo Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Total Geral

Dissertação 2 1 2 2 1 2 1 4 3 1 6 1 26
Descoberta de Conhecimento 1 1 1 4 7
Inteligência Artificial 2 1 1 1 5
Judicial 2 2 2 1 3 1 11
Mineração de Texto 1 1
Modelagem de Tópicos 1 1 2

Tese 1 1 2 1 2 2 2 2 13
Descoberta de Conhecimento 2 1 1 2 1 7
Judicial 1 1 2 1 5
Modelagem de Tópicos 1 1

Total Geral 2 1 2 1 3 3 3 3 4 5 3 6 3 39

Fonte: O autor, (2019).

Conhecimento, Mineração de Texto e Modelo de Tópicos). Foram identificados 21 trabalhos
correlatos ao tema desta pesquisa, sendo 13 dentro da temática “Judicial”, 7 na temática
“Descoberta de Conhecimento” e 1 na temática “Modelagem de Tópicos”.

Após a leitura dos resumos dos trabalhos identificados, verificou-se que pesquisas com
temáticas relacionadas ao Judiciário não são desconhecidas ao PPGEGC, inclusive com alguns
trabalhos tratando de sistemas baseados em conhecimento para suporte às atividades realizadas
no domínio do direito. Apesar disso, poucos trabalhos tratam especificamente da modelagem de
conhecimento a partir de elementos fundamentais do direito, que possam suportar as atividades
de seus operadores. Esse é um tema de grande relevância e alto impacto para a sociedade, uma vez
que no direito moderno o estado é responsável pela Jurisdição. Temáticas que buscam obtenção
de conhecimento a partir de documentos não estruturados de texto, dentro do mundo jurídico,
utilizando para isso o universo de ferramentas disponibilizado pela engenharia do conhecimento
e pelas técnicas de aprendizagem de máquina ainda são pouco exploradas pelo PPGEGC, apesar
de serem temas bastante aderentes e de grande relevância ao programa.

Na sequência, alguns trabalhos relevantes à temática dessa pesquisa:

1. BOVO, Alessandro Botelho. Um modelo de descoberta de conhecimento inerente à
evolução temporal dos relacionamentos entre elementos textuais. Tese, 2011.

2. WOSZEZENK, Cristiane Raquel. Modelo Para Descoberta de Conhecimento Baseado em
Associação Semântica e Temporal Entre Elementos Textuais. Tese, 2016.

3. RIBEIRO, Alessandro Costa. Modelo de reconhecimento de padrões em ideias usando
técnicas de descoberta de conhecimento em textos. Dissertação, 2018.

4. SEWALD JUNIOR, Egon. Modelagem de Sistema de Conhecimento para Apoio a Decisão
Sentencial na Justiça Estadual. Dissertação, 2012.
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5. TAXWEILER, Rudger Nowasky. Um modelo para a extração de perfil de especialista
aplicado às ferramentas de expertise location e apoio à gestão do conhecimento.Dissertação,
2016.

6. ROTTA, Maurício José Ribeiro. Modelagem do Conhecimento Legal Necessário na
Elaboração de Sentenças em Processos na Área de Defesa do Consumidor. Dissertação,
2013.

A distribuição dos trabalhos encontrados no banco de teses e dissertações do dEGC, de
acordo com o ano de publicação e o tema pesquisado, é apresentada na figura 3.

Figura 3 – Trabalhos Relacionados no EGC
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Fonte: O autor, (2019).

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A presente pesquisa está organizada em 5 capítulos, que implementam a metodologia
apresentada na seção 1.5, que trata da metodologia, de forma a refletir as etapas da DSR.

No primeiro capítulo é apresentado o cenário econômico, temporal e estratégico que
compõe o pano de fundo para o problema identificado, juntamente com uma definição do
problema, remetendo finalmente à pergunta de pesquisa. Esses temas correspondem às etapas
de identificação do problema e consciência do problema, de acordo com a metodologia DSR.
É apresentada também a metodologia que norteou a execução desta pesquisa e de forma sucinta,
a aderência ao ao PPGEGC.

No capítulo dois é apresentada a revisão bibliográfica que norteou a busca pela solução
adotada nessa pesquisa e os trabalhos relacionados ao problema de pesquisa, correspondendo
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à etapa de Revisão Sistemática da Literatura da metodologia DSR. É apresentada também a
fundamentação teórica que embasou o projeto e criação do artefato, e são detalhados os principais
construtos utilizados na pesquisa, de forma a estabelecer uma nomenclatura adequada para o
diálogo que se segue, bem como as definições adotadas. Esses temas correspondem à etapa de
Identificação de Artefatos e Configuração das Classes de Problemas da metodologia DSR.

No capítulo três é apresentado com detalhes o processo de construção do Modelo de
Conhecimento baseado em tópicos (o artefato da pesquisa), desde a obtenção e tratamento
dos dados, até a montagem do modelo de tópicos. Essas etapas correspondem às etapas de
Proposição de um artefato para resolução de um problema específico, Projeto do artefato
selecionado e Desenvolvimento do artefato selecionado da metodologia DSR.

No capítulo quatro trata da discussão e dos achados da pesquisa, e equivale à etapa de
Avaliação do Artefato e Classificação do aprendizado obtido da metodologia DSR, trazendo
também elementos para a etapa de Comunicação dos Resultados.

No capítulo cinco são apresentadas as conclusões obtidas nessa pesquisa, efetuando-se
um resgate da pergunta de pesquisa e do problema de pesquisa, sendo discutida também a
possibilidade de generalização do artefato produzido para outras aplicações dentro da mesma
classe de problemas. Nesse capítulo são apresentadas as etapas de Conclusões eGeneralização
para a Classe de Problemas, trazendo-se também novos elementos à etapa de Comunicação
dos Resultados da metodologia DSR. Finalmente, são apresentadas propostas para trabalhos
futuros, complementando a etapa de Comunicação dos Resultados da metodologia DSR.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica utilizada na pesquisa, partindo-
se de uma revisão sistemática que procurou identificar as principais iniciativas científicas
nesse campo, bem como identificar trabalhos relacionados. Após, são detalhados os principais
conceitos associados à pesquisa, bem como o ferramental utilizado para construção do modelo
de conhecimento.

Em relação à metodologia de pesquisa DSR, as atividades realizadas neste capítulo
correspondem à etapa de Revisão Sistemática da Literatura e identificação de artefatos e
configuração das classes de problema.

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA

Na seção 1.2 foi apresentado detalhadamente o problema de pesquisa. A metodologia
DSR sugere que após a identificação do problema, o pesquisador deve calçar-se dos fundamentos
bibliográficos necessários para compreendê-lo, levantando o máximo de informações disponíveis
sobre o problema, seu contexto e suas causas. Tais questões podem ser respondidas através da
execução de uma revisão bibliográfica realizada sobre tema ou temas correlatos ao domínio do
problema.

Em pesquisas orientadas pela metodologia DSR a revisão sistemática pode contribuir
ainda para a busca e a identificação de artefatos que possam prover soluções para a classe de
problema identificada na pesquisa. Dessa forma, artefatos já existentes podem ser identificados
e adaptados para a pesquisa, inclusive com uso combinado para resolução de diferentes partes
do problema.

A revisão sistemática é também etapa fundamental para definir melhor as funcionalidades
pretendidas pelo artefato, bem como o seu desempenho e requisitos operacionais(DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015).

2.1.1 Computação e o Direito

Com foco no problema e nas suas características, foi conduzida uma revisão sistemática
preliminar com base na revisão de Faraco e Todesco (2018), para contextualização do cenário
científico e das pesquisas relacionadas aos possíveis artefatos computacionais para resolução
do problema, utilizando como ponto de partida os recentes avanços obtidos pela aplicação
de aprendizagem de máquina e de modelos probabilísticos nas mais diversas áreas. Para isto,
foram utilizadas combinações de termos comuns a este domínio, como “Artificial Intelligence”,
“Reasoning”, “legal”, “Judicial” e “Precedent”, submetidos às ferramentas de pesquisa dos
portais de periódicos científicos Scopus e Web of Science, considerando-se o período de 1987 a
2019.

Apesar do termo inteligência artificial ser bastante amplo, é um termo pouco específico,
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comumente associado a um conjunto de conceitos, métodos e técnicas e por isso a pesquisa
acabou por retornar poucos resultados. Por outro lado, utilizando-se termos muito específicos,
não seria possível garantir uma boa cobertura das pesquisas relacionadas a este campo. O campo
da inteligência artificial é em muitos sentidos um guarda-chuva para diversas abordagens, e está
bastante associado com os sistemas especialistas. Por conta disso, foi realizada nova pesquisa
nos portais de periódicos científicos Scopus e Web of Science, utilizando-se desta vez os termos
“Legal Expert System” e “Legal Expert Systems”. Como resultado desta nova consulta, foram
obtidos 49 no portal Scopus e 122 artigos no portal Web of Science. Após a análise dos resumos
e eliminação de artigos duplicados, foram incorporados 15 artigos à revisão.

2.1.2 Modelos e Aplicações de Referência

Em 1987, os pesquisadores Ashley e Rissland (1987) apresentaram o sistema HYPO,
um dos sistemas pioneiros na utilização de raciocínio baseados em casos para resolução de
questões legais. O sistema HYPO foi desenvolvido inicialmente para resolução de questões
envolvendo a lei de segredo comercial, e representou um marco na utilização do Raciocínio
Baseado em Casos (RBC) para este tipo de questão (ASHLEY; RISSLAND, 1987). Logo em
seguida, Ashley (1992) apresenta a utilização de RBC e suas implicações sobre os sistemas
especialistas. Segundo o autor, todo sistema de RBC emprega algum método de generalização,
indexando e a identificando casos relevantes do passado para a resolução de problemas atuais.
Os sistemas baseados em RBC utilizam basicamente dois métodos de inferência: restrição de
pesquisa traçando uma solução do passado, ou avaliando um caso comparando-o com um caso
passado. Os RBCs são classificados em cinco paradigmas: orientado-estatisticamente, baseado
em modelo, orientado ao design/planejamento, baseado em exemplos e baseado em precedentes
(ASHLEY, 1992).

O autor defende ainda que a utilização de RBC no campo de IA aplicada a lei pode
suplementar sistemas especialistas e melhorar suas habilidades de raciocinar sobre predicados
legais, resolver problemas eficientemente e explicar seus resultados, indicando ainda que o
RBC pode ser utilizado para transformar problemas mal estruturados em problemas melhores
estruturados, através da comparação de casos.

Seguindo a linha de criação de novas ferramentas, Ohtake et al. (1993) apresenta em
seu trabalho o HELIC-II, um sistema de raciocínio legal que utiliza máquina de inferência
paralela. O sistema utiliza duas camadas, retirando suas conclusões de um determinado caso
a partir das regras legais (lei) e dos precedentes judiciais (jurisprudência, casos antigos). O
sistema é composto por dois motores de inferência, sendo um utilizado para interpretação das
leis e outro utilizado para interpretação dos precedentes judiciais. Os motores de inferência
se complementam, e fornecem uma árvore de inferências que são usadas pelo HELIC-II para
argumentação (OHTAKE et al., 1993).

Dentre os modelos conceituais, Yang, Robertson e Lee (1995) propõem a criação de um
sistema que possa interpretar adequadamente a legislação mais subjetiva e menos prescritiva
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da Escócia (YANG; ROBERTSON; LEE, 1995). Já Wong e Tojo (1996) apresentam um novo
modelo para raciocínio legal, que utiliza bancos de dados dedutivos orientados a objeto e
teoria situacional para a criação de aplicações de conhecimento. O modelo formal apresentado
compreende um modelo de raciocínio legal (SM) e também um sistema de banco de dados
dedutivo orientado a objeto (QUIXOTE). Os autores demonstram como este modelo pode ser
utilizado na modelagem de aplicações de raciocínio legal complexas (WONG; TOJO, 1996).

Neste mesmo sentido, H. Prakken e G. Sartor (1996) apresentam um framework formal
para avaliar argumentos conflitantes, que utiliza uma linguagem própria (lógica/computacional),
capaz de representar negação fraca e negação explícita. Os conflitos entre argumentos são
decididos através de prioridades implementadas sobre as regras. Essas prioridades não são fixas,
mas derivadas de conclusões do próprio sistema. O trabalho proposto pelos autores complementa
as demais abordagens de IA (RBC e procedural) para resolução de questões legais (PRAKKEN,
H.; SARTOR, G., 1996).

Sobre o ponto de vista de otimização, Xu, Hirota e Yoshino (1999) utilizam lógica Fuzzy
para melhorar a implementação de sistemas de raciocínio baseado em casos, buscando resolver
questões relativas à incerteza da interpretação (XU; HIROTA; YOSHINO, 1999).

Hollatz (1999) também utiliza lógica Fuzzy e propõe dois modelos baseados em IA
para raciocínio legal. O primeiro é baseado em redes neurais, com o propósito de identificar
precedentes em danos imateriais, utilizando para esta finalidade decisões recentes da corte para
treinamento da rede. O segundo é baseado em lógica Fuzzy e é utilizado para validar as decisões
obtidas no primeiro sistema (HOLLATZ, 1999).

O contexto social e jurisprudencial é abordado porHafner e Berman (2002), que defendem
que um modelo robusto de RBC deve também considerar um contexto social e jurisprudencial
mais amplo, nos quais os precedentes legais são decididos. São analisados 3 aspectos do contexto
legal: Teleológico, que conecta os precedentes legais e os valores sociais, a relação temporal
entre o caso atual e os anteriores, e a postura processual dos casos. Os autores demonstram,
utilizando casos reais e um framework computacional, que a doutrina do stare decisis (fatos
similares conduzem a resultados similares) é relativa e sujeita ao contexto e outras influências
(HAFNER; BERMAN, 2002).

Com base na utilização de grafos, Branting (2003) propõe a utilização de um modelo ba-
seado em redução de grafos para precedentes, que demonstra que a relevância de um determinado
precedente para novos casos correlatos é determinada pela teoria na qual o precedente é decidido.
Apresenta também o GREBE, um programa que satisfaz essas condições (BRANTING, 2003).

Outra aplicação que merece destaque e é recorrente na literatura é o AGATHA (CHOR-
LEY; BENCH-CAPON, 2005), um software para automatizar o processo de construção de
teorias que podem ser utilizadas em ferramentas de RBC. Dado um determinado caso como
ponto de partida e um determinado número de casos de precedente, o software cria um espaço
para diálogo entre as partes.

Utilizando uma abordagem diferenciada, Carneiro et al. (2009) propõem a utilização de
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agentes inteligentes que colhem informações sobre precedentes e fornecem a seus utilizadores um
conjunto de possibilidades para um determinado caso. Os autores ainda apresentam a arquitetura
dos agentes inteligentes da aplicação UMCourt, com ênfase particular em determinado tipo
de agente que é capaz de aprender com novos casos de forma a enriquecer a sua base de
conhecimento (CARNEIRO et al., 2009).

Com o intuito de tirar proveito dos diversosmodelos já existentes, Gordon eWalton (2009)
apresentam uma extensa arquitetura computacional, baseada na biblioteca CARNEADES, para
integrar diversos modelos computacionais de esquemas de argumentação para criação e busca de
argumentos (GORDON; WALTON, 2009). O sistema de argumentação CARNEADES também
é utilizado por Ceci e Gordon (2012) para análise de jurisprudências, utilizando para isto um
conjunto de ontologias e um conjunto de precedentes de diversas instâncias. O sistema reconstrói
as decisões e interpretações legais dos magistrados, reconstruindo o caminho de raciocínio e
sugerindo possíveis interpretações diferentes e até mesmo divergentes (CECI; GORDON, 2012).

Os sistemas de argumentos também foram revisados por Bench-Capon et al. (2013), que
apresenta uma abordagem de contexto social similar a (HAFNER; BERMAN, 2002), com um
novo esquema de argumentos que trata de forma diferente o raciocínio sobre casos, utilizando
para isso as preferências entre valores sociais de decisões passadas, que podem ser utilizadas
como base em casos sem equivalência exata de precedentes (BENCH-CAPON et al., 2013;
HAFNER; BERMAN, 2002).

2.1.3 Releituras e Aperfeiçoamentos de Modelos Existentes

Henry Prakken e Giovanni Sartor (1997) propõem um método formal para representação
de precedentes que possam ser generalizados, refinando propostas antigas utilizadas em IA
aplicada à lei. Definem um protocolo formal dialético para disputas, no qual precedentes são
analisados (total ou parcialmente) quanto à sua analogia e quanto a sua distinção às questões
atuais, de forma a acrescentar novos fatos à questão tratada. No ano seguinte, apresentam a
proposta de modelagem do método formal explicitado anteriormente por Henry Prakken e
Giovanni Sartor (1997) e H. Prakken e G. Sartor (1998). Aleven (2003) destaca que apesar dos
inúmeros benefícios oferecidos pela plataforma CATO para instrução de advogados, ela não leva
em consideração a experiência normativa adquirida para organizar argumentos multi-casos, para
raciocinar sobre as diferenças significativas entre casos e para avaliar a relevância de determinado
precedente para um caso e por isto apresenta uma alternativa baseada nesta plataforma que oferece
uma análise mais integrada para resolver estas questões (ALEVEN, 2003).

No que pese a extensa utilização de RBC em grande parte das soluções apresentadas
Al-Abdulkarim, Atkinson e Bench-Capon (2015), Atkinson e Bench-Capon (2015) fazem uma
releitura do raciocínio baseado em precedentes, sugerindo que se vá além destes, observando re-
lações entre ocorrências, fatores, fatos e valores. Os autores apresentam também um comparativo
entre diversos sistemas de raciocínio legal, que empregam técnicas modernas como aprendizado
de máquina e algoritmos com Naive Bayes, IBP, AGATHA e ADF Refined, demonstrando que
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nos casos em que há precedentes estes algoritmos oferecem um desempenho muito melhor do
que aqueles que se baseiam somente em casos. Isso ocorre principalmente pelo fato de que na
ausência de precedentes, ocorre a aplicação direta da lei, sujeita à interpretação por parte do
órgão julgador. São apresentadas também algumas considerações futuras sobre a utilização de
fatos ao invés de fatores (AL-ABDULKARIM; ATKINSON; BENCH-CAPON, 2015).

Rigoni (2015), trata de teorias baseadas em regras não monotônicas para raciocínio
judicial, oferecendo melhorias sobre as teorias de Horty e Bench-Capon. As melhorias ocorrem
no sentido de revelar interconexões entre teorias formais de raciocínio judicial e a jurisprudência,
no que diz respeito ao ratio decidendi (razão de decidir) e obiter dicta (decisão não vinculante)
(RIGONI, 2015).

2.1.4 Estudos Comparativos

Dentre os estudos comparativos, destacam-se estudos sobre desempenho de mecanismos
de IA para resolução de conflitos (ASHLEY; BRUNINGHAUS, 2003; WOERNER et al.,
1999). No estudo comparativo desenvolvido por Woerner et al. (1999), são realizados testes
sobre ferramentas de raciocínio legal utilizando para isto três métodos diferentes de avaliação:
Redes Bayesianas, Lógica Difusa e Redes Neurais. Os três métodos são aplicados sobre um
mesmo problema de raciocínio legal, de forma a possibilitar o estudo comparativo. A base de
conhecimento utilizada pelos três métodos é a mesma, de forma a criar um cenário imparcial
para avaliação de cada um dos métodos. Como resultado, o sistema que utilizava lógica difusa
superou os demais sistemas reproduzindo a opinião de um advogado especializado em 99%
dos casos, apesar de necessitar de um maior esforço para construção do banco de regras. A
rede neural também obteve um desempenho significativo, com um esforço menor (WOERNER
et al., 1999). Já Ashley e Bruninghaus (2003) apresentam um estudo comparativo entre o uso
de IBP (Issue-based Prediction) e o algoritmo de predição do CATO, no qual os conceitos
legais são difundidos de muitas maneiras. Os autores concluem que a utilização de conceitos
legais intermediários melhora sensivelmente a acurácia dos algoritmos de predição analisados
(ASHLEY; BRUNINGHAUS, 2003).

Ashley (2002) também oferece um estudo para avaliação e comparação entre os modelos
jurisprudenciais de direito e o modelo CATO, um ambiente de instrução computadorizado que
utiliza inteligência artificial, onde estudantes de direito podem testar hipóteses legais contra um
banco de dados de casos legais. O sistema é capaz de gerar múltiplas interpretações para os casos
e ajudar na argumentação (ASHLEY, 2002).

2.1.5 Limitações dos modelos

Um dos principais problemas enfrentados nos sistemas baseados em RBC é o da indeter-
minação, tema amplamente abordado por D.H. Berman e C.D. Hafner (1987), quando existem
argumentos sólidos e legalmente aceitáveis que suportem as duas partes em um litígio, em
geral em função de legislação conflitante ou vaga. Há um impacto grande sobre os modelos
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lógicos utilizados para estabelecer o raciocínio e prover argumentos, uma vez que há argumentos
válidos para as duas partes. Os autores demonstram que um sistema de raciocínio legal deve ser
capaz de raciocinar sobre as regras (leis) e também criar argumentos sobre argumentos, o que
geralmente não é considerado na concepção de sistemas lógicos. Concluem que, apesar da lógica
ser o principal componente da maioria dos argumentos legais, ela não é capaz de representar
naturalmente o processo como um todo (BERMAN, D.; HAFNER, C., 1987).

Uma outra análise importante que deve ser realizada no uso de casos existentes e
jurisprudências é a questão do enfraquecimento dos precedentes ao longo do tempo, em função
de mudanças na legislação e na própria jurisprudência, e os impactos deste tipo de alteração
nos sistemas que utilizam raciocínio baseado em caso. Este assunto é discutido no trabalho de
Donald H. Berman e Carole D. Hafner (1995).

Sob o ponto de vista da argumentação, Bench-Capon e Dunne (2007) apresentam um
extenso trabalho sobre o tema, tratando especialmente da argumentação envolvendo questões
relativas ao raciocínio baseado em casos (Bench-Capon & Dunne, 2007).

Verheij (2008) busca estabelecer e descrever as relações lógicas que podem ser encon-
tradas entre os dois tipos de abordagem legal: legislação e precedentes (VERHEIJ, 2008), e
novamente Bench-Capon (2017) aborda o legado do sistema HYPO , inicialmente apresentado
por Ashley e Rissland (1987) e sua influência sobre o campo da Inteligência Artificial (IA) e da
lei. O autor discorre sobre diversos outros artigos, já citados nessa revisão, e apresenta teorias
que são derivadas de críticas ao próprio HYPO (BENCH-CAPON, 2017; ASHLEY; RISSLAND,
1987).

Os modelos que utilizam RBC são de maneira geral compostos por regras e precedentes.
Em debate recente, questionou-se se tal raciocínio está mais associado à aplicação de regras ou à
analogia de casos, concluindo-se que houve uma transição do emprego da analogia para utilização
de regras. Mesmo as abordagens que utilizam analogias o fazem através de sua representação
por meio de um conjunto de fatores, não considerando analogias entre elementos constituídos
por fatos peculiares a casos particulares. Dessa forma, embora seja possível construir ontologias
específicas para modelar casos passados, a capacidade de se executar raciocínio por analogia
em situações novas é, e provavelmente permanecerá, inviável (ATKINSON; BENCH-CAPON,
2019).

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS

No decorrer de 32 anos, as pesquisas científicas que utilizam modelos de IA aplicados
ao domínio legal parecem ter se restringido ao uso de raciocínio baseado em caso (12 dos
43 trabalhos), ontologias e alguns modelos teóricos (9 dos 43 trabalhos) para solucionar os
problemas complexos do direito. Essas abordagens apresentam dificuldades para generalização
do conhecimento para novos casos (ATKINSON; BENCH-CAPON, 2019), e possuem um grau
considerável de indeterminação (BERMAN, D.; HAFNER, C., 1987; PRAKKEN, H.; SARTOR,
G., 1996; XU; HIROTA; YOSHINO, 1999; WOERNER et al., 1999; AL-ABDULKARIM;
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ATKINSON; BENCH-CAPON, 2015; RIGONI, 2015, 2018; ATKINSON; BENCH-CAPON,
2019), sendo mais úteis para construção de ferramentas para aprendizado ou para compreensão
de casos já concluídos.

A realidade do Judiciário Brasileiro porém, é diferente. O Brasil possui em tramitação
mais de 100 milhões de processos, um conjunto de leis complexo, e um sistema processual
baseado em civil law, no qual são utilizadas leis positivadas, e os precedentes tem o papel
secundário de fundamentação, diferente de grande parte das pesquisas apresentadas.

A concepção de um sistema de conhecimento para o Judiciário Brasileiro deve considerar
algumas questões importantes, entre elas: a) o volume, já que a quantidade de processos
apresentados anualmente ao Judiciário é próxima a 27 milhões (CNJ, 2019); b) as possibilidades
de recurso, uma vez que todo processo pode potencialmente utilizar todas as instâncias legais, o
que traz uma grande quantidade de sentenças de segundo grau (acórdãos); c) a complexidade da
legislação, que é extensa e muitas vezes ambígua; d) a variabilidade da lei, objeto de frequentes
mudanças, inclusive sob o ponto de vista constitucional, com quatro constituições promulgadas
em 86 anos (BRASIL, 1934, 1946, 1967, 1988); e e) a complexidade e ambiguidade inerente a
própria língua portuguesa.

Considerando a complexidade do direito e as indeterminações levantadas pelos autores
no campo do raciocínio baseado em casos, parece importante que se busque uma abordagem
mais pragmática, que permita utilizar o conhecimento já existente para criação de novo conheci-
mento, subsidiando o operador do direito em sua análise, mas deixando para este profissional a
responsabilidade da decisão.

Nesse contexto, uma das técnicas que tem ganhado atenção recentemente é a modelagem
de tópicos.

Osmodelos de tópicos são capazes de fornecer uma base sólida para tarefas como a análise
exploratória de grandes conjuntos de documentos através da exploração de seu corpus (MIMNO;
MCCALLUM, 2007), classificação e comparação de grandes corpora de documentos de acordo
com o seu conteúdo (TOWNE; ROSÉ; HERBSLEB, 2016), recuperação de informação (GUPTA
et al., 2017) e sumarização automático de documentos (WANG; ZHOU, 2010; KANAPALA;
PAL; PAMULA, 2019) entre outras.

No domínio legal, os modelos de tópicos também têm sido utilizados em pesquisas
recentes (BERGSTROM; BROWER; MEYERS, 2014; ŁOPUSZYŃSKI, 2014; KIM; XU;
GOEBEL, 2015; ISLAM et al., 2016; WANG; GE et al., 2017; GUPTA et al., 2017; PANAGIS;
SAKKOPOULOS, 2017; CHARTRAND; CHEUNG; BOUGUESSA, 2017; LEIBON et al.,
2018; STINE; AGARWAL, 2019; XU; HE et al., 2019; RICE, 2019)

2.3 DIREITO E O PROCESSO JUDICIAL

O termo sociedade deriva do latim societas, que significa companhia ou seja, uma
associação amistosa com outros. Apesar de toda a complexidade envolvida nessa associação
(neste caso, de pessoas), a qual tem sido objeto de observação e estudo pelas ciências humanas e
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sociais, é possível definir de uma maneira muito simplificada que uma sociedade consiste em um
grupo de pessoas vivendo juntas e em uma comunidade organizada, de maneira a compartilhar,
na maior parte das vezes, interesses e preocupações mútuas sobre objetivos em comum.

Presume-se que o compartilhamento de interesses e preocupações por parte dos inte-
grantes destes grupos parte do princípio de que existe um determinado grau de identificação de
hábitos, costumes e ideias entre estes, até o limite da individualidade e complexidade de cada ser
humano. Apesar deste suposto alinhamento de ideias, muitas vezes as necessidades e vontades
individuais superam sobremaneira a disponibilidade de recursos, criando divergências entre
interesses comuns, o que acaba por dar origem a controvérsias, fruto de pretensões contrapostas
(GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010).

Essas controvérsias, que ocorrem desde o princípio da humanidade, de uma forma ou
outra acabam gerando tensão e desequilíbrio nas relações entre indivíduos de mútuo convívio,
impactando em seu cotidiano, necessitando em algum momento de adequado saneamento, ou
solução.

2.3.1 A humanidade e os conflitos: da autotutela à tutela do estado

O meio mais primitivo para solução de conflitos é a chamada autotutela, na qual o
indivíduo busca a resolução deste conflito através de seus próprios meios. Segundo Grinover,
Cintra e Dinamarco (2010, p.27), “quem pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de
obter, haveria de, com sua própria força e na medida dela, tratar de conseguir, por si mesmo, a
satisfação de sua pretensão”, ou seja, utilizar de sua própria força para obter para si a vantagem
em um determinado conflito.

Esse tipo de tutela só ocorria por que nestas fases mais primitivas da civilização, inexistia
um Estado suficientemente forte para superar os ímpetos individualistas dos homens e impor o
direito acima da vontade dos particulares (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010). Esse
regime, utilizado por muito tempo, remete ao código de Hamurabi, que consagrou a chamada
Lei do Talião - “olho por olho, dente por dente” - permitindo uma reação de mesma medida
àquele que se sentisse lesado por outro indivíduo, sendo utilizada principalmente como meio de
repressão aos atos criminosos.

Contudo, a utilização da autotutela como meio de solução para controvérsias acabava
por não trazer justiça, e sim a preponderância dos interesses dos mais fortes, mais astutos ou
mais ousados sobre os mais fracos ou mais tímidos, em um regime baseado essencialmente
na vingança. São características desse tipo de regime a ausência de um juiz distinto das partes
e a imposição da decisão por uma das partes a outra. Como consequência deste viés nefasto
e destrutivo, este regime foi gradativamente sendo substituído por outros métodos de solução
de conflitos, como por exemplo a autocomposição, que se baseava na desistência (renúncia à
pretensão), submissão (renúncia à resistência oferecida à pretensão) e transação (concessões
recíprocas), que ainda assim, são soluções parciais, dependentes da vontade de uma das partes
(GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010).
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Com o tempo, passou-se ao emprego de árbitros imparciais (em tese) que baseavam as
suas decisões em padrões que estavam em conformidade com a convicção coletiva e os costumes
de determinada época ou região. A esses árbitros, cabia o exercício da jurisdição, a exemplo
do que acontecia na Roma antiga, onde cabia ao pretor 1 decidir sobre as causas, tarefa que foi
posteriormente assumida pelo Estado posteriormente (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO,
2010).

Com o Estado ganhando força e organização, passou a ser sua atribuição o exercício da
jurisdição, um modelo que permanece até os tempos atuais. A autotutela ainda hoje constitui
crime, previsto no artigo 345 do Código Penal brasileiro: “exercício arbitrário das próprias
razões - fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo
quando a lei o permite.” (BRASIL, 1940), e foi praticamente extinta, persistindo de maneira
velada para alguns que vivem à margem das leis, ou de outras formas, como as complexas
relações entre países com diferente poderio econômico e militar, onde o país mais fraco acaba
subjugado ou a mercê de acordos comerciais desfavoráveis.

2.3.2 Jurisdição

No mundo moderno, onde o Estado exerce a função de pacificador, é importante definir
o conceito de jurisdição. De uma forma resumida, podemos definir jurisdição como a atividade
mediante a qual os juízes estatais examinam as pretensões e resolvem os conflitos. Segundo
Grinover, Cintra e Dinamarco (2010, p.44):

“Na jurisdição, cuida o Estado de buscar a realização prática daquelas normas em
caso de conflito entre pessoas - declarando, segundo o modelo contido nelas, qual é
o preceito pertinente ao caso concreto (processo de conhecimento) e desenvolvendo
medidas para que esse preceito seja realmente efetivado (processo de execução)”.

2.3.3 O Processo Judicial

Com a consolidação do Estado, este passou a ser o principal responsável por exercer a
função jurisdicional, e com isso, exercer a sua função de pacificador das lides. Segundo Grinover,
Cintra e Dinamarco (2010, p.46):

“Caracterizada a insatisfação de alguma pessoa em razão de uma pretensão que não
pôde ser, ou de qualquer modo não foi satisfeita, o Estado poderá ser chamado a
desempenhar a sua função jurisdicional; e ele o fará em cooperação com ambas as
partes envolvidas no conflito ou com uma só delas (o demandado pode ficar revel),
segundo um método de trabalho estabelecido em normas adequadas. A essa soma de
atividades em cooperação e à soma de poderes, faculdades, deveres, ônus e sujeições
que impulsionam essa atividade dá-se o nome de processo.”

Ou seja, o processo é o "instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam
para pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir o preceito
1 Um dos títulos concedidos pelo governo da Roma Antiga a homens que atuavam em duas diferentes funções

oficiais, como por exemplo, no julgamento de causas. De certa forma, equivalente à figura do magistrado no
direito moderno.
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jurídico pertinente a cada caso que lhes é apresentado em busca de solução" (GRINOVER;
CINTRA; DINAMARCO, 2010, p.29).

Para Rodrigues e Avelar Lamy (2018, p.39), “o processo é o instrumento que possibilitará
a formulação da regra jurídica para o caso concreto, como consequência da dialética desenvolvida
pelas partes e coordenada pelo juiz” (RODRIGUES; AVELAR LAMY, 2018).

Uma das teorias aceitas para caracterização do ordenamento jurídico é a teoria dualista
(CHIOVENDA, 2000). Nesta, o ordenamento jurídico divide-se em direito material, que traz
as regras abstratas para resolução de conflitos e que se tornam concretas no momento em
que se realiza um fato que se enquadra dentro de sua predições, e em direito processual, que
é o mecanismo pelo qual o direito subjetivo é aplicado sobre um determinado caso concreto
(RODRIGUES;AVELARLAMY, 2018, p.40). Já Grinover, Cintra eDinamarco (2010) ressaltam
que:

“O que distingue fundamentalmente o direito material e o direito processual é que
este cuida das relações dos sujeitos processuais, da posição de cada um deles no
processo, da forma de se proceder aos atos deste - sem nada dizer quanto ao bem da
vida que é o objetivo do interesse primário das pessoas (o que entra na órbita do direito
substancial).”

Dessa forma conclui-se que o Estado, que possui a prerrogativa de arbitrar os conflitos
que lhe são demandados por seus cidadãos, deve conhecer do caso concreto, ou seja, verificar
quais preceitos norteiam a resolução de determinada lide que lhe é demandada, estabelecendo
medidas para que tais preceitos sejam devidamente efetivados e o conflito pacificado.

Entende-se ainda que o direito processual é, por sua vez, o ramo da ciência jurídica que
estuda e regulamenta o exercício da função jurisdicional pelo Estado.

2.3.4 A formação do Processo

Segundo Dinamarco e Lopes (2016), o processo se forma a partir do momento em que
o demandante apresenta ao poder Judiciário uma pretensão de resolução de um conflito, uma
“busca de reconhecimento ou satisfação”. A formalização dessa demanda se dá então por meio da
petição inicial, entregue ao Poder Judiciário, na qual é solicitada a tutela jurisdicional a partir de
uma pretensão do demandante, no sentido de uma “exigência de subordinação de um interesse
alheio ao interesse próprio”(DINAMARCO; LOPES, 2016, p.171).

2.3.5 A Petição Inicial

O ponto de partida para os processos de cunho cível é a petição inicial. Nela são apre-
sentados os diversos elementos que servirão para contextualizar e definir o conflito estabelecido.
Tais elementos devem conter as variáveis necessárias para que o juízo possa analisar determinado
caso, e com base nas regras e procedimentos legais, decidir sobre a demanda pretendida.

Anatomia de uma petição inicial no processo comum segue o disposto no artigo nº 319
do código de processo civil (BRASIL, 2015):
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I. O juízo a que é dirigida (art. 319, I);

II. Os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o endereço
eletrônico (art. 319, II);

III. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III);

IV. O pedido com as suas especificações (art. 319, IV);

V. O valor da causa (art. 319, V);

VI. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, VI);

VII. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (art. 319, VII);

Os elementos apresentados neste documento devem permitir ao juízo verificar a relação
entre o caso concreto apresentado e o regramento ou legislação vigente associada àquela demanda.

Entre os elementos que compõem a petição inicial, destacam-se principalmente:

1. Os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número
de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico (art. 319, II);

2. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III);

3. O pedido com as suas especificações (art. 319, IV);

Do ponto de vista da análise jurídica da peça, não há dúvida de que os fatos, os
fundamentos jurídicos e o pedido são elementos essenciais para avaliação da lide.

Segundo Santos (2017), os fatos são a narrativa daquilo que ocorreu ou ainda está
ocorrendo. Já os fundamentos jurídicos estabelecem uma relação entre o fato narrado e o direito.
O pedido é a manifestação da pretensão da parte (SANTOS, 2017).

No Brasil, predomina a teoria da Substanciação da causa de pedir, ou seja, os fatos
narrados sobrepõem-se ao direito subjetivo violado. Desta forma o juiz pode acolher o pedido
do autor baseado em fundamentação jurídica diversa daquela apresentada em seu pedido, afinal,
segundo já exposto por (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010) “. . . os fundamentos
jurídicos do pedido também integram a causa de pedir (CPC, art., 282, inc. III) mas não
vinculam o juiz, o que é inerente ao sistema da substanciação, adotado no direito processual
brasileiro”. (pág. 285. Instituições do Direito Processual Civil. V. III). Logo, predomina a ideia
de que o juiz conhece o direito (Juria novit curia).

A causa de pedir, ou causa petendi é umdos elementosmais complexos emais importantes
que compõe a petição inicial. É também uma premissa vinculada ao pedido, sendo constituída da
narrativa dos fatos alegados pelo autor da demanda e do enquadramento desta em uma categoria
jurídico-material. Pode ser dividida em causa de pedir remota, ou fática, e causa de pedir próxima,
ou jurídica.

Para Santos (2017) “O fato é o que se denomina causa remota e constitui a narração daquilo
que ocorreu ou está ocorrendo, com as necessárias circunstâncias de individualização[. . . ]”, ou
seja, a causa remota é o relato do autor que apresenta os fatos e o contexto nos quais teve a
sua pretensão resistida. A causa próxima, por sua vez, está associada aos “[. . . ]fundamentos



Capítulo 2. Fundamentação Teórica 43

jurídicos vem a ser a própria demonstração de que o fato narrado pode ter consequências, das
quais se pode concluir a existência de uma ou mais pretensões” (SANTOS, 2017).

Já Neves (2016), esclarece que “Enquanto a causa de pedir fática diz respeito à descrição
dos fatos que interessam ao julgamento da causa, a causa de pedir jurídica concerne à criatividade
que o operador do direito necessita demonstrar para melhor fundamentar o seu pedido[. . . ]”
(NEVES, 2016).

2.3.6 O Acórdão

Os conflitos são apresentados à Justiça, aquela que possui a Jurisdição, com o único
propósito de se buscar sua pacificação ou resolução, com o restabelecimento daquilo que é
entendido por suas partes como o que é de direito. Nesse sentido, tão importante quanto a
apresentação da demanda em si pelas partes é o papel da corte que a recebe, que possui o papel
de decidir sobre a lide, com o estabelecimento de uma decisão, representada formalmente por
uma sentença.

Dentro do que estabelece o Novo Código de Processo Civil (NCPC), a sentença não
necessariamente representa a decisão final sobre a demanda, uma vez que estão disponíveis às
partes diversos recursos. Nesses casos, é acionada a segunda instância de julgamento, onde os
pronunciamentos são realizados por um colegiado, que pode ser representado por uma Turma,
Câmara, Grupo de Câmaras, Seção, Órgão Especial, Corte Especial ou Tribunal Pleno Souza
(2015).

Os colegiados possuem papel importante no direito, já que suas decisões sãomais robustas
do que aquelas realizadas em primeira instância, e costumam ser utilizadas como jurisprudência
para o julgamento de novos casos. Nesse sentido, o NCPC, em seu art. 204, estabelece que o
“acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos Tribunais” (BRASIL, 2015).

Marinoni (2015, p.250) observa que o acórdão é a formalização de uma decisão já tomada
pelo órgão do tribunal:

“Assim, acórdão vem de acordo entre os juízes, desembargadores ou Ministros que
compõemoórgão fracionário ou especial de determinado tribunal.A rigor, o julgamento
é anterior ao acórdão, que não passa da forma escrita que recebe a decisão do órgão
do tribunal já tomada.”

Desse modo, o acórdão é então fruto de um acordo entre os integrantes de determinado
colegiado, que semanifestam sobre determinado tema ou questão, formalizando a decisão tomada
em um documento. Os acórdãos possuem sempre caráter decisório, e no caso de prejuízo às
partes, são impugnáveis mediante recurso próprio (SOUZA, 2015).

O Art. 489 do código de processo civil (BRASIL, 2015) estabelece seus elementos
essenciais:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;



Capítulo 2. Fundamentação Teórica 44

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar
sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais
da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé

2.3.7 A Jurisprudência

Segundo Neves (2016), a Jurisprudência “[. . . ] é o resultado de um conjunto de decisões
judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais. É formada
por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões
do decidir em outros processos, e de meras decisões.” Ou seja, um conjunto de decisões e das
interpretações utilizadas como razão de decidir nos tribunais superiores, adaptando as normas
às situações de fato.

Embora possa parecer em uma primeira análise que o uso de jurisprudência aproxima o
sistema jurídico brasileiro aoCommon Law, não é o que acontece. Assim é necessário estabelecer
aqui uma diferenciação entre precedente e jurisprudência.

No direito brasileiro o sistema utilizado é o de civil law, diferentemente de outros
sistemas judiciais, como o sistema anglo-saxão, onde prevalece o uso da common law (CASTRO;
GONÇALVES, 2012).Os sistemas que utilizamaCommonLaw são baseados predominantemente
em costumes e na aplicação do direito por meio do uso de precedentes, que podem ter inclusive
caráter vinculante. Já os sistemas baseados em direito romano-germânico Civil Law como é o
caso do Brasil, utilizam leis positivadas e codificadas, ou seja, a aplicação do direito é realizada
com base no texto da lei. Nessa lógica, portanto, a jurisprudência diferencia-se do precedente
quanto à sua finalidade, apoiando as decisões, mas não em caráter vinculante.

Embora ambos sejam frutos da jurisdição, a jurisprudência está relacionada a todo um
conjunto decisório utilizado para fundamentar e dar consistência à aplicação da lei, reduzindo as
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incertezas. Já o precedente é tão somente um julgado utilizado como paradigma de fundamentação
para julgados posteriores (NEVES, 2016).

Nesse sentido, o precedente é qualquer julgado utilizado como fundamento para um
julgamento posterior, conforme explica Neves (2016, p.1793): “Dessa forma, sempre que um
órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão,
empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada
um precedente.”

A jurisprudência, por vez, é genérica e tem caráter abstrato, sendo representada por
um conjunto de decisões judiciais proferidas pelos tribunais, com mesmo sentido e sobre a
mesma matéria, como explica Peixoto (2016) “A diferenciação é essencialmente quantitativa,
já que a utilização do termo precedente faz referência a uma decisão relativa a um caso
particular, enquanto na utilização de jurisprudência essa referência se dirige a uma pluralidade,
frequentemente bastante ampla, de decisões relativas a vários e diversos casos concretos”

2.3.8 O processo judicial como um Sistema

O processo judicial, como apresentado, pode ser definido como o “instrumento por meio
do qual os órgãos jurisdicionais atuam para pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os
conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente a cada caso que lhes é apresentado em
busca de solução” (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010, pag. 26) ou seja, uma forma
sistemática de se conduzir um determinado conflito entre duas partes, ao fim do qual é proferida
uma decisão sobre o direito de pessoa ou propriedade, por aquele que exerce a jurisdição.

Diante de todos os conceitos apresentados, o conflito pode ser tratado, por analogia,
como um sistema em que as entradas são pretensões legítimas não atendidas, o mecanismo é
o processo judicial, e a saída é a sua pacificação, ou seja, um sistema no qual determinadas
pretensões não atendidas (entradas) são submetidas a um processo judicial (mecanismo), que
seguindo determinadas regras e condições, resulta em uma pacificação (saída).

Comomecanismo desse sistema, o processo possui uma determinada sequência de passos
e de requisitos para que, a partir de determinada contenda se obtenha como resultado a saída
segundo este conjunto de regras. A estes passos, dá-se o nome de direito processual. “...chama-se
direito processual o complexo de normas e princípios que regem tal método de trabalho, ou seja,
o exercício conjugado da jurisdição pelo Estado-juiz, da ação pelo demandante e da defesa pelo
demandado” (GRINOVER; CINTRA; DINAMARCO, 2010, p.45).

Um exemplo dessa sequência de passos que está relacionada às demandas de cunho civil
no direito é apresentado na figura 4.

2.3.9 O processo eletrônico

O poder Judiciário tem como função jurisdicional primária a resolução de conflitos, o
que é a sua razão de ser. Dentre os princípios fundamentais do direito, está o da celeridade
processual, que “visa que o resultado útil do processo somente será alcançado se concluído em um
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Figura 4 – Fluxo do Procedimento Ordinário.
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lapso temporal razoável e solucionando o conflito” (OLIVEIRA, 2015). Devido a complexidade
inerente às demandas de resolução de conflitos que são impostas ao Poder Judiciário, por mais
que se busque a celeridade há que se compreender que, para que se observe a segurança jurídica,
existe uma morosidade inerente ao rito processual, decorrente da necessidade de formalização
de seus atos.

Buscando a modernização dos julgamentos e aumento da eficiência do Judiciário e
demais órgãos relacionados, foi criada em 2006 a Lei nº 11.419/06 que tratava da informatização
do processo judicial, ou processo eletrônico, trazendo inclusive modificações no Código de
Processo Civil, especificamente em seus artigos 38, 154, 164, 169, 202, 221, 237, 365, 399, 417,
457 e 556 (DUTRA e MACHADO, 2008). Com a publicação da Lei nº 11.419/06, permitiu-se
aos órgãos do Poder Judiciário o desenvolvimento e a utilização de sistemas eletrônicos para
processamento de ações judiciais:

“Art. 8º Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de
processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais,
utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de
redes internas e externas.

Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados
eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 9ºNo processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da
Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” (Lei 11.419/06,
Art. 8º)
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Apesar da publicação da referida Lei ter ocorrido somente em 2006, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, e subsidiariamente a Justiça Federal de Primeiro grau em Santa Catarina,
adotaram oficialmente a utilização do processo eletrônico já em 2004, cerca de dois anos antes
da publicação da Lei, por força da Resolução nº 13, de 11 de março de 2004 (TRF4, 2004),
e posteriormente estendendo sua utilização aos Juizados Federais, Turmas Recursais e Turma
Regional de Uniformização, através da Resolução nº 75, de 16 de novembro de 2006 (TRF4,
2006).

Em 2009 foi disponibilizada a segunda versão da ferramenta de processo eletrônico
judicial da 4ª Região (eproc v2), que então passou a ser utilizado em todas as competências e
graus de jurisdição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Seções Judiciárias do Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Em 2016, o número de processos eletrônicos registrados
no sistema de processos eletrônicos da 4ª Região ultrapassou a marca de 4 milhões, e o índice de
digitalização de processos atingiu a sua totalidade, não restando mais processos em meio físico
(papel).

2.4 A JUSTIÇA FEDERAL BRASILEIRA

O surgimento da Justiça Federal (JF) no Brasil remonta à época da Proclamação da
República. Poucos meses após o encerramento da monarquia parlamentar, que deu lugar à
república presidencialista, e como decorrência da necessidade de organização do estado de
forma federativa, foi criada a JF, através do decreto n.º 848 de 11 de outubro de 1890, de forma
que a instituição teria legitimidade para julgar as causas nas quais a União possuía interesse.
Inicialmente, a JF era composta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelos chamados juízes
seccionais, na proporção de um para cada estado, indicados pelo presidente da república e
investidos em seu cargo de forma vitalícia. Além destes, havia previsão para juízes substitutos,
com mandatos de 6 anos, também nomeados pelo Presidente da República (GONÇALVES,
2014).

Esse modelo se concretizou com a promulgação da primeira Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil, em 24 de fevereiro de 1891, que estabelecia em seus artigos 60, 61 e
62 as atribuições dos juízes e Tribunais Federais (BRASIL, 1891), sendo regulado posteriormente
pela lei de n.º 221, de 20 de novembro de 1894, que estabelecia as competências deste novo
ramo do Poder Judiciário fundamentadas sobremaneira na proteção de direitos contra o abuso
de poder e das ilegalidades administrativas em geral. Nesta mesma lei, determinava o artigo 13:
“Os juízes e tribunais federais processarão e julgarão as causas que se fundarem na lesão de
direitos individuais por atos ou decisões das autoridades administrativas da União.”(BRASIL,
1894)

Posteriormente, no ano de 1937 e durante o governo do então presidente Getúlio Vargas,
a JF foi extinta, apesar dos nítidos avanços obtidos, sobretudo no aperfeiçoamento da divisão
de competências entre a JF e as Justiças Estaduais (BRASIL, 1934) quando da promulgação da
Constituição da República de 16 de julho de 1934. Foram mantidos nessa época somente o STF,
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os juízes e Tribunais dos Estados, e os juízes e Tribunais Militares (GONÇALVES, 2014).
Com a saída de Getúlio Vargas do governo em 1945, elaborou-se nova Constituição,

promulgada em 18 de setembro de 1946, onde foi restabelecida a figura da JF apenas em
sua segunda instância, através da criação do Tribunal Federal de Recursos (TFR). Devido à
omissão do texto em relação à regulação, ao funcionamento e às atribuições da primeira instância
(BRASIL, 1946), a jurisdição federal de primeiro grau passou a ser exercida pelos juízes dos
Estados, de forma que somente os recursos das decisões proferidas em primeiro grau eram
julgados pelo TFR, de maneira semelhante ao que continua sendo praticado na atualidade em
questões que envolvem delegação de competência federal, e também em causas previdenciárias
e de execução fiscal (GONÇALVES, 2014).

Após um hiato de 28 anos de sua dissolução, a primeira instância da Justiça Federal voltou
a existir por meio do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965 (BRASIL, 1965). A previsão
constitucional foi regulamentada por meio da Lei 5.010. de 30 de maio de 1966, conhecida
posteriormente como “Lei Orgânica da Justiça Federal” (BRASIL, 1966), que permanece em
vigor até os dias atuais, com algumas alterações. Posteriormente, a Constituição Federal de 1967
(BRASIL, 1967), e a Emenda Constitucional de Nº 1, de 17 de outubro de 1969 (BRASIL,
1969) definiram que o Poder Judiciário da União seria exercido pelo Supremo Tribunal Federal,
Tribunais Federais de Recursos e por juízes federais que seriam recrutados por meio de concurso
público.

Encerrado o regime militar e convocada a Assembleia Nacional Constituinte, a extinção
da Justiça Federal voltou à pauta de discussões, optando o constituinte de 1988 por manter
o modelo criado pela Lei 5.010/66, com alterações, como a extinção do Tribunal Federal de
Recursos e a criação de cinco Tribunais Regionais Federais, com sede nas cidades de Brasília
(1ª Região), Rio de Janeiro (2ª Região), São Paulo (3ª Região), Porto Alegre (4ª Região) e Recife
(5ª Região).

Após a Constituição Federal de 1988, o Judiciário Brasileiro passou a ter a sua estrutura
como apresentado na figura 5.

2.4.1 A Justiça Federal de Santa Catarina

A JFSC é o órgão federal responsável pela jurisdição federal de primeira instância,
atuando conjuntamente com a Justiça Federal do Paraná, Justiça Federal do Rio Grande do Sul
e o Tribunal Regional Federal da 4ª região. Administrativamente, está subordinada ao TRF4,
conforme apresentado na figura 6.

Suas competências são reguladas conformeo artigo 109 daConstituiçãoFederal (BRASIL,
1988):

“Art. 109. Aos Juízes Federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência,
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
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Figura 5 – Estrutura do poder Judiciário Brasileiro.
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Fonte: Fonte: O autor (2019).

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou
pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou
organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas
as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada
a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou
reciprocamente;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei,
contra o sistema financeiro e a ordem econômico financeira;

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o cons-
trangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra
jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos tribunais federais; IX - os crimes cometidos a
bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de
carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação,
as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.” (BRASIL, 1988)

2.4.2 Planejamento Estratégico da Justiça Federal

A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo III e artigos 92 a 126, regulamenta
o funcionamento do Poder Judiciário estabelecendo também as relações entre os órgãos que
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Figura 6 – Estrutura da Justiça Federal na 4ª Região
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Fonte: Fonte: O autor (2019).

o compõem (BRASIL, 1988). Para melhor compreender de que forma é implementado o
planejamento estratégico da Instituição, é necessário definir previamente a competência do CNJ
e do CJF uma vez que estes dois órgãos influenciam diretamente neste processo.

A competência do CNJ é dada pelo Art. 103-B da Constituição Federal de 1988, que em
seu § 4º especifica que “ Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira
do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. . . ” (BRASIL, 1988,
Art. 103-B, § 4). Já o artigo 105 especifica que o CJF, órgão vinculado ao STF, tem a competência
de realizar o controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, “cabendo-lhe exercer,
na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão
caráter vinculante” (BRASIL, 1988, Art. 105, parágrafo único, inc. II). Além disto, a resolução
313 de 2014 estabelece que compete ao CNJ coordenar o planejamento e a gestão estratégica do
Poder Judiciário (CJF, 2014b).

O mapa estratégico da JF, disponibilizado pelo CJF, dispõe sobre a sua missão, visão
e valores. Para o sexênio 2015-2020, a missão da JF é “Garantir à sociedade uma prestação
jurisdicional acessível, rápida e efetiva” (CJF, 2014c). Tal missão se apoia em valores como a
ética, respeito à cidadania e ao ser humano, responsabilidade ambiental, transparência, qualidade
e inovação, como pode ser verificado na figura 7.

A figura 7 apresenta o Mapa estratégico da Justiça Federal, trazendo os macrodesafios
estabelecidos, a missão, a visão e valores da Instituição:
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Figura 7 – Mapa estratégico da Justiça Federal.

Fonte: (CJF, 2014a)

Além de destacar os principais elementos que regem o planejamento estratégico para este
período, são apresentadas também algumas tendências e objetivos (cenário desejado). Dentre
as tendências está o aumento da quantidade de julgados e a intensificação do uso da tecnologia
da informação, que segundo os dados dos relatórios a Justiça em Números, do CNJ possuem
uma relação direta, apesar de existirem alguns questionamentos em relação a efetividade dos
sistemas atualmente utilizados, por parte dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da
União (TCU) (). Já em relação ao cenário desejado, percebe-se a necessidade do investimento em
tecnologia que gere valor à atividade fim do Judiciário, trazendo ao jurisdicionado uma justiça
mais acessível e tempestiva.

No ano de 2014, o CNJ realizou ampla análise junto a sua rede de Governança Colabora-
tiva, estabelecendo-se os principais macrodesafios da JF para o sexênio de 2015-2020.

• garantia dos direitos de cidadania;

• celeridade e produtividade na prestação jurisdicional;

• adoção de soluções alternativas de conflito;

• aprimoramento da gestão da justiça criminal;
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• impulso às execuções fiscais e cíveis;

• combate à corrupção e à improbidade administrativa;

• gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes;

• melhoria da gestão de pessoas;

• aperfeiçoamento da gestão de custos;

• instituição da governança judiciária;

• melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

Dentre os itens apresentados, há um em especial que está diretamente relacionado com
essa pesquisa que é a “celeridade e produtividade na prestação jurisdicional”. Este desafio
tem como principal objetivo materializar, na prática judiciária, a previsão constitucional da
razoável duração do processo, garantindo desta forma a prestação jurisdicional efetiva e ágil,
com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais, elevando a
produtividade de servidores e magistrados.

A partir desses macrodesafios, e com base na Resolução nº 313 de 22 de outubro de
2014 (CJF, 2014b) o TRF4 estabeleceu a Missão, Visão e os valores para o seu planejamento
estratégico, os quais a JFSC deve implementar de forma subsidiária:

Quadro 4 – Missão, Visão e Valores da Justiça Federal de Santa Catarina

Missão Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional rápida, acessível
e efetiva no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região.

Visão Consolidar-se perante a sociedade até 2014 comomodelo de efetivi-
dade na prestação jurisdicional, transparência e segurança jurídica.

Valores

• Comprometimento com a Instituição e com o resultado

• Ética

• Respeito ao ser humano

• Transparência

• Respeito ao bem comum

• Inovação

Fonte: Tribunal Regional Federal da 4º Região, 2014.
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2.5 DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

No contexto desta pesquisa, é fundamental separar os conceitos de dado, informação e
conhecimento. Embora estes conceitos por muitas vezes sejam utilizados de forma equivocada na
literatura, o consenso geral é o de que conhecimento deve realmente ser diferenciado e destacado
de dado e informação, até mesmo porque “se não há esta distinção, então há nada de interessante
ou novo sobre a gestão do conhecimento” (ALAVI; LEIDNER, 2001).

A figura 8 traz as relações entre dado, informação e conhecimento, apresentadas com
mais detalhes nas seções 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3.

Figura 8 – Dado, informação, conhecimento e suas relações.
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Conhecimento 
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Princípios

Procedimentos

Processos
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Fonte: Adaptado de (CLARK, 2012).
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2.5.1 Dado

Uma definição geralmente aceita na literatura (SCHREIBER et al., 1999; DAVENPORT;
PRUSAK, 1998) é a de que dados, de uma maneira geral, são compostos por números e fatos
em sua forma bruta, disponíveis sem qualquer relação contextual implícita com sua origem ou
aplicação. Davenport e Prusak (1998) definem os dados como “um conjunto discreto de fatos
objetivos sobre eventos.” No contexto das organizações, os dados em geral estão associados a
conjuntos de registros e transações estruturadas, mas que não possuem contexto por si próprios.

2.5.2 Informação

A palavra informação remete ao termo latim informatı̆o que é a “ação de dar forma, ou
fazer”. Ela pode ser descrita também como uma mensagem, dotada de um transmissor e um
receptor, para o qual tem o a capacidade de mudar a sua percepção sobre determinada coisa,
compactuando com a sua origem etimológica, dando forma àquele que a recebe (DAVENPORT;
PRUSAK, 1998).

Diferentemente dos dados, informação possui significado, e não tem apenas o potencial
de moldar o seu receptor, mas possui forma e está organizada para um propósito, o que levou
Drucker (1988) a cunhar a seguinte definição : “informação consiste em dados dotados de
relevância e propósito”, ou seja, para que o material bruto (dados) se torne informação, ele
necessita ser organizado para uma tarefa, direcionado ao desempenho específico, aplicado à
decisão (DRUCKER, 1988).

2.5.3 Conhecimento

Já no ano de 1690, o filósofo Locke (1690) apresentou sua visão de conhecimento, :
“. . . o conhecimento é a percepção do acordo ou desacordo de duas ideias. . . ”. Acrescenta ainda
que “Conhecimento é a percepção do acordo ou desacordo de duas ideias. Conhecimento então
me parece nada mais é do que a percepção da conexão de e acordo, ou desacordo e repugnância
de qualquer das nossas ideias.” (LOCKE, 1690, p. 515).

Davenport e Prusak (1998, p.5) definem conhecimento como “uma mistura fluida de ex-
periência, informações contextuais, valores e insights de especialistas condensados, que fornece
uma estrutura para avaliar e incorporar novas experiências e informações” (DAVENPORT; PRU-
SAK, 1998, p.5). Analisando com cuidado esta definição, verifica-se que os autores apresentam
duas características essenciais do conhecimento:.

• O conteúdo, que é representado por esta “. . . mistura fluída de experiência estruturada,
informações contextuais, valores e insights de especialistas. . . ”. Nele, incluem-se também
outros elementos, como experiências, valores, crenças e convicções pessoais, sentimentos,
motivações e informações, que também compõem esta mistura.
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• A função ou propósito do conhecimento, “. . . que fornece uma estrutura para avaliar e
incorporar novas experiências e informações”, ou seja, o conhecimento é o fundamento
para avaliação

Percebe-se uma relação com a definição apresentada séculos antes por John Locke, ou
seja, de que possuímos conosco uma plataforma (uma ideia) que pode ser utilizada para avalizar
novas experiências (a segunda ideia).

Para Drucker (1994, p.242), “Conhecimento é informação que muda algo ou alguma
coisa tornado-se base para ações, ou fazendo com que um indivíduo ou organização seja capaz
de agir diferente ou mais efetivamente”, ou seja, há uma percepção do conhecimento como um
ativo capaz de gerar valor para a organização. Essa percepção de que o conhecimento tem a
capacidade de gerar valor vai de encontro à visão de conhecimento que é utilizada no PPGEGC.
Segundo Pacheco (2016, p.20), conhecimento é “conteúdo ou processo efetivado por agentes
humanos ou artificiais em atividades de geração de valor científico, tecnológico, econômico,
social ou cultural”, ou seja, um ativo que possui forte associação com a geração de valor para as
organizações.

Na sociedade do conhecimento, tomando por base a pesquisa de Toffler (1991), Nonaka
e Takeuchi (1995) afirmam que o conhecimento deixa de possuir o papel de um simples
coadjuvante, que até então complementava o poder financeiro ou físico, para se tornar a sua
própria essência, consolidando-se como o ativo mais importante que as organizações possuem
(NONAKA; TAKEUCHI, 1995).

Mesmo com toda a sua importância, e no que pese a atenção adicional que o conhecimento
vem recebendo nos últimos anos, há muito o que se estudar sobre os processos que envolvem a
sua elicitação e transferência, sobretudo por que apenas parte do conhecimento está disponível
de forma explícita. Há uma grande parte que se encontra internalizada em cada indivíduo, e que
está associada às suas habilidades, insights (intuição) e capacidade de julgamento. Essa parcela,
chamada de conhecimento tácito, não pode ser facilmente explicada e explicitada, mas nela
possivelmente reside a maior parte do conhecimento de um indivíduo (NONAKA; TAKEUCHI,
1995).

Drucker (1988) esclarece em sua obra que uma habilidade não pode ser facilmente
explicada em palavras, dita ou escrita: ela precisa ser demonstrada, pois a transferência desta
só se dará através da aprendizagem ou experiência. Nesse sentido, o próprio Polanyi (2009,
p.4) já afirmava que “nós podemos saber mais do que podemos dizer” em uma nítida alusão ao
conhecimento tácito, que embasa sua obra de mesmo nome, subsidiando as ideias apresentadas
posteriormente por outros autores (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; DRUCKER, 1994).

2.6 ENGENHARIA DO CONHECIMENTO

Studer, Benjamins e Fensel (1998) discutem em sua obra a mudança de paradigma
ocorrida na engenharia do conhecimento, que mudou da visão de transferência do conhecimento
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para modelagem do conhecimento. Trazem também duas abordagens que definiram as pesquisas
em EC: métodos limitados a regras (Role-limiting methods) e tarefas genéricas (Generic Tasks).
Apresentam três metodologias de modelagem comumente utilizadas: CommonKADS, MIKE,
PROTÉGÉ-II.

As pesquisas em inteligência artificial iniciaram-se com foco no desenvolvimento de
pequenos sistemas baseados em conhecimento, de forma a demonstrar a viabilidade das diversas
abordagens. Apesar dos resultados promissores obtidos, a transferência deste tipo de tecnologia
para uso emmaior escala nas organizações, na maioria dos casos não obteve êxito: os modelos de-
senvolvidos naquele momento simplesmente não eram escaláveis para uso comercial (STUDER;
BENJAMINS; FENSEL, 1998, p.161).

Seja por conta da falta da escalabilidade ou algum outro critério relevante à solução
de um problema no mundo real, mesmo os métodos mais sofisticados de pesquisa não podem
garantir que o conhecimento adquirido em sua elaboração possa ser transferido para o mundo
real, de forma a resolver problemas práticos (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015, p.2).

No caso dos sistemas baseados em conhecimento, essa carência tornou evidente a
necessidade de se elaborar uma abordagem com melhor base metodológica, de forma similar
àquela desenvolvida para a indústria da engenharia de software, transformando um processo, até
então artesanal, em uma disciplina de engenharia. Essa nova abordagem dada à construção dos
sistemas baseados em conhecimento implicou em nova análise dos processos de construção e
manutenção, e o desenvolvimento de métodos, ferramentas e linguagens apropriadas para o seu
desenvolvimento (STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998, p.162)

Nos anos 80, o desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento era visto como
um processo de transferência do conhecimento humano em uma base de conhecimento. A
premissa existente era de que o conhecimento necessário ao sistema baseado em conhecimento
já existia e precisava apenas ser coletado e implementado. Muitas vezes isso era realizado a partir
de entrevistas com especialistas, buscando-se a forma como estes resolviam tarefas específicas,
para implementação em regras de produção para um interpretador destas regras.

A falta de escalabilidade em sistemas de regras (com manutenção e integração difícil)
aliada ao fato de que, por mais que grande parte do conhecimento pareça estar disponível,
o conhecimento tácito exerce um papel importante nos sistemas de conhecimento e não é
facilmente elicitado. Essas deficiências resultaram na mudança de paradigma para a abordagem
da modelagem.

A construção de um sistema de conhecimento não deve buscar a criação de um modelo
cognitivo que simule o especialista de domínio, mas deve criar ummodelo que ofereça resultados
similares para resolução dos problemas apresentados.

Existe uma parte inconsciente de conhecimento aplicada na resolução de problemas (co-
nhecimento tácito), que por muitas vezes é aplicada sem a percepção do especialista (POLANYI,
2009).

Com o desenvolvimento da engenharia do conhecimento, ocorreu uma mudança de
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paradigma importante: a abordagem da transferência do conhecimento mudou para a abordagem
da modelagem do conhecimento. Esta mudança de paradigma também é considerada como
a mudança dos sistemas especialistas de primeira geração para os sistemas especialistas de
segunda-geração.

A construção do modelo em um sistema baseado em conhecimento, possui os seguintes
aspectos (STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998):

• Como qualquer modelo, é uma aproximação da realidade

• É um processo cíclico

• É um processo dependente da análise de um engenheiro do conhecimento, sendo tipica-
mente falho a princípio, previamente a esta análise.

2.7 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO E DATA MINING

Não é incomumencontrar os termos “descoberta de conhecimento” e “mineração de dados
(data mining)” como sinônimos, utilizados inclusive de forma intercambiável na literatura. Estes
dois conceitos muitas vezes se confundem por estarem bastante associados, já que a mineração
de dados é uma das principais etapas do processo de descoberta de conhecimento (ALLAHYARI
et al., 2017). Para melhor facilitar a compreensão dos processos e etapas desenvolvidos nesta
pesquisa, estes dois conceitos serão tratados de forma desvinculada, apesar de sua relação
próxima.

Descoberta de conhecimento (em textos ou banco de dados) é o processo de se extrair
informação implicitamente válida, nova e potencialmente útil a partir dos dados. Já a mineração
de dados (data mining) está associada à aplicação de um determinado algoritmo para extração
de padrões nos dados. Dessa forma, a descoberta de conhecimento está relacionada ao processo
como um todo, enquanto a mineração de dados está relacionada a uma etapa deste processo
(ALLAHYARI et al., 2017).

2.7.1 KDD

Umdos processosmais utilizados para obtenção de conhecimento útil a partir de conjuntos
de dados através do processamento computacional é o de Knowledge Discovery in Database
(KDD). Neste processo, busca-se a identificação de padrões e correlações em grandes conjuntos
de dados, de forma que se possa identificar conhecimento útil a partir destas relações, seja na
forma de um novo conjunto de dados mais compacto (relatório) ou abstrato (uma aproximação
descritiva destes dados), seja através da predição (um modelo preditivo dos dados analisados).
O processo tradicional de KDD possui cinco etapas: seleção dos dados, pré-processamento
dos dados, transformação dos dados, mineração de dados e interpretação e avaliação dos
resultados. O processo contempla também a incorporação de informação e conhecimento prévio
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ao processamento, e ao final de sua execução deve apresentar como resultado conhecimento útil
sobre os dados analisados (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).

O processo de KDD funciona muito bem quando aplicado sobre bancos de dados
estruturados, onde os dados estão razoavelmente formatados e existem estruturas como tabelas
e dados devidamente relacionadas entre si. Algumas das aplicações frequentes do processo de
KDD são na astronomia, para análise de imagens de corpos celestes, detecção de fraudes de
cartão de crédito, gerenciamento de investimentos no mercado financeiro,marketing, manufatura
(predição de problemas comprodutos) e telecomunicações, entre outras (FAYYAD; PIATETSKY-
SHAPIRO; SMYTH, 1996).

2.7.2 KDT

Para o tratamento de um conjunto de dados essencialmente textuais e sem uma estrutura, o
processo de KDD se mostra pouco adequado. Para que se realize qualquer processo de descoberta
de conhecimento em documentos textuais não estruturados, é necessário extrair algum tipo de
informação estruturada a partir destes (FELDMAN; DAGAN, 1995).

O processo de descoberta de conhecimento em texto, ou Knowledge Discovery in Text
(KDT), pode ser definido de forma ampla como um processo intensivo em conhecimento no
qual o usuário interage sobre uma coleção de documentos, utilizando para isto uma suíte de
ferramentas. De maneira análoga ao KDD, o processo de mineração de texto busca extrair
informação útil de fontes de texto não estruturado ou semi-estruturado, e a exploração de padrões
interessantes (FELDMAN; SANGER, 2006).

O principal objeto de análise em KDT consiste nas coleções de documentos, ou seja
qualquer conjunto de documentos baseados em texto. Em geral, o processo de KDT é aplicado
em grandes coleções de texto, que variam de alguns milhares a dezenas de milhões (FELDMAN;
SANGER, 2006).

As coleções de documentos são formadas por documentos, um elemento básico para o
processo de KDT. O documento pode ser descrito como uma unidade discreta de dados textuais
dentro de uma coleção de documentos, que pode representar mas não necessariamente necessita
estar correlacionado com algum documento do mundo real (FELDMAN; SANGER, 2006).

Esses documentos são formados basicamente por texto, e aqui é necessário estabelecer
o conceito de não-estruturado, fracamente estruturado e semi-estruturado. Analisando pela
perspectiva da linguística, até mesmo os documentos mais simples possuem uma grande riqueza
de estrutura semântica e sintática, que está implícita e até mesmo escondida em seu texto. Além
disso, elementos tipográficos como a pontuação, números, capitalização de letras (maiúsculas e
minúsculas) e outros podem oferecer uma espécie de marcação para estes textos (FELDMAN;
SANGER, 2006).

Em geral, documentos sem qualquer tipo de estrutura de marcação são considerados
não estruturados. Já os documentos que possuem um formato um pouco mais padronizado,
algumas marcações e fortes tipografias, como artigos de pesquisa científica, são abordados como
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fracamente estruturados. Os documentos que são baseados em Hyper Text Markup Language
(HTML) e documentos em formato PDF são ocasionalmente descritos como semi-estruturados
(FELDMAN; SANGER, 2006).

As características (features) mais comumente utilizadas nestes documentos para alimen-
tação de algoritmos, e nas quais se apoia o processo de mineração de texto, são os caracteres,
as palavras, os termos e os conceitos. Essas características são definidas preliminarmente ao
processo de KDT e então submetidas a processamento para a descoberta de padrões, conexões e
tendências, muitas vezes em um processo iterativo (FELDMAN; SANGER, 2006).

O processo de mineração de texto, por sua natureza, é altamente centrado no Processa-
mento de Linguagem Natural Processamento de Linguagem Natural (PLN). Nesse sentido, os
avanços obtidos nas disciplinas da computação relacionadas têm apoiado o desenvolvimento da
mineração de texto, mais notavelmente aqueles relacionados à inteligência artificial, extração e
recuperação de informação e linguística computacional (FELDMAN; SANGER, 2006)..

2.7.3 CRISP-DM

Os processos de Data Mining ou Mineração de Dados (DM) são em geral complexos,
requerendo um determinado conjunto de habilidades e de conhecimento para sua realização. Isto
implica que em muitos casos, o sucesso ou fracasso de um projeto de DM depende diretamente
dos profissionais envolvidos. Para que se obtenha uniformidade nestas iniciativas, Wirth (2000)
propõe que seja criada uma metodologia para realização de projetos de DM. A Cross Industry
Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) foi desenvolvida sobre outros processos já
consolidados de DM, como o modelo de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), mas foi
pensado de forma a mitigar os riscos gerados pela falta de padronização e dependência exclusiva
do profissional ou equipe envolvida (WIRTH, 2000).

O CRISP-DM é um modelo de processo hierárquico, composto de quatro níveis de
abstração: fases, tarefas genéricas, tarefas especializadas e instâncias do processo. Analisando-se
o modelo de forma top-down, no topo encontram-se as fases, que são compostas por diversas
tarefas genéricas, de forma a cobrir todas as situações possíveis em projetos de DM. Estas
tarefas genéricas devem ser completas, de maneira a cobrir o projeto de fim a fim, e estáveis,
sendo adaptáveis para qualquer processo de DM, inclusive aqueles que incluam novas técnicas
(WIRTH, 2000).

A partir do contexto específico de cada projeto de DM, é possível especializar as tarefas
genéricas encontradas no segundo nível do modelo, criando-se assim um terceiro nível, composto
por tarefas especializadas e adaptadas ao projeto que está sendo tratado. O nível deve ser descrito
como a tarefa genérica será aplicada no caso de uso que se pretende, detalhando as atividades e
ferramentas específicas ao problema que está sendo tratado. A partir destas tarefas específicas, é
criado um quarto nível, contendo as instâncias destas tarefas. Neste nível devem ser registradas
as ações, decisões e resultados obtidos durante o processo. As instâncias representam o que de
fato ocorreu a partir da execução de tarefas de níveis superiores (WIRTH, 2000).
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O ciclo de vida do modelo CRISP-DM é composta por 6 etapas: compreensão do negócio,
compreensão dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e entrega, conforme a
figura 9:

• Compreensão do negócio: compreensão dos requisitos e objetivos do projeto por uma
perspectiva de negócio;

• Compreensão dos dados: coleta inicial dos dados e familiarização com os mesmos,
identificando subconjuntos promissores para análise e também problemas de qualidade
destes dados. Há uma relação direta e uma dependência com a compreensão do negócio;

• Preparação dos dados: contempla todas as etapas de preparação dos dados, incluindo-
se a seleção, limpeza, construção de novos atributos e transformação dos dados para a
modelagem;

• Modelagem: nesta etapa são selecionadas e aplicadas as técnicas apropriadas demodelagem
para o conjunto (ou conjuntos) de dados selecionados. Há uma relação próxima com a
etapa de preparação dos dados;

• Avaliação: nesta etapa, é avaliada a qualidade do modelo já está construído, estabelecendo-
se uma relação com o seu propósito inicial (perspectiva de negócio), verificando-se se a
entrega corresponde ao propósito para o qual o modelo foi construído;

• Entrega: representa o fim de um ciclo, mas pode não representar o fim do projeto. O
conhecimento adquirido deve ser organizado e apresentado de maneira que possa ser
utilizado posteriormente para solução do problema inicial, seja como um relatório, ou uma
ferramenta que implemente o processo já realizado.

Figura 9 – Modelo CRISP-DM adaptado à Mineração de Texto.
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Fonte: Adaptado de (WIRTH, 2000).

Estas fases não possuem uma ordem rígida, como é possível visualizar na figura 9, onde
fica claro que as relações entre as etapas podem ocorrer de maneira variada, compondo um
processo interativo e cíclico, até a entrega final dos resultados.
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2.7.4 Aprendizagem de Máquina (Machine Learning)

A literatura carece de um conceito unânime e definitivo para o termo aprendizagem de
máquina (Machine Learning), mas em geral, o entendimento é o de que a aprendizagem de
máquina corresponde ao processo de identificação de padrões em grandes volumes de dados
através da utilização de algoritmos e técnicas estatísticas (BERK, 2019; JURAFSKY; MARTIN,
2009; HAGEN, 2018; FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996; HAO, 2018).

Tais padrões podem ser obtidos a partir dos mais diversos tipos de dados, como números,
textos com ou sem estrutura, palavras, imagens, “clicks” e outros elementos (HAO, 2018). Os
métodos adotados para a realização de aprendizagem de máquina, por sua vez, podem utilizar
diversas técnicas e algoritmos para o processamento destes dados, como regressão, classificação,
agrupamento, redução de dimensionalidade, redes neurais e deep learning, processamento de
linguagem natural, modelos de tópicos, word embeddings e outros (BERK, 2019; JURAFSKY;
MARTIN, 2009; HASHIMOTO et al., 2016; HAO, 2018).

A aprendizagem demáquina em geral é dividida em pelomenos duas abordagens distintas:
aprendizagem supervisionada e não supervisionada (JURAFSKY; MARTIN, 2009; BERK,
2019; HAO, 2018), embora alguns autores considerem outras abordagens como aprendizagem
semi-supervisionada (JURAFSKY; MARTIN, 2009) e de reforço (HAO, 2018). Para fins de
compreensão dessa pesquisa, é suficiente utilizarmos os conceitos de aprendizagem de máquina
supervisionada e não supervisionada.

Nas abordagens que utilizam aprendizagem de máquina supervisionada, os dados são
previamente rotulados antes de serem submetidos ao processo de aprendizagem. Essa abordagem
fornece à máquina um indicativo claro sobre quais padrões devem ser procurados nos dados. Uma
outra vantagem desta abordagem é a de que o conjunto de dados pode ser dividido em conjunto
de treinamento e conjunto de testes, o que possibilita avaliar o treinamento realizado através
de diversas métricas, como precisão, acurácia, revocação (recall) e medida f1, o que facilita
bastante o processo de ajuste dos algoritmos, uma vez que todas estas medidas são numéricas.

Como contraste, na abordagem de aprendizagem de máquina não supervisionada, os
dados não possuem rótulos, então o algoritmo utilizado deve por si só buscar estabelecer padrões
em relações aos dados fornecidos. Este tipo de abordagem traz alguns desafios adicionais, entre
eles a impossibilidade de se utilizar as métricas anteriores diretamente, uma vez que não há
um padrão de comparação (não existem rótulos nos dados). Desta forma, frequentemente são
adotadas outras técnicas e outras métricas para avaliação dos modelos gerados, o que muitas
vezes aumenta a complexidade de todo o processo (JURAFSKY; MARTIN, 2009; HAO, 2018)

Apesar da abordagemde aprendizagemdemáquina supervisionada possuir vantagens para
aferição dos resultados alcançados, possibilitando melhores ajustes nos modelos, a quantidade
de conjuntos de dados rotulados disponíveis é muito menor do que a quantidade de dados
não rotulados, já que produção de conjuntos de dados rotulados implica muitas vezes na
necessidade de interação com especialistas de domínio. Com o crescente aumento no volume
de dados produzido, a utilização da abordagem não supervisionada tem se apresentado como
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uma alternativa para análise destes grandes conjuntos de dados não rotulados (JURAFSKY;
MARTIN, 2009).

2.7.5 Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O processamento de linguagem natural PLN é um campo de pesquisa multidisciplinar
que combina conceitos de linguística computacional, ciência da computação e inteligência
artificial (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017). O PLN envolve a habilidade de processar texto
não estruturado, como o de linguagem natural humana, de forma a extrair estrutura suficiente
para que as máquinas possam processar, compreender e interagir por meio destas linguagens.

As aplicações mais comuns de PLN são (SARKAR; BALI; SHARMA, 2017):

• Tradução automática

• Reconhecimento de fala

• Sistemas de respostas a perguntas (Q&A)

• Reconhecimento e resolução de contexto

• Sumarização de textos

• Categorização de textos

As principais tarefas relacionadas ao Processamento de Linguagem Natural PLN são
apresentadas na figura 10.

Para melhor compreensão desta pesquisa, é suficiente compreender três tarefas de pro-
cessamento de linguagem natural (em destaque, na figura 10): a) Tokenização, que é o processo
de divisão do texto em elementos menores, comumente palavras, bigramas ou trigramas, que
passam a compor um conjunto de “Tokens” para posterior processamento; b) Part-of-Speech
Tagging que é o processo de categorização de classe de palavras, e que serve como referência
de entrada para o processo de lematização; c) Lematização, que é o processo de deflexão de
determinada palavra ao seu lema, ou seja, sua forma sem flexão.

2.7.6 Os modelos de tópicos

A modelagem de tópicos tem ganhado destaque nos últimos anos, e nesse sentido
os modelos de tópicos probabilísticos tornaram-se uma ferramenta popular para análise de
coleções com um grande número de documentos (CHANG et al., 2009). Tal popularidade se
deve sobretudo pela flexibilidade destes modelos, que a permite suportar sua aplicação em
diversos domínios, como na política, através da análise do conteúdo de petições online (HAGEN,
2018), em pesquisas científicas, para extração de conhecimento para revisões sistemáticas de
bibliografia (HASHIMOTO et al., 2016), em redes de computadores, através da análise de
tráfego e de protocolos trafegados para aplicações de segurança (YUN et al., 2016), na análise
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Figura 10 – Exemplo de um Pipeline para Processamento de Linguagem Natural.
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Fonte: Adaptado de (MANNING et al., 2014).

de opiniões públicas (MA et al., 2016), e na saúde (LU; WEI; HSIAO, 2016) inclusive para
grandes conjuntos de dados (SONG; JUNG; CHUNG, 2019), para aprendizagem colaborativa
(ERKENS; BODEMER; HOPPE, 2016) e também no direito (XU; HE et al., 2019).

Osmodelos de tópicos são capazes de fornecer uma base sólida para tarefas como a análise
exploratória de grandes conjuntos de documentos através da exploração de seu corpus (MIMNO;
MCCALLUM, 2007), classificação e comparação de grandes corpora de documentos de acordo
com o seu conteúdo (TOWNE; ROSÉ; HERBSLEB, 2016), recuperação de informação (GUPTA
et al., 2017) e sumarização automático de documentos (WANG; ZHOU, 2010; KANAPALA;
PAL; PAMULA, 2019) entre outras.

Os modelos de tópicos podem ser criados através de diferentes técnicas, como pLSI
(Probabilistic Latent Semantic Indexing), LDA (Latent Dirichlet Allocation) e CTM (Correlated
Topic Model) entre outras. Mesmo com o uso de diferentes abordagens, os algoritmos de
inferência para estes modelos de tópicos usualmente constroem o mesmo tipo de espaço latente:
uma coleção de tópicos para um corpus e uma coleção de proporções de tópicos para cada um
de seus documentos.

Tais modelos são capazes de associar consultas a documentos, associar especialistas a
áreas de conhecimentos e até mesmo de realizar generalizações entre idiomas, dado um corpus
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paralelo (BERRY; DUMAIS; LETSCHE, 1995).

2.7.7 Latent Dirichlet Allocation (LDA)

Uma das técnicas já consolidadas para criação de modelos de tópicos é a Alocação
Latente de Dirichlet LDA, que consiste em um modelo probabilístico generativo para corpora
de textos e outros conjuntos de dados discretos. A LDA consiste em um modelo Bayesiano de
três níveis, no qual cada item de uma determinada coleção é modelado como uma mistura finita
sobre um conjunto subjacente de tópicos, e onde cada tópico é modelado a partir de uma mistura
infinita sobre um conjunto de probabilidades de tópicos subjacentes. As probabilidades dos
tópicos obtidos no processo fornecem então uma representação de um determinado documento
(BLEI; NG; JORDAN, 2003).

Os modelos generativos como o LDA, são modelos estatísticos baseados em distribuições
probabilísticas conjuntas e que buscam identificar tópicos latentes dentro de documentos, ou seja,
tópicos que estão presentes nos documentos mas que poderiam não ser identificados pela análise
humana. Estes tópicos, que em um primeiro momento não estão aparentes, são evidenciados pelo
algoritmo, que acaba por produzir representações semanticamente significativas dos documentos,
utilizando para isto probabilidade condicional.

A Alocação Latente Dirichlet LDA pode ser formalmente descrita segundo a seguinte
notação: U e [ são respectivamente o parâmetro de proporção e o parâmetro de tópico. Os tópicos
são V1: , onde cada V: é uma distribuição sobre o vocabulário. A proporção de tópicos para o
documento 3= é \3 , onde \3,: é a proporção de tópicos k no documento d. Uma visualização
gráfica do funcionamento do modelo é apresentado na figura 11.

Figura 11 – Representação gráfica do Modelo LDA.
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Fonte: Adaptado de Blei, Ng e Jordan (2003).

Desta forma, pode-se dizer que os modelos baseados em LDA são constituídos de um
conjunto de tópicos latentes, distribuições multinomiais sobre palavras, assumindo que cada
documento pode ser descrito como uma composição destes tópicos (CHANG et al., 2009).
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Esta distribuição multinomial pode ser descrita através da equação 1:

?(� |U, V) =
"∏
3=1

∫
?(\3 |U)

(
#3∏
==1

∑
/3=

?(/3= |\3)?(,3= |/3=, V)
)
3\3 (1)

A modelagem de tópicos possui algumas vantagens como apresentam (CHANG et al.,
2009):

1. Empiricamente, conduz a bons modelos de documentos;

2. Produz decomposições semanticamente significativas dos documentos;

3. Os modelos de tópicos tendem a atribuir alta probabilidade em palavras que representam
conceitos;

4. Os documentos tendem a ser representados por expressões destes conceitos;

5. A leitura dos tópicos inferidos é eficaz para verificação e modelagem de modelos, permi-
tindo que o modelo capture as intuições dos profissionais sobre os mesmos;

6. A decomposição dos textos produzida pelos modelos é interpretável pelo homem, o que
por si já é uma vantagem deste modelo em relação à outros;

7. O modelo permite navegar resumidamente por uma grande coleção de documentos.

Produzir uma decomposição dos textos em tópicos que sejam humanamente interpretáveis
é apenas uma das vantagens do uso deste modelo, já que permite a análise exploratória do
conteúdo de grandes corpus de documentos. Mas existem diversas outras vantagens que devem
ser consideradas, que dizem respeito à qualidade dos modelos obtidos.

Uma outra característica deste algoritmo é que em observações empíricas, ele acaba por
conduzir a bons modelos de documentos. E nesse sentido, o empirismo não é de forma alguma
uma afirmação que torne menos relevante os resultados, já que segundo Locke (1690), um dos
pais do empirismo, todo o conhecimento e aprendizagem decorre da experiência.

2.7.8 Métodos para verificação de similaridade de tópicos

Existem diversos métodos para verificação de similaridade entre tópicos de um modelo,
que vão desde a inspeção e comparação visual dos tópicos, à aplicação de medidas de distância
no espaço de tópicos construído. As medidas de distância mais utilizadas na literatura são a
divergência de Kullback-Leibler (� ! e a divergência de Jensen-Shannon (��().

A divergência de Kullback-Leibler (� !), também chamada de entropia relativa, é uma
medida de como uma distribuição probabilística é diferente de uma segunda distribuição de
referência. A (� !) é dada pela equação 2:

� ! (?, @) =
)∑
8=1

?8 log
?8

@8
(2)
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A divergência de Jensen-Shannon (��() é uma medida simétrica de similaridade entre
dois pares de distribuições. A medida é 0 (zero) apenas para duas medidas idênticas e aproxima-
se do infinito conforme as distâncias aumentam. Formalmente, é definida como a média da
divergência de Kullback-Leibler (� !) de cada distribuição para a média das duas distribuições,
conforme a equação 3 (HALL; JURAFSKY; MANNING, 2008):

��( (% ‖ &) =
1
2
�:; (% ‖ &) +

1
2
�:; (& ‖ ") (3)

2.7.9 Métodos para avaliação de modelos LDA

Os modelos de tópicos baseados em LDA são modelos criados através de treinamento
não supervisionado, e desta forma utilizam dados não rotulados, o que dificulta sua avaliação.
Diferentemente dos modelos supervisionados, que utilizam dados já rotulados, favorecendo
a obtenção de medidas como acurácia, precisão, revocação (recall), f1 e outras, os modelos
não supervisionados são mais difíceis de avaliar, e frequentemente necessitam de intervenção
humana para avaliação e verificação dos resultados obtidos.

Tais métodos de avaliação consistiam quase que exclusivamente na análise do modelo
por especialistas de domínio que eram solicitados a atribuir rótulos aos tópicos encontrados. Esta
prática era extremamente custosa, requerendo uma quantidade considerável de tempo e esforço
por parte dos especialistas de domínio. A partir dessa prática, Chang et al. (2009) desenvolveram
duas tarefas para se verificar a qualidade dos tópicos (CHANG et al., 2009):

1. Intrusão de Palavras (word intrusion): mede o quanto os tópicos inferidos pelo modelo
são semanticamente coesos, medindo sua correspondência com agrupamentos realizados
por especialistas de domínio.

2. Intrusão de tópicos (topic intrusion): mede o quanto a decomposição de determinado docu-
mento em tópicos assemelha-se com as associações humanas entre tópicos e documentos.

A tarefa de verificação de intrusão de palavras serve para se verificar a coerência do
modelo: um conjunto de seis palavras foi apresentado aos especialistas, que deveriam identificar
qual palavra não estava relacionada às outras. Se após a identificação e retirada da palavra
“intrusa” o conjunto de palavras ainda fizesse sentido na avaliação dos especialistas, então o
conjunto era coerente (CHANG et al., 2009).

Já a tarefa de verificação de intrusão de tópicos serve para verificar o quanto a decom-
posição dos documentos gerou tópicos semanticamente significativos para os padrões humanos.
Nesta tarefa, foi apresentado aos especialistas o título e um trecho do documento decomposto.
Além do documento, foram apresentados quatro tópicos contendo as oito palavras com maior
probabilidade dentro deles, sendo três deles relacionados ao documento e um inserido aleato-
riamente. Os especialistas deveriam identificar então qual o tópico “intruso” (CHANG et al.,
2009).
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Estes conceitos mostraram-se promissores, mas ainda dependiam demasiadamente da
participação humana para avaliação dos modelos. Com o intuito de automatizar este processo,
Newman, Lau et al. (2010) propõem ummétodo para avaliação automática de coerência, baseado
em co-ocorrência de termos através de simples informações pontuais mútuas (PMI - Pointwise
Mutual Information). O método apresentou resultado igual ou melhor do que os outros métodos
de referência utilizados para comparação por meio de benchmark, indicando que a a tarefa de
avaliação de coerência de tópicos é computacionalmente tratável, e que co-ocorrência de pares
de palavras é bastante apropriada para modelagem da coerência de tópicos (NEWMAN; LAU
et al., 2010).

O estudo sobre as medidas de coerência, suas relações com as análises humanas e a
pesquisa por Gold Standards é um campo de pesquisa aberto e em constante desenvolvimento
(FITELSON, 2003; NEWMAN; LAU et al., 2010; NEWMAN; BONILLA; BUNTINE, 2011;
LAU; NEWMAN; BALDWIN, 2014; RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015; SYED; SPRUIT,
2017). As diversas medidas de coerência são apresentadas na tabela 5.

Quadro 5 – Medidas de coerência encontradas na literatura.

�E : Baseia-se em uma janela deslizante sliding window, na segmentação de um
conjunto das palavras principais e em uma medida de confirmação indireta
que usa informações pontuais mútuas normalizadas (NPMI) e a similaridade
do cosseno (NEWMAN; BONILLA; BUNTINE, 2011).

�? : Baseia-se em uma janela deslizante, na segmentação anterior das palavras
principais e na medida de confirmação da coerência de Fitelson (FITELSON,
2003)

�*�� : Baseia-se em uma janela deslizante sliding window e em informações pontuais
mútuas (PMI) de todos os pares das principais palavras dadas (NEWMAN;
LAU et al., 2010).

�*"0BB : Esta medida baseia-se na contagem de coocorrências de documentos, em
uma segmentação precedente e em uma probabilidade condicional logarítmica
como medida de confirmação (RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015).

�#%"� : Uma versão aprimorada da medida de coerência �*��utilizando a informação
pontual mútua normalizada(NPMI) proposta por Lau, Newman e Baldwin
(2014).

�0 : Baseia-se em uma janela de contexto, em comparação de pares de palavras
principais e uma medida de confirmação indireta que usa informações pontuais
mútuas normalizadas (NPMI) e a similaridade de cosseno (SYED; SPRUIT,
2017).

A Coerência (�*��) é dada pela equação 4 (NEWMAN; LAU et al., 2010):

�*�� =
2

# (# − 1)

#−1∑
8=1

#∑
9=8+1

%"� (F8, F 9 ) (4)

A Coerência (�*"0BB) é dada pela equação 5 (RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015):

�*"0BB =
2

# (# − 1)

#∑
8=2

8−1∑
9=1

log
%(F8, F 9 ) + n

%(F 9 )
(5)
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Os modelos baseados em tópicos LDA são tipicamente avaliados pelo seu desempenho
em alguma tarefa secundária, como recuperação ou classificação de documentos, ou estimando-
se a probabilidade de retenção de documentos desconhecidos, dado um conjunto de treinamento.
Essa medida é chamada de perplexidade (WALLACH et al., 2009).

A Perplexidade de um modelo é dada pelas equações 6 e 7:

L(�′) =
∑
� log2 ?(F3;Θ)

Contagem de Tokens
(6)

%4A ?;4G83034(�′) = 2−L(�
′) (7)

Os termos encontrados nos tópicos estão relacionados aos documentos utilizados na
composição do modelo de tópicos e também aos tópicos. Chuang, Manning e Heer (2012)
introduzem a medida de saliência de um termo, definida a partir da distinção (distinctiveness)
das palavras. A formulação é a seguinte: para uma palavra F, é computada a sua probabilidade
condicional %() |F), o quanto é provável que uma palavra observada F possa ter sido gerada por
um tópico latente ) . A probabilidade marginal %()) também é computada, ou seja, o quanto
é provável que uma palavra selecionada aleatoriamente F′ tenha sido gerada pelo tópico ) . A
distinção da palavra F é dada pela divergência de Kullback-Leibler (� !) entre %() |F) e %()),
conforme a equação 8:

�8BC8=20>(F) =
∑
)

%() |F);>6 %() |F)
%()) (8)

Pela equação é possível perceber o quanto informativo um determinado termo F é para a
criação do tópico versus um termo aleatório F′.

A saliência do termo é dada pela equação 9:

(0;84=280(F) = %(F) × �8BC8=20>(F) (9)
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3 PROPOSTA DE MODELO DE CONHECIMENTO BASEADO EM TÓPICOS

Neste capítulo é detalhado o modelo de conhecimento proposto, que utiliza modelagem
de tópicos a partir de técnicas de aprendizagem de máquina não supervisionada sobre um corpus
de documentos constituído por Acórdãos, obtidos a partir do portal de pesquisa de jurisprudência
do TRF4.

É apresentado o processo de construção do modelo de conhecimento, detalhando-se
todas as etapas necessárias no percurso do desenvolvimento do modelo. Nas etapas estão
incluídos processos relacionados à análise do contexto, identificação de ativos de conhecimento,
a aquisição, o pré-processamento e a transformação dos dados para alimentar o modelo, e por
fim, a modelagem dos dados com vistas à criação do modelo de tópicos LDA.

Em relação à metodologia de pesquisa DSR, as atividades realizadas nesse capítulo
correspondem às etapas de proposição de um artefato para resolução de um problema específico,
projeto e desenvolvimento do artefato.

3.1 ETAPAS DA CRIAÇÃO DO MODELO

Com foco na criação de um modelo de conhecimento baseado em tópicos construídos
sobre os acórdãos da JF e utilizando como base a metodologia DSR, foi desenvolvido um
conjunto de etapas encadeadas, que resultaram na construção do modelo proposto. As etapas
desenvolvidas não estão somente relacionadas ao procedimento metodológico utilizado (DSR),
mas também aos procedimentos técnicos necessários para criação do modelo. As etapas para
construção do modelo são apresentadas na figura 12.

1. Análise do contexto

2. Identificação dos ativos de conhecimento candidatos

3. Aquisição dos dados

4. Preparação dos dados

5. Transformação dos dados

6. Modelagem

Inicialmente, foi analisado o contexto no qual reside o problema identificado na seção 1.2,
buscando-se uma melhor compreensão do problema, de seu escopo e das alternativas possíveis
para sua resolução. Nesta etapa foram analisados dados do CNJ (CNJ, 2018a, 2017, 2016, 2015),
do CJF (CJF, 2018) e da JF (CJF, 2014a,c). Foram realizadas também entrevistas abertas com os
especialistas de domínio, de forma a melhor compreender o impacto do problema identificado
nas atividades laborativas diárias.
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Figura 12 – Etapas realizadas para construção do Modelo de Conhecimento
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Fonte: O autor, (2019).

Após a análise do contexto, foram identificados os potenciais ativos de conhecimento
para análise dos processos (petição inicial e o acórdão), que posteriormente serviram como base
para construção do modelo de conhecimento. Identificados os ativos de conhecimento, foram
desenvolvidos artefatos para aquisição dos dados com o intuito de alimentar o modelo. Os dados
adquiridos, foram então preparados e submetidos a um pipeline de processamento de linguagem
natural visando torná-los mais homogêneos para alimentação do modelo.

A partir dos dados preparados, foi realizada uma análise exploratória da distribuição dos
tokens no corpus obtido, com vistas a adequá-lo ao processamento. O corpus foi então submetido
a processamento, utilizando um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionado,
que utilizou a distribuição multinomial das palavras para representação dos tópicos. Em cada
seção de treinamento foram treinados diversos modelos, variando-se alguns de seus parâmetros,
sendo computada a coerência a cada sessão de treinamento, sendo escolhido como candidato o
modelo com melhor coerência.

Ao final do capítulo, é apresentada uma visualização gráfica do modelo construído,
utilizando a ferramenta PyLDAVis (SIEVERT; SHIRLEY, 2014).

A avaliação do modelo, a apresentação do cenário de aplicação, a análise dos resultados
e outras questões são apresentadas no capítulo 4.
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3.1.1 Análise do Contexto

A análise do contexto é a etapa preliminar à construção do modelo. Nessa etapa, é preciso
compreender o propósito da organização, quais as suas principais atividades, quais os ativos e
ferramentas disponíveis e como é possível utilizá-los na solução do problema. É preciso também
compreender qual o impacto gerado pelo problema identificado na seção 1.2 na atividade fim da
organização, verificando a sua relevância e de que forma é possível apresentar uma solução que
gere valor.

Como já detalhado na definição do problema (1.2) e com base nos relatórios do CNJ
(CNJ, 2015, 2016, 2017, 2018a, 2019), verifica-se que há um número excessivo de processos em
tramitação para os quais o Judiciário necessita prover uma solução. No que pese o crescimento
ainda que tímido da capacidade produtiva do Judiciário , ela é insuficiente para reduzir signifi-
cativamente o número de processos em estoque. No final de 20181 o estoque de processos no
Judiciário era de mais de 106 milhões de processos, dos quais cerca de 76 milhões já faziam
parte do acervo do Judiciário e 28 milhões eram processos novos (CNJ, 2019) .

Em relação ao quadro de colaboradores, o Judiciário contava com 300.890 vagas em
2016, que foram reduzidas para 277.559 em 2018, uma redução de 7,75% em sua força de
trabalho (CNJ, 2019). Não obstante, existe um percentual de 14,8% de cargos vagos, de forma
que a força de trabalho efetiva é de 236.575 colaboradores.

O tempo de tramitação dos processos do acervo é de 4 anos e 10 meses, e o tempo médio
de sentença é de 2 anos e 2 meses, o que pode comprometer a eficácia do processo, sobretudo
em casos associados a garantias relacionadas à saúde do jurisdicionado, por exemplo. E esta é
exatamente um dos problemas verificados na Justiça Federal, onde as demandas relacionadas ao
direito previdenciário (auxílio doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade)
são as mais frequentes (CNJ, 2019).

A principal atividade fim da Justiça Federal é o exercício da jurisdição, que se dá por
meio do julgamento de causas. Nesse sentido, a Justiça Federal da 4ª região tem um quadro de
colaboradores de 5.319 servidores e 428 magistrados, que representa 1,8% da força de trabalho
total do Judiciário , e um estoque de processos que é de 2,5% do total (CNJ, 2019).

No que pese o cenário apresentado, a Justiça Federal da 4ª região tem buscado soluções
para se tornar mais eficiente, como por exemplo com a implementação de seu sistema de processo
eletrônico, o e-Proc2 e voltando seu planejamento estratégico para a eficiência da prestação
jurisdicional (CJF, 2014a).

Além disso, a Instituição produz uma grande quantidade de conhecimento de domínio
legal, produzido a partir da análise e tratamento dos processos por seus colaboradores, materia-
lizado na forma da construção das mais diversas peças processuais, através da composição de
conhecimento de domínio (tático e explícito).

Nesse contexto buscou-se compreender como a engenharia do conhecimento poderia
1 Que contém os dados de 2018, é o mais atual na data desta pesquisa
2 O Sistema processual está disponível em https://eproc.jfsc.jus.br
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auxiliar na redução da carga de trabalho e da morosidade processual.

3.1.2 Identificação dos ativos de conhecimento

Não há dúvida que o conhecimento tácito tem papel fundamental na geração de valor das
organizações (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), inclusive para as organizações públicas, como
é o caso do Judiciário Federal. Apesar disso, o conhecimento tácito, é de difícil elicitação, e
frequentemente os especialistas de domínio “sabem mais do que conseguem dizer” (POLANYI,
2009, p.4).

A análise das petições iniciais é uma atividade intensiva em conhecimento, que depende
da leitura, compreensão e associação da demanda que é apresentada ao Judiciário frente a um
conjunto de regras abstratas, seguindo as etapas definidas pela lei. Por analogia, na análise
de peças processuais são realizadas diversas tarefas analíticas, como classificação, avaliação e
diagnóstico, que são definidas como tarefas intensivas em conhecimento (SCHREIBER et al.,
1999).

Como tal, estas tarefas demandam a utilização de conhecimento tácito do analista,
mas também de outras fontes de conhecimento explícito, como a legislação, as doutrinas, a
jurisprudência e outras fontes do domínio do direito. Nessa pesquisa, buscou-se identificar
quais fontes de conhecimento explícito poderiam ser utilizadas para suportar a atividade de
análise da petição inicial, a peça que representa a formalização da demanda ao Judiciário e
que dá origem ao processo judicial. O conhecimento tácito não foi utilizado como ativo de
conhecimento para construção do modelo, pela complexidade em sua elicitação, muito embora
ele provavelmente tenha desempenhado um papel fundamental na avaliação e na verificação do
modelo de conhecimento construído.

Dentre os documentos produzidos pelo Judiciário , as sentenças (e os acórdãos por
analogia) são as peças processuais que de forma isolada, contêm amaior quantidade de elementos
capazes de fornecer contexto e descrever processo. O novo código de processo civil estabelece
os diversos elementos essenciais das sentenças em seu art. 489, como apresentado na seção
2.3.6, muitos deles associados com a própria petição inicial, como o resumo do pedido, os
fundamentos para análise das questões de fato e de direito, além do “registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo” (BRASIL, 2015).

Essa riqueza de elementos, descritos de forma textual, e de certa forma relacionados à
petição inicial podem ser submetidos ao processamento de linguística computacional, trazendo
novos elementos à análise das petições iniciais, por meio da identificação de casos semelhantes
que possam trazer contexto adicional à avaliação das peças processuais, contribuindo para com-
preensão do pedido e dos dispositivos apresentados, ou até mesmo subsidiando a fundamentação
necessária para sequência do processo judicial.

Por todos esses motivos, os acórdãos representam um importante ativo de conhecimento,
pois são peças processuais dotadas de conteúdo valioso, que acabam por constituir a jurisprudên-
cia utilizada no julgamento de causas posteriores, além de serem decisões de segunda instância,
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robustas, fruto do consenso de um colegiado de especialistas de domínio.

3.1.3 Aquisição dos dados

Os acórdãos são decisões de segunda instância, e como tais, devem ser devidamente
publicadas. A Justiça Federal da 4ª Região mantém disponíveis esses documentos em meio
digital, publicamente acessíveis por meio da internet através de uma ferramenta de consulta
jurisprudencial 3.

Uma vez que esses documentos representam um ativo potencialmente útil para alimentar
o modelo de conhecimento, surgiu a necessidade de se obter um conjunto de acórdãos para
tal finalidade. A obtenção de um conjunto significativo desses documentos de forma manual
demandaria muito tempo e esforço, então optou-se pela criação de um processo automatizado
para consulta e aquisição dos documentos. O processo completo é apresentado na figura 13.

Figura 13 – Aquisição dos dados para compor o modelo de tópicos.
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Fonte: O autor, (2019).

Com vista à aquisição dos dados, foram consultados especialistas de domínio para
estabelecimento de parâmetros de forma a compor um corpus de acórdãos que fosse heterogêneo
e comboa cobertura, mas que representasse um conjunto de processos commesmo rito processual.
Após análise das estatísticas processuais 4 e conversa com especialistas de domínio, surgiram
oito termos de consulta que ofereceriam uma boa cobertura no portal de consulta processual. Os
especialistas também recomendaram que fosse efetuada a busca somente em acórdãos originados
3 Consulta jurisprudencial disponível em: https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1
4 Especialistas de domínio como magistrados, analistas e outros operadores de direito possuem acesso à relatórios

estatísticos customizados na ferramenta de processo eletrônico eProc.
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a partir de apelações cíveis, de forma a se estabelecer um padrão de rito processual mais
homogêneo possível. Os parâmetros utilizados são apresentados oportunamente no quadro 6.

Quadro 6 – Parâmetros utilizados para aquisição dos dados.

Campo Valor
Origem TRF4
Campo para pesquisa Inteiro Teor

Texto para pesquisa

Ação Anulatória
Auxílio Doença
Consignação em Pagamento
Danos Morais
Financiamento Imobiliário
Imposto de Renda
Pensão por Morte
Universidade Federal

Acórdãos SIM
Decisões Monocráticas NÃO
Somente Jurisprudência Selecionada SIM
Data Entre 01/01/2009 e 01/01/2019
Classe Processual Apelação Cível (AC)
Número de Registros por Página 50

Fonte: O autor, (2019).

Estabelecidos os parâmetros de consulta ao sistema de busca jurisprudencial, foi cons-
truído um artefato de software para automatizar esse processo, que baseou-se na composição de
duas técnicas bastante utilizadas para obtenção automática de dados: a navegação não assistida
por hyperlinks, processo comumente associado a “web crawling”, e a aquisição ou download
automatizado dos dados obtidos a partir da navegação por estes hyperlinks, ou “web scrapping”.
Os algoritmos utilizados foram construídos em sua maior parte em linguagem de programação
“Python®”.

Esse primeiro artefato integra o conjunto de artefatos desenvolvidos para criação do
modelo de conhecimento, e sob ponto de vista da metodologia de pesquisa DSR, está associado
às fases abdutivas e dedutivas (conforme ilustrado na Figura 1), que se estendem até a criação
do modelo de conhecimento.

A aquisição desses dados foi dividida em duas etapas, de forma a proporcionar maior con-
trole sobre o processo. Na primeira etapa, foi utilizado o framework Selenium 5 6 para automatizar
o processo de consulta processual. Para isto, foi construído um algoritmo computacional (robô
de pesquisa), em linguagem python®, que efetuou a submissão dos parâmetros pré-selecionados
(tabela 6) ao sistema de consulta jurisprudencial do TRF4. Como resultado do processo de
5 O Selenium é um projeto que contém um conjunto de tecnologias para automação de browsers. A documentação

do projeto está disponível em https://selenium.dev/documentation/en/
6 Documentação do Selenium para python: https://selenium-python.readthedocs.io/
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Tabela 2 – Total de acórdãos obtidos por palavra chave

Palavra Chave Nº Acórdãos Acórdãos de SC
Ação anulatória 359 96
Auxílio Doença 660 138
Consignação em Pagamento 115 13
Danos Morais 819 154
Financiamento Imobiliário 158 14
Imposto de Renda 952 179
Pensão por Morte 619 120
Universidade Federal 368 74

Total 4050 788

Fonte: O autor, (2019).

aquisição, foram obtidos 4050 acórdãos, dos quais 788 eram relativos a processos originários de
Santa Catarina, distribuídos conforme apresentado na tabela 2.

Após a realização deste processo (web Crawling), obteve-se uma estrutura de dados
(dataset) em formato JSON contendo um conjunto de hyperlinks que apontavam para endereços
onde estavam disponíveis os acórdãos em seu inteiro teor. Na estrutura de dados criada foram
armazenados também alguns metadados dos registros, contendo a data de publicação do acórdão,
a Seção Judiciária de origem, o relator, um resumo da decisão e a ementa. Foi gerado também
um conjunto de metadados de controle sobre a execução do algoritmo utilizado, contendo os
parâmetros de pesquisa, data e hora da consulta, além da quantidade de acórdãos recuperados.
Neste processo não foi realizado nenhum tratamento adicional dos dados, que mantiveram sua
forma original preservada.

A partir do dataset montado, foi executada uma nova etapa de processamento, desta
vez sobre os hyperlinks obtidos, de forma a adquirir os acórdãos em seu inteiro teor. Nesta
segunda etapa, foram preservados metadados referentes ao número do processo judicial,Uniform
Resource Locator (URL) do documento e classe do acórdão (relativa à palavra chave utilizada
na pesquisa), de forma a preservar a rastreabilidade e identificação dos registros obtidos.

Os acórdãos foram adquiridos em sua íntegra, em formato HTML, preservando-se a
estrutura da página, de forma a possibilitar a extração de elementos específicos (caput, ementa,
relatório, voto, voto divergente, acórdão), como será apresentado mais adiante. Este novo
processamento deu origem a um novo dataset, contendo os acórdãos mapeados no processo
anterior (web crawling) em sua íntegra, serializados também no formato JSON.

A construção do artefato para a aquisição dos dados foi fundamental para a construção
do modelo, uma vez que a Justiça Federal da 4ª região não disponibiliza os dados dos acórdãos
em formato de dados abertos, na contramão do movimento mundial para publicação de dados
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públicos em formato aberto e conectado7
,
8 (HEATH; BIZER, 2011), , tampouco disponibiliza

um dataset de acórdãos para download ou interface por meio de uma API ou um serviço web
para tal finalidade.

3.1.4 Preparação dos Dados

Após a obtenção do corpus de documentos para montagem do modelo, iniciou-se o
processo de preparação dos dados. As etapas de preparação, transformação, modelagem e
avaliação dos dados foram realizadas de acordo com o processo CRISP-DM (WIRTH, 2000),
detalhado na seção 2.7.3.

A etapa de preparação dos dados cobre as atividades relacionadas à construção do dataset
que alimentou o conjunto de algoritmos utilizados para criação do modelo de conhecimento. As
etapas de preparação dos dados e de transformação dos dados (apresentada na seção 3.1.5) são
iterativas, e podem ser executadas por diversas vezes até que os dados estejam consistentes e
adequados para uso no modelo. A Figura 14 apresenta as principais atividades realizadas.

Figura 14 – Preparação dos Dados
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Fonte: O autor, (2019).

Nesta etapa em particular foi realizado o pré-processamento e normalização do texto
contido no corpus de acórdãos obtidos. Após a aquisição, os documentos obtidos foram seriali-
zados em um arquivo JSON, mantendo a estrutura utilizada para apresentação online no sistema
de buscas, ou seja, continham texto e diversos elementos de HTML, como imagens, títulos,
7 https://www.w3.org/wiki/LinkedData
8 https://5stardata.info/pt-BR/
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metadados e outros elementos que são desnecessários e até mesmo indesejáveis para construção
do modelo de tópicos.

Para separar o texto útil do texto indesejado mantendo-se somente os elementos textuais
relevantes, foi utilizada a biblioteca beautiful soup da linguagem python. Esse processo foi
executado de forma controlada, eliminando estruturas de controle da linguagem HTML, títulos
de página que não possuíam relação com o conteúdo do acórdão em si, códigos de autenticação
de assinatura eletrônica e todos os outros elementos que não estavam relacionados diretamente
ao domínio do direito ou que não contribuíam para a construção do modelo.

Observando-se a estrutura do texto inserido entre os elementos de HTML dos documentos
obtidos, foi possível identificar e separar os seguintes elementos que integram os acórdãos do
TRF4: caput, ementa, relatório, voto, voto divergente e acórdão. Estes elementos são apresentados
no quadro 7

Quadro 7 – Elementos que integram os acórdãos do TRF4:

Elemento Compôs o modelo?
1. Caput Não
2. Ementa Sim
3. Relatório Sim
4. Voto Sim
5. Voto divergente Sim
6. Acórdão Sim

Durante esta etapa foram identificados também acórdãos que não puderam ser recuperados
em conformidade com o padrão de aquisição estabelecido, em geral com algum problema
de formatação ou com estrutura não padronizada, dificultando o seu processamento. Foram
descartados então 373 documentos, restando 3.677 documentos aptos para inclusão no modelo.

A tarefa de normalização dos dados consistiu em se estabelecer um formato e um
conteúdo padronizado para seu armazenamento, transformação e uso posterior. Nesse sentido,
os documentos remanescentes foram então armazenados em uma estrutura de dados (dataset) no
formato JSON, preservando-se os metadados gerados durante o processo, criando-se dimensões
adicionais para cada elemento identificado (Ementa, Relatório, Voto, Voto divergente quando
apresentado e acórdão).

Os metadados associados aos dados permitiram manter o controle do processo de
aquisição e preparação dos dados, sendo possível realizar a reexecução de qualquer uma das
etapas anteriores (inclusive a aquisição dos dados), com o objetivo ajustar o processo ou corrigir
problemas nos dados adquiridos, reduzindo o impacto gerado por dados de má qualidade nas
etapas posteriores.
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3.1.5 Transformação dos dados

Com os dados devidamente pré-processados e normalizados, foi iniciada a etapa de
transformação dos dados, que consistiu primeiramente na junção das partes de texto obtidas
no processo de aquisição, optando-se pela utilização da ementa, relatório, voto e acórdão para
composição do texto completo do acórdão. Após, foi realizada a aplicação de algoritmos para
limpeza do texto (retirada de caracteres especiais, números e caracteres com acentuação) e
posteriormente a realização de um pipeline reduzido para processamento de linguagem natural
PLN. O detalhamento das atividades realizadas nesta etapa é apresentado na Figura 15

Figura 15 – Transformação dos Dados.
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Fonte: O autor, (2019).

Para isso, o arquivo com o texto normalizado foi carregado em uma estrutura de dados
do tipo dataframe, que oferece diversos recursos para tratamento de grandes conjuntos de
dados. Durante a inserção dos dados no dataframe foi realizada a eliminação dos acórdãos
duplicados, utilizando os metadados que continham o número de identificação dos processos.
Foram eliminados 356 acórdãos duplicados, restando no conjunto de dados 3.321 documentos.

Com os dados inseridos em uma estrutura de dataframe foi realizada a tarefa de limpeza
do texto, onde foram utilizadas expressões regulares para eliminar todos os caracteres especiais
(como caracteres de endereços de e-mail e outros), a pontuação e os números. Os caracteres
acentuados foram substituídos por caracteres sem acento, e foram retirados também todos os
caracteres unitários.

Após a limpeza do texto, os documentos foram submetidos a um pipeline reduzido de
processamento de linguagem natural, de forma a realizar as tarefas de tokenização, Part Of
Speech Tagging (PoST) e lematização das palavras. O objetivo principal da realização deste
processamento foi o de obter os “Lemas” das palavras, para que as palavras com o mesmo
significado semântico tivessem a mesma grafia, eliminando suas variações (plural, conjugação
de verbos, etc).
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Na tarefa de tokenização (tokenization) o texto foi segmentado em fragmentos menores
com o objetivo de se realizar processamento computacional. A granularidade adotada para
construção do modelo de tópicos foi a de unigrama, ou seja, cada token era constituído por
apenas uma palavra. Durante esta tarefa, foram retiradas as palavras de parada ou palavras
vazias (stopwords), que são as palavras que não acrescentam semântica ao modelo. Para este
processamento, foi utilizada a lista padrão de stopwords em português do Brasil disponível na
biblioteca do Python, acrescidas de uma lista adicional de palavras do domínio legal, criada
especificamente para esta pesquisa.

O processamento morfológico (part os speech) foi realizado para identificar as classes
de palavras (substantivo, verbo, advérbio) e o resultado deste processamento foi utilizado como
entrada para realização da lematização, onde as classes de palavras são importantes para a correta
identificação do lema das palavras.

Com base na identificação das classes de palavras, foi executada a tarefa de lematização,
que permitiu a redução do vocabulário inicial de 34.024 para 25.884 palavras únicas, resultado
do agrupamento de palavras que apresentavam flexões no plural, conjugação de verbos e outros
para o mesmo lema).

Para as tarefas de PLN, utilizou-se uma adaptação da biblioteca NLPyPort (FERREIRA;
GONÇALO OLIVEIRA; RODRIGUES, 2019), baseada no trabalho de Rodrigues, Oliveira e
Gomes (2014).

Como resultado desta etapa, os documentos foram decompostos em conjuntos de palavras
lematizadas em um modelo (bag-of-words), armazenados em uma nova dimensão do dataframe
para processamento posterior, com vistas à criação do modelo.

3.1.6 Modelagem

As tarefas realizadas nessa etapa estão descritas na Figura 16
O processo de modelagem iniciou-se com a realização de uma análise exploratória

sobre o corpus recém preparado para alimentação do modelo de tópicos. A partir da análise do
corpus quanto a sua composição, foi possível verificar as características dos documentos que o
compunham. As informações são apresentadas no quadro 8. Foi possível verificar que 3 registros
do dataframe continham documentos que, após as etapas de pré-processamento e transformação
do texto, não eram aproveitáveis (zero tokens).

Quadro 8 – Composição do corpus de documentos

Tamanho do corpus: 3321 documentos
Tamanho médio dos documentos 414.57 tokens
Tamanho mínimo dos documentos 0 tokens
Tamanho máximo dos documentos 4562

Isto ocorreu por que alguns dos acórdãos continham somente o seu caput, que acabou
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Figura 16 – Tarefas relacionadas à criação do modelo de tópicos.
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Fonte: O autor, (2019).

não sendo utilizado para formação do texto que foi processado para alimentação do modelo.
Após a retirada destes 3 documentos do conjunto, foi realizada nova análise, obtendo-se os dados
apresentados no quadro 9.

Quadro 9 – Composição do corpus de documentos, após remoção de documentos com zero
tokens

Tamanho do corpus: 3318 documentos
Tamanho médio dos documentos 414.98 tokens
Tamanho mínimo dos documentos 8 tokens
Tamanho máximo dos documentos 4562

Com essa nova configuração, foi realizada a inspeção visual do conjunto de documentos,
utilizando para essa finalidade um histograma da frequência normalizada da distribuição de
palavras nos documentos. O histograma foi obtido a partir da contagem de tokens em cada
documento, sendo agrupados os documentos com a mesma contagem. A coordenada H indica a
quantidade de documentos (normalizada), e a coordenada G indica o número de tokens. O gráfico
obtido permite que seja analisada a composição do corpus quanto ao tamanho dos documentos.
O histograma é apresentado na figura 17.

O conjunto de dados com 3.318 acórdãos foi então separado em 2 partes, por meio de
seleção aleatória (randômica), de forma a constituir um conjunto de treinamento para o modelo
e outro para testes. O conjunto de treinamento foi montado com 90% dos acórdãos, totalizando
2.980 documentos, e os 10% restantes foram destinados ao conjunto de testes, totalizando 338
documentos. A distribuição pode ser observada na tabela 3.
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Figura 17 – Histograma de frequência normalizada de distribuição de palavras nos documentos.

Fonte: O autor, (2019).

Tabela 3 – Composição dos conjuntos de treinamento e teste

Total de registros após preparação dos dados 3.318 documentos
Total de registros do conjunto de treino 2.980 documentos
Total de registros do conjunto de testes documentos 338 documentos

Em sua forma natural, como estão apresentados nos documentos, os textos não estrutura-
dos não oferecem as condições ideais para processamento computacional. É necessário que os
documentos sejam mapeados para um espaço compatível com este tipo de processamento, que é
o espaço vetorial. A transposição do espaço das palavras para o espaço numérico, na forma de
vetores de palavras (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999), possibilita o seu processamento
numérico, favorecendo o uso de diversas técnicas computacionais, como é o caso da aprendi-
zagem de máquina não supervisionada, em especial a Análise Latente Dirichlet (BLEI; NG;
JORDAN, 2003) ou LDA, utilizada nesta pesquisa.

Para esta etapa da pesquisa, foram utilizados componentes específicos desenvolvidos na
linguagem python para processamento de linguagem natural PLN, como as bibliotecas nltk e
Gensim (ŘEHŮŘEK; SOJKA, 2010), que ofereceram o ferramental necessário para a criação
do espaço vetorial a partir do texto, bem como frequências de distribuição de tokens sobre os
documentos e outros algoritmos utilizados na etapa de modelagem.

A literatura apresenta diversas técnicas para construção do espaço vetorial com as palavras.
Uma das técnicas disponíveis para este tipo de mapeamento é utilizar a frequência de distribuição
das palavras para compor vetores de números reais. Estes vetores são formados pela contagem de
ocorrência das palavras em um determinado corpus de texto e em geral, apresentados na forma



Capítulo 3. Proposta de modelo de conhecimento baseado em tópicos 82

de uma matriz de termos por documentos (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999). Uma
técnica bastante utilizada para construção da matriz de termos x documentos é a Term Frequency
- Inverted Document Frequency tf-idf ou seja, a relação entre a frequência intra-documento de
determinado termo pela sua relevância no corpus, introduzida por Jones (1972)) e um dos pilares
da recuperação de informação moderna.

Nessa pesquisa, entretanto, optou-se por utilizar a modelagem probabilística de tópicos
latentes, através da Alocação Latente de Dirichlet (BLEI; NG; JORDAN, 2003), que cria um
espaço vetorial de tópicos com probabilidades associadas às palavras que os compõem. O uso
do LDA possibilita também a recuperação de informação a partir de medidas de similaridade
como a divergência de Jensen-Shannon ��(, utilizada para medir a distância entre os tópicos do
modelo e os tópicos obtidos a partir da decomposição de documentos submetidos ao modelo.

A técnica utilizada também permite que sejam exploradas outras alternativas para apre-
sentação de contexto e conhecimento ao analista processual, uma vez que os tópicos gerados
são compreensíveis pelos especialistas de domínio, coerentes e proporcionam decomposições
semanticamente significativas do corpus de acórdãos.

O processo de criação de um modelo de tópicos é diretamente afetado pela configuração
dos parâmetros do modelo. Para o modelo LDA, o algoritmo utilizado necessita que seja
estabelecido preliminarmente ao treinamento os parâmetro U e [ do modelo, além do número
de tópicos desejado (k), o chunksize (tamanho do bloco de treinamento) e o número de épocas
de treinamento. Um valor pequeno para U indica que cada documento é representado apenas por
um pequeno número de tópicos. Um valor pequeno para [ indica que cada tópico é representado
apenas por um pequeno número de palavras. O número de tópicos para o modelo define quantos
tópicos (i.e. conjuntos de palavras que representam semanticamente um conjunto de documentos)
serão criados. O tamanho do bloco de treinamento (chunksize) define a granularidade com a qual
é realizado o treinamento. Finalmente, o número de épocas deve ser ajustado de maneira a se
obter a convergência ótima do modelo.

Esses parâmetros podem ser estimados através da comparação de modelos, utilizando o
cálculo da coerência e da perplexidade de cada um desses modelos (NEWMAN; LAU et al., 2010;
RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015; SYED; SPRUIT, 2017). Para configuração do modelo,
foram treinados 12 modelos, e computadas as suas coerências. O resultado dessa computação é
apresentado na figura 18.

Após a verificação do modelo com maior score de coerência, identificou-se a melhor
configuração no modelo treinado com K igual a 18 tópicos. Esse modelo foi utilizado como
paradigma, e uma projeção em Multidimensional Metric Scale, ou Escala Multidimensional
Métrica (MMDS) do modelo pode ser observada na Figura 19, com base no método desenvolvido
por Sievert e Shirley (2014) para visualização e interpretação de tópicos.

A Figura 19 apresenta a distribuição dos tópicos obtidos a partir do treinamento do
modelo, utilizando como entrada o corpus contendo os acórdãos já devidamente preparados.
Cada círculo representa um dos tópicos obtidos, e as áreas dos círculos são dadas pelas proporções
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Figura 18 – Avaliação da Coerência do Modelo.

Fonte: O autor, (2019).

dos tópicos sobre o total de tokens # no corpus. As barras azuis representam os 10 termos mais
salientes do modelo, como apresentado na seção 2.7.9.

O gráfico obtido através do PyLDAVis é interativo, e pode apresentar ainda os termos
que compõem cada tópico, a relevância dos termos para um determinado tópico, a frequência
com a qual um determinado termo contribui para o tópico.

Após sua criação, avaliação e testes, o modelo foi apresentado a um grupo de especialistas
de domínio para verificação da sua relevância e aplicabilidade na atividade de análise de petições
iniciais, o que é discutido com mais profundidade no capítulo 4.



Capítulo 3. Proposta de modelo de conhecimento baseado em tópicos 84

Figura 19 – Visualização do Modelo de Tópicos.

Fonte: O autor, (2019).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da análise do comporta-
mento de uma instância do modelo quando submetida a consultas. Preliminarmente, o modelo
instanciado é analisado quanto às suas características após o treinamento. Após, são realizados
testes com dados do conjunto de treino, dados do conjunto de treinamento (desconhecidos ao
modelo) e testes com petições iniciais para avaliar a resposta de tópicos. Sem perder de vista
a metodologia DSR, são apresentadas análises referentes ao conhecimento obtido durante a
construção do modelo de conhecimento, no capítulo 3.

Adicionalmente, é apresentada também a verificação realizada junto aos especialistas
de domínio da JFSC e outro externo, para os quais o modelo foi detalhadamente apresentado
juntamente com os resultados obtidos na aplicação de uma instância do mesmo. Após, foi
solicitado o preenchimento de um pequeno questionário para verificação da viabilidade e
relevância do uso do modelo nas atividades diárias.

Dessa forma, esse capítulo está dividido em seis seções: avaliação do modelo (métricas
subjetivas e objetivas), cenário de aplicação, apresentação dos resultados da aplicação do modelo,
análise dos resultados da aplicação do modelo, conhecimento obtido no decorrer da pesquisa e
verificação do modelo junto a especialistas de domínio.

Em relação à metodologia de pesquisa DSR, as atividades realizadas neste capítulo cor-
respondem às etapas de avaliação do artefato, classificação do aprendizado obtido e comunicação
dos resultados.

4.1 AVALIAÇÃO DO MODELO

Após o treinamento, o modelo foi avaliado de forma a verificar sua construção. A
avaliação do modelo consistiu-se em duas etapas: i) avaliação subjetiva dos tópicos criados pela
modelagem, que englobou as tarefas de inspeção visual dos tópicos, verificação de intrusão de
palavras e intrusão de tópicos, verificação de saliência dos termos, e ii) a avaliação objetiva das
medidas de coerência e de perplexidade do modelo. O detalhamento dessa etapa é apresentado
na figura 20.

A avaliação subjetiva é feita na maioria das vezes através de inspeção visual. Os modelos
de tópicos criados por algoritmos de aprendizagem de máquina não supervisionada, utilizam
conjuntos de dados que por muitas vezes não possuem um subconjunto de testes com dados
rotulados para validação, dificultando a aplicação de medidas estatísticas mais específicas como
precisão, revocação (recall), f1 e outras. Dessa forma, o processo de avaliação acaba dependendo
em parte da análise visual realizada por especialistas de domínio, para verificação da coerência
destes tópicos (CHANG et al., 2009), da sua distribuição espacial (SIEVERT; SHIRLEY, 2014),
da relevância dos termos e da saliência dos tópicos (CHUANG; MANNING; HEER, 2012).

A avaliação visual dos tópicos pode ser realizada através de ferramentas de visualização
próprias como o PyLDAVis (SIEVERT; SHIRLEY, 2014), conforme apresentado na figura 19,
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Figura 20 – Tarefas realizadas na etapa de avaliação do modelo.
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Fonte: O autor, (2019).

que apresenta uma projeção dos tópicos em espaço bidimensional que possibilita a interação
para verificação dos tópicos. É possível utilizar diferentes tipos de projeções como Principal Co-
ordinate Analysis, ou Análise de Coordenada Principal (PCOA),Multidimensional Metric Scale,
ou escala Multidimensional Métrica MMDS e t-distributed Stochastic Neighbor Embedding, ou
Incorporação Estocástica de Vizinhos t-Distribuídos (TSNE).

Construindo-se modelos de visualização nestas 3 escalas, foi possível verificar uma
proximidade na projeção relativa a temas relacionados a um mesmo domínio. Os tópicos que
tratavam de temas relacionados à saúde, por exemplo, ficaram muito próximos na projeção. O
mesmo ocorreu para aqueles que tratavam de questões financeiras.

Outra forma de análise visual é a própria interpretação dos tópicos gerados, que consiste
na verificação humana de coerência e na análise da saliência e relevância dos termos. O quadro
10 apresenta os 18 tópicos gerados pelo modelo).

Os termosmais salientes são aqueles que tem amaior probabilidade de estarem associados
a um determinado tópico (CHUANG; MANNING; HEER, 2012). Os 10 termos mais salientes
do modelo são apresentados no quadro 11. A análise da saliência dos termos permite verificar,
por exemplo, que os termos “dano”, “moral” e “indenização” possuem forte associação com o
tópico 12, levando a crer que este tópico representa bem os documentos relacionados à dano
moral.

O termo “valor”, por outro lado, aparece em quase todos os tópicos, o que não gera
surpresa, uma vez que a maioria das demandas envolve valores. Apesar disso, este termo está
mais fortemente relacionado aos tópicos de número 1 e 3 do que aos demais, de maneira contrária
o que seria esperado a partir leitura dos tópicos, já que ele compõe os tópicos de número 4, 8, 11
e 12, demonstrando que os tópicos são capazes de capturar informações latentes dos documentos.

Dentre os termos que integram os tópicos, há alguns que em uma primeira análise parecem
demasiadamente amplos ou até mesmo dúbios, como é o caso dos termos “realizar” (tópico 09)
e “tempo” (tópico 18). Observados isoladamente, estes termos não parecem ser semanticamente
relevantes para caracterização do tópico. Entretanto, se observados conjuntamente com os demais
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Quadro 10 – Tópicos criados pelo Modelo LDA (k = 18)

ID Tópico
01. [’prescricao’, ’fiscal’, ’credo’, ’prazo’, ’citacao’, ’cpc’]
02. [’juro’, ’taxa’, ’multa’, ’selic’, ’morar’, ’correcao’]
03. [’rural’, ’atividade’, ’periodo’, ’beneficio’, ’idade’, ’segurado’]
04. [’contrato’, ’juro’, ’devedor’, ’saldo’, ’financeiro’, ’valor’]
05. [’declaracao’, ’prequestionamento’, ’acordao’, ’dispositivo’, ’legal’, ’declaratorio’]
06. [’responsabilidade’, ’civil’, ’obra’, ’pessoa’, ’culpa’, ’agencia’]
07. [’credo’, ’tributo’, ’tributario’, ’contribuinte’, ’lancamento’, ’ctn’]
08. [’valor’, ’calculo’, ’renda’, ’titulo’, ’imposto’, ’pagamento’]
09. [’realizar’, ’seguinte’, ’pagamento’, ’apelo’, ’juizo’, ’intimado’]
10. [’doenca’, ’incapacidade’, ’auxilio’, ’beneficio’, ’invalidez’, ’aposentadoria’]
11. [’empresa’, ’fiscal’, ’valor’, ’receita’, ’base’, ’pessoa’]
12. [’dano’, ’moral’, ’indenizacao’, ’valor’, ’cef’, ’material’]
13. [’servico’, ’atividade’, ’saude’, ’estado’, ’medico’, ’universidade’]
14. [’militar’, ’reforma’, ’area’, ’concurso’, ’edital’, ’licenca’]
15. [’beneficio’, ’oficial’, ’juro’, ’ins’, ’monetaria’, ’remessa’]
16. [’beneficio’, ’pensao’, ’morte’, ’ins’, ’segurado’, ’concessao’]
17. [’evento’, ’dispositivo’, ’cpc’, ’grau’, ’superior’, ’declaracao’]
18. [’novo’, ’tempo’, ’juridico’, ’superior’, ’servidor’, ’especial’]
O modelo numera os tópicos de 0 a 17, mas aqui foram numerados de 1 a 18 para facilitar sua identificação

Fonte: O autor, (2019).

termos de um mesmo tópico, passam a fazer sentido. Isto ocorre por que os tópicos não são
representados por termos isoladamente, mas por uma mistura potencialmente infinita de termos e
suas probabilidades condicionais e por isso a importância de se observar cada tópico por inteiro,
como um conjunto de termos. Nos tópicos apresentados, foram utilizados somente os 6 termos
com maior probabilidade.

Ainda dentro da análise subjetiva do modelo, é possível verificar a distribuição das
contagens de palavras que compuseram cada tópico do modelo. Através dessa análise, é possível
verificar como ficaram distribuídas as palavras utilizadas na construção do modelo dentro de
cada tópico encontrado, evidenciando quais os tópicos que são representados por uma maior
quantidade de palavras, e dessa forma menos representativos, e quais tópicos são representados
por umamenor quantidade de palavras, ou seja,mais representativos. Para exibição, as frequências
foram normalizadas (eixo H). A figura 21 apresenta essa distribuição.

A análise objetiva do modelo é feita a partir do cálculo das métricas de coerência e
perplexidade. A métrica mais comum para apresentação de coerência é a �E baseada no trabalho
de (FITELSON, 2003), variando de 0 a 1, para a qual o gold standard em um corpus padronizado
de artigos de notícias como o 20NG1 é de 0.665 (RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015). As
medidas de coerência e perplexidade do modelo são apresentadas na tabela 4
1 O corpus 20NG é um padrão reconhecido para testes. Disponível em: http://qwone.com/ jason/20Newsgroups/
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Quadro 11 – Os 10 termos mais salientes do modelos e suas associações aos tópicos

ID Termo Tópicos associados
01. dano 12,6
02. benefício 3,6,8,10,15,16
03. juro 2,4,6,8,10,12,15
04. valor 1,3,4,7,8,9,10,11,12,15,16
05. moral 12
06. rural 3
07. contrato 3,4,11
08. doença 10,15
09. serviço 3,6,11,13,14,18
10. indenização 12

Fonte: O autor, (2019).

Figura 21 – Distribuição de contagem de palavras em cada tópico dominante.

Fonte: O autor, (2019).

Os valores obtido para �E e para a perplexidade estão de acordo com o esperado para o
modelo.

4.2 CENÁRIO DE APLICAÇÃO

Preliminarmente à realização do treinamento do modelo, os dados que compunham
o dataframe contendo todos os acórdãos foram separados em um conjunto de treinamento e
outro para validação, na proporção de 90% para treinamento e 10% para validação dos tópicos
encontrados. O modelo foi treinado então com 2.980 acórdãos escolhidos aleatoriamente sobre o
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Tabela 4 – Medidas de coerência e perplexidade para o modelo obtido

Métrica Valor
Score de Coerência �E : 0.6299298433513569
Score de Coerência �*"0BB : -1.1603435351202682
Score de Coerência �*�� : 0.1268899929026775
Score de Coerência �#%"� : 0.0789883584613306
Perplexidade (dataset de treinamento): -9.087998946443895
Perplexidade (dataset de teste): -9.829291053893428

Fonte: O autor, (2019).

total, sendo reservados os 338 acórdãos restantes para validação. Foi obtido também um pequeno
conjunto de petições iniciais para realização de teste complementar, de forma a observar o
comportamento do modelo frente a uma situação prática de uso.

Para que os documentos de teste fossem submetidos ao modelo, os mesmos foram
decompostos em tokens utilizando o mesmo processo de preparação dos dados utilizados para
composição do modelo de tópicos, que são apresentados detalhadamente no capítulo 3, em
especial nas seções 3.1.4 e 3.1.5. Desta forma, todos os dados utilizados foram pré-processados,
normalizados, limpos, e sofreram o mesmo tipo de transformação, visando garantir a maior
coerência possível entre os dados de treinamento e os dados de teste.

Figura 22 – Modelo de conhecimento obtido.

Acórdãos

Decomposição e 
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acórdãos

Comparação
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(divergência de Jensen-Shannon)
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Word Cloud 
(tópicos)
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Fonte: O autor, (2019).

Os possíveis cenários de uso do modelo podem ser observado na figura 22, que mostra de
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maneira resumida as etapas do processo de criação dos tópicos, do processamento do conjunto de
testes (elemento de análise) e as possíveis aplicações do modelo de conhecimento obtido. Nessa
pesquisa, por questões de viabilidade técnica, temporal e de escopo, não foram implementadas
todas as possíveis aplicações do modelo.

Nos cenários propostos são apresentadas as aplicações de identificação de tópicos asso-
ciados aos documentos de teste, a recuperação de documentos com base no documento teste
apresentado, e a apresentação de nuvem de palavras associadas aos principais termos recuperados
a partir do documento de entrada, por meio de comparação de sua decomposição com o modelo
de tópicos.

No primeiro cenário de aplicação, os documentos candidatos já decompostos em tokens
foram submetidos ao modelo de conhecimento, de forma a se obter os tópicos com maior
probabilidade de representarem estes documentos. Foram realizadas submissões dos 3 conjuntos
de documentos de teste e analisados os resultados obtidos.

No segundo cenário de aplicação, foram obtidos, além dos tópicos, os documentos com
maior probabilidade de associação com o documento de entrada (elemento de análise). Para esta
recuperação de documentos, foi utilizada a divergência de Jensen-Shannon (��(), que consiste
em uma medida de distância entre os termos do documento de entrada e os tópicos, em seu
espaço vetorial (HALL; JURAFSKY; MANNING, 2008).

No terceiro cenário de aplicação, foi obtido um conjunto de termos a partir dos tópicos
com maior probabilidade de associação com o elemento de análise, com os quais foi criado um
WordCloud contendo os 80 termos mais prováveis. O quadro 12 apresenta a configuração dos
cenários aplicados ao modelo para os testes.

Quadro 12 – Cenários de aplicação do modelo.

Cenário de aplicação dos testes no Modelo

Conjunto Treino

Recuperação de Tópicos e suas probabilidades
(apresentação textual e gráfica das contribuições dos tópicos)
Recuperação dos documentos mais similares
Montagem de WordCloud a partir dos tópicos recuperados

Conjunto Teste

Recuperação de Tópicos e suas probabilidades
(apresentação textual e gráfica das contribuições dos tópicos)
Recuperação dos documentos mais similares
Montagem de WordCloud a partir dos tópicos recuperados

Petição Inicial

Recuperação de Tópicos e suas probabilidades
(apresentação textual e gráfica das contribuições dos tópicos)
Recuperação dos documentos mais similares
Montagem de WordCloud a partir dos tópicos recuperados

4.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

No primeiro cenário de aplicação do modelo desenvolvido, são submetidos documen-
tos completos, decompostos pelo mesmo processo utilizado para criação do modelo, e são
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recuperados os tópicos mais associados ao documento.

4.3.1 Resultados do conjunto de treinamento

Inicialmente são apresentados os resultados referentes ao conjunto de treinamento. As
consultas realizadas a partir de documentos do conjunto de treinamento foram utilizadas para
verificar a resposta do modelo a um conjunto de documentos conhecidos, para os quais a medida
de perplexidade deve ser baixa.

O método utilizado para essa verificação consistiu na seleção de um documento do
conjunto de treino, de maneira aleatória, que foi então submetido ao modelo de tópicos para
recuperação dos tópicos com maior probabilidade de associação. No quadro 13 é apresentada a
visão geral do teste realizado sobre o documento de número 2548, do corpus de treinamento. O
número do processo e o caput são referentes ao documento submetido ao modelo (2548), e os
tópicos obtidos representam a resposta do modelo à entrada do documento.

É possível verificar pela análise do caput do documento original, que o tópico de número
10 possui estreita relação com o provável conteúdo do documento. Já os demais tópicos parecem
estar associados a questões que integram o documento, mas que não possuem estreita ligação
com a sua essência. O caput é uma boa referência para essa análise, uma vez que não integrou o
modelo, mas equivale a consolidação dos principais conceitos do documento realizado por um
especialista de domínio. A figura 23 apresenta um histograma da contribuição dos tópicos com
maior probabilidade de associação ao documento.

Quadro 13 – Documento submetido e tópicos recuperados (conjunto treino).

Teste 1 Conjunto de Treino
Nr. Documento 2548
Corpus Treino
Nº do Processo 2008.70.03.002275-8
Caput PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. CONDIÇÕES

PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONCESSÃO DE APOSENTADO-
RIA POR INVALIDEZ. CONSECTÁRIOS.

ID do Tópico Tópicos recuperados para o documento e suas probabilidades
10 (’doenca’, 0.038219824), (’incapacidade’, 0.030533012), (’auxilio’,

0.030419614), (’beneficio’, 0.02566614), (’invalidez’, 0.02323428)
15 (’beneficio’, 0.025015991), (’oficial’, 0.019952988), (’juro’,

0.019392014), (’ins’, 0.017470349), (’monetaria’, 0.016191194)
09 (’realizar’, 0.0114146145), (’seguinte’, 0.010217115), (’pagamento’,

0.008496902), (’apelo’, 0.008324766), (’juizo’, 0.008210461)
12 (’dano’, 0.082651615), (’moral’, 0.054089785), (’indenizacao’,

0.043191824), (’valor’, 0.02260159), (’cef’, 0.013614345)
08 (’valor’, 0.056272194), (’calculo’, 0.023986375), (’renda’, 0.021453349),

(’titulo’, 0.019320788), (’imposto’, 0.016755104)

Pela análise da figura 23, é possível verificar que a contribuição do tópico de número 10
é bastante superior aos demais tópicos.
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Figura 23 – Distribuição de tópicos para o documento (conjunto treino).

Fonte: O autor, (2019).

Seguindo na análise do documento do conjunto de treinamento, no cenário 2 foram
recuperados os documentos mais similares, que são apresentados no quadro 14. Mais uma vez é
possível verificar a estreita relação entre os temas apresentados nos caputs desses documentos
com o documento de entrada e também entre si, indicando que a semântica dos documentos foi
considerada na recuperação.

Finalmente, para o cenário três, foi montada uma nuvem de termos, ou Word Cloud para
os principais termos recuperados por meio da análise dos tópicos. O processo de lematização
acabou por alterar alguns termos em relação ao texto original dos acórdãos, fato que será
apresentado em oportuno na discussão.

4.3.2 Resultados do conjunto de testes

De maneira análoga ao que foi realizado para o conjunto de treinamento, foi sorteado
aleatoriamente um documento do conjunto de testes para submissão ao modelo. Os tópicos
obtidos podem ser observados no quadro 15, que apresenta informações sobre o documento
sorteado, e também sobre os tópicos recuperados e suas probabilidades em relação ao documento
de entrada.

A distribuição de tópicos para esse documento, apresentada na figura 25, é consideravel-
mente mais equilibrada do que aquela apresentada para o documento do conjunto treino. Pela
análise da figura, é possível verificar que a contribuição do tópico de número 11 é superior
aos demais, mas diferentemente do conjunto de treino, há contribuição significativa de outros
4 tópicos (9, 18, 2 e 1), indicando que todos os 5 tópicos recuperados são relevantes para
representação do documento de entrada.

Para o segundo cenário de aplicação relativo ao documento do conjunto de teste, foram
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Quadro 14 – Documentos recuperados para o documento 2548 (conjunto de treino).

Documentos recuperados para o documento 2548 (conjunto treino)
Documento : 296
número do processo : 5033939-14.2017.4.04.9999
previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença. Data de início da incapaci-
dade. Qualidade de segurado. Carência. Consectários legais.
documento : 1086
número do processo : 2009.72.99.002160-7
previdenciário. Concessão de auxílio-doença. Incapacidade. Comprovação. Segurado que
permaneceu trabalhando durante o gozo de benefício por incapacidade. Cessação do
benefício. Honorários periciais.
documento : 1500
número do processo : 2009.71.99.001677-4
previdenciário. Remessa oficial. Não-conhecimento. Interesse de agir. Benefício ativo.
Incapacidade laboral. Aposentadoria por invalidez. Concessão a contar da data da perícia.
Consectários.
documento : 1814
número do processo : 2009.70.99.002576-1
previdenciário. Agravo retido. Razões reiteradas em apelação. Incapacidade laboral. Quali-
dade de segurado. Comprovação. Concessão de aposentadoria por invalidez. Consectários.
documento : 2548
número do processo : 2008.70.03.002275-8
previdenciário. Incapacidade laboral. Condições pessoais desfavoráveis. Concessão de
aposentadoria por invalidez. Consectários.

recuperados os documentos mais relacionados ao documento de entrada, considerando a medida
de distância entre as probabilidades dos tópicos do documento de entrada para estes documentos,
através da divergência de Jensen-Shannon ��(. Os documentos recuperados são apresentados
no quadro 16. Mais uma vez, a proximidade do teor dos resumos entre si e entre o documento
de entrada é perceptível.

Para o terceiro cenário aplicado ao documento de testes, é apresentada a nuvem de
palavras com os termos recuperados por meio da análise dos tópicos, como pode ser observado
na figura 26.

4.3.3 Resultados Petição Inicial

Após a verificação da resposta do modelo para os documentos do conjunto de treinamento
(documentos conhecidos pelo modelo) e conjunto de testes (documentos desconhecidos pelo
modelo), foi submetida ao teste uma petição inicial. A petição inicial é um documento com
estrutura diversa dos acórdãos, uma vez que possui suas próprias características determinadas
pela redação da lei 13.105 (BRASIL, 2015), e que apesar de conter elementos em comum com
os acórdãos, é um documento estruturalmente diferente.

A comparação entre documentos com estruturas distintas e que possuem papéis diferentes
é possível de ser realizada nos modelos de tópicos como aqueles baseados em LDA, uma vez
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Figura 24 – Word Cloud gerado para o documento (conjunto Treino).

Fonte: O autor, (2019).

Figura 25 – Distribuição de tópicos para documento desconhecido 51 (conjunto de teste).

Fonte: O autor, (2019).

que estes modelos são capazes de oferecer decomposições semanticamente significativas dos
documentos que foram utilizados em sua composição (CHANG et al., 2009).

Apesar das diferenças estruturais, ambos documentos são compostos por um conjunto de
termos, para os quais o modelo realiza comparações. Com base nesta comparação, que utiliza
a probabilidade dos tópicos de oferecerem uma representação significativa dos documentos, é
possível medir a distância no espaço vetorial entre dois conjuntos de termos e estabelecer uma
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Quadro 15 – Documento submetido e tópicos recuperados (conjunto teste).

Teste 2 Conjunto Teste
Nr. Documento 51
Corpus Teste
Nº do Processo 2002.70.00.079087-3
Caput Embargos à execução fiscal. Nulidade do título executivo. Não compro-

vação. Taxa selic. Legalidade. Denúncia espontânea. Art 138 do ctn. Não
configuração. Sebrae. Salário-educação. Constitucionalidade. Aferição
indireta. CUB. Multa. Confisco não caracterizado. Retroatividade da lei
mais benéfica.

ID do Tópico Tópicos recuperados para o documento e suas probabilidades
11 (’empresa’, 0.015783262), (’fiscal’, 0.014292432), (’valor’,

0.0129847545), (’receita’, 0.011039768), (’base’, 0.009334198)
09 (’realizar’, 0.0114146145), (’seguinte’, 0.010217115), (’pagamento’,

0.008496902), (’apelo’, 0.008324766), (’juizo’, 0.008210461)
18 (’novo’, 0.007792713), (’tempo’, 0.0074218223), (’juridico’,

0.007318378), (’superior’, 0.0072250804), (’servidor’, 0.0071997014)
02 (’juro’, 0.05216799), (’taxa’, 0.046408225), (’multa’, 0.032674175), (’se-

lic’, 0.02450702), (’morar’, 0.022236144)
01 (’prescricao’, 0.043602083), (’fiscal’, 0.029454034), (’credo’,

0.021559134), (’prazo’, 0.018790418), (’citacao’, 0.017850757)

medida de proximidade, ou similaridade.
Com o propósito de realizar essa comparação, foi selecionada uma petição inicial que

trata de uma demanda de afastamento supostamente indevido de militar por conta de lesão sofrida
durante sua permanência no exército.

Os tópicos recuperados a partir da petição inicial são apresentados no quadro 17.
Observando-se os tópicos recuperados, percebe-se de início que mais uma vez há uma

associação como tema apresentado na petição inicial. No tópico de número 14 e 13 aparentemente
existem relações com o serviço militar e o estado de saúde, dadas pelos termos “militar” (tópico
14), “servico”, “saude”, “estado” e “medico” (tópico 13), muito embora “estado”, após a redução
ao lema, possa ter o significado associado à território, e não necessariamente estar correlacionado
ao “estado de saúde”, apesar das palavras aparecerem no mesmo tópico. Apesar da abordagem
utilizada pelo modelo (Bag-of-Words) ignorar a ordem das palavras na composição dos tópicos,
o contexto no qual se manifestaram é semelhante, o que pode indicar associação.

A distribuição dos tópicos relacionados ao documento é bem homogênea, com predomi-
nância dos 5 tópicos recuperados emproporções similares, evidentemente comuma probabilidade
maior para os tópicos 14 e 13. Além dos 5 tópicos obtidos, pelo gráfico é possível observar a
participação dos tópicos 1 e 18, como pode ser observado na figura 27

Após a inspeção visual dos tópicos obtidos e da distribuição das contribuições dos tópicos
para o documento submetido ao modelo, efetuou-se a recuperação dos documentos com maior
associação probabilística, obtida pela comparação dos tópicos com os termos resultantes da
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Quadro 16 – Documentos recuperados a partir do documento desconhecido 51 (conjunto teste).

Documentos recuperados para o documento desconhecido (conjunto teste)
Documento : 78
número do processo : 2003.04.01.001453-7
embargos à execução fiscal. Nulidade do título executivo. Não comprovação. Lei comple-
mentar nº 84/96, art. 1º, i. Constitucionalidade. Taxa selic. Legalidade. Denúncia espontâ-
nea. Art. 138, do ctn. Não configuração. Multa. Confisco não caracterizado. Retroatividade
da lei mais benéfica.
documento : 1070
número do processo : 2001.71.00.015526-0
embargos à execução fiscal. Validade da cda. Inexistência de cerceamento de defesa. Noti-
ficação de lançamento desnecessária. Constitucionalidade da revogação pela lei 9.430/96
da isenção da cofins para sociedades civis estabelecida pela lc 70/91. Exclusão da base
de cálculo da cofins de material de construção e outros insumos utilizados na construção
civil. Ausência de previsão legal. Multa de 20%. Artigo 61 da lei 9.430/96.
documento : 1464
número do processo : 2005.70.12.000263-2
tributário. Anulatória. Redução da multa de ofício. Artigo 60 da lei 8.383/91. Não se aplica
ao refis.
documento : 1550
número do processo : 5006737-02.2012.4.04.7004
embargos à execução fiscal. Pis e cofins. Art. 3º, §1º, lei nº 9.718/98. Icms. Inclusão na
base de cálculo das contribuições. Selic. Multa. Encargo. Legitimidade.
documento : 2384
número do processo : 2005.70.13.000530-7
embargos à execução fiscal. Cofins. Sociedade civil. Isenção. Lc nº 70/91. Revogação pela
lei nº 9.430/96. Cofins. Alteração da alíquota. Alargamento da base de cálculo. Necessidade
de prova. Lei nº 9.718/98. Multa.

decomposição da petição inicial.
No quadro 18 é possível observar, mais uma vez pela análise dos caputs, que os docu-

mentos recuperados tratam de temas possivelmente associados ao documento de entrada. Todos
os 5 documentos recuperados estão relacionados com temas como tratamento de saúde, militar,
doença incapacitante e incapacidade.

A nuvem de palavras obtida para a petição inicial pode ser observada na figura 28. Mais
uma vez, é possível verificar a participação dos principais termos associados ao tema de que
trata a petição inicial que foi submetida ao modelo.

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a aplicação dos três cenários de teste à instância do modelo de conhecimento
criado, utilizando para isso os conjuntos de treinamento, teste e petição inicial, verificou-se que o
sistema apresentou uma resposta consistente aos testes executados nas três situações. Isso indica
que o modelo é capaz de responder às entradas planejadas, constituídas pela decomposição do
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Figura 26 – Word Cloud gerado para o documento (conjunto teste).

Fonte: O autor, (2019).

Quadro 17 – Tópicos recuperados para a petição inicial.

ID do Tópico Tópicos recuperados para o documento e suas probabilidades
14 (’militar’, 0.05484953), (’reforma’, 0.016105017), (’area’, 0.013939867),

(’concurso’, 0.013162081), (’edital’, 0.013005797)
13 (’servico’, 0.053807914), (’atividade’, 0.01923757), (’saude’,

0.017342169), (’estado’, 0.017181423), (’medico’, 0.014308244)
09 (’realizar’, 0.0114146145), (’seguinte’, 0.010217115), (’pagamento’,

0.008496902), (’apelo’, 0.008324766), (’juizo’, 0.008210461)
10 (’doenca’, 0.038219824), (’incapacidade’, 0.030533012), (’auxilio’,

0.030419614), (’beneficio’, 0.02566614), (’invalidez’, 0.02323428)
12 ’dano’, 0.082651615), (’moral’, 0.054089785), (’indenizacao’,

0.043191824), (’valor’, 0.02260159), (’cef’, 0.013614345)

documento de entrada, equivalentes aos elementos de análise apresentados na figura 22.
No primeiro cenário de aplicação foi realizada a recuperação de tópicos, com base em

elementos de análise dos três conjuntos. A recuperação de tópicos foi consistente, retornando
termos que emprimeira análise apresentavamboa coerência observada, de acordo coma coerência
calculada para o modelo (�E), que apresentou um score razoavelmente alto, equivalente ao obtido
nos benchmarks verificados na literatura relacionada (RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015).

Para Lau, Newman e Baldwin (2014), scores de coerência próximos a 0.665 são equiva-
lentes aos scores obtidos por especialistas humanos, ou seja, muito próximo da coerência obtida
pelo modelo. Porém, alguns autores defendem que a coerência calculada, embora possa estabe-
lecer uma métrica comum para avaliação de modelos de tópicos, não possui necessariamente
associação direta com aquela observada pelos especialistas (CHANG et al., 2009).
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Figura 27 – Distribuição de tópicos para a Petição Inicial.

Fonte: O autor, (2019).

Figura 28 – Word Cloud para a Petição Inicial.

Fonte: O autor, (2019).

Já Röder, Both e Hinneburg (2015), que realizaram extenso estudo comparativo sobre as
medidas de coerência, utilizando como referência tópicos anotados por humanos para comparação,
afirmam que a melhor correlação obtida entre a coerência calculada e a coerência observada é
dada por �E ou uma de suas variações (RÖDER; BOTH; HINNEBURG, 2015).

De maneira geral, os tópicos obtidos foram representativos e estavam relacionados
aos documentos apresentados ao modelo, sobretudo considerando-se a distribuição dos tópicos
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Quadro 18 – Apresentação do teste realizado para a Petição Inicial.

Documentos recuperados para a Petição Inicial
Documento : 110
número do processo : 2006.72.13.001047-6
administrativo. Militar. Doença incapacitante. Direito à reforma, com proventos da gradua-
ção ocupada na ativa. Incapacidade somente para o serviço militar, e não para a vida civil.
Dano moral não configurado. Juros de mora. Redução. Apelos parcialmente providos.
documento : 320
número do processo : 2007.71.02.007997-6
administrativo. Militar. Doença incapacitante. Direito à reforma, com proventos da gradua-
ção ocupada na ativa. Incapacidade somente para o serviço militar, e não para a vida civil.
Dano moral não configurado. Juros de mora. Redução. Apelos parcialmente providos.
documento : 416
número do processo : 2004.72.01.005809-6
militar. Reforma. Doença incapacitante. Dano moral. Documento : 691
número do processo : 2008.72.06.000348-5
administrativo. Servidor militar. Direito à reintegração para tratamento de saúde. Lesão
no joelho. Persistência do problema físico. Incapacidade parcial e temporária. Inexistência
de direito à reforma. Ausência de incapacidade definitiva. Dano moral não configurado.
Apelo provido em parte.
documento : 1715
número do processo : 2008.71.00.008668-2
administrativo. Servidor militar. Reforma. Doença desenvolvida durante permanência no
exército. Direito à inativação no mesmo grau hierárquico ocupado na ativa. Ausência de
invalidez. Agregação para tratamento de saúde por mais de dois anos. Aplicação dos arts.
106, ii e iii, e 109 da lei n° 6.880/80. Dano moral. Cabimento. Juros de mora. Ato ilícito.
Redução. Descabimento. Manutenção da sentença apelada.

obtida para cada documento submetido. Nesse sentido, surge um achado importante: é necessário
considerar os principais tópicos relacionados ao documento para sua caracterização, não sendo
suficiente em muitos casos a utilização do tópico mais associado.

Esse achado pode ser verificado comparando-se a figura 23 e a figura 27. No primeiro
caso, verifica-se que o tópico de número 10 (doença, incapacidade, auxílio, benefício, invalidez)
por si só já seria suficiente para caracterizar o documento submetido ao modelo. No segundo
caso, para a petição inicial, é preciso observar a composição de diversos tópicos para que se
possa caracterizar o documento de entrada.

Nesse sentido, e observando-se os termos mais salientes(CHUANG; MANNING; HEER,
2012) apresentados no quadro 11 obtidos após o treinamento do modelo, é possível verificar
que as combinações com poucos tópicos associados são bastante representativas. É o caso do
tópico 12, que apesar de ocorrer em diversos termos, é o único tópico que representa os termos
“indenização” e “moral”, sendo o termo “dano” representado por apenas 2 tópicos (um deles o
tópico 12), indicando que o tópico 12 é bastante representativo para documentos associados com
pedidos de indenização por dano moral.

Já o tópico 9 possui somente o termo saliente “valor” associado a ele. Observando a
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figura 21 é possível perceber que há uma grande contagem de palavras sob o tópico 9, o que
prejudica a identificação de algum termo saliente associado a este tópico, já que “valor” é um
termo associado a 11 dos 18 tópicos encontrados.

Analisando o segundo cenário de testes, o modelo mais uma vez se mostrou consistente,
sendo capaz de recuperar acórdãos com conteúdo aparentemente bastante similar aos documentos
elementos de análise. A verificação foi realizada por meio da análise do texto apresentado no
caput dos documentos recuperados, comparando-os com o conteúdo esperado para o elemento
de análise. Aqui cabe a ressalva que, para realizar este tipo de verificação no modelo, é necessária
a análise prévia do documento utilizado como elemento de análise, de forma a estabelecer uma
referência para os resultados obtidos.

Os resultados também foram consistentes entre si, ou relacionados, na maioria dos casos,
indicando uma uniformidade na recuperação destes documentos.

Para o terceiro cenário de uso, a recuperação de palavras mais associadas aos tópicos
descobertos e a sua apresentação em formato de WordCloud fornece um contexto de forma
visual e direta, já que a imagem é bastante informativa. Uma ressalva em relação a esse
terceiro cenário é que, por conta do processo de lematização na preparação do modelo, algumas
palavras apresentaram-se com gramática incorreta. Esse comportamento é ocasionado por pelos
menos dois fatores: (i) o lematizador utilizado foi desenvolvido para o português de Portugal
(RODRIGUES; OLIVEIRA; GOMES, 2014, 2018); (ii) existem erros de grafia que se repetem
nos documentos e que não puderam ser corrigidos no processo de construção do modelo.

É importante salientar aqui que durante a realização dessa pesquisa (e até o final dela)
não foi possível encontrar um algoritmo ou classe de Lematizador para português do Brasil em
estágio de maturidade adequado o suficiente para montagem do modelo, o que é algo que deve
ser avaliado em relação ao uso dessa tecnologia.

De maneira geral, o modelo teve um comportamento adequado, e correspondeu bem a
todos os testes realizados.

4.5 CONHECIMENTO OBTIDO NO DECORRER DA PESQUISA

Essa pesquisa utilizou como paradigma metodológico a DSR, com o objetivo de se
construir um modelo de conhecimento baseado em tópicos de acórdãos para suporte a análise
das petições iniciais. As pesquisas orientadas à construção de artefatos possuem uma abordagem
específica, uma vez que lidam com a ciência do artificial (SIMON, 1996), e dessa forma tem
como objetivo o projeto (e desenvolvimento) de artefatos para resolução de problemas do mundo
real.

Nesse sentido, o conhecimento obtido durante o projeto do artefato é relevante e deve
ser considerado como um dos resultados da pesquisa, servindo como base para trabalhos e
desenvolvimentos futuros (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).

Dessa forma, são apresentadas nesta seção algumas considerações relacionadas à cons-
trução do modelo (e que ainda não foram discutidas no capítulo 3).
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Primeiramente é preciso apresentar os desafios que envolvem o processamento linguístico
computacional, ainda que tenha sido utilizado com pouca profundidade nessa pesquisa.

A língua portuguesa é bastante rica, mas também apresenta um conjunto bastante grande
de variações que dificulta o tratamento computacional. A tarefa de se obter uma representação
semanticamente significativa das palavras é diretamente afetada por fenômenos de linguagem,
como a polissemia e a homonímia.

A polissemia, ou polissêmica lexical, que é a propriedade que uma mesma palavra possui
de apresentar múltiplos sentidos, dependendo do contexto no qual é inserida. A polissemia não
pode ser tratada simplesmente com a identificação da classe gramatical (substantivo, verbo, etc)
por meio de PoS Taggers, o que prejudica o seu tratamento computacional.

Já a homonímia se divide em homógrafa (mesma grafia e pronúncia diferente), homófonas
(mesma pronúncia e grafia diferente) e perfeitas (mesma grafia e pronúncia). Para o tratamento
computacional, a grafia é relevante, então as homonímias também apresentam um desafio
para tratamento computacional. Diferentemente da polissemia, as homônimas possuem classes
gramaticais diferentes, e nesse caso o uso de um PoS Taggers que identifique corretamente as
classes de palavras pode ajudar.

Ainda dentro do tema língua portuguesa, uma questão que deve ser levada emconsideração
é o vocabulário do domínio. No caso do direito, a remoção das palavras de parada (StopWords)
de listas padronizadas não foi suficiente para eliminar o viés do modelo em criar tópicos a partir
de palavras que se repetiam em muitos documentos. Foi necessário então elaborar uma lista
adicional de palavras (StopWords de domínio) e concatená-la com a lista padrão existente. Essa é
uma prática que não é incomum, sugerida inclusive por alguns autores (JURAFSKY; MARTIN,
2009; FELDMAN; SANGER, 2006; RODRIGUES; OLIVEIRA; GOMES, 2018).

Um dos desafios para processamento adequado da língua portuguesa (do Brasil) foi
a carência de lematizadores disponíveis. Durante o decorrer desta pesquisa, não foi possível
encontrar nenhum lematizador para português do Brasil disponível em código aberto. A solução
foi utilizar o excelente trabalho desenvolvido por Rodrigues, Oliveira e Gomes (2018) adaptando-
o para uso na construção do modelo. Obviamente há um compromisso nesta abordagem, já que
as duas línguas não são exatamente iguais sob o ponto de vista morfo-sintático.

Nesse sentido, antes da incorporação do lematizador à construção do modelo, foram
realizados ensaios utilizando-se um escopo reduzido de pré-processamento, sem a lematização.
A coerência do modelo computada foi razoavelmente inferior (0.54 no modelo sem lematizador,
0.63 com lematizador) o que acabou se mostrando indesejável.

Por fim, é importante trazer à discussão o impacto dos parâmetros de configuração do
modelo e a busca pela otimização do mesmo. Nos testes preliminares, foram realizados diversos
ensaios com os valores de U (número de tópicos que representa cada documento), [ (número de
palavras que representa cada tópico) e  (número de tópicos).

Dos ensaios, obteve-se que números de tópicos menores levam a agrupamentos de tópicos
mais fáceis de relacionar a famílias de acórdãos recuperados, mas possuem pior desempenho
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para recuperação de informação.
Os valores de U e [ foram estimados dinamicamente pelo cálculo da coerência, mas

também em ensaios preliminares, a utilização de U = 14 − 2 e [ = 0.54 − 2 se mostraram
promissores como um ponto de partida.

4.6 VERIFICAÇÃO DO MODELO

O modelo de conhecimento baseado em tópicos foi desenvolvido como uma proposta de
solução para um problema verificado na Justiça Federal. Segundo (LACERDA et al., 2013), as
pesquisas direcionadas ao projeto de artefatos devem ser capazes de sustentar melhores soluções
para os problemas existentes. Nesse sentido, uma vez desenvolvido e instanciado o artefato desta
pesquisa, sentiu-se a necessidade de se verificar a sua aderência ao problema do mundo real.

Após a avaliação do modelo sob o ponto de vista técnica, através da coerência e da
perplexidade, e da avaliação e discussão dos resultados, foi aplicado um questionário do tipo
survey, composto de 6 perguntas com respostas objetivas, apresentadas emuma escala que variava
de “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. O questionário aplicado está disponível no
Apêndice A deste documento.

O questionário foi aplicado junto a 10 especialistas de domínio da JFSC e mais um do
Ministério Público Estadual de Santa Catarina (MPSC), como forma de verificar a viabilidade do
uso do modelo nas atividades desempenhadas e também a relevância do modelo de conhecimento
à solução dos problemas apresentados. Entre os especialistas, que se ofereceram voluntariamente
após convite, estavam analistas processuais, diretores de secretaria, magistrados, profissionais
de TI e até mesmo um analista processual de outra organização (MPSC).

Os especialistas convidados participaram de uma apresentação completa sobre a pesquisa
realizada, onde foram retiradas dúvidas sendo ao final apresentado o modelo obtido. Após a
apresentação foi oferecida a oportunidade de participar da pesquisa por meio do preenchimento
do questionário do apêndice A.

A participação destes profissionais é importante, já que em sua maioria são operadores
do direito com muitos anos de experiência em análise processual, verdadeiros especialistas de
domínio, capazes de oferecer uma visão mais alinhada com o problema encontrado no mundo
real. Este é um fator extremamente relevante para uma pesquisa que tem base essencialmente
acadêmica, mas que possui potencial para oferecer uma solução prática para o judiciário. O
envolvimento deste tipo de profissional pode ajudar a estabelecer uma ligação entre a academia
e o problema real, como sugerem autores como Simon (1996) e Dresch, Lacerda e Antunes Jr
(2015).

A compilação das respostas é apresentada na figura 29.
No questionário aplicado, não foram verificadas respostas neutras e nem com sentimento

negativo (discordo e discordo totalmente) ao modelo, e por isso os resultados foram condensados
no quadrante positivo.
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Figura 29 – Verificação do uso do modelo junto aos especialistas de domínio
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VERIFICAÇÃO DE USO DO MODELO JUNTO AOS ESPECIALISTAS DE DOMÍNIO
Discordo Totalmente Discordo Neutro Concordo Concordo Totalmente

Fonte: O autor, (2019).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Nesse capítulo são apresentadas as considerações finais, a generalização dos resultados
e as possibilidade de trabalhos futuros. Observando-se a metodologia DSR, nesse capítulo são
apresentadas as etapas equivalentes à conclusão, generalização para a classe de problema e
comunicação dos resultados.

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No direito brasileiro, as decisões proferidas sobre os processos judiciais são e continuarão
sendo proferidas pelos magistrados. Os processos são e continuarão sendo analisados pelos
especialistas de domínio, que detém o conjunto de conhecimento necessário para estabelecer
os procedimentos adequados ao processo judicial. Diferentemente de outras escolas do direito,
a convicção continuará possuindo um papel fundamental e decisivo na orientação dos atos
processuais decisórios, restando à jurisprudência o papel de apoiá-la e fundamentá-la.

Muitos esperam que a inteligência artificial e as técnicas de aprendizagem de máquina
tenham aplicação direta sobre todas as etapas do processo, mas isso não deve acontecer em um
futuro próximo, devido à complexidade inerente ao domínio do direito.

Não há dúvida de que os avanços computacionais nas últimas décadas apresentaram
ferramentas que podem ser aplicadas o domínio legal. A inteligência artificial ganha cada vez
mais espaço na resolução de problemas complexos, uma vez que as limitações relacionadas
à computabilidade destes modelos são cada vez menores, fruto da evolução do hardware e
das nuvens computacionais, com ampla disponibilidade de infraestruturas para treinamento de
modelos complexos, oferecendo inclusive Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processa-
mento Gráfico (GPU) para esta finalidade. São exemplos de infraestruturas para aprendizagem
de máquina: Google Cloud 1, Microsoft Azure 2, Amazon SageMaker 3 e outros.

Por outro lado, o Direito é um domínio extremamente complexo e subjetivo por natureza,
no qual devem ser analisadas inúmeras variáveis para que se possa estabelecer qualquer convicção
a respeito de determinado conflito. Mesmo que caiba ao órgão julgador a aplicação da “letra
fria da lei”, este se depara por muitas vezes com normas conflitantes e indeterminações, para as
quais é necessário contexto adicional, pois cada caso concreto é de alguma forma inédito.

Nesse sentido, após quase duas décadas de modelagem de raciocínio legal com base em
precedentes e regras, Atkinson e Bench-Capon (2019) trazem à discussão que, embora osmodelos
construídos até então sejam “úteis para simulação e ensino, a capacidade de raciocínio para
novos casos é, e provavelmente permanecerá, inviável”. (ATKINSON; BENCH-CAPON, 2019).
O conhecimento tácito possui um papel fundamental nessa afirmação, já que “sabemos mais do
que podemos dizer” a respeito de algo (POLANYI, 2009), ou seja, parte do conhecimento dos
1 https://cloud.google.com/ml-engine/docs/using-gpus
2 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/
3 https://aws.amazon.com/pt/sagemaker/
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analistas processuais não pode sermodelada pormeio de técnicas que implementem regras obtidas
a partir de suas recomendações, sob risco de se construir um modelo incompleto. Obviamente,
os modelos são apenas “aproximações da realidade”(STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998,
p.163), e não uma representação exata da realidade com a qual estão relacionados.

Diante destas questões, não parece ser possível nesse momento substituir as atividades
realizadas por magistrados e analistas processuais por um conjunto de algoritmos e modelos
computacionais, por mais complexos que sejam. A estratégia que parece ser mais adequada é
subsidiar tais atividades complexas com conhecimento adicional, dando a oportunidade para que
os operadores do direito se apropriem do conhecimento já disponível, otimizando suas análises
e permitindo a criação de novo conhecimento.

Nesse contexto, o modelo de conhecimento baseado em tópicos de acórdãos mostrou-se
bastante promissor para suportar a análise das petições iniciais. O modelo foi capaz de sintetizar
uma parcela relevante do conhecimento disponível nos acórdãos através da criação de um
conjunto de tópicos latentes, na forma de distribuições multinomiais sobre palavras, de modo
que cada documento pudesse ser descrito como uma mistura destes tópicos.

A partir dos tópicos criados, o modelo conseguiu entregar aos analistas processuais
conhecimento útil, utilizando como ponto de partida a decomposição dos documentos que
requeriam análise. Essas decomposições foram submetidas ao modelo, que foi capaz de fornecer
os tópicos com maior probabilidade de associação, os documentos mais representativos em
relação ao documento de análise, bem como uma nuvem de termos, que ofereceu contexto
adicional de forma visual.

Assim, o conhecimento pode ser disponibilizado ao analista processual antes mesmo da
realização da leitura completa do documento, oferecendo como ponto de partida um posição
bastante avançada em sua tarefa cotidiana de análise destes documentos, economizando tempo e
esforço deste profissional.

Evidentemente que este contexto não pode servir como única fonte de análise das peças,
sobretudo em um domínio tão complexo como o direito, com o agravante da subjetividade
inerente à lingua portuguesa, e nesse sentido, não há como substituir a análise humana das peças.

A pesquisa realizada demonstrou que o artefato construído é viável, uma vez que as
tecnologias utilizadas já estão disponíveis, assim como os dados. Sob o ponto de vista da
necessidade de recursos humanos, o modelo construído tem a vantagem de ter sido construído
através de um processo de aprendizagem de máquina não supervisionado, o que permitiu a
utilização de documentos não anotados para construção do modelo de tópicos. Cabe esclarecer
que os acórdãos, como estão disponíveis hoje, não possuem anotações semânticas, e esse tipo de
anotação preliminar necessitaria de alterações nos sistemas judiciais, bem como a participação
intensiva de especialistas de domínio para a realização das mesmas.

Ainda sob o ponto de vista da viabilidade, a pesquisa demonstrou ser possível construir
um artefato totalmente funcional, com base em tecnologias consolidadas e dados que estão
disponíveis publicamente, muito embora não estejam disponíveis no formato de dados abertos,
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o que poderia ter contribuído para uma melhora em sua precisão e ampliado também a sua
cobertura em relação aos diversos casos que se apresentam ao judiciário, contribuindo para a
sua generalização.

Aqui cabe retornar aos objetivos dessa pesquisa, e estabelecer um paralelo sobre o que
se pretendia fazer e o que foi realizado efetivamente.

Como objetivo geral da pesquisa, pretendia-se a concepção de um modelo de conheci-
mento baseado em tópicos de acórdãos para suporte à análise das petições iniciais, o que foi
realizado e apresentado no capítulo 3.A concepção do modelo foi realizada, permitindo inclusive
a implementação de um protótipo funcional (objetivo específico 3), verificado posteriormente
por especialistas de domínio (objetivo específico 5).

Foram identificadas também fontes de conhecimento explícito disponíveis dentro da ins-
tituição (objetivo específico 1), que foram utilizadas na composição do modelo de conhecimento,
bem como as características fundamentais dos acórdãos e petições iniciais que poderiam ser
utilizadas para estabelecer relações de proximidade (objetivo específico 2).

O modelo de conhecimento criado foi verificado quanto à sua aplicação em 3 cenários,
sendo capaz de recuperar conhecimento relevante para a análise das petições iniciais (objetivo
específico 4).

Retornando-se ao cenário apresentado no início desta pesquisa, no qual a capacidade
produtiva do judiciário era inferior à sua demanda, com pouca ou nenhuma perspectiva de
aumento do quadro de pessoal, parece evidente que as soluções para reversão deste quadro
devem permitir o aumento da capacidade produtiva, sem prejuízo da qualidade das tarefas
realizadas. Não se trata apenas de produzir mais sem qualquer tipo de critério, mas otimizar o
trabalho que é realizado, apropriando-se de conhecimento já disponível no judiciário, com o
devido suporte de ferramental tecnológico adequado. O projeto, construção e obtenção de um
modelo viável, verificado por especialistas de domínio, pode contribuir para este fim.

Assim, pode-se dizer que os objetivos desta pesquisa foram alcançados.
Segundo Simon (1996), o propósito de um artefato produzido pelo homem é o de

resolver um determinado problema no mundo real. Nesse sentido, o modelo de conhecimento
construído cumpriu com o seu propósito, apresentado no título desta pesquisa: criar um “modelo
de conhecimento baseado em tópicos de acórdãos para suporte à análise de petições iniciais”.

No entanto, é necessário caracterizar também o aspecto científico da pesquisa realizada,
sobretudo no avanço do conhecimento. Para isso, não se deve desviar o olhar do que caracteriza
uma pesquisa científica: imparcialidade, rigor na sua execução, e confiabilidade nos resultados
obtidos. O que possibilita o cumprimento destes critérios é a utilização de uma metodologia
adequada por parte do pesquisador, que permita: i) responder ao problema de pesquisa formulado;
ii) ser avaliado pela comunidade científica; iii) evidenciar os procedimentos utilizados, de forma
que a pesquisa possa ser reproduzida e validada, dando assim a robustez científica desejada
(LACERDA et al., 2013).

Em uma pesquisa que utiliza a metodologia DSR, o conhecimento científico é gerado no
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decorrer do processo de design e construção do artefato (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR,
2015). Nesse sentido, as discussões apresentadas na seção 4.5 integram o conhecimento científico
obtido no decorrer do processo de construção do modelo de conhecimento, evidenciando a
natureza científica desta pesquisa.

5.1.1 Generalização dos resultados

Como já apresentado nesta pesquisa, os modelos baseados em tópicos são bastante
versáteis, e podem ser utilizados nas mais diversas aplicações que vão desde a recuperação
de texto (HALL; JURAFSKY; MANNING, 2008) à sumarização automática de textos (LEE;
BELKASIM; ZHANG, 2013; WANG; ZHOU, 2010; KANAPALA; PAL; PAMULA, 2019).

Pela suas características de construção, baseadas em aprendizagem de máquina não
supervisionada, esses modelos podem ser adaptados para subconjuntos de dados diferentes em
um mesmo domínio, utilizando o mesmo processo construtivo com pequenas adaptações. Dessa
forma, o modelo pode ser generalizado para uso em outros tribunais, a partir de conteúdo próprio
destes, ou até mesmo integrando-se os conteúdos de forma a construir um corpus único de
acórdãos para uso comum.

Os modelos baseados em LDA utilizam distribuições probabilísticas multinomiais, de
forma que os documentos são decompostos em misturas de tópicos latentes, constituindo-se em
representações semanticamente significativas destes documentos. Nesta pesquisa, o modelo foi
utilizado para analisar as petições iniciais, uma vez que foram observadas características em
comum entre a composição de palavras que integram tais petições e os acórdãos. Considerando
que possam existir outras relações intra processuais entre os diversos documentos que integram
os processos, é possível que o sistema de conhecimento possa ser generalizado para recuperação
de informação baseada nestas relações, que precisariam ser identificadas.

Omodelo proposto poderia ser generalizado para uso na advocacia, uma vez que permitiria
analisar os documentos produzidos pelos advogados frente à jurisprudência disponível, utilizando
o modelo para recuperar esta informação com base nos documentos produzidos antes mesmo
deles serem submetidos à corte.

5.2 TRABALHOS FUTUROS

O modelo de conhecimento criado a partir da construção de tópicos sobre os acórdãos
do TRF4 mostrou-se adequado para entregar o conhecimento já disponível nestes documentos,
reduzindo a carga de trabalho dos operadores de direito e proporcionando um contexto adequado
para seu posicionamento junto às demandas que se apresentam. Desta forma, foi possível abreviar
o tempo de análise das petições iniciais e diminuir o esforço necessário em sua análise.

Entretanto, como todo modelo, este é apenas uma representação aproximada do conheci-
mento disponível nos acórdãos, adequada ao propósito desta pesquisa, mas ainda assim, passível
de aprimoramento.
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Como sugestões de pesquisas que poderiam dar continuidade a esta, surgem duas abor-
dagens possíveis:

1. Aprimoramento, refinamento ou substituição do algoritmo utilizado para criação domodelo
de tópicos (LDA);

2. Inclusão de camadas adicionais ao sistema de conhecimento apresentado.

No primeiro caso, é inegável que as pesquisas que tem como objeto algoritmos de
aprendizagem de máquina vêm ganhando interesse recentemente. Algoritmos baseados em word
embeddings como o Word2Vec (MIKOLOV et al., 2013) com alguma adaptação são capazes
de fornecer modelos de tópicos ainda mais precisos, como sugere Moody (2016), que une a
descoberta de tópicos latentes com o contexto proporcionado pelo uso de word embeddings.

Modelos mais recentes e complexos de representação de textos, como FastText (GRAVE
et al., 2018), {G}love: Global Vectors for Word Representation (PENNINGTON; SOCHER;
MANNING, 2014) e o BERT (DEVLIN et al., 2018) oferecem aprimoramentos ainda mais
significativos em termos de precisão da recuperação de informação, evidentemente sob o custo
da complexidade e de processamento adicional.

Embora a utilização de modelos mais modernos ou mais complexos possa trazer avanços
sob o ponto de vista dos algoritmos utilizados, há espaço para refinamento e aprimoramento
também das etapas preliminares, inclusive no tratamento e transformação dos dados.

No que cabe ao tratamento dos dados, há a possibilidade de se melhorar o modelo através
do refinamento da lista de stopwords utilizadas, adicionando-se novos termos e/ou revisando-
se os termos utilizados com o auxílio de especialistas de domínio. Este processo precisa ser
realizado de forma interativa, já que impacta potencialmente nos resultados obtidos. A lista de
stopwords utilizada nesta pesquisa está disponível no Apêndice B. Em relação à transformação
de dados, há espaço para construção de lematizadores para o português do Brasil, visto que até a
data de conclusão desta pesquisa, não havia ferramenta disponível capaz de suprir esta demanda
com a qualidade desejada.

Sob o ponto de vista da inclusão de camadas adicionais ao modelo de conhecimento,
diversas abordagens podem ser utilizadas, inclusive a partir do próprio modelo de tópicos.

Araujo et al. (2018) propõem o uso de reconhecimento de entidades nomeadas Named
Entity Recognition, ou Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER) para identificação de
leis em documentos textuais. Essa técnica poderia ser utilizada durante a construção do modelo,
sendo criada uma nova dimensão para armazenamento destas informações que poderiam ser
disponibilizadas juntamente com a recuperação de documentos. Além da identificação das leis,
propostas pelos autores, a técnica de NER pode identificar outras entidades relevantes à análise,
como pessoas, organizações, locais e datas, fornecendo contexto adicional.

Já Bougouin, Boudin e Daille (2013) propõem o uso de grafos baseados em tópicos para
extração automatizada de palavras chaves de documentos, o que poderia ser útil para a criação
automática de caputs.
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Além das camadas adicionais de conhecimento que podem servir para trazer outros
elementos relevantes para análise, o modelo desenvolvido pode ser explorado também com viés
de composição automática de modelos de peças processuais. Os modelos de peças processuais
são amplamente utilizados na atualidade, de forma a reduzir o esforço de escrita individualizada
de determinados elementos das peças que se repetem para determinadas situações e processos
que são similares. Esse tipo de prática ocorre principalmente por que os órgãos julgadores, com
o passar do tempo, acabam por definir o seu direcionamento frente a determinadas categorias de
lides repetitivas, sendo o modelo perfeitamente utilizável neste caso.

Para permitir a localização do modelo adequado a cada caso, seria necessário construir
um corpus de modelos, utilizando para isso os bancos de modelos já existentes na instituição.
Assim, utilizando a mesma técnica aplicada nesta pesquisa, seria possível realizar uma busca
semântica similar àquela utilizada para recuperação dos acórdãos, utilizando como medida
de similaridade a distância de Jensen-Shannon, de forma a recuperar um conjunto de modelos
candidatos à aplicação em determinado caso, cabendo ao analista processual a escolha do modelo
apropriado.
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APÊNDICE A – VERIFICAÇÃO DO MODELO DE CONHECIMENTO

Perguntas para verificação do Modelo de Conhecimento

Após a apresentação do “Modelo de Conhecimento baseado em tópicos de acórdãos
para suporte à análise de petições iniciais” e utilizando uma escala de 1 a 5, na qual 1
representa “discordo completamente” e 5 representa “concordo totalmente”, informe sua
percepção sobre as seguinte afirmações:

1. O modelo apresentado pode reduzir o tempo de análise das petições iniciais;

2. O modelo apresentado pode reduzir o esforço dos analistas processuais na tarefa de análise
da petição inicial;

3. O modelo traz informações relevantes para a análise da petição inicial;

4. O modelo apresentado traz informações coerentes sobre a petição inicial analisada;

5. O modelo auxilia na construção de conhecimento sobre a petição analisada;

6. O modelo proporciona contexto a análise da petição inicial;
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APÊNDICE B – LISTA DE STOPWORDS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO MODELO

§ X apesar contrarrazões devera epigrafe
ª “ apos contrarrazoes deverao era
º ação apreciar contribuição deveria eram
à a aquela contribuicao deveriam eramos
às acao aquelas contudo devia essa
é acima aquele cuja deviam essas
éramos administração aqueles cuja df esse
última administracao aquilo cujo dia esses
últimas administrativo art da direito está
último advocatícios artigo daquele disse estávamos
últimos advocaticios as daqueles disso estão

advogado assim dar disto esta
... agir até das dito estamos
1º agora ate das diz estao
1. ainda ato data dizem estas
2º ajuizamento atos de do estava
2. alem através decide documento estavam
3º algo atraves decidiu dos estavamos
3. alguém autor decisão e este
4º alguem autora decisao e’ esteja
4. algum autos dela egrégia estejam
5º alguma bem delas egregia estejamos
5. algumas brasil dele ela estes
6º alguns cível deles elas esteve
6. ambos código depois ele estivéramos
7º ampla cada des eles estivéssemos
7. amplas caso dessa eletrônico estive
8º amplo casos dessas eletronico estivemos
8. amplos certifico desse em estiver
9º anos civel desses embargada estivera
9. ante codigo desta embargante estiveram
I antes coisa destas embargos estiveramos
II ao coisas deste enquanto estiverem
III aonde com destes então estivermos
IV aos como deve entanto estivesse
IX após condenação devem entao estivessem
V apelação condenacao devendo entre estivessemos
VI apelacao conforme deverá entre estou
VII apelante contar deverão entretanto etc
VIII apenas contra dever epígrafe eu
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ex haja isso minha num pois
execução hajam isto minhas numa porém
execucao hajamos iv ministério nunca por
exposto hao já ministerio o porem
fôramos havemos ja ministro onde porque
fôssemos havia judicial mm os portanto
faz hei juiz muita ou posso
fazendo honorários julgado muitas outra pouca
fazer honorarios julgou muito outras poucas
fe houvéramos justiça muitos outro pouco
federais houvéssemos justica nº outros poucos
federal houve lá não pôde própria
feita houvemos la nós público próprias
feitas houverá legitimidade n p. próprio
feito houverão lei n.º para próprios
feitos houveríamos lhe n. parte presente
fica houver lhes na partes primeiro
ficam houvera lo nacional pauta primeiros
ficou houveram mérito nao pedido processo
fim houveramos mês nas pedido processos
fl houverao maior negar pela proferiu
fls houverei mais nem pela propria
foi houverem mais nenhum pelas proprias
fomos houveremos mandado nessa pelo proprio
for houveria mas nessas pelos proprios
fora houveriam me nesse pequena prova
foram houveriamos medida nesta pequenas provas
foramos houvermos medidas nesta pequeno provimento
forem houvesse menor nestas pequenos publicado
forma houvessem menos neste per publico
formos houvessemos mera ninguém perante quadro
fosse http merito ninguem pode quais
fossem i mero no pode qual
fossemos ii mes nome podem quando
fui iii mesma nos podendo quanto
grande ilegitimidade mesmas nossa poder quantos
grandes impetrante mesmo nossas poderia quase
há indicadas mesmos nosso poderiam que
hão integrante meu nossos podia quem
ha interposta meus notas podiam r
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razões seremos tenham trata
razoes seria tenhamos trf
recurso seriam tenho trf4
recursos seriamos terá tribunal
redação sessão terão tu
redacao sessao teríamos tua
região seu ter tuas
regiao seus tera tudo
regional si terao turma
rel sido terei tutela
relatório sim teremos ultima
relatados so teria ultimas
relator sob teriam ultimo
relatora sobre teriamos ultimos
relatorio sobre termos um
rs somos teu uma
são sou teus umas
só stj teve unanimidade
sao sua ti uniao
sc suas tinha uniformização
se sucumbência tinham uniformizacao
seguir sucumbencia tinhamos uns
segundo tão tivéramos vós
seja tém tivéssemos v
sejam têm tive vendo
sejamos tínhamos tivemos ver
sem tal tiver vez
sempre talvez tivera vindo
sendo também tiveram vir
sendo tambem tiveramos vistos
sentença tampouco tiverem você
sentenca tanto tivermos vocês
sentido tao tivesse voce
será taquigráficas tivessem voces
serão taquigraficas tivessemos vos
seríamos te toda voto
ser tem todas votos
sera temos todavia //www.trf4.gov.br/trf4/processos/verifica.php
serao tendo todo
serei tenha todos
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