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RESUMO 

 

Atualmente existem várias pesquisas na literatura sobre a aplicação de inteligência artificial 

em sistemas de informação, sejam por meio de agentes inteligentes, técnicas de aprendizagem 

de máquina (machine learning) supervisionada ou não supervisionada, redes neurais, 

utilizando técnicas da engenharia do conhecimento dentre outras, contudo, em poucos 

trabalhos existem informações práticas de como aplicar tais tecnologias nos sistemas de 

informação já em funcionamento ou mesmo em novos sistemas que estão sendo 

desenvolvidos. Este trabalho trata do problema de pesquisa relacionado à como adquirir, 

codificar, armazenar e utilizar os conhecimentos explícitos dos usuários de sistemas de 

informação da área jurídica, com objetivo de ensinar tais sistemas a executarem tarefas 

automaticamente. Uma hipótese considerada para a solução do problema relatado é a criação 

de mecanismos que permitam aplicar técnicas de IA nas interfaces de entrada e saída dos 

sistemas jurídicos, tal como dados armazenados em bancos de dados, interfaces gráficas e 

serviços (webservices). A partir da hipótese citada, esse trabalho faz a proposição de um 

framework conceitual baseado em aprendizagem de máquina supervisionada para concepção 

de um sistema de agentes inteligentes. Com objetivo de verificar o framework conceitual 

proposto, foi projetado e desenvolvido um protótipo de sistema de agentes inteligentes para a 

área judicial. A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é design science research 

(DSR) que tem como objetivo principal propor e construir soluções para problemas práticos 

nas organizações; no caso em questão, o framework e protótipo foram projetados para 

contribuir com a solução da problemática relativa à demora do judiciário na tramitação e 

julgamento de processos judiciais. 

Palavras-chave: sistemas judiciais; agentes inteligentes; aprendizagem de máquina; 

engenharia do conhecimento. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

There are currently several studies in the literature on the application of artificial intelligence 

in information systems, whether through intelligent agents, supervised or unsupervised 

machine learning techniques, neural networks, using knowledge engineering techniques, 

among others, however, in few studies there is practical information on how to apply such 

technologies in information systems already in operation or even in new systems that are 

being developed. This work deals with the research problem related to how to acquire, codify, 

store and use the explicit knowledge of users of information systems in the legal area, with the 

objective of teaching such systems to perform tasks automatically. A hypothesis considered 

for the solution of the reported problem is the creation of mechanisms that allow the 

application of AI techniques in the input and output interfaces of legal systems, such as data 

stored in databases, graphical interfaces and services (webservices). Based on the 

aforementioned hypothesis, this work proposes a conceptual framework based on supervised 

machine learning to design an intelligent agent system. In order to verify the proposed 

conceptual framework, a prototype of an intelligent agent system for the judicial area was 

designed and developed. The research methodology used in this work is design science 

research (DSR) whose main objective is to propose and build solutions to practical problems 

in organizations; in the case in question, the framework and prototype were designed to 

contribute to the solution of the problem related to the delay of the judiciary in the processing 

and judgment of legal proceedings. 

Keywords: judicial systems; intelligent agents; machine learning; 

knowledge engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Agentes inteligentes e aprendizagem de máquina (machine learning) são disciplinas 

vinculadas à inteligência artificial (IA) e que estão em constante evolução. Especialmente, na 

área jurídica, existem várias inovações criadas pelos Tribunais de Justiça em todo Brasil com 

intuito de automatizar tarefas repetitivas. Em razão de possuírem significativa previsibilidade, 

tais tarefas podem ser automatizadas por sistemas que empregam IA. Ademais, é necessário 

considerar o aumento no número de processos judiciais, com destaque na justiça estadual que 

concentra 79% dos processos em tramitação, conforme relatório Justiça em Números 2020, 

divulgado pelo CNJ. A elevação média anual é de 4,7% na quantidade de processos baixados 

e de 2,5% no volume do acervo, o que acompanha a variação de 3,4% das despesas com a 

justiça. Em um momento em que governos enfrentam dificuldades para conter o aumento da 

dívida pública e a sociedade brasileira solicita mais eficiência e eficácia nos serviços públicos, 

é necessário racionalizar a utilização de recursos humanos e materiais.  Investir em soluções 

tecnológicas que garantam ganho de produtividade, em última análise, representa uma justiça 

mais célere e efetiva para promoção da harmonia social. 

Nesse contexto, por meio de pesquisa bibliográfica, no capítulo 2, são descritos os 

principais conceitos relacionados à metodologia de pesquisa Design Science Research (DSR), 

que foi utilizada no desenvolvimento deste trabalho. Por tratar-se de uma pesquisa 

tecnológica, o resultado prático do estudo é a proposição de um framework conceitual 

baseado em aprendizagem de máquina supervisionada (FCAM).  Adicionalmente, com 

objetivo de realizar a verificação do FCAM, foi criado um protótipo de sistema de agentes 

inteligentes, baseado no framework conceitual de aprendizagem de máquina (AIFCAM) para 

área judicial.  

As pesquisas bibliográficas realizadas, no capítulo 3, priorizaram trabalhos 

científicos com maior número de citações na literatura e que tratam de conceitos relacionados 

à engenharia e à gestão do conhecimento, tal como representação do conhecimento e métodos 

para concepção de sistemas baseados em conhecimento (KBS). Cabe destacar a estreita 

relação desses conceitos com a modelagem de soluções de IA, que se utilizam da 

representação do conhecimento para permitir que computadores compreendam “coisas” do 

mundo real, além de raciocinar sobre as mesmas. Também são discutidos conceitos 

considerados relevantes para a proposição do FCAM, tal como sistemas baseados em 
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conhecimentos, agentes cognitivos, sistemas inteligentes, processamento de linguagem 

natural, aprendizagem de máquina e robôs de automatização de processos (RPA). 

No capítulo 4, é proposto o FCAM com a descrição de seus componentes e a 

exemplificação de um hipotético fluxo de funcionamento de um sistema construído a partir do 

FCAM. A resposta da questão de pesquisa (como adquirir, codificar, armazenar e utilizar os 

conhecimentos explícitos dos usuários de sistemas de informação da área jurídica, com 

objetivo de ensinar tais sistemas a executarem tarefas automaticamente?) é o próprio FCAM, 

além disso, são descritos dez princípios que servem de guia para aplicação do FCAM. 

No capítulo 5, são descritas as características funcionais e técnicas do protótipo de 

sistema de agentes inteligentes (AIFCAM), construído a partir do FCAM. Verifica-se também 

se o protótipo atende aos requisitos mínimos definidos e se soluciona os problemas 

identificados em casos práticos relacionados à tramitação de processos judiciais descritos no 

capítulo 4.1. 

Por fim, no capítulo 6, são realizadas as considerações finais, onde se infere que em 

soluções que objetivam aplicar técnicas relacionados à IA, tal como agentes inteligentes e 

aprendizagem de máquina, é necessária a adoção de técnicas e metodologias relacionadas à 

engenharia e à gestão do conhecimento, desde a especificação de requisitos de tais soluções. 

Pode-se considerar que o próprio sistema de informação pré-programado é uma representação 

do conhecimento organizacional. Assim, quanto mais eficiente for a representação desse 

conhecimento, incluindo regras de negócio do sistema e dados armazenados em bancos de 

dados, mais eficaz será a reutilização dos mesmos conhecimentos em soluções consideradas 

inteligentes. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

O problema ou questão de pesquisa, apresentado logo abaixo, foi fundamentado na 

problemática relacionada aos custos elevados para a manutenção do judiciário brasileiro, que 

não necessariamente se traduzem em qualidade e celeridade na resolução dos litígios 

judiciais. Importante esclarecer, ainda, que alguns dos conceitos tratados, neste capítulo, serão 

definidos de forma mais detalhada no capítulo 3. 

Verifica-se, atualmente, em projetos de sistemas de informação, a escassa utilização 

de metodologias e técnicas, que são estudadas na disciplina de engenharia do conhecimento, 

para prover aspectos de inteligência nesses sistemas, incluindo os utilizados na tramitação de 
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processos judiciais. Realidade essa que dificulta e, às vezes, impossibilita a aplicação de 

soluções vinculadas à inteligência artificial. Além disso, a interoperabilidade dos sistemas de 

informação atuais com outros sistemas não é simples, muitas vezes exigindo investimentos 

consideráveis na refatoração dos mesmos. Nesse contexto, soluções que utilizam os conceitos 

de Automação Robótica de Processos (RPA) têm sido cada vez mais utilizadas, pois permitem 

aplicar técnicas de IA para automação de processos repetitivos a um custo mais baixo. 

(ROUSE; ROSENCRANCE, 2019) 

Segundo Nonaka & Takeuchi (2008), os conhecimentos explícitos e tácitos são 

amplificados por meio dos modos de conversão: socialização, externalização, combinação e 

internalização – processos esses que geram vantagens competitivas para as organizações.  No 

judiciário, os modos de conversão propostos são importantes para aumentar a celeridade e 

uniformidade dos atos e decisões judiciais. Prover sistemas para gerenciar tais conhecimentos, 

explícitos e tácitos, tem significativo impacto na produtividade de magistrados, assessores e 

cartorários, uma vez que atividades mais simples ou intensivas em conhecimento podem ser 

apoiadas por rotinas automatizadas.  

Na ciência do direito, ao serem consideradas a variabilidade e complexidade dos 

litígios que chegam ao Poder Judiciário, verifica-se, que é vultosa, e até impossível, a tarefa 

de representação de todo seu corpus de conhecimento (ASHLEY, 2017). No direito, são 

analisadas as mais diversas questões do mundo, da vida em sociedade, das interações entre 

indivíduos - sob o prisma da própria legislação vigente que, por vezes, tem caráter 

interpretativo. A partir desse contexto, tem sido verificado, em trabalhos científicos, que 

tratam de aplicação de IA no direito, a constante busca por automatização de toda e qualquer 

tarefa repetitiva relacionada à tramitação de processos judiciais, tarefas essas que fazem uso 

de conhecimentos de baixa ou média complexidade. Além disso, atualmente não existem 

pesquisas que indiquem que a IA poderá substituir a função dos magistrados e seus assessores 

nos atos de julgar ou sentenciar; mas sim, auxiliar no saneamento e fundamentação das 

decisões.  

No contexto das atividades realizadas atualmente pelas unidades judiciais, compostas 

por cartório e gabinetes com magistrados e assessores, existem atividades que são realizadas 

com frequência e possuem um determinado padrão, uma previsibilidade nos parâmetros de 

entrada e saída. Dentre essas atividades, apenas para exemplificar, a proposta deste estudo é 

permitir que unidades judiciais possam desenhar seu fluxo de trabalho, apoiadas por um 

sistema inteligente, e foquem seus esforços em atividades de média e alta complexidade, tal 
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como o ato de minutar uma decisão ou sentença. A partir de dados estatísticos dos atos 

judiciais mais recorrentes em processos judiciais, que são considerados objeto deste estudo, e 

assim, podem ser automatizados parcial ou totalmente, destacam-se: enviar o processo 

concluso para despacho/decisão após constatar que todos os requisitos legais foram 

cumpridos, praticar um ato ordinatório recorrente, juntar uma certidão a partir de um evento, 

realizar um despacho padrão a partir de um modelo de minuta, expedir mandado de 

intimação, expedir um ofício, intimação eletrônica, alterar dados das partes, alterar o assunto 

ou classe processual, alterar ou corrigir dados de endereço das partes, sugerir critérios de 

classificação, compartilhar com outros cartórios e gabinetes fluxos de trabalho pré-

configurados no sistema, verificar similaridade de processos de conhecimento e sugerir 

decisões com objetivo de uniformizar e tornar a justiça mais igualitária etc.  

A contar do contexto apresentado, a pergunta de pesquisa a ser elucidada é: como 

adquirir, codificar, armazenar e utilizar os conhecimentos explícitos dos usuários de sistemas 

de informação da área jurídica, com objetivo de ensinar tais sistemas a executarem tarefas 

automaticamente? 

 

1.2 Objetivos 

Para auxiliar na resposta da questão de pesquisa formulada, foram elencados os 

objetivos abaixo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um framework conceitual baseado em aprendizagem de máquina 

supervisionada (FCAM) para concepção de sistemas de agentes inteligentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar técnicas e ferramentas para representação do conhecimento da área 

jurídica que contribuam com a modelagem do FCAM;  

2) Identificar técnicas e ferramentas para modelagem e construção de sistemas 

inteligentes que contribuam com a modelagem do FCAM; 

3) Descrever como o FCAM pode contribuir com a utilização e compartilhamento de 

conhecimentos explícitos para automatização de tarefas repetitivas em sistemas judiciais; 
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4) Verificar o framework conceitual proposto: a partir de dois problemas práticos, 

projetar e desenvolver um protótipo de sistema. 

 

1.3 Justificativa e Relevância 

 

Para justificar a relevância deste trabalho, em primeiro plano, é importante não 

perder de vista que o Poder Judiciário "tem por missão essencial aplicar contenciosamente a 

lei aos casos particulares”, sendo a função jurisdicional que assegura o caráter jurídico do 

Estado Constitucional, e o direito, diante da controvérsia, promotor da paz e justiça social 

(VELLOSO, 1995). No texto constitucional brasileiro, as competências de processar e julgar 

são funções precípuas do Poder Judiciário. O ato de processar é definido como autuar, 

organizar o processo para início do julgamento, realizar atos ordinatórios (despachos de mero 

expediente), realizar audiências, intimar as partes, realizar perícias etc. E julgar, que é 

definido pelo ato em que um órgão julgador ou juiz decidem ou resolvem uma causa.  

Acerca da relevância econômica da questão em pesquisa, em discussão, é importante 

informar que, somente em 2019, as despesas totais do Poder Judiciário somaram R$ 100,2 

bilhões no Brasil, conforme relatório Justiça em Números 2020 (JUSTIÇA EM NÚMEROS 

2020: ANO-BASE 2019). Tal relatório apresenta o crescimento das demandas judiciais como 

causa do aumento das despesas. Esse é um ponto de atenção diante da realidade atual do 

Brasil, um país com elevada dívida pública, além dos problemas já conhecidos de 

desigualdade social. No que se refere ao tempo médio da entrada de um processo de 

conhecimento na Justiça Comum, até sua baixa, são decorridos três anos e sete meses em 

média. Prazo esse, não razoável em muitos casos, exemplificando o dito popular: “a justiça é 

lenta”. Diante desses fatos, é importante destacar que nos últimos vinte anos, foram 

significativos os avanços no emprego de tecnologias da informação no Judiciário brasileiro. 

Especialmente o uso intensivo de sistemas especialistas em automação judicial, utilizados 

com objetivo principal de automatizar as atividades repetitivas e tornar eletrônicos os 

processos judiciais que antes tramitavam em meio físico (em papel). Além disso, já se 

observa, por intermédio de exemplos práticos em alguns Tribunais no Brasil e também no 

exterior, a viabilidade técnica e benefícios da aplicação de tecnologias relacionadas à 

inteligência computacional ou artificial no Judiciário, com intuito de aumentar a celeridade no 

trâmite processual. 
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A partir das informações apresentadas sobre o custo do Poder Judiciário brasileiro e 

o tempo médio de tramitação dos processos, somado aos primeiros avanços no emprego das 

técnicas de inteligência artificial que se verificam hoje, este trabalho concentra seus esforços 

em buscar soluções, por meio da engenharia do conhecimento, para que sejam reduzidos os 

custos operacionais do Judiciário e também o tempo médio da tramitação dos processos 

judiciais, além disso, o objetivo também consiste em procurar melhorar a qualidade e 

efetividade da prestação jurisdicional. Assim como, sob o aspecto científico, este trabalho visa 

contribuir com a comunidade acadêmica ao apresentar os resultados dessa pesquisa num 

formato genérico, na forma de um framework conceitual, para que possam ser utilizados em 

outros problemas semelhantes. 

 

1.4 Delimitações e Limitações do Trabalho 

 

Considerando a questão de pesquisa e os objetivos gerais e específicos, é importante 

destacar que são diversos os conceitos, técnicas, disciplinas e metodologias relacionadas a 

este projeto de pesquisa, assim, o aprofundamento dos mesmos não é viável e nem mesmo 

útil. Em razão disso, foram identificados e selecionados, na literatura, os principais 

conhecimentos ou constructos que, de alguma forma, puderam contribuir para que os 

objetivos estabelecidos neste trabalho fossem alcançados. Não é importante identificar 

técnicas ou conhecimentos específicos para solução de problemas particulares, mas sim, 

identificar conhecimentos, sob o enfoque mais genérico da utilidade e aplicação, e como os 

mesmos podem fundamentar e compor a proposta de um FCAM que auxilie no 

desenvolvimento de soluções de sistemas judiciais com características inteligentes. O 

framework conceitual (FCAM) proposto foi verificado pelo desenvolvimento de um protótipo 

funcional, onde se buscou, principalmente, avaliar a viabilidade técnica de aplicação prática 

do mesmo.  

Este trabalho não tem a pretensão de solucionar os diversos problemas relacionados à 

engenharia do conhecimento e à gestão nas organizações vinculadas à justiça, tal como 

problemas complexos relacionados ao ato de julgar, sendo assim, o FCAM visa contribuir 

com o processo de codificar, armazenar e compartilhar conhecimentos que gerem 

automatizações em atividades repetitivas, comuns na tramitação de processos judiciais. Ainda 

assim, o FCAM tem o propósito de ser utilizado em conjunto com técnicas de IA, tal como 

para auxiliar em atividades complexas, como na identificação de processos judiciais 
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semelhantes ou conexos que precisam ser julgados a partir da mesma jurisprudência e outras 

tarefas associadas ao ato de julgar. 

 

1.5 Aderência ao Programa de Pós-Gradução em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC) 

 

Esta dissertação objetiva propor um Framework Conceitual, que considera os 

conceitos de aprendizagem de máquina supervisionada, para permitir a criação de sistemas 

inteligentes para área judicial. Desta forma, está inserida na área de concentração Engenharia 

do Conhecimento (EC), tendo como linha de pesquisa principal a “Engenharia do 

Conhecimento Aplicada às Organizações”, cujo objetivo é trabalhar na concepção, 

desenvolvimento e implantação de soluções da engenharia do conhecimento em organizações 

públicas e privadas. Além disso, são abordados conhecimentos relacionados à linha de 

pesquisa “Modelagem e Representação do Conhecimento”. As duas linhas de pesquisas 

citadas possuem relação com o objetivo geral, que é a aplicação dos conhecimentos explícitos 

para automatização de tarefas repetitivas em sistemas judiciais. Assim, em última análise, os 

“sistemas inteligentes” que permitem automatizar tarefas repetitivas, podem ser classificados 

também como sistemas baseados em conhecimento. Esse trabalho foi realizado no âmbito do 

grupo de pesquisa que trata da aplicação de inteligência artificial no direito, assim, procurou 

relacionar EC e IA e como a aplicação dessas disciplinas em conjunto podem auxiliar as 

organizações, especialmente órgãos da justiça, na gestão do conhecimento e produtividade. 

A disciplina engenharia do conhecimento busca criar soluções, tendo como base 

sistemas de computador, para problemas que envolvam o conhecimento. Essa disciplina 

assume um caráter interdisciplinar, buscando interconectar informações de outras áreas, tais 

como: biologia, psicologia, direito, matemática, dentre outras, com objetivo de auxiliar as 

organizações e pessoas em suas necessidades de gestão dos ativos de conhecimento 

(“Conceito de Conhecimento”, 2019). No contexto deste trabalho, o conceito de 

conhecimento é percebido como um ativo de valor para as organizações, que pode ser 

representado de forma explícita, especialmente no formato procedimental, para auxiliar na 

tomada de decisões automatizadas. Assim, prevalece neste trabalho a visão cognitivista do 

conhecimento, uma vez que o mesmo é visto como um agrupamento de representações do 

mundo real e se admite como possível, reproduzir, por meio de computadores, a capacidade 

de raciocínio do cérebro humano. 
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Nesse contexto, este trabalho combina saberes das áreas do direito, computação e 

cognição que, embora tenham a possibilidade de serem conjugadas em cursos de pós-

graduação, que combinam disciplinas de inteligência artificial e cognição aplicadas ao direito, 

no EGC, este trabalho tem como diferencial, fundamentar-se na aplicação da EC para 

representação do conhecimento organizacional que, quando associado com IA e cognição, 

tem maior potencial de gerar valor para uma organização, no complexo processo de 

gerenciamento e compartilhamento dos conhecimentos organizacionais.  

A contar dos conceitos apresentados, um dos objetivos deste trabalho é o 

desenvolvimento de um protótipo funcional que aplique os conceitos do FCAM proposto, em 

razão disso, a metodologia de pesquisa utilizada foi Design Science Research (DSR). A 

principal disciplina relacionada ao desenvolvimento deste trabalho é engenharia do 

conhecimento que, por sua característica interdisciplinar, possui estreita relação com os 

constructos representação do conhecimento, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, 

inteligência computacional e gestão do conhecimento. A temática engenharia do 

conhecimento foi relacionada ao domínio de conhecimentos do direito, em especial à 

tramitação de processos judiciais em sistemas computacionais. A principal contribuição desse 

trabalho é tratar da gestão e representação do conhecimento nas organizações através de uma 

proposta prática, representada pelo FCAM e os 10 princípios para aplicação do mesmo. 

Também é considerada a realidade atual das organizações, que possuem múltiplos sistemas de 

informações pré-programados, e que através do FCAM, poderão melhorar esses sistemas, 

provendo soluções mais inteligentes e automatizadas, fundamentadas na premissa de que o 

conhecimento só recebe essa denominação quando efetivamente aplicado para gerar valor. 

Em relação aos principais temas desta dissertação, no banco de testes e dissertações 

do PPGEGC/UFSC, foram identificadas três dissertações e duas teses correlacionadas a este 

estudo, dessas, três trabalhos discorrem sobre modelagem do conhecimento para auxílio aos 

magistrados no ato de julgar e dois versam sobre automatização de tarefas repetitivas nos atos 

judiciais realizados nos cartórios. Esses trabalhos podem servir de referência para melhor 

aplicação do FCAM e aprofundamento de conceitos relacionados à tramitação de processos 

judiciais. A descrição resumida das teses e dissertações relacionadas a este trabalho seguem 

no quadro 1. 
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Quadro 1 – Teses e dissertações do EGC 
Autor, Título, Ano e Orientador Descrição 

KRAMMES, Alexandre Golin. Aplicação de 

Workflow em Processos Judiciais Eletrônicos, 

2008, 124 p. Dissertação na Área de 

Concentração Engenharia do Conhecimento. 

Orientador Aires José Rover. 

O trabalho sugere a utilização de workflows, modelados por 

meio de sistemas computadorizados, para permitir que 

agentes automatizados realizem alguns dos atos judiciais 

comuns na tramitação de processos judiciais, tais como: 

produção de alguns tipos de despachos, citação ou 

intimação, emissão de mandados etc. 

RUSCHEL, Airton José. Modelo de 

Conhecimento para Apoio ao Juiz na Fase 

Processual Trabalhista, 2012, 206 p. Tese na 

Área de Concentração Engenharia do 

Conhecimento. Orientador Aires José Rover. 

Propõe um modelo de conhecimento para apoio ao juiz na 

análise do direito processual, na audiência de instrução e 

julgamento do processo do judiciário trabalhista, por meio 

do uso de uma metodologia que atenda a Engenharia do 

Conhecimento. Considera que a decisão judicial não pode 

ser automatizada, contudo, tudo que vier antes do "defiro ou 

indefiro" e puder ser automatizado, deve ser automatizado, 

dentro dos princípios da máxima automação e máximo 

apoio à decisão. 

SEWALD, Egon Junior. Modelagem de 

Sistema de Conhecimento para Apoio a 

Decisão Sentencial na Justiça Estadual, 2012, 

159 p. Dissertação na Área de Concentração 

Engenharia do Conhecimento. Orientador 

Aires José Rover. 

A partir da metodologia CommomKADS e da modelagem 

CESM (Composição, Ambiente, Estrutura e Mecanismos) 

evidencia a possibilidade e viabilidade teórica de definir um 

Sistema de Conhecimento baseado no formalismo das 

ontologias, para dar apoio à atividade de fundamentação 

sentencial, que engloba procedimentos como o saneamento 

do processo, onde eventuais dúvidas dos magistrados são 

sanadas, definição da sentença a ser proferida e descrição da 

justificação da sentença, bem como fundamentação legal. 

ARAUJO. Thiago Souza. Um Framework 

para o e-Judiciario Estadual Baseado em 

Governança e Gestão do Conhecimento, 2017, 

401 p. Tese na Área de Concentração 

Engenharia do Conhecimento. Orientador 

Aires José Rover. 

Pesquisa que evidencia que unidades judiciais 

especializadas em apenas uma competência alcançam 

melhores índices de produtividade em relação às que atuam 

em várias competências. Além disso, propõe um framework 

baseado em ontologias, sistemas especialistas, equipes 

multidisciplinares e raciocínio baseado e casos. Contudo, 

pondera que o sucesso desse framework dependente da 

gestão de pessoas e de comunicação organizacional, bem 

como fatores vinculados à utilização da tecnologia para 

melhorar os padrões de qualidade e segurança da 

informação. 

FARACO, Fernando Melo. Modelo de 

Conhecimento Baseado em Tópicos de 

Acórdãos para Suporte à Análise de Petições 

Iniciais, 2020, 130 p. Dissertação na Área de 

Concentração Engenharia do Conhecimento. 

Orientador José Leomar Tedesco. 

Utilização de técnicas de processamento de linguagem 

natural para extração de tópicos em acórdãos, com objetivo 

de auxiliar analistas jurídicos e magistrados na análise de 

petições iniciais. Ficou demonstrado que, considerando a 

complexidade inerente aos conhecimentos do direito, não é 

possível, atualmente, a substituição das atividades 

realizadas por analistas e magistrados por algoritmos e 

modelos computacionais construídos a partir de ML. 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base no banco de teses e dissertações do EGC/UFSC 

 

Pode-se observar que dos trabalhos do quadro 1, três discorrem sobre modelagem do 

conhecimento para auxílio aos magistrados no ato de julgar e dois versam sobre 

automatizações dos atos judiciais. Diante do histórico de trabalhos do EGC, verifica-se que a 

presente dissertação traz como contribuição específica, sobre como incorporar aprendizagem 

de máquina, engenharia do conhecimento e IA para automatizações de atos judiciais, sejam 

atos de cartório ou de gabinete, por meio dos sistemas de informações atuais utilizados na 
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tramitação de processos judiciais. Nesse contexto, esta dissertação poderá subsidiar novas 

pesquisas em engenharia e gestão do conhecimento com IA. 

 

1.6 Estrutura do Estudo 

 

O trabalho foi estruturado de forma a aplicar o rigor científico proposto na 

metodologia DSR, iniciando pelo capítulo 1 com a introdução, problema de pesquisa, 

objetivos gerais e específicos; já o capítulo 2, trata dos conceitos principais da metodologia de 

pesquisa DSR. No capítulo 3, é realizada a pesquisa bibliográfica acerca da problemática e 

problema de pesquisa, com intuito de contextualizar o estágio atual das soluções tecnológicas 

existentes e, assim, a iniciar pelas metodologias, técnicas e conceitos consideradas mais 

relevantes, subsidiar a resposta ao problema de pesquisa que está descrito nos capítulos 4 ao 

6. O capítulo 4 apresenta a proposta de um framework conceitual, baseado em aprendizagem 

de máquina, para construção de sistemas de agentes inteligentes (FCAM) para a área jurídica, 

esse capítulo foi desenvolvido fundamentado na pesquisa interativa e exploratório realizada 

no capítulo 3, além de refletir os conhecimentos empíricos do autor. No capítulo 5 o objetivo 

principal foi verificar o framework proposto considerando os pressupostos da metodologia de 

pesquisa DSR; para isso, foi desenvolvido um protótipo de sistema que tinha como objetivo 

aplicar o FCAM e evidenciar a sua viabilidade técnica e utilidade prática. Ainda nesse 

contexto, importante considerar que este é um trabalho iterativo; dessa forma, após concluída 

a construção do protótipo, foram aplicadas algumas melhorias no FCAM que havia sido 

proposto no capítulo 4. Por fim, no capítulo 6, são realizadas considerações finais e, no 

capítulo 7, sugestões para trabalhos futuros. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa escolhida constitui fator crítico de sucesso para qualquer 

trabalho científico. Tais metodologias são compostas por um conjunto de métodos e 

procedimentos que objetivam a construção do conhecimento científico e que possuem 

aceitação da comunidade científica. Embora uma das funções principais da ciência seja gerar 

teorias que descrevam, expliquem e predigam como a realidade e os fenômenos funcionam, é 

importante não perder de vista a correlação entre teoria e prática. Nesse contexto é que a 

aplicação da “ciência do projeto” (design science - DS) ou “ciência do artificial” e da 

metodologia que a constrói, que é “pesquisa em ciência do projeto” (Design Science Research 

– DSR), mostra-se relevante e legítima. 

 

2.1 Metodologia Design Science Research 

 

A DSR tem como objetivo construir artefatos com aplicação prática no mundo, sem 

perder de vista a utilização de uma abordagem metodológica rigorosa e apropriada que 

forneça validade científica aos resultados da pesquisa. Desse modo, a DSR se caracteriza 

como paradigma de pesquisa tecnológica, embora utilize os conhecimentos dos paradigmas 

quantitativo (positivista) e qualitativo (interpretativista). Seu objetivo principal é resolver uma 

classe de problema específico, sendo mais comumente aplicada nas áreas de tecnologia da 

informação e engenharia. (LACERDA et al., 2013) 

Segundo Lacerda et al. (2013), a design science visa conceber e validar sistemas que 

ainda não existem, seja criando, recombinando, alterando produtos, processos, softwares ou 

métodos para criar soluções que melhorem a situação existente. Diferente das ciências 

humanas que buscam reflexões a respeito das experiências das pessoas, a design science é 

tratada na literatura como uma “ciência do artificial”, que se ocupa da concepção de artefatos 

que realizam objetivos. Ela trabalha em oposição às “ciências naturais”, que buscam explicar 

como as coisas são de fato e como funcionam. Sob o enfoque histórico, Simon (1997) foi o 

primeiro a tratar do conceito de design science ao propor como projetar e construir artefatos 

mediante determinados requisitos, de forma a gerar conhecimentos com validade científica. 

Nesse sentido, concluiu que o trabalho de projetar soluções deve considerar o aspecto da 

complexidade hierárquica, para que ocorra a decomposição do problema a ser solucionado em 

partes menores, mais simples. É importante destacar, também, que a DS tem como objetivo 
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produzir um corpus de conhecimentos analíticos, parcialmente formalizáveis, parcialmente 

empíricos e passíveis de serem ensinados nas universidades. 

Foi na computação ou sistemas de informação (SI) que a design science foi 

primeiramente proposta. Entretanto, o desenvolvimento de sistemas de informação não é 

tratado sob o enfoque da ciência, pois prevalece o fator comercial, de entregas ágeis e 

contínuas, para agregarem valor aos negócios no menor tempo possível. Segundo Mohamed 

(2014), a área de estudos da ciência da informação é naturalmente uma design science. Porém, 

não há evidências de quais desenvolvimentos de sistemas contribuem para avanços nos 

conhecimentos científicos da área de ciência da informação, ainda que sejam numerosos os 

projetos de software para solucionar os mais diversos tipos de problemas. De fato, existe uma 

dificuldade para geração de uma visão comum e recorrente de que um projeto de um SI (ou de 

outro artefato tecnológico qualquer) represente avanços nas pesquisas de cunho científico. 

Mohamed (2014) afirma que existe escassez, na literatura, de métodos adequados de 

pesquisa na ciência da informação, mais especificamente nas subáreas de SI, gestão e 

tecnologia. Nesse contexto, a DSR é exatamente o tipo de metateoria que auxilia o 

pesquisador a criar conhecimento teórico durante os processos de concepção de artefatos de 

software, de modo a permitir que esses processos constituam trabalho de cunho científico. 

A DSR é uma metodologia de pesquisa que tem evoluído ao longo dos anos. Existem 

contribuições relevantes de diversos autores com objetivo de melhor descrever a DSR como 

método científico. De acordo com WIERINGA (2009), a DSR é entendida como uma 

estrutura lógica usada na resolução de problemas, que consiste em dois ciclos distintos, 

executados paralelamente, de forma a se complementarem. O ciclo regulador está focado em 

atividades de engenharia para proposição da solução do problema, e segue as etapas de (1) 

investigação do problema, (2) concepção da solução, (3) validação, (4) implementação e (5) 

avaliação. Já o ciclo de conhecimento (1) investiga o problema, (2) concebe a pesquisa, (3) 

valida, (4) executa e (5) avalia os resultados. A diferença essencial dos dois ciclos é que 

enquanto o ciclo regulador altera o estado do mundo e gera conhecimento, o ciclo do 

conhecimento altera o estado do conhecimento e o aplica no mundo. Nesse contexto é 

importante separar os “problemas práticos” e “problemas de conhecimento”. No primeiro, a 

solução proposta muda o mundo e tem-se conhecimento adquirido dessa mudança. 

Geralmente elas são prescritivas e têm a função de atender aos objetivos das partes 

interessadas, responsáveis pela validação da solução. Já as respostas para solução de 

problemas de conhecimento são proposições verificadas como verdadeiras ou falsas, 
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independentes das partes interessadas. Abaixo estão enumeradas as etapas para solução de um 

problema prático: 

a) Investigação do problema: definição e a formalização do problema a ser 

solucionado, seu escopo e as soluções satisfatórias necessárias.  Inicia-se 

com a investigação de um problema prático, que poderá ser orientada a um 

problema, a um objetivo, a uma solução e ao impacto de uma solução.  

b) Projeto de soluções: trabalho criativo de especificação de uma ou mais 

alternativas de projeto para solução do problema e escolha de uma das 

alternativas. Os problemas devem ter relevância e dependem do contexto 

organizacional ao qual está em curso a pesquisa. 

c) Validação da solução: validar se a proposta de solução, com os resultados 

esperados, atende às necessidades das partes interessadas. Nessa etapa é 

necessário estabelecer critérios de aceitação da solução, visto que a solução 

ótima é, na prática, considerada inviável. 

d) Implementação da solução: utiliza as informações das etapas anteriores para 

implementação do projeto, bem como informações da pesquisa de 

conhecimento. Os resultados dessa fase podem ser: algoritmos 

computacionais, representações gráficas, protótipos etc. 

e) Verificação da implementação: é definida como o processo rigoroso de 

verificação do comportamento do artefato no ambiente para o qual foi 

projetado. Avaliam-se os resultados práticos e inicia-se novamente a 

primeira etapa se a solução não for satisfatória. Finalmente, os resultados 

devem produzir conhecimentos teóricos que melhorem as práticas. 

A DSR é definida como um paradigma para solução de problemas, que visa criar 

inovações que tenham utilidade. Para solucioná-los, geram-se artefatos, que podem ser: 

construtos (conceitos que forma vocabulário de um domínio), modelos (abstrações e 

representações), métodos (algoritmos e práticas) e instanciações (implementação de sistemas 

e protótipos, que faz uso de construtos, modelos e métodos). No mesmo contexto, a DSR pode 

ser vista a partir de três ciclos: (HEVNER; PARK; MARCH, 2004) 

1) Ciclo da relevância:  a pesquisa deverá ser iniciada indicando a aplicação 

prática do artefato a ser gerado. Ela servirá de referência para definição dos 

requisitos da pesquisa e para definir critérios de aceitação, utilizados na 

avaliação dos resultados da investigação; 
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2) Ciclo do rigor: para garantir o ineditismo da pesquisa, faz-se necessária uma 

busca detalhada na literatura científica, para se ter acesso aos conhecimentos 

mais atuais e trabalhos correlatos; 

3) Ciclo central: constitui a iteração entre as atividades de construção e análise 

de resultados. O produto final da pesquisa serão artefatos ou teorias 

(conhecimento), que serão avaliados e validados por meio de estudos de 

casos, experimentos, modelagens ou simulações. 

Para Wieringa (2009), ao utilizar a DSR como método de pesquisa não se pode 

confundir problemas práticos com perguntas de conhecimento. Assim, para que ocorra a 

solução de um problema prático, o mundo real é alterado para atender aos objetivos humanos. 

No entanto, para solucionar um problema de conhecimento, deve-se adquirir conhecimento 

sobre o mundo, seja na literatura, por meio da experimentação, sem necessariamente alterar o 

mundo. No trabalho de pesquisa com DSR, é necessário distinguir o problema prático e os 

problemas de conhecimento, assim como as atividades de design e de pesquisa, embora essas 

sejam questões inter-relacionadas, a falta de distinção poderá criar problemas metodológicos. 

Enquanto a DS é a base epistemológica, a DSR é o método que irá operacionalizar a 

construção de artefatos práticos ou de conhecimento, por intermédio de um processo com 

rigor científico e que utiliza o emprego de técnicas analíticas. Mesmo que a DS principie seu 

trabalho na solução de um problema específico de uma organização, a pesquisa deverá 

caminhar para a generalização na solução, de modo que possa ser aplicada de forma mais 

ampla a uma classe de problemas correlacionados. (LACERDA et al., 2013) 

Figura 1 – Ciências Tradicionais versus Design Science. 

 
Fonte: (DRESCH, 2013). 
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A figura 1 faz uma comparação entre os métodos de pesquisa tradicional, ciências da 

análise, que se ocupam das ciências sociais e naturais. Dentre as principais diferenças, está o 

fato de que a ciência tradicional se ocupa de problemas teóricos ou observações da realidade, 

enquanto a DS trata de projetar artefatos para solução de problemas organizacionais. A DS 

tem, ainda, uma particularidade por utilizar o método científico abdutivo, que possui como 

característica a busca de descobertas científicas revolucionárias, além de objetivar o estudo de 

fatos e propor uma teoria para explicá-los; logo, a abdução é um processo de criar hipóteses 

explicativas para determinado fenômeno ou situação. Por fim, os objetivos dos dois métodos 

de pesquisas são bem distintos, de forma que a DS se concentra em projetar e prescrever; as 

ciências tradicionais se concentram em descrever, explorar, explicar ou predizer. 

Além da metodologia a ser utilizada no trabalho de pesquisa, outra questão relevante 

é a explicitação do problema ou questão de pesquisa (capítulo 1.1). O mesmo é definido como 

qualquer pergunta ou afirmação não resolvida, em qualquer domínio do conhecimento e que 

requer discussão, investigação, decisão ou solução, ou seja, não se aplicam às pesquisas 

métodos como intuição e especulação. Já o tema é o assunto geral abordado na pesquisa e tem 

caráter amplo, sendo que o problema irá evidenciar um aspecto a ser investigado dentro do 

tema da pesquisa. Um problema, neste estudo, será expresso em uma pergunta ou afirmação 

sobre uma dificuldade teórica ou prática. (PROVDANOV; FREITAS, 2013) 

A problemática é diferente do problema de pesquisa, ela se caracteriza tendo por 

base um tema geral, com recortes espaciais e temporais. Esclarece qual o objeto do estudo, o 

que se deseja conhecer, qual origem dos problemas que se deseja resolver, qual a relevância, 

referenciais teóricos obtidos do levantamento bibliográfico e situações práticas (empíricas) 

vivenciadas pelo pesquisador. É da problemática da pesquisa que se depreende seu problema 

ou sua própria questão de pesquisa. Essa fase de desenvolvimento da problemática é 

entendida como pesquisa exploratória. Nesse contexto, é essencial ao pesquisador, além de 

utilizar o conhecimento empírico, buscar conhecer as teorias e conceitos que são 

generalizações da realidade, acerca do tema em estudo, imprescindíveis para qualquer 

trabalho de pesquisa. (LEAL, 2002) 

É relevante fazer a distinção entre problema de pesquisa e situação problema. Muitas 

vezes, o ponto de partida de uma pesquisa é uma situação problema, em que o pesquisador ou 

pesquisadora buscam situações da vida diária para iniciar seu trabalho de pesquisa. O 

processo que conduz da situação problema ao problema de pesquisa passa pelo levantamento 
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de fatos e pela busca de explicações (teoria), ou seja, uma pesquisa exploratória inicial ou o 

desenvolvimento da problemática. (PÁDUA, 2012) 

Como um dos objetivos do presente trabalho é também a proposição de um 

framework conceitual para responder ao problema de pesquisa, cabe esclarecer e delimitar 

esse constructo. Segundo Maxwell  & Wooffitt  (2005), o problema de pesquisa é parte do 

framework conceitual, não devendo ser tratado de forma separada no projeto de pesquisa. O 

problema de pesquisa identifica algo problemático no mundo e, assim, justifica e mostra sua 

relevância, a necessidade de explorar um campo de conhecimento ainda não totalmente 

compreendido.  A proposição de um framework conceitual dentro de um projeto de pesquisa 

ou artigo não pode ser tratada simplesmente como revisão de literatura. Não é suficiente rever 

e resumir um conjunto de conhecimentos teóricos e empíricos, por três razões principais: 

1) O foco restrito na literatura de forma a ignorar outros recursos que podem ter 

maior importância para o estudo em questão prejudica os resultados alcançados. 

Em qualquer área de investigação em construção, a base de conhecimento não 

está só na biblioteca, está, sim, na escola invisível de associações informais entre 

pesquisadores. Tais conhecimentos podem ser encontrados em trabalhos não 

publicados, em pesquisadores de campo, ou melhor, em consultores vinculados à 

determinada área de pesquisa. Além disso, uma orientação exclusiva da literatura 

leva o pesquisador a ignorar a própria experiência e o pensamento especulativo; 

2) É inadequada a estratégia de buscar “cobrir todo corpus de conhecimentos” 

relativos a um problema de pesquisa, ao invés de focar somente em estudos e 

teorias relevantes para pesquisa. Deixar de considerar o fator de relevância 

degenera a pesquisa transformando-a em uma série de relatórios sem conexão e 

argumentação. Um framework conceitual, geralmente, deve produzir ideias 

diferentes do tradicionalmente definido no estudo, integrar diferentes abordagens 

e linhas de investigação, ou mesmo conectar teorias até então não relacionadas; 

3) Na construção de um framework conceitual a tarefa não é simplesmente 

descritiva, de relatar teorias e descobertas científicas, mas também de construir 

críticas em relação às contradições e lacunas das pesquisas anteriores a fim de 

produzir pesquisa relevante. Não se pode tratar a literatura como uma autoridade 

a ser referenciada, mas sim como uma ferramenta útil de ideias, mas, às vezes 

falsas, que devem ser utilizadas para buscar maneiras alternativas de resolver um 

problema de pesquisa.  
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Um framework conceitual é uma teoria sobre um fenômeno que está sendo 

investigado, por mais incompleta ou experimental que seja. Miles e Huberman (1994, apud 

MAXWELL; WOOFFITT, 2005) definiram um framework conceitual como um produto 

visual ou escrito, que “explica, de forma gráfica ou narrativa, as principais coisas a serem 

estudadas - os principais fatores, conceitos ou variáveis - e as supostas relações entre os 

mesmos”. Já Dickson et al. (2018), destacam a necessidade de as pesquisas científicas terem a 

clara diferença na utilização dos frameworks teóricos e conceituais em seus projetos de 

pesquisa. Essa diferenciação torna as descobertas das pesquisas mais significativas e 

aceitáveis para as construções teóricas e generalizáveis, dessa forma, permitem novos avanços 

de conhecimentos. 

Um framework teórico traz um conjunto mais amplo de ideias no campo de estudo, é 

baseado em teorias existentes na literatura que foram testadas e validadas, e sobre o qual se 

baseia um estudo. Quando bem desenvolvido, projetado e aceito, delimita a pesquisa em um 

campo específico de investigação e consiste em teorias que parecem inter-relacionadas. É 

assim utilizado para testar teorias, prever e controlar as situações no contexto de uma 

investigação.  

Um framework conceitual tem características distintas, refere-se a ideias específicas 

ou mais restritas; é baseado nos conceitos ou constructos que são as principais variáveis de 

um estudo. É um modelo construído pelo próprio pesquisador, utilizado para explicar a 

relação que existe entre as principais variáveis em seu estudo e também pode ser uma 

adaptação de um modelo em uma teoria existente. Seu desenho não é aceito ainda como 

teoria, mas é uma proposta da resposta do pesquisador ao problema de pesquisa que ele 

definiu. É a estrutura que mostra logicamente como a investigação deve ser realizada. Um 

framework conceitual consiste em conceitos interconectados para explicar as relações entre 

eles e como o pesquisador afirma responder ao problema de pesquisa definido; e, como 

consequência, destina-se a incentivar o desenvolvimento de uma teoria que seria útil para os 

profissionais da área. 

 

2.2 Classes de Problemas e Limitações da Pesquisa 

 

A Design Science Research entende que cada problema é singular; contudo, o 

resultado esperado com aplicação dessa metodologia tem maior interesse no conhecimento 

gerado no projeto da solução, que deve ser o mais genérico possível, e não somente na 
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resposta pontual a certo problema em determinado contexto. Tanto os problemas quanto as 

soluções satisfatórias podem compartilhar características comuns que permitam a organização 

do conhecimento em uma Design Science, por meio de “classes de problemas” – habilitando, 

a generalização e o avanço do conhecimento em determinada área. (LACERDA et al., 2013) 

Tendo por base informações apresentadas, pode-se considerar que a classe de 

problema que é objeto de investigação desse trabalho pode ser assim resumida: aplicar IA em 

organizações com sistemas de informação tradicionais, com objetivo de automatizar tarefas e 

permitir a gestão do conhecimento organizacional pela aprendizagem de máquina 

supervisionada, de forma a contribuir para construção de um KBS. Essa classe de problema 

possui diversas variações, mas pode-se dizer que é uma necessidade comum e genérica de 

todas as organizações que fazem uso intensivo de conhecimentos. 

Um exemplo dessa classe de problema é apresentado por Prasad (2000), em que é 

proposto um modelo conceitual para transformar uma organização tradicional, com cultura 

departamentalizada, que utiliza sistemas de informação tradicionais, em uma organização 

colaborativa, que compartilha conhecimentos com apoio de IA. Nesse modelo, é proposto um 

conjunto de artefatos para concepção de um sistema de informação inteligente (IIS), baseado 

em agentes, conforme figura 2, concebido no contexto de uma organização de manufatura e 

projeto de produtos. Tais agentes virtuais e inteligentes têm a função de auxiliar os times 

multidisciplinares no ciclo de vida do projeto do produto, e assim, aumentar a velocidade e 

acurácia dos resultados. Cada agente tem vinculada uma base de conhecimentos formada de 

contribuições dos especialistas e de informações históricas. Além disso, esses agentes 

desempenham algumas funções em apoio aos especialistas, como exemplo: criar 

infraestrutura, estabelecer padrões, determinar a necessidade ou uso do produto, analisar, 

projetar, distribuir, modificar um projeto antigo de produto, fabricar e, finalmente, vender e 

fazer marketing. O que se observa é que cada dia mais os softwares são vistos como 

assessores, assumindo o papel de um professor, consultor especialista, organizador, 

solucionador de problemas e bibliotecário especializado, além da sua função mais tradicional 

de ser uma "ferramenta de produtividade". 
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Figura 2 – População de agentes num escritório de engenharia simultânea. 

 
Fonte: (PRASAD, 2000). 

 

2.3 Metodologia de Pesquisa Aplicada ao Trabalho 

 

A metodologia DSR possui variações na forma de aplicação, neste trabalho utilizou-

se como referência o processo de pesquisa proposto por Peffers et al., (2006), citada de forma 

recorrente na literatura. Esse processo é caracterizado por três objetivos principais: é 

consistente com a literatura anterior, fornece um modelo de processo nominal para fazer 

pesquisa DS e é um modelo mental para apresentar e apreciar a pesquisa em DS em sistemas 

de informação. A proposta possui seis fases sequenciais, conforme figura 3: identificação do 

problema e motivação, definição dos objetivos da solução, design e desenvolvimento, 

demonstração, avaliação e comunicação. Embora a sugestão desse processo seja seguir etapa 

por etapa, a partir da primeira, os pesquisadores podem iniciar a aplicação da mesma por 

praticamente qualquer fase, dependendo do problema. Por exemplo, um trabalho futuro 

sugerido em um artigo poderia dar início a um novo trabalho pela fase I, uma solução 

centrada num objetivo poderia iniciar pela fase II, uma pesquisa centrada no projeto e 

desenvolvimento da solução poderia iniciar pela fase III etc. Este trabalho foi iniciado pela 

fase II, onde se objetivou a construção de um artefato para melhorar a produtividade no 

Judiciário, e após isso, foi retornado para fase I e seguidas às etapas subsequentes. Na 
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sequência, seguem enumeradas as seis etapas e descritas e como as mesmas foram aplicadas 

neste trabalho. (PEFFERS et al., 2006) 

 

Figura 3 - Etapas da Design Science Research 

Fonte: (PEFFERS et al., 2006) 

 

2.3.1 Etapa I – Identificação do Problema e Motivação 

 

Nesta etapa é definido o problema de pesquisa específico e justificado o valor de 

uma solução para o mesmo. A identificação do problema parte de uma análise quantitativa 

relativa ao alto custo do judiciário brasileiro e do elevado volume de processos judiciais 

aguardando uma solução, especialmente nos Tribunais Estaduais. No mesmo contexto, cresce 

a necessidade de aplicar técnicas de Engenharia do Conhecimento e IA para permitir que o 

conhecimento organizacional relacionado à tramitação de processos judiciais ocorra de forma 

mais célere e com maior qualidade.  

Para identificação e justificação do problema de pesquisa foi realizada pesquisa 

quantitativa que indicou o alto volume de atos judiciais repetitivos, que poderiam ser 

automatizados a partir de investimentos em soluções de engenharia do conhecimento e IA, 

como exemplo: enviar o processo concluso para despacho/decisão, praticar um ato 

ordinatório, juntar uma certidão, realizar um despacho, expedir mandado, expedir ofício, 

intimação eletrônica etc. Foram considerados também os conceitos Nexus of Forces proposto 

pelo GARTNER (2014) e de sistemas inteligentes, que segundo o Journal of Intelligent 
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Information Systems, são sistemas que incorporam conhecimento, cooperam com os usuários 

e outros sistemas na solução de problemas, além de realizarem a descoberta, acesso, 

recuperação, busca e manipulação de dados e conhecimentos.  

As principais atividades realizadas para identificação do problema foram a (1) busca 

exploratória; (2) definição da problemática, (3) análise da literatura. Na busca exploratória 

foram analisados dados estatísticos de tramitação de processos judiciais e pesquisa na 

literatura sobre a classe de problemas: aplicação de técnicas de IA em sistemas de informação 

atualmente utilizados. A definição da problemática foi realizada a partir da pesquisa 

exploratória, por fim, a análise da literatura, no capítulo 3, refere-se à pesquisa bibliográfica 

nas principais bases de conhecimento, onde foram selecionados artigos científicos com maior 

quantidade de citações, relacionadas às palavras chaves: direito e leis, assim como as palavras 

chaves aprendizagem de máquina, sistemas de agentes inteligentes, engenharia do 

conhecimento, inteligência artificial e computação cognitiva. As principais bases de dados de 

trabalhos científicos utilizada foram SCOPUS, CAPES, e banco de teses e dissertações do 

EGC, publicações especializadas de grandes empresas etc. Tais trabalhos científicos foram 

utilizados para identificar e verificar conhecimentos atuais relacionados ao problema de 

pesquisa, e que fundamentaram a proposição do FCAM e o desenvolvimento de um protótipo. 

 

2.3.2 Etapa II – Definição dos Objetivos da Solução 

 

Nesta segunda etapa são inferidos os objetivos de uma solução a partir da definição 

do problema. Os objetivos propostos podem ser expressos de forma quantitativa ou 

qualitativa, onde o artefato proposto poderá ser utilizado para solução de problemas até então 

não completamente resolvidos. O principal artefato para se alcançar os objetivos da solução 

do problema é essencialmente a proposição do FCAM para auxiliar na concepção de sistemas 

de agentes inteligentes. As principais áreas do conhecimento que fundamentaram essa 

proposição foram engenharia do conhecimento e inteligência artificial. Já os principais 

resultados esperados desta pesquisa são: 

1) Proposição de framework conceitual genérico, com aplicação em sistemas de 

informação para área jurídica, que possibilite a utilização de aprendizagem de máquina 

supervisionada; 

2) Proposição de framework conceitual genérico, com aplicação em sistemas de 

informação, para gestão dos conhecimentos explícitos dos especialistas; 
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3) O framework conceitual permitirá que o Judiciário disponha de mais uma 

alternativa de solução para aplicação de IA, com objetivo de aumentar a produtividade e 

reduzir o tempo de tramitação processual. 

 

2.3.3 Etapa III – Design e Desenvolvimento 

 

Nesta terceira etapa é criada a solução em forma de artefato, que nesse caso pode ser 

um: constructo, modelo, método, instanciação, framework etc. Essa etapa inclui determinar a 

função desejada para o artefato e sua arquitetura, e após isso, realizar o desenvolvimento do 

mesmo. Os recursos necessários para avançar dos objetivos para o design e desenvolvimento 

incluem os conhecimentos teóricos existentes na literatura. 

Nessa etapa foram selecionados os conceitos, métodos e constructos considerados 

mais relevantes e incorporados ao FCAM, conforme descrito no capítulo 4, que foi construído 

de forma iterativa e incremental. No desenvolvimento do FCAM foi verificada a necessidade 

de estabelecer alguns princípios que pudessem nortear a aplicação do mesmo, esses princípios 

são considerados essenciais, pois delimitam boas práticas necessárias ao se aplicar o FCAM. 

 

2.3.4 Etapa IV – Demonstração 

 

Nessa etapa é demonstrada a eficácia do artefato para resolver o problema. Este pode 

envolver seu uso em experimentação, simulação, um estudo de caso, prova ou outro atividade 

específica. Para essa etapa optou-se por desenvolver um protótipo, simplificado, que aplicasse 

o FCAM, conforme descrito no capítulo 5. Por tratar-se de um protótipo, não foi possível 

aplicar o FCAM integralmente, contudo, foi possível verificar a viabilidade técnica da 

aplicação do mesmo. Também foi possível verificar a solução de dois problemas práticos, 

detalhados no capítulo 4.1, que é a realização de consultas a partir de linguagem 

procedimental e aplicação de um algoritmo de IA para classificação de documentos.  

 

2.3.5 Etapa V – Avaliação 

 

Esta etapa inclui a observação e medição de quão bem o artefato suporta a solução do 

problema. Compara os objetivos de uma solução com os objetivos reais alcançados na 

demonstração. Podem ser incluídas medidas quantitativas de desempenho, feedback do cliente 
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ou simulações. Ao final dessa atividade, os pesquisadores podem decidir iterar novamente 

para etapa III para tentar melhorar a eficácia do artefato, caso seja viável. 

Nesta etapa foi optado apenas pela verificação do FCAM através do protótipo, já que 

a validação envolveria testes mais detalhados e disponibilização em um ambiente real de uso. 

Para a proposição do artefato FCAM, as atividades de iterar entre as fases 3 e 5 foram 

realizadas algumas vezes, na medida que o protótipo evoluía novas ideias foram incorporadas 

ao FCAM. Esse processo iterativo resultou em pelo menos três versões diferentes do FCAM, 

e também, durante o desenvolvimento do protótipo, foi observada a necessidade da 

proposição dos princípios para aplicação do FCAM, pois o mesmo isoladamente poderia não 

alcançar os objetivos para solução do problema proposto.  

 

2.3.6 Etapa VI – Comunicação 

 

Esta etapa envolve a comunicação do problema e sua importância, o artefato e sua 

utilidade, o rigor de seu design e sua eficácia para pesquisadores e outros públicos. 

Para esta etapa, foram realizadas duas publicações intermediárias de artigos 

científicos, uma sobre a utilização de ontologias no contexto do direito e outro artigo sobre 

aplicação de computação cognitiva na gestão do conhecimento. Também foram discutidos 

temas correlacionados a esta pesquisa em um grupo de pesquisa que associa as disciplinas: 

direito, engenharia do conhecimento e inteligência artificial.   
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE 

 

3.1 Engenharia do Conhecimento e Inteligência Artificial (IA) 

 

A iniciar pelo framework conceitual proposto e considerando as técnicas 

relacionadas à IA e aprendizagem de máquina (ML - Machine Learning) supervisionada, este 

trabalho busca verificar e auxiliar em soluções para adquirir, codificar, armazenar e reutilizar 

os conhecimentos explícitos dos usuários de sistemas judiciais, a fim de automatizar tarefas 

repetitivas e, como consequência, reduzir o tempo de tramitação de processos judiciais. A 

engenharia do conhecimento tem papel essencial na modelagem ou representação do 

conhecimento, sendo considerada pré-requisito para viabilizar a aplicação de técnicas de IA e 

ML. 

A inteligência artificial (IA) e inteligência computacional (IC) são conceitos sem 

uma definição consensual na literatura, em parte pela falta de consenso na definição do que é 

inteligência, por exemplo: criatividade, aprendizagem ou consciência. Enquanto a inteligência 

computacional procura desenvolver sistemas que possuam comportamentos similares a certos 

aspectos do comportamento inteligente; a artificial é a ciência que busca compreender e 

emular a inteligência humana, cognitiva e comportamental, que é caracterizada como um 

campo de estudo multidisciplinar e interdisciplinar. De forma comum, as duas definições 

buscam aplicar inteligência aos sistemas e se valem de fenômenos da natureza para 

desenvolver técnicas com esse objetivo, tal como as relacionadas aos algoritmos genéticos, 

redes neurais e lógica nebulosa (fuzzy). (LINDEN, 2008) 

Sistemas tradicionais, que utilizam técnicas de inteligência artificial, nas mais 

diversas áreas (matemática, física, química, biologia), estão sendo considerados como 

sistemas que utilizam inteligência computacional (IC).  Referenciados na literatura como Soft 

Computing, a inteligência computacional está contida no conceito de inteligência artificial. A 

IC busca inspirar-se na natureza para simular aspectos do comportamento humano, tais como: 

aprendizagem, percepção, raciocínio, evolução e adaptação. (CARVALHO et al., 2006) No 

centro da IC, estão a lógica fuzzy, redes neurais artificiais, neurocomputação, computação 

evolucionária, computação probabilística, computação caótica e aprendizagem de máquina, 

áreas que utilizam os princípios da IA. (CHAVES, 2013) 
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Conforme definido anteriormente, embora os conceitos de inteligência artificial e 

inteligência computacional guardem forte correlação, em função dos objetivos deste trabalho 

e de seu escopo, será utilizado preferencialmente o conceito de inteligência artificial. 

 

3.2  Casos Práticos de IA no Contexto da Problemática 

 

É importante informar que já existem trabalhos de destaque e utilidade prática 

relacionados à inteligência artificial ou computacional, cujas informações são de domínio 

público, sendo desenvolvidos no Poder Judiciário brasileiro, dentre esses, sem prejuízo da 

relevância de outros trabalhos já realizados ou em andamento, destacam-se os projetos: 

Victor: projeto do Superior Tribunal Federal (STF) desenvolvido em parceria com 

a Universidade de Brasília (UnB). Faz uso de técnicas estatísticas para avaliar similaridade de 

documentos e identificar os temas de repercussão geral, vinculados aos recursos 

extraordinários que sobem para o STF – uma técnica de IA conhecida como classificação. 

Além disso, já existem resultados práticos da aplicação de IA em tarefas que os servidores do 

Tribunal levavam, em média, 44 minutos, sendo solucionadas em cinco segundos pelo Victor. 

Outra automatização disponível utiliza aprendizado de máquina para avaliar questões como 

admissibilidade de processos, que tratam de temas de repercussão geral. 

Sócrates: Projeto de inteligência artificial desenvolvido pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) para automatizar as primeiras atividades, quando uma ação ingressa na corte. 

Realiza a classificação do processo por assunto, antes mesmo da distribuição. O projeto ainda 

tem a previsão de identificar automaticamente os dispositivos legais apontados como 

violados. Já nos gabinetes dos ministros, espera-se que, com a IA, seja possível identificar 

temas jurídicos dos processos, separar casos com controvérsias idênticas e localizar ações em 

que sejam aplicáveis os mesmos precedentes do Tribunal. 

Elis: O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) utilizou técnicas de IA para 

auxiliar na triagem inicial de processos ajuizados eletronicamente da competência de 

execução fiscal. O sistema de inteligência artificial aprendeu a classificar os processos em 

relação às divergências cadastrais, competências diversas e eventuais prescrições de prazo. 

Somado a isso, o sistema também utiliza robôs de automação que realizam atividades 

relacionadas à criação de minutas e até mesmo assinatura de despachos dos magistrados. 

Corpus 927: o STJ e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados (Enfam) desenvolveram, em parceria, uma ferramenta capaz de agrupar (técnica 
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de IA conhecida como clusterização) a jurisprudência dos Tribunais Superiores e consolidar 

os dados em conformidade com o artigo 927 do Código de Processo Civil. O sistema utiliza 

técnicas de inteligência artificial para determinar o grau de similaridade de precedentes não 

vinculantes do STJ, indicando variações de entendimentos e os posicionamentos isolados. 

A literatura acadêmica tem discutido, com frequência, os impactos éticos e práticos 

no mercado de trabalho, em decorrência dos avanços da IA. Em relação à disciplina do 

direito, existe um entendimento preponderante de que as tecnologias de inteligência artificial 

não irão substituir por completo o trabalho humano. Entretanto, irão funcionar como 

assistentes nos processos de decisão e de execução de tarefas repetitivas. Em relação à forma 

como trabalham, atualmente, advogados, magistrados, promotores e cartorários, a perspectiva 

é que cada vez mais as atividades repetitivas e que exigem menos esforço cognitivo sejam 

gradualmente executadas de forma automatizada. Além disso, as atividades que são 

realizadas, no cotidiano, devem mudar também, na medida em que a tecnologia avançar. 

Cabe destacar que os avanços, na área de inteligência artificial, também estão 

acontecendo em benefício da advocacia. Segundo Mcginnis & Pearce (2014), o direito, assim 

como outras áreas, passa por um processo disruptivo, com evoluções exponenciais surgindo a 

cada dia. São cinco os principais avanços relacionados à advocacia:  

1) Descoberta: revisão de documentos legais para descoberta de informações. A 

codificação preditiva é uma das técnicas de IA aplicadas para apoiar 

“descobertas em meios eletrônicos”, termo esse conhecido como electronic 

discovery (e-discovery). O e-discovery já está regulamentado nos Estados 

Unidos e é utilizado para pesquisar e obter dados eletrônicos para utilização 

como evidências em processos judiciais, sendo aceitos nos Tribunais para 

apoiar as decisões judiciais; 

2) Legal Search: busca na lei e jurisprudência precedentes para o mesmo caso, 

incluindo a busca semântica, não apenas por palavras chave, o que garante 

mais acurácia aos resultados; 

3) Documentos como formulários: utilização de IA para extrair dados de 

contratos ou documentos, auxiliar na criação de templates para formulários de 

forma dinâmica; 

4) Documentos como resumos e memorandos: a perspectiva, no futuro, é que 

técnicas mais avançadas de processamento de linguagem natural possam criar 

resumos, baseados em determinadas parametrizações ou assuntos; 
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5) Análise Legal (Legal Analytics): utiliza dados legais pretéritos de uma ampla 

base de conhecimentos, incluindo padrões de fatos jurídicos, precedentes e 

resultados de ações judiciais, para prever o desfecho de um caso jurídico 

novo. Auxilia advogados e seus clientes, na formulação da melhor estratégia 

de defesa dos interesses da parte representada e se existem perspectivas 

favoráveis de sucesso na atuação em um processo judicial. 

É importante notar que os mesmos instrumentos utilizados para auxiliar o trabalho da 

advocacia poderão também otimizar o trabalho do Judiciário. Alarie et al. (2018) considera 

que os maiores avanços a serem experienciados, nos próximos anos por advogados, e também 

pelo Judiciário, se devem ao desenvolvimento das técnicas de aprendizagem de máquina e 

processamento de linguagem natural, conceitos vinculados à IA. A aprendizagem de máquina 

irá permitir que computadores aprendam a otimizar certas tarefas, sem a necessidade de que 

todas as regras estejam explicitamente programadas. Já o processamento de linguagem 

natural, permitirá o uso de frases em linguagem escrita e falada, com objetivo de estruturar os 

textos que normalmente não o são estruturados, criando, assim, conexões entre palavras e 

extraindo semântica dos textos, com objetivo de otimizar as tarefas decisórias.  

Todas essas evoluções, para se consolidarem, devem, em um primeiro momento, 

provocar reflexões e mudanças de procedimentos no Judiciário e na advocacia, instigando 

uma nova forma de pensar e agir nas tarefas de prestação de serviços que lhes são próprios. É 

importante ponderar que é contraproducente conceber o processo judicial em formato digital, 

com IA, sem considerar a necessidade de revisão de certas práticas adotadas atualmente. Ao 

mesmo tempo, com IA e big data, podemos presenciar mudanças em como as leis são 

elaboradas ou mesmo permitir que o Judiciário passe a utilizar dados estatísticos, baseados em 

casos históricos, para tomada de decisões etc. (ALARIE; NIBLETT; YOON, 2018) 

Além da IA, avançam também as tecnologias relacionadas aos robôs no contexto de 

softwares. O termo robô é atribuído ao dramaturgo tcheco Karel Capek, a partir de uma peça 

de ficção científica de 1921, intitulada "Robôs Universais de Rossum". Capek aplicou a 

palavra tcheca "robota", que significa "trabalho forçado" ou "servidão", para as pessoas 

mecanizadas que trabalhavam sem parar. No contexto de software, robôs são codificados para 

substituírem ações humanas, executando tarefas repetitivas baseadas em regras. Tal definição 

evoluiu e hoje é conhecida como Automação Robótica de Processos (RPA).  

A RPA é utilizada em conjunto com IA e aprendizagem de máquina para realizar 

tarefas repetitivas e de alto volume. Na RPA, os robôs de software (bots) imitam o 
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comportamento humano. Os bots fazem desde login, até cadastros e tarefas mais complexas, e 

estão divididos em três categorias: (ROUSE; ROSENCRANCE, 2019) 

Probots: são bots que seguem regras simples e repetíveis para processar dados; 

Knowbots: são bots que pesquisam na internet para coletar e armazenar informações 

especificadas pelo usuário; 

Chatbots: são responsáveis por responder às perguntas em tempo real, recebem 

treinamento contínuo para aperfeiçoarem sua acurácia. 

A RPA é particularmente útil para organizações que utilizam muitos sistemas, não 

integrados, cujos custos de desenvolver a interação dos mesmos são altos. Aplicada também 

para necessidades de acesso aos sistemas externos à organização, em que os serviços de 

software (webservices) que permitiriam a integração entre sistemas não estão disponíveis. Os 

softwares de RPA têm a capacidade de se adaptarem, aprenderem e tratarem exceções. 

Atualmente, são três as tecnologias principais vinculadas ao RPA: captura de dados em telas 

de outros sistemas para serem utilizados em algum procedimento ou processo de trabalho 

específico, automação de fluxos de trabalho evitando a necessidade de entrada manual dos 

dados e IA com objetivo criar inteligência nesses aplicativos (ROUSE; ROSENCRANCE, 

2019). Mas é importante destacar que o uso de RPA, ao invés de outros métodos de 

integração entre sistemas, possui algumas desvantagens. Esse é um tipo de solução mais 

difícil de escalar, pois acessa interfaces (telas) de outros sistemas, o que normalmente é mais 

lento. A confiabilidade também pode ser afetada por alterações nas interfaces dos sistemas 

acessados pelo robô e possuem questões de segurança mais complexas de gerenciar, por 

terem, muitas vezes, que tratar questões como CAPTCHA (teste de Turing público 

completamente automatizado para diferenciação entre computadores e humanos) etc. 

Em relação ao emprego de soluções automatizadas para execução de tarefas 

humanas, tal como RPA, também existem discussões acerca da validade jurídica dos atos 

dessas “entidades virtuais”, que vêm sendo referenciadas como “pessoas eletrônicas” na 

literatura. Todavia, é necessária uma revisão das normas vigentes, especialmente nos 

Tribunais de Justiça. Atualmente, a prática mais comum que se observa no emprego de RPA é 

a utilização de um usuário válido do sistema, por exemplo, com perfil de magistrado ou 

escrivão, com permissões para execução das tarefas a serem automatizadas. Esses usuários 

informam seus dados de acesso (usuário e senha) a um robô para que o mesmo possa concluir 

as tarefas como se fosse uma pessoa física. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/knowbot&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhj6M-jOT5v2K6kxjUH5GQOAx1BNdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/chatbot&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhxi4zEfGAhskp3bNV7Ks3valsWJA
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Existem muitas informações não condizentes com a realidade atual das organizações, 

sobre os benefícios possíveis que podem advir com a implantação de soluções de inteligência 

artificial. O relatório publicado pela Casa Branca, em 2016, sobre IA, prevê que nos próximos 

20 anos, não presenciaremos máquinas com inteligência superior aos seres humanos. O que 

deverá ocorrer é que cada dia mais as soluções de IA irão evoluir e até mesmo superar os 

seres humanos em tarefas específicas. Tarefas essas, como alguns casos que já são 

amplamente divulgados nas mídias de comunicação: soluções de IA que dirigem carros, 

distinguem figuras, respondem a comandos verbais e que jogam jogos melhor que qualquer 

ser humano. Atualmente, para efeito de estudo, foram classificados quatro tipos distintos de 

inteligência artificial: (HINTZE, 2016) 

Tipo I IA - Máquinas Reativas: não têm capacidade de formar memórias com 

conhecimentos passados para tomar decisões futuras, como exemplo o 

supercomputador e software Deep Blue, criado pela IBM para jogar xadrez, 

assim como o AlphaGo da Google, solução especialista em jogar Go. 

Tipo II IA – Memória Limitada: Tem como característica a possibilidade de 

olhar para o passado, mas não armazenam todo o conteúdo pretérito, são 

soluções pré-programadas a partir de aprendizagem supervisionada. Um 

exemplo são os carros autônomos, que além de incluir todo o conhecimento de 

sinalizações, marcações das pistas, semáforos, informações de geolocalização e 

outros dados sobre as estradas, controlam o tráfego de outros veículos para 

tomada de decisões. Mas de forma geral, esses sistemas não aprendem, enquanto 

operam. 

Tipo III IA - Teoria da Mente: São soluções que avançam nos conhecimentos 

da psicologia, criando representações sobre o mundo e sobre as entidades 

(pessoas, objetos) ou agentes do mundo. Esse tipo de máquina pode 

compreender que pessoas e criaturas no mundo podem ter pensamentos e 

emoções que afetam seu próprio comportamento. Esse tipo de solução permite 

que máquinas interajam com humanos, considerando as expectativas e 

sentimentos nas inter-relações. 

Tipo IV IA – Autoconsciência: É uma concepção de sistemas ou máquinas que 

podem formar representações de si mesmas, são máquinas com consciência de si 

próprias e dos outros, o que é uma evolução da “teoria de mente”. 
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Atualmente o constructo IA vem sendo utilizado para classificar diferentes tipos de 

tecnologias, o mesmo vem sendo discutido desde 1950. Contudo, não existe um consenso 

sobre a definição de IA, sendo normalmente referida como a capacidade de uma máquina de 

aprender, adaptar-se, conforme os dados de entrada e realizar tarefas semelhantes aos 

humanos. Esse assunto ganhou novo incentivo às pesquisas, especialmente a partir de 2010, 

em razão das evoluções tecnológicas que têm aumentado o poder de processamento dos 

computadores, aperfeiçoamento dos algoritmos e também aumento da capacidade de 

armazenamento, por meio das tecnologias como Big Data. Segundo Gartner - empresa 

referência mundial em consultoria e pesquisa, até 2025, as organizações irão investir em IA 

com objetivos de aperfeiçoar a tomada de decisões, reinventar modelos de negócios e 

ecossistemas. Na literatura acadêmica, é possível identificar três períodos relevantes nas 

pesquisas relacionadas a IA.  

Até os anos 2000, as pesquisas eram mais focadas em sistemas especialistas (expert 

systems), que tinham por objetivo adquirir, estruturar e armazenar conhecimentos de um 

especialista para substituí-lo nas decisões. Porém, essa linha de pesquisa perdeu notoriedade 

na época, especialmente por conta dos resultados não satisfatórios de alguns projetos de 

sistemas especialistas. Percebeu-se que o sistema especialista deveria servir para apoiar ou 

ajudar o tomador de decisões - e não dizer o que um ser humano deveria fazer. Dessa maneira, 

houve a mudança de ênfase de "especialista" para "conhecimento", com o crescimento da 

popularidade da gestão e engenharia do conhecimento já no final de 1990.  

Desde os anos 2000, percebe-se maior ênfase nas pesquisas relacionadas à IA 

direcionadas para sistemas baseados em conhecimento (KBS). Nesse período, o conhecimento 

estava associado com poder. Mesmo assim, verificou-se na época, a continuidade de 

pesquisas em sistemas baseados em regras, que têm conceitos semelhantes aos sistemas 

especialistas.  

Por sua vez em 2010, a inteligência artificial ganhou novamente notoriedade como 

uma terminologia geral, muito em razão das redes neurais profundas (deep learnning). No 

mesmo contexto, cresce o interesse pelos estudos em aprendizagem de máquina (machine 

learning), mineração de dados (data mining) e analytics (uso intensivo de métodos estatísticos 

para solução de problemas). Nota-se que os constructos citados têm definições com várias 

similaridades, sobrepondo-se, com variações na delimitação. O principal desafio, diante desse 

crescente movimento de pesquisas em IA, é entender como o ser humano e as máquinas 
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poderão trabalhar simbioticamente para produzirem melhores resultados (DUAN; 

EDWARDS; DWIVEDI, 2019). 

Em pesquisa realizada em 2018, sobre 152 projetos de IA, Davenport & Ronanki 

(2018) consideraram que existe, nas organizações, uma expectativa acerca de IA superior à 

realidade e que essas têm menor probabilidade de serem bem sucedidas. Consideram, ainda 

que, algumas vezes, a proposição de melhorias em processos de negócio, que sejam de 

simples implementação, tendem a gerar bons resultados com pouco esforço. Entretanto, há 

grande expectativa e interesse das organizações em melhorar características, funções e 

desempenho dos produtos, bem como otimizar a operação nas empresas e  como 

consequência permitir que os trabalhadores tenham mais tempo livre para inovações, para 

fazerem novos e melhores produtos. Na prática, observa-se que projetos de IA têm, 

essencialmente, suportado três importantes necessidades dos negócios, enumeradas por ordem 

de interesse:  

1) Automatizar processos de trabalho:  o que mais tem sido utilizado são robôs 

de automatização de processos (RPA), porque eles agem como humanos, são 

mais baratos de implementar e fáceis. Dentre as aplicações de “robôs”, são 

citadas leitura de contratos utilizando processamento de linguagem natural 

para extrair provisões, extrair informações de e-mails ou call-centers para 

registro em sistemas de chamados etc. 

2) Insights cognitivos por meio da análise de dados: são algoritmos que detectam 

padrões em altos volumes de dados, por exemplo, predizem o que os clientes 

gostariam de comprar, identificam fraudes em tempo real, analisam dados de 

garantia para apontar problemas de segurança etc. Ainda existem aplicações 

de redes neurais profundas (deep learning) para reconhecimento de imagens e 

fala. Também tem sido utilizado para insights em auditorias especializadas, 

para examinar todos os documentos eletrônicos de uma organização, o que 

manualmente seria muito oneroso. 

3) Computação cognitiva com engajamento de clientes e funcionários: por meio 

de processamento de linguagem natural, melhoram-se ferramentas de 

chatbots, agentes inteligentes e aprendizagem de máquina. Por exemplo, 

agentes inteligentes que prestam atendimento 24 horas por dia, sete dias por 

semana, para problemas comuns ou solicitações de senhas; atendimento 

interno dos usuários para responderem a perguntas de RH; sistema de 
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recomendação de planos de saúde que levam em conta o histórico do 

paciente; sistema de recomendação de produtos para varejistas etc. 

É importante que as organizações compreendam quais tipos de tarefas que a IA 

poderá realmente auxiliar em cada negócio, antes de iniciarem os investimentos. Na pesquisa 

de IA, ocorrida em 2018, foram ouvidos 152 executivos de organizações, que identificaram os 

principais fatores que representam obstáculos à implantação de IA: para 47% existem 

dificuldades de integrar projetos cognitivos com processos e sistemas existentes, 40% 

consideram que tecnologias e conhecimentos em IA são muito custosos, 37% dos gestores 

não compreendem como as tecnologias cognitivas poderão funcionar, para 35% não é 

possível contratar pessoas com os conhecimentos necessários, 31% consideram que as 

tecnologias ainda são imaturas etc. Destacam, ainda, que um dos fatores críticos do sucesso 

em projetos de IA é justamente engajar pessoas e criar um ecossistema de provedores de 

serviços externos, mapeando os recursos humanos internos, com habilidades adequadas, para 

atuarem como cientistas de dados. (DAVENPORT; RONANKI, 2018) 

Hodson et al. (2016) destaca, em artigo datado de 2016, que a probabilidade de 

surgirem agentes computacionais autodirigidos e superinteligentes no futuro previsível é 

extremamente baixa. Nos próximos cinco a 10 anos, os maiores ganhos de negócios 

provavelmente resultarão em levar as informações certas, para as pessoas certas, no momento 

certo. Os dados irão trazer benefícios para economia real, permitindo maior customização e 

entrega de valor para os clientes. 

Considerando as necessidades atuais dos negócios e até em função da maturidade das 

tecnologias de IA que ainda estão em desenvolvimento, a utilização dos tipos I e II de 

máquinas de IA, descritos anteriormente, já possuem potencial significativo para gerarem 

ganhos na produtividade nas organizações. O fato de serem criadas máquinas que possuam 

memória, que tenham capacidade de aprender e condições de basear suas decisões em 

experiências passadas, são os primeiros passos para futuras evoluções.  

O GARTNER (2014) descreve, na figura 4, o caminho para o desenvolvimento de 

negócios digitais, em que, no nível autônomo, máquinas inteligentes e coisas como clientes 

(IoT - Internet das Coisas) criam valor nos modelos de negócio.  Essa figura mostra seis 

diferentes modelos de negócio situados temporalmente em antes da web, antes e depois do 

Nexus of Forces (social, móvel, nuvem e informação), de forma que as organizações possam 

compreender seu estado de maturidade e projetar uma visão de futuro. Negócios autônomos 

são o futuro segundo essa visão. Atualmente, já conseguimos situar vários negócios como 
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digitais (Digital Business), tal como bancos digitais, organizações que comercializam 

entretenimento (Spotfy, Netflix) etc. O Judiciário, embora não tenha fins lucrativos, tem como 

obrigação fornecer serviços com eficiência, eficácia e qualidade aos cidadãos, nesse mesmo 

sentido, ao empregar IA para automação dos processos de trabalho, está caminhando para 

tornar-se uma organização digital. 

Figura 4 – Caminho do Desenvolvimento de Negócios Digitais. 

 
Fonte: GARTNER (2014) 

 

No contexto de interesse deste trabalho, relacionado à utilização de tecnologias de 

aprendizagem de máquina e processamento de linguagem natural para automação de 

atividades repetitivas, é importante considerar que o processo de tomada de decisão é 

essencialmente subsidiado por conhecimentos. Assim, no próximo capítulo, serão 

apresentados conceitos relevantes da Engenharia e Gestão do Conhecimento.  

 

3.3 Engenharia e Gestão do Conhecimento no Contexto da Problemática 

 

Ainda no contexto da problemática apresentada, relativa ao custo do Poder Judiciário 

e a demora na tramitação processual, serão descritos os principais conceitos existentes na 

literatura, relacionados à engenharia e à gestão do conhecimento, que fundamentaram a 

definição do problema de pesquisa. Conforme relatório de produtividade do CNJ 

(“Produtividade Mensal”, 2019), existem diferenças na produtividade das unidades judiciais 

(foros e varas), mesmo quando comparadas unidades judiciais com características 

semelhantes. Assim, infere-se que fatores como gestão e a forma como o trabalho é realizado 
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por magistrados, assessores e cartorários interferem na produtividade de cada unidade 

judicial. Essa questão é objeto de estudo das teorias da gestão do conhecimento. Também são 

fatores críticos para produtividade, nas atividades Judiciais, as funcionalidades providas pelos 

sistemas de informação de tramitação de processos judiciais (ex.: Eproc, PJe, SAJ, SEEU, 

ProJUDI etc). Cabe destacar que os mesmos dados, informações e conhecimentos gerenciados 

pelos sistemas citados são necessários na modelagem de sistemas baseados em conhecimento 

(Knowledge-Based Systems  - KBS) e também em sistemas com IA. 

Uma definição importante a ser considerada, no contexto da temática deste trabalho, 

é a diferença entre dado, informação e conhecimento tratada na literatura acadêmica. O dado é 

o registro de um fato do mundo real; já a informação representa o agrupamento de dados 

organizados e compilados, com significado, passíveis de apoiar a tomada de decisão; por sua 

vez o conhecimento refere-se à informação com significado, passível de ser aplicado em um 

contexto específico, e consequentemente, gerar valor para as organizações e pessoas 

(SCHREIBER et al., 1999). Sveiby (1997) relaciona o conhecimento com a capacidade de 

agir, tendo por base um contexto, estabelecendo quatro características para o mesmo: 

a) Tácito: é utilizado como ferramenta para lidar com um fenômeno ou objeto 

que está sendo focalizado (ex.: jogar tênis). Pode-se afirmar que a maioria dos 

conhecimentos práticos são tácitos; 

b) Orientado para a ação: é a capacidade de fazer algo a partir das experiências 

vividas e das impressões sensoriais que se recebe a cada momento. Tal 

capacidade, denominada de processo de saber, é refletida pelos verbos: 

aprender, esquecer, lembrar e compreender;  

c) Sustentado por regras: adquirido pelo processo de saber ou pela prática de 

forma consciente ou inconsciente. Com o tempo, criamos inúmeros padrões 

no cérebro que funcionam como regras inconscientes, o que permite que, 

diante de situações semelhantes, atuemos com rapidez e eficácia; 

d) Está em constante mutação: expressado por meio da linguagem ou por 

símbolos, o conhecimento pode ser compartilhado, analisado, criticado e 

consequentemente alterado. 

Nonaka & Takeuchi (2008) são os precursores nos estudos da gestão do 

conhecimento. Modelaram a “Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional”, 

afirmando que o conhecimento está relacionado a crenças e compromissos. Em relação à 

geração de conhecimento organizacional, isso diz respeito à capacidade de uma empresa, 
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como um todo, de criar ou absorver novos conhecimentos, disseminá-los e incorporá-los em 

seus produtos, serviços e sistemas, obtendo a inovação contínua, que conduz às vantagens 

competitivas. Para manutenção das vantagens competitivas da empresa, faz-se necessário 

continuamente criar novos conhecimentos. Nesse contexto, os conhecimentos em uma 

organização podem ser classificados em dois tipos: tácito e explícito. 

O conhecimento tácito ou inconsciente é individualizado e complexo. Provém da 

experiência pessoal do seu possuidor e tem dimensão contextual, por suas características, é 

um tipo de conhecimento que se forma desde aprendizados obtidos ao longo do tempo, sendo 

difícil de extrair de seu possuidor. O conhecimento tácito pode ser dividido em: técnico e 

cognitivo; o técnico descreve habilidades informais do “saber como fazer”, e o cognitivo 

compreende os modelos mentais, crenças, percepções, é a visão de mundo do indivíduo. 

Considerando sua natureza, por vezes abstrata e intuitiva, torna-o difícil de ser transmitido de 

forma sistematizada. Embora existam dificuldades na sistematização do conhecimento tácito, 

para manutenção das vantagens competitivas e de produtividade das organizações, é 

necessário buscar converter o conhecimento do plano tácito para o explícito, para que a 

empresa, como um todo, possa compreendê-lo e utilizá-lo e, a partir dele, criar novos 

conhecimentos, como modelos mentais e habilidades técnicas. Nesse sentido, o fator mais 

efetivo no compartilhamento do conhecimento tácito ocorre por meio do contato com o 

conhecedor, a vivência, a experiência; mesmo assim, nem todas as pessoas absorvem esse tipo 

de conhecimento da mesma forma. O objetivo a ser buscado é converter o conhecimento 

tácito para explícito, assumindo formas de metáforas, conceitos, hipóteses ou modelos, de 

forma a ser incorporado ao banco de dados da organização, criando um círculo virtuoso de 

compartilhamento e criação de novos conhecimentos. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008) 

Já o conhecimento explícito é formal e sistemático, expresso por números e palavras, 

facilmente comunicado e compartilhado em dados, informações e modelos. Por essas 

características, pode ser teorizado, abstrato e baseado na racionalidade. O conhecimento 

explícito poderá ser processado, armazenado e transmitido em textos, livros e especialmente 

nos dias de hoje, por meio de sistemas de computadores. Os autores Nonaka & Takeuchi 

(2008) afirmam que o “conhecimento humano é criado e expandido pela interação social entre 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito”, esses dois tipos de conhecimentos podem 

ser convertidos pelos processos de socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para 

explícito), combinação (tácito para explícito) e internalização (explícito para tácito). Nesse 

contexto, cabe ao processo de gestão do conhecimento utilizar-se de técnicas, métodos e 
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ferramentas para gestão de todo ciclo de vida do conhecimento, desde a sua criação até 

socialização e aplicação, de forma a garantir que os mesmos interajam num processo 

interativo e espiral. 

No momento atual, quando as organizações dependem do uso intensivo das 

tecnologias da informação - softwares e hardwares, também com objetivo de viabilizarem a 

aplicação dos processos de gestão do conhecimento, faz-se necessária a construção de 

softwares especialistas, baseados em conhecimento (KBS). A engenharia do conhecimento é a 

disciplina que se origina para atender a necessidade de aplicação de metodologias, linguagens, 

ferramentas e técnicas formais para auxiliar na construção, manutenção e desenvolvimento de 

KBS. É considerada também uma disciplina com estreita relação com a engenharia de 

software, além de fazer uso de conhecimentos de diferentes domínios, tal como banco de 

dados, mineração de dados, sistemas de apoio à decisão, à ciência da cognição, à lógica, à 

matemática etc. (“Conceito de Conhecimento”, 2019) 

A engenharia do conhecimento trabalha com métodos e técnicas para desenvolver 

sistemas que tenham competências nos processos relativos ao conhecimento: identificação, 

aquisição, formalização, representação, distribuição, implementação, verificação e 

manutenção. É importante destacar que sistemas de conhecimento são distintos de sistemas de 

informação (SI), já que esses últimos, como regra geral, não têm a preocupação de adotar 

métodos e técnicas da engenharia do conhecimento na sua concepção. Os sistemas de 

tramitação de processos judiciais são um tipo ou categoria de sistemas de informação. Sua 

característica essencial é prover funcionalidades que permitam o registro dos atos processuais 

e documentos dos processos judiciais. Muitas de suas funcionalidades são disponibilizadas 

por intermédio de CRUDs (acrônimo do inglês Create, Read, Update e Delete), que são as 

interfaces desses sistemas que permitem aos usuários realizarem tarefas de persistência dos 

dados, por meio da criação (Create) ou alteração (Update) de registros, que são armazenados 

em bancos de dados relacionais. Ao mesmo tempo, habilitam a funcionalidade de exclusão 

(Delete) de determinados registros cadastrados no banco de dados. Por outro lado a função de 

leitura ou consulta (Read) é a tarefa mais comumente utilizada em tais sistemas de 

informação. Todas as informações persistidas no banco de dados podem ser acessadas 

inúmeras vezes, podendo ser combinadas, de forma a apresentar relatórios sumarizados ou 

detalhados. Tais acessos são realizados por meio das interfaces, normalmente gráficas, e, às 

vezes, por linha de comando do próprio sistema de informação. Esses dados históricos 
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permitem a execução de tarefas simples ou complexas do próprio negócio, tal como emissão 

de relatórios táticos, gerenciais ou estratégicos.  

Ainda sobre sistemas de informação (SI), a definição sobre esse conceito costuma ser 

muito abrangente, por exemplo, qualquer sistema computadorizado com interfaces com os 

usuários. SI possuem relação com vários outros constructos do conhecimento, tais como: 

gestão de processos, engenharia de software, engenharia de requisitos, projeto, mecanismos 

de representação das informações (ex: bancos de dados), sistemas com inúmeros propósitos 

distintos etc. A falta de delimitação sobre o conceito de SI dificulta a produção de pesquisas 

nessa área, criando uma área cinzenta do conhecimento. Mesmo diante dessa dificuldade, 

encontramos, na literatura, diversas referências ao constructo “Sistema de Informação 

Inteligente” (IIS), que pode ser considerado uma subdisciplina da inteligência artificial 

associada aos sistemas de informação (SI). O Journal of Intelligent Information Systems 

(JIIS), criado em 1992, descreve o IIS como a próxima geração de SI desenvolvidos como 

resultado da integração de tecnologias de IA e banco de dados. Tais sistemas “incorporam 

conhecimento que lhes permitem exibir comportamento inteligente, cooperam com os 

usuários e outros sistemas na solução de problemas, além de realizarem a descoberta, acesso, 

recuperação, busca e manipulação de dados e conhecimentos”. A figura 5 representa a 

estrutura de um IIS, em que a representação do conhecimento, com semântica, é construída a 

partir da intersecção do banco de dados e IA, uma vez que a gestão do conhecimento é 

composta pela intersecção do SI e IA. (MATTA; SORMAZ, 2006) 

Figura 5 – Domínios do Sistema Informação Inteligente. 

 
Fonte: Adaptado de (MATTA; SORMAZ, 2006). 

 

O que se observa, atualmente, na concepção e projeto da maioria dos sistemas de 

informação são metas e prazos curtos com objetivo de entregar valor para os usuários no 

menor tempo, custo e esforço. Nesse sentido, a utilização de técnicas e métodos vinculados à 

engenharia do conhecimento é preterida, o que gera algumas dificuldades quando uma 

organização tem por objetivo construir sistemas baseados em conhecimento que possam ser 
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mais facilmente integrados. Uschold e Gruninger (1996) constataram que a falta de um 

método padronizado para representação do conhecimento tem consequências negativas nas 

organizações, na comunicação entre pessoas, com outras organizações e entre sistemas. Eles 

destacam a necessidade de adoção de uma técnica ou método para representação do 

conhecimento para viabilizar a utilização de IA, e sugerem a utilização de ontologias. 

Sobre a importante atividade de representação do conhecimento (KR – Knowledge 

Representation), especialmente em sistemas baseados em conhecimento, destacam-se cinco 

papéis fundamentais na KR: (DAVIS, SHROBE, & SZOLOVITS, 1993) 

1) Uma KR é uma substituta: representação de algo do mundo real é um substituto 

para as coisas que existem no mundo, sendo assim, deve-se questionar para que 

servem esses substitutos e qual a fidelidade dos mesmos, quão próximo são do 

mundo real. Isso nos leva à conclusão de que praticamente todas as 

representações do mundo real são imperfeitas e qualquer imperfeição pode ser 

uma fonte de erro; 

2) A KR é um conjunto de compromissos ontológicos: como todas as 

representações são aproximações imperfeitas da realidade, quando é escolhida 

uma representação, está se tomando uma decisão sobre como e o que ver do 

mundo. E essa visão evita que tenhamos que compreender todas as minúcias dos 

objetos num mundo extremamente complexo, focando nossa visão nos aspectos 

que consideramos relevantes para solução de algum problema. Isso diz respeito 

também à escolha da tecnologia de representação: lógica, regras, quadros 

(frames): “cada qual incorpora um ponto de vista sobre os tipos de coisas que são 

importantes no mundo. A lógica, por exemplo, envolve um compromisso de ver o 

mundo em termos de entidades individuais e relações entre elas. Os sistemas 

baseados em regras veem o mundo em termos de triplos atributo-objeto-valor e 

as regras de inferência que os conectam, enquanto os quadros nos fazem pensar 

em termos de objetos prototípicos”. É importante observar que uma KR é 

diferente de uma estrutura de dados, já que uma linguagem representacional 

carrega significado, ou seja, existe correspondência entre constructos e o mundo 

externo. Assim, enquanto uma rede semântica é uma KR, um banco de dados 

relacional é uma estrutura de dados; 

3) Uma KR é uma teoria fragmentária do raciocínio inteligente: Uma 

representação de parte de uma visão individual motivada por algum insight de 
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raciocínio inteligente. Contudo, importante considerar que a (1) representação 

incorpora apenas parte do insight ou crença que a motivou e que o (2) insight é 

apenas parte do fenômeno complexo e multifacetado do raciocínio inteligente. 

Afinal, o que é racionar com inteligência? Uma primeira visão historicamente 

derivada da lógica matemática pressupõe que o raciocínio inteligente é uma 

variedade de cálculo formal, tipicamente a dedução. Uma segunda visão, com 

foco na psicologia, especifica o raciocínio como um comportamento humano. Já 

uma terceira abordagem inspirada na biologia, considera que a chave para o 

raciocínio é a arquitetura da máquina que o realiza (um comportamento de 

estímulo/resposta). Uma quarta abordagem, derivada da teoria da probabilidade, 

adiciona lógica à noção de incerteza, indicando que raciocinar de forma 

inteligente é obedecer aos axiomas da teoria da probabilidade. Por fim, sem 

esgotar o assunto, na visão da economia, o raciocínio inteligente está vinculado 

aos princípios da teoria da utilidade. Assim, ao especificar uma representação, é 

necessário também dizer algo sobre como raciocinar de forma inteligente. Dito 

isso, uma representação do conhecimento é uma teoria do raciocínio inteligente; 

4) Uma KR é um meio de computação eficiente: A utilidade de uma 

representação está diretamente relacionada com a capacidade de computar com 

ela. Assim, eficiência computacional não pode apenas considerar que a 

epistemologia (conteúdo de conhecimento) era fator único para eficiência 

computacional. Para exemplificar, as redes semânticas tradicionais facilitam a 

navegação bidirecional no conhecimento. Sistemas baseados em regras otimizam 

inferências ao fornecerem índices de objetivos às regras cujas conclusões 

correspondem e de fatos para regras cujas premissas correspondam. De forma 

análoga, na representação por frames, organizar os mesmos em hierarquias 

taxonômicas facilita a execução de raciocínio taxonômico. 

5) Uma KR é um meio de expressão humana: representações do conhecimento 

são também meios pelos quais são expressadas coisas sobre o mundo. É uma 

forma de representação do mundo, que é comunicada a uma máquina, para 

utilização por todos nós. Isso traz para discussão algumas questões sobre como 

essa representação funciona como meio de expressão? Quão geral é? Quão 

precisa? Quão fácil é para nós "falarmos" ou pensarmos nessa linguagem? Que 

tipo de coisas são facilmente expressadas na língua e que tipos de coisas são tão 
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difíceis a ponto de serem pragmaticamente impossíveis? É trazida aqui uma visão 

utilitarista, considerando que nem tudo que é possível, em princípio, é útil, 

considerando a questão da facilidade no uso, assim, a verdadeira questão é de 

utilidade pragmática. 

Existem duas classificações mais comumente citadas para representação do 

conhecimento (KR), forma declarativa e procedimental. A forma declarativa busca adaptar 

problemas de IA a um mundo sistematizado da lógica simbólica ou lógica matemática. Na 

forma declarativa, o conhecimento sobre fatos e relações do mundo real deve ser codificado 

explicitamente, de modo a permitir que sistemas externos aos conhecimentos representados 

"raciocinem" sobre os mesmos. São exemplos de representação dessa classe: lógica de 

primeira ordem, frames, redes semânticas etc. Já a abordagem procedimental tem como 

objetivo imitar a maneira como o cérebro funciona, embora o consenso geral de que o cérebro 

humano é muito complexo, na representação procedimental, as informações de controle do 

fluxo de execução necessárias ao uso do conhecimento estão embutidas no próprio 

conhecimento representado. São exemplos de conhecimento procedimental: conjunto de 

regras, algoritmos, árvores de decisão etc. Apesar de que as duas classificações possuam 

características particulares, observa-se que a maioria das representações utilizam-se de 

conceitos e premissas dessas duas abordagens, que compartilham o mesmo objetivo principal: 

permitir aos computadores raciocinar, realizar decisões automáticas, diagnosticar problemas, 

aconselhar etc. (LEAL, 2000) 

Um exemplo da forma declarativa de representação do conhecimento são as redes 

semânticas. Semântica é o estudo do significado de conceitos individuais utilizados na 

linguagem. Uma rede é um conjunto ou um grafo de nodos conectados por ligações. Os nodos 

em uma rede semântica usualmente representam conceitos de entidades, atributos, eventos ou 

estados. As ligações normalmente representam as relações existentes entre esses nodos, ou 

seja, rede semântica é uma estrutura para a representação do conhecimento definida como um 

padrão de nodos interligados por arcos rotulados. Existem variações nas implementações de 

redes semânticas, de modo que elas podem ser representadas de forma gráfica e textual. Essa 

forma de representação é inspirada em como a memória no cérebro é representada. Ela 

considera que as ideias e informações na memória estão inter-relacionadas umas com as 

outras e essa inter-relação entre as ideias pode ser retratada pelos nodos e ligações rotuladas 

que conectam esses nodos. 
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Outra forma de representação, com destaque na literatura, são as ontologias, 

definidas como uma especificação explícita e formal de uma conceitualização compartilhada. 

Bajenaru, Borozan & Smeureanu (2015) esclarecem que ontologias contêm um conjunto de 

conceitos, nomeadamente entidades, atributos e propriedades relacionadas a um domínio, 

juntamente com suas definições e relações entre eles, e pode ser criada por intermédio de uma 

linguagem padronizada, como a ontologia da web (OWL). As ontologias potencializam a 

reutilização do conhecimento de domínio, ou seja, conhecimento restrito a uma área do 

conhecimento, e são especialmente úteis na modelagem de soluções de TI de aprendizagem 

de máquina e mineração de dados. A utilização de ontologias para explicitar descrições ou 

representações de conceitualizações traz diversos benefícios para as organizações, dentre os 

quais: (USCHOLD; GRUNINGER, 1996) 

1. Comunicação entre as pessoas e organizações, por exemplo, para unificação 

de diferentes conceitos; 

2. Interoperabilidade entre sistemas distintos por utilizarem um corpus de 

conhecimentos comuns, podem compartilhar informações; 

3. Na engenharia de software auxiliam na construção e manutenção de sistemas, 

incluindo àqueles baseados em conhecimento. As ontologias podem ser 

reusadas, podem prover confiabilidade ao permitirem a verificação da 

consistência dos dados e ainda facilitam a especificação de novos sistemas; 

4. Viabiliza a comunicação automática entre sistemas sem a necessidade de 

intervenção humana; 

5. Permite a especificação de domínio independente da aplicação, método ou 

ferramenta; assim, pode ser reutilizada para comunicação dentro da 

organização, comunicação entre sistemas de informação, sistemas de gestão 

do conhecimento, sistemas de IA etc. 

Um modelo para o uso de ontologias, para automação de processos, é apresentado 

por Vizacaino et al. (2011), que propõe a utilização de um KBS baseado numa arquitetura de 

sistemas agentes, ou seja, multiagentes, que tem a capacidade de evoluir baseado em seus 

erros e acertos. O modelo propõe a adoção de cinco etapas, em que cada qual está associada a 

um agente de software especialista, que funciona de forma autônoma, as cinco etapas são: 1 - 

adquirir, identificar, coletar e analisar os dados, informações e conhecimentos de diferentes 

fontes (agente captor); 2 – formalizar ou armazenar com objetivo de organizar, estruturar, 

representar e codificar o conhecimento, esse agente poderia ser utilizado em conjunto com 
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uma ontologia (agente constructor); 3 – procurar o conhecimento, considerando que o mesmo 

só tem utilidade, se puder ser usado e reusado; esse agente poderia, além de permitir a busca 

semântica, fazer recomendações ou sugestões (agente searcher); 4 – transferir o 

conhecimento, considerando que esse agente conhece as necessidades de conhecimentos de 

cada perfil de colaborador na organização, o agente poderá disseminar conhecimentos, 

conforme o perfil de cada colaborador, criando comunidades de prática que compartilham 

conhecimentos (agente disseminator) e 5 - evoluir o conhecimento e mantê-lo atualizado 

(agente maintenance).  

Em relação à disciplina do direito, que faz parte do problema de pesquisa discutido 

neste trabalho, especialmente em relação ao uso de ontologias relacionadas à IA, alguns 

estudos já foram realizados no sentido de propor um modelo para construção de uma 

ontologia que agregasse todo conhecimento relacionado ao direito, especialmente às leis. 

Destaca-se o trabalho de Mizoguchi  & Kitamura (2012) que propõem a ontologia Functional 

Ontology of Law (FOLaw),  formada por um conjunto interconectado de categorias primitivas 

e subcategorias do conhecimento legal; além disso, partem de uma visão teleológica (estudo 

sobre o motivo, a razão, a natureza e o propósito das leis) e funcional (distinguir categorias de 

conhecimento a partir da função que desempenham na lei) acerca do conhecimento do sistema 

legal. As principais categorias de conhecimento propostos por essa ontologia estão destacados 

no quadro 2. A FOLaw se contrapõe a uma tendência de aplicação de ontologias tendo por 

base uma visão mais simplista, que divide o conhecimento legal em dois tipos ortogonais: 

regras e casos. Em relação ao direito e à IA, existe uma confusão entre ver os conhecimentos 

jurídicos como regras (conhecimento associativo) e implementá-los como sistemas de 

produção (baseados em regras) ou ver os conhecimentos jurídicos como casos (isto é, 

situações prototípicas) e empregar raciocinadores baseados em casos; essas relações não 

fazem sentido. Uma proposta de ontologia funcional do direito (FOLaw) com aplicação em 

IA, não implica quais níveis simbólicos devam ser utilizados para representar o conhecimento 

legal, significa uma caracterização do conhecimento, de um certo domínio, baseado nos tipos 

primitivos (ou categorias) de conhecimento usados. 
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Quadro 2 – Categorias da ontologia FOLaw. 

Categoria 

Conhecimento 

Descrição 

Normativo São as normas que limitam os comportamentos com objetivo de permitir somente 

um subconjunto de todos os possíveis comportamentos 

Metalegal Conhecimentos relacionados às próprias leis, de como e quando elas podem ser 

aplicadas. Esse conhecimento deve prescrever sobre as diferenças de aplicar uma 

norma isolada ou quando deverá ser aplicado o sistema normativo como um todo, 

por exemplo, considerando suas bases constitucionais. Outra função das normas 

metalegais é especificar qual conhecimento legal é válido, estabelecendo limites. 

Mundial As leis têm uma natureza social, são baseadas na experiência das relações 

humanas, por esse motivo, as leis negociam com agentes (pessoas) que são os 

causadores de comportamentos no mundo. Portanto, a lei deve conter alguma 

descrição desse comportamento. Para o legislador formular as leis, é necessário 

abstrair e sintetizar os comportamentos por meio de um modelo. Esse modelo é 

genérico e deve expressar como as coisas funcionam, são feitas ou podem ser 

feitas em geral, se não houver limitações normativas. 

Responsabilidade A responsabilidade é o conceito intermediário entre o conhecimento normativo e 

o reativo, uma vez que uma reação só pode ocorrer se o agente for 

responsabilizado pela violação da norma. Existem dois mecanismos principais 

para definir a responsabilidade, o primeiro independente de conexão causal, isso 

pode ser visto em alguns sistemas legais em que os pais são responsabilizados 

pelos danos causados por seus filhos. O segundo mecanismo ocorre quando a lei 

limita a responsabilidade do agente sobre certas circunstâncias, restringindo a 

responsabilidade, tal como ao distinguir os crimes dolosos (com intenção) e 

culposos (sem intenção). 

Reativo Chegar à conclusão de que uma determinada situação é ilegal (baseada no 

conhecimento normativo), e que há algum agente culpado por ela (conhecimento 

de responsabilidade) seria provavelmente inútil se o sistema legal não pudesse 

reagir a esse agente. Normalmente a reação é uma sanção ou restrição, mas em 

algumas exceções pode ser uma recompensa. 

Criativo A função criativa refere-se ao fato de que a lei não quer apenas classificar ou 

reagir sobre determinados agentes que já existem no mundo real, mas também 

criar novos agentes que possam interferir no mundo real. 
Fonte: (MIZOGUCHI & KITAMURA, 2012) 

 

As ontologias tradicionais são construídas manualmente. Contudo, com a evolução 

do processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina, a construção dessas 

mesmas ontologias podem contar com assistência automatizada. Esses processos 

automatizados auxiliam na identificação de conceitos, relações e axiomas e são realizados por 

meio de análises estatísticas, em que se avalia a frequência que certas informações aparecem 

em um corpus de conhecimento. Ainda assim, é importante a análise de especialistas 

humanos, antes que esses conceitos, relações e axiomas possam ser incorporados a uma 

ontologia. Um exemplo desse tipo de ontologia, semiautomatizada, é a Legislação de 

Elaboração com Suporte de Base Ontológica (DALOS), concebida com objetivo de fornecer 

uma taxonomia de tipos de disposições normativas sobre normas de defesa do consumidor, 
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além de descrever situações genéricas envolvendo proteção do consumidor em dois idiomas: 

italiano e inglês. (ASHLEY, 2017) 

Infere-se que uma das maiores dificuldades na criação de mecanismos para 

representação do conhecimento jurídico, tal como ontologias, deve-se ao fato de o direito 

tratar de questões sociais, das interações humanas. Nesse sentido, o conjunto de possibilidades 

para essas interações são infinitas. As leis e a jurisprudência, por conseguinte as próprias 

ontologias, não têm condições de prever todas as possíveis interações sociais. Além disso, a 

criação de ontologias, de forma totalmente manual, tem demonstrado limitações diante das 

evoluções constantes das informações. Nesse contexto, é necessário buscar alternativas 

viáveis, por isso a relevância de avançar nas propostas de ontologias que possam ser 

enriquecidas automaticamente ou de forma semiautomática a partir de métodos estatísticos. 

Neste capítulo, foram tratados alguns temas centrais acerca da problemática 

apresentada nesse trabalho, não esgotando ou aprofundando qualquer tema relativo à 

engenharia e à gestão do conhecimento. O próximo capítulo irá descrever os conceitos e 

soluções tecnológicas que fundamentam a proposição do FCAM. 

 

3.4 Pesquisa Bibliográfica de Metodologias e Técnicas para o FCAM 

 

Atualmente existem diversas metodologias, técnicas e tecnologias vinculadas à 

engenharia do conhecimento e à inteligência artificial. Neste capítulo, serão tratados os 

assuntos CommonKADS, aprendizagem de máquina, agentes inteligentes e processamento de 

linguagem natural, que são os assuntos identificados na literatura como necessários e 

relevantes na modelagem do FCAM. 

 

3.4.1 CommonKADS - metodologia para construção de sistemas baseados em conhecimento 

 

A utilização de uma metodologia para construção de um sistema baseado em 

conhecimento (KBS) tem como vantagens - a possibilidade de evitar que certos aspectos 

relevantes nas fases de projeto e desenvolvimento, deixem de ser contempladas. Além disso, 

metodologias mais maduras, amplamente utilizadas e frequentemente atualizadas, contribuem 

com informações, ferramentas e técnicas. Na prática, essas metodologias já foram testadas e 

aprovadas pelo mercado, permitindo maior velocidade e assertividade na solução que está 

sendo construída. Nesse sentido, embora existam vantagens na utilização de uma 
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metodologia, também existe a opção pela não adoção de uma metodologia para construção de 

um KBS, nesse último caso, há uma maior dependência da qualidade técnica dos recursos 

humanos envolvidos para obtenção do sucesso de um projeto de KBS. 

A perspectiva deste trabalho não é discorrer sobre diferentes metodologias para 

concepção de um KBS, mas sim, utilizar a metodologia mais citada ou relevante de maneira 

que a mesma possa subsidiar a proposição do framework conceitual, baseado em 

aprendizagem de máquina supervisionada. Nesse sentido, a metodologia CommomKADS 

representa uma referência reconhecida pelo mercado, desenvolvida há cerca de 20 anos, e já 

foi utilizada em vários projetos e trabalhos acadêmicos para concepção de um KBS. 

CommonKADS tem como uma das características a proposta de interligar modelos de 

conhecimento com o paradigma de desenvolvimento orientado a objetos. Amplamente 

utilizado pela indústria de softwares, CommonKADS utiliza notações compatíveis com a 

UML (linguagem de modelagem unificada), linguagem essa comumente utilizada na fase de 

projeto de softwares, para modelagem conceitual. (SCHREIBER et al., 1999) 

A metodologia CommomKADS preconiza que, para construção de um sistema 

baseado em conhecimento, é necessário dividir para conquistar. Nesse sentido, propõe um 

conjunto de seis modelos pré-definidos, cada qual focado em um aspecto limitado, mas que 

em conjunto fornecem uma visão abrangente. Os modelos propostos são detalhados no quadro 

3, com o objetivo de cada qual. A metodologia CommonKADS preocupa-se em adaptar uma 

solução de sistema para gestão do conhecimento em conformidade com contexto no qual se 

deseja implantar tal sistema. Isso é evidenciado pelos seguintes modelos: organização, tarefas 

e agentes, que consideram uma série de variáveis internas e externas à organização, tal como 

leis, cultura organizacional, clientes, recursos humanos, processos existentes etc. No mesmo 

sentido, CommonKADS considera que mais importante que o artefato de software produzido 

a partir do modelo de projeto, são os modelos conceituais de conhecimento e comunicação 

que têm como objetivo produzir a descrição conceitual de funções e dados que devem ser 

entregues pelos sistemas de conhecimento para solução de problemas. Tais modelos 

representam o mundo real, composto pelos especialistas, usuários e seus comportamentos nos 

locais de trabalho, objetos de estudo da engenharia do conhecimento. Sendo assim, o modelo 

de projeto que irá fundamentar o desenvolvimento de um sistema de conhecimento, é 

considerado como um mecanismo para preservação de estrutura, pois segue e mantém a 

estrutura conceitual do conhecimento analisado.  
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Quadro 3 – Modelos CommonKADS - Fases da concepção de sistemas de conhecimento. 

Modelos  Objetivos do Modelo 

Organização 

(contexto) 

Especifica as principais características de uma organização com objetivo de 

descobrir problemas e oportunidades para os sistemas de conhecimento. Além 

disso, permite estabelecer a viabilidade do sistema e impactos para organização. 

Tarefa 

(contexto) 

As tarefas compõem partes menores do processo do negócio, que tem por fim 

entregar valor aos clientes. O modelo de tarefa, a estrutura global da tarefa, suas 

entradas e saídas, pré-condições e critérios de desempenho, bem como os recursos 

e competências necessários. 

Agente 

(contexto) 

Os agentes são executores de tarefas. Um agente pode ser um humano, sistema de 

informação, robô ou qualquer outra entidade capaz de executar uma tarefa. O 

modelo de agente descreve as características dos agentes, em particular suas 

competências, autoridade e responsabilidade para agir e restrições a esse respeito. 

Além disso, enumera as ligações de comunicação entre os agentes na execução de 

uma tarefa. 

Conhecimento 

(conceito) 

O objetivo do modelo de conhecimento é explicar em detalhes os tipos e estruturas 

do conhecimento, usados na execução de uma tarefa. Ele fornece uma descrição 

do conhecimento que independe da implementação do sistema de conhecimento, 

com informações da função que diferentes componentes do conhecimento 

desempenham na solução de problemas. Por ser um modelo produzido por 

especialistas e usuários, ele facilita a comunicação entre equipe de projeto e 

técnica que trabalham no desenvolvimento de um sistema de conhecimento. 

Comunicação 

(conceito) 

Normalmente vários agentes podem estar envolvidos em uma tarefa, por isso é 

necessária à modelagem das transações comunicativas entre os agentes, isso é 

provido pelo modelo de comunicação, de maneira conceitual e independente da 

implementação do sistema de conhecimento. 

Projeto 

(artefato) 

Os modelos CommonKADS de organização, tarefa, agente, conhecimento e 

comunicação, quando agrupados, são vistos como a própria especificação de 

requisitos para o sistema de conhecimento. Com base nesses requisitos, o modelo 

de projeto fornece a especificação técnica do sistema em termos de arquitetura, 

plataforma de implementação, módulos de software, construções representacionais 

e mecanismos computacionais necessários para implementar as funções 

estabelecidas nos modelos de conhecimento e comunicação. 
 Fonte: (SCHREIBER et al., 1999) 

É importante destacar, também, o que tem motivado os esforços de empresas e 

pesquisadores para implementação de sistemas baseados em conhecimento (KBS), que são 

diferentes dos sistemas de informação utilizados na gestão dos negócios. Ainda que ambos 

tenham como objetivo comum incrementar a produtividade, são esperados dos sistemas de 

conhecimento benefícios como: tornar mais ágil a tomada de decisões, facilitar a resolução de 

problemas e melhorar a qualidade da tomada de decisão. 

No contexto da metodologia CommonKADS e agentes inteligentes, Iglesias et al. 

(1998) propõem a metodologia MAS-CommonKADS, que é uma metodologia que estende 

CommonKADS, utilizada para construção de sistemas multiagentes. As metodologias 

multiagentes têm múltiplos caminhos, algumas baseadas em inteligência artificial ou baseadas 

na engenharia do conhecimento. Outros métodos partem da engenharia de software e são 

extensões do paradigma orientado a objetos. 
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A MAS-CommonKADS propõe a modelagem de sistemas multiagentes (MAS), 

adicionando técnicas de metodologias orientadas a objetos (OO) como Object Modeling 

Technique (OMT), Object Oriented Software Engineering (OOSE) e Responsibility Driving 

Design (RDD) e da engenharia de protocolo para descrever os protocolos do agente, como 

Specification and Description Language (SDL) e Message Sequence Charts (MSC96). São 

definidos sete modelos baseados nos modelos propostos no CommonKADS: 

1) Modelo de Agente (AM): especifica as características do agente, tal como 

capacidades de raciocínio, habilidades (sensores / efetores), serviços, grupos 

de agentes e hierarquias (ambos modelados no modelo de organização); 

2) Modelo de Tarefa (TM): descreve as tarefas que os agentes podem realizar, 

como as metas, decomposições, ingredientes e métodos de resolução de 

problemas etc. 

3) Modelo de Especialista (Expertise) (EM): descreve o conhecimento 

necessário para os agentes alcançarem seus objetivos. 

4) Modelo de Organização (OM): descreve a organização para a qual o MAS 

será implantado e a organização social da sociedade de agentes. 

5) Modelo de coordenação (CoM): descreve as conversas entre os agentes, 

suas interações, protocolos e capacidades requeridas. 

6) Modelo de comunicação (CM): detalha as interações homem-agente de 

software, e os fatores humanos para o desenvolvimento dessas interfaces de 

usuário. 

7) Modelo de design (DM): reúne os modelos anteriores e consiste em três 

submodelos, projeto de rede para projetar os aspectos relevantes da 

infraestrutura de rede do agente (rede necessária, conhecimento e recursos 

telemáticos); desenho do agente para dividir ou compor os agentes da análise, 

de acordo com critérios pragmáticos e selecionar a arquitetura de agente mais 

adequada para cada agente; e design de plataforma para selecionar a 

plataforma de desenvolvimento de agente para cada arquitetura de agente. 

 

3.4.2 Aprendizagem de máquina 

 

A aprendizagem de máquina (machine learning - ML) é um subcampo da ciência da 

computação que evoluiu desde o do estudo do reconhecimento de padrões e da teoria do 
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aprendizado computacional em inteligência artificial (IA). O que se percebe, como definição 

geral, é o enfoque na capacidade, que também é humana, de os sistemas de computadores 

aprenderem. Como exemplo, em 1959, Arthur Samuel definiu o aprendizado de máquina 

como o “campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem 

explicitamente programados”. Também existe forte correlação da aprendizagem de máquina 

com métodos estatísticos e probabilísticos, de forma que a contar de uma grande quantidade 

de dados, é possível aos algoritmos detectarem padrões, e a partir desses padrões, esses 

algoritmos podem aprender, construir modelos, fazer previsões e tomar decisões, ao invés de 

se comportarem de forma estática. (SWAMYNATHAN, 2017) 

Aprendizagem de máquina é um método de análise de dados que utiliza estatística, 

lógica e matemática para construção iterativa de modelos analíticos. Enquanto a IA busca 

mimetizar as habilidades humanas, o objetivo principal da aprendizagem da máquina é treinar 

as máquinas para aprenderem com dados e, quando expostas a novos dados, serem capazes de 

se adaptar de forma independente. Assim, sistemas passam a ter a capacidade de aprender 

com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. (SAS, 

[s.d.]) 

Existem alguns métodos de aprendizagem descritos na literatura, por isso na 

sequência, destacaremos os mais citados. O primeiro é o aprendizado de máquina não 

supervisionado, em que padrões, associações, relacionamentos e clusters são extraídos dos 

dados. No aprendizado não supervisionado, os dados que serão utilizados para treinamento 

não estão pré-rotulados (previamente classificados). Assim, a partir de um conjunto de dados 

de treinamento, o aprendizado não supervisionado utiliza esses dados para criação de um 

modelo que irá servir para fazer previsões (SARKAR ET AL., 2018). 

O segundo método é o aprendizado de máquina supervisionado: funciona com dados 

rotulados e supervisionados para treinar modelos e, em seguida, prever resultados para 

amostras de dados ainda não rotulados. Inclusive indica um percentual de acurácia com base 

nos dados históricos. O modelo supervisionado baseia-se em prever uma variável dependente 

a contar de algumas variáveis independentes. Na fase de predição, também conhecida como 

teste, o modelo criado terá recursos de novas amostras de dados rotulados não utilizados e 

outros que foram utilizados para criar o próprio modelo (SARKAR ET AL., 2018). 

O terceiro método é denominado aprendizagem por reforço, e consiste em 

recompensar o comportamento positivo e punir o comportamento negativo. Com o tempo, o 

sistema poderá determinar o comportamento ideal em um ambiente. Os componentes da 
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aprendizagem por reforço são um agente, seu ambiente, uma forma do agente interagir com o 

ambiente e uma forma de o agente obter feedback sobre suas ações no ambiente. Nesse 

contexto, a aprendizagem de máquina é realizada por meio de matemática, estatística, 

probabilidade, álgebra linear e algoritmos. (IBM, 2020) 

Por fim, mas sem esgotar todos os métodos de aprendizagem, Deep Learning (DL) 

ou aprendizagem profunda é um subconjunto da aprendizagem de máquina, para prever uma 

saída a partir de um conjunto de entradas, podendo ser utilizado o aprendizado supervisionado 

e não supervisionado. A DL utiliza uma rede neural com várias camadas. Para que essa 

solução possa tornar-se robusta e efetiva, são necessários muitos dados, além de muito tempo 

e processamento computacional para treinar a rede neural, o que irá permitir que sejam 

encontradas conexões mais profundas nos dados. O conhecimento de como a rede neural foi 

gerada e como alcançou determinado resultado é de difícil compreensão e pouco transparente. 

(IBM, 2020) 

Ainda no contexto da disciplina ML, hoje pode-se contar com avanços significativos 

em hardware, especialmente GPU (Graphics Processing Unit), que permitiram evoluções nos 

algoritmos de aprendizagem de máquina profunda (Deep Learning). Por exemplo, uma 

arquitetura de aprendizado profundo é uma pilha multicamada de modelos simples, os quais 

todos (ou a maioria) estão sujeitos ao aprendizado. Cada módulo na pilha transforma sua 

entrada para aumentar a seletividade e a invariância da representação. Com várias camadas 

não lineares, diga-se, e uma profundidade de 5 a 20 níveis, um sistema pode implementar 

funções extremamente complexas. Citam-se as mais comuns: reconhecimento de objetos em 

imagens, transcrição de fala em texto, carros que dirigem sozinhos, aplicação em jogos de 

vídeo games, robótica sofisticada, combinação de postagens dos usuários com notícias e 

produtos de interesse e seleção de resultados relevantes. (LECUN; BENGIO; HINTON, 2015) 

Existem diferentes tipos de redes neurais, cada qual com características próprias, 

apenas para citar algumas mais comuns: convolucionais (ConvNet ou CNN), recorrentes 

(RNR), feedforward, autoencoder, long short-term memory (LSTM), etc.  Como um exemplo 

ilustrativo das diferenças de cada um dos tipos de redes neurais, as do tipo LSTM mostraram-

se mais eficazes em relação à RNR nas atividades de reconhecimento de fala e traduções. 

Contudo, é importante notar que nos resultados alcançados por cada tipo de rede, existe uma 

dependência com as particularidades de implementação da rede. Embora a eficácia na 

utilização das redes neurais sejam comprovadas, entende-se que um grande progresso na 

inteligência artificial ocorrerá por meio de sistemas que combinam aprendizado de 
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representação, com raciocínio complexo. Conquanto a DL e o raciocínio simples tenham sido 

usados para reconhecimento de fala e escrita por um longo tempo, novos paradigmas são 

necessários para substituir a manipulação baseada em regras simbólicas de expressões por 

operações em vetores grandes.(LECUN; BENGIO; HINTON, 2015) 

Figura 6 – Metodologia de Base para Ciência de Dados. 

 

Fonte:(IBM, 2020). 

 

A figura 6 define uma metodologia simplificada, que serve de fundamento para 

aplicação de soluções de aprendizagem de máquina. Um projeto de ML inicia com o 

entendimento do negócio, com a clara definição do problema, dos objetivos e dos requisitos 

para solução. Na sequência, será definida a abordagem analítica, que significa expressar o 

problema no contexto das técnicas estatísticas de aprendizagem de máquina. A partir dos 

algoritmos escolhidos, são definidos os requisitos de dados, em qual formato eles são 

necessários. Logo após, ocorre a coleta dos dados estruturados, não estruturados, 

semiestruturados e a exploração desses dados para melhorar o entendimento sobre os mesmos. 

A etapa de preparação dos dados muitas vezes é a mais demorada, incluindo limpeza deles 

(tratar valores ausentes ou inválidos, eliminar duplicatas, formatar etc), combinação de dados 

de diferentes fontes e transformação de dados em variáveis úteis. Na modelagem, a atividade 

é altamente interativa, em que se aplicam modelos preditivos ou descritivos, de acordo com a 

abordagem analítica definida anteriormente; nessa fase, utiliza-se um conjunto de dados 

históricos para treinamento com o objetivo de construir o modelo. Entretanto, podem ser 

experimentados diversos algoritmos e seus respectivos parâmetros para localizar o melhor 

modelo. Na avaliação, procura-se aferir a qualidade e completude do modelo em relação ao 

problema original: para isso, em um modelo preditivo, utiliza-se um conjunto de teste, que é 

independente do conjunto de treinamento, mas segue a mesma distribuição de probabilidade e 

possui um resultado conhecido. Por fim, segue-se com as etapas de implantação em ambiente 
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real, mas controlado, e o feedback para avaliar a efetividade do modelo para solução do 

problema proposto.(IBM, 2020) 

A ML possui um conjunto de métodos computacionais que usa experiências do 

passado para melhorar o desempenho ou fazer previsões precisas. A aprendizagem é 

fundamentada em dados, combinando conceitos de ciência da computação com estatística, 

probabilidade e otimização. Em razão dessa dependência dos dados, os resultados da 

aprendizagem de máquina dependem da qualidade desses dados históricos, da quantidade de 

variáveis e da quantidade de dados para aprendizagem. A aprendizagem de máquina tem sido 

utilizada para solução de diferentes tipos de problemas: (MOHRI et al., 2018)  

Classificação: refere-se à atribuição de uma categoria em cada item analisada. Pode 

ser utilizado em documentos, imagens, dados estruturados, etc; 

Regressão: busca prever um valor real para cada item. Os exemplos de regressão 

incluem a previsão dos valores das ações ou das variações das variáveis econômicas; 

Ranking: aprender a ordenar os itens de acordo com algum critério. Em pesquisas na 

web, por exemplo, retornar páginas relevantes para uma consulta de pesquisa, é o 

exemplo de classificação canônica; 

Clustering: auxilia na solução de um problema de particionar um conjunto de itens 

em subconjuntos homogêneos, útil na análise de dados muito grandes. 

Redução da dimensionalidade ou aprendizado múltiplo: transformar uma 

representação inicial em uma dimensão inferior preservando algumas propriedades 

da representação inicial. 

A aprendizagem de máquina é uma disciplina em construção. Na literatura, existem 

dezenas de algoritmos sendo utilizadas para treinar modelos (Naive Bayes, árvore de decisão, 

regressão e classificação linear, regressão logística, SVM, K-médias, redes neurais etc). Na 

prática, o que se busca é identificar as características individuais de cada problema, e a contar 

disso selecionar o algoritmo que produz os melhores resultados para o problema em questão. 

 

3.4.3 Agentes inteligentes 

 

Ainda no contexto do aprendizado de máquinas, a literatura traz o conceito de 

agentes ou robôs autônomos e cognitivos, que são capazes de gerar automaticamente modelos 

baseados em informações extraídas dos fluxos de dados acessíveis ao próprio agente. A 

aprendizagem para um agente, em ambientes reais, é complexa, pode ser direcionado para 
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aprendizagem por reforço ou mesmo exigir uma série de testes. Já a aprendizagem por 

imitação, criada como caixa-preta, quando bem executada, poderá, no máximo, reproduzir um 

comportamento desejado. Uma das grandes vantagens do aprendizado de máquina é evitar a 

necessidade de pré-programar todos os cenários possíveis e, assim, aprender com o próprio 

ambiente durante a operação; para isso, pode-se utilizar o conceito de “modelo de 

aprendizagem” (model learning), que busca entender como os mecanismos fundamentais do 

mundo podem ser aprendidos. Contudo, atualmente o que tem sido muito propagado nos 

últimos anos são métodos de aprendizagem a partir de dados, embora também existam 

dificuldades no processo de aprendizagem em razão da existência de ambientes não 

estruturados, incertos e habitados por humanos. (NGUYEN-TUONG; PETERS, 2011) 

Na literatura, existem diversas definições sobre agentes, às vezes o limitando a um 

programa de computador. O que se verifica é uma variabilidade na definição da palavra 

agente, e cada pesquisador tem utilizado o resultado de suas pesquisas para assim enquadrar 

ou delimitar o conceito de agentes. Tais definições variam do simples ao complexo. O quadro 

4 apresenta algumas definições de diferentes autores.  

Todos os agentes são programas de computador, mas nem todo programa de 

computador é um agente. Além disso, existem agentes com características específicas, cada 

qual habilitado para determinado ambiente. Por exemplo, tendo por base o quadro 4, pode-se 

classificar esses agentes conforme as características de cada um, cada qual incluindo mais de 

uma característica. Por certo, existem outras formas de classificação também válidas, como 

em razão das tarefas que o agente executa (filtrar e-mails ou coletar informações), ou em 

razão da arquitetura adotada. Exemplos de classificação de agentes: cognitivos, em 

camadas/híbridos, reativos, deliberativos, ou mesmo pelo tipo de mecanismo de controle: 

algorítmico, baseado em regras, planejador, lógica fuzzy, rede neural, aprendizado de máquina 

(machine learning) etc. Abaixo são apresentadas características que podem ou não estar 

presentes nos agentes: (FRANKLIN; GRAESSER, 1996) 

 Reativo ou capacidade de perceber e agir: responde em tempo hábil às mudanças no 

meio ambiente; 

 Autônomo: realiza o controle sobre suas próprias ações; 

 Orientado a objetivos, com propósito: não age simplesmente em resposta ao meio 

ambiente; 

 Temporariamente contínuo: Ele é um processo que roda continuamente; 

 Comunicativo: Interage socialmente, comunicando-se com outros agentes e pessoas; 
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 Aprendizagem adaptativa: muda seu comportamento com base em sua experiência 

anterior; 

 Móvel com capacidade de se transportar de uma máquina para outra: tem habilidade 

de transportar-se de uma máquina para outra; 

 Flexível: ações não são pré-programadas; 

 Personagem: Possui personalidade e estados emocionais. 

Quadro 4 – Definições para o constructo “agentes” presentes na literatura. 

Origem Definição Definição 

MuBot Agent O termo agente é usado para representar dois conceitos ortogonais. O 

primeiro é a capacidade do agente para execução autônoma, o segundo é a 

capacidade do agente de executar um raciocínio orientado ao domínio de 

conhecimento. 

AIMA Agent Um agente é qualquer coisa que possa ser visualizada como percebendo seu 

ambiente por meio de sensores e agindo sobre esse ambiente por seus 

efetores. 

Maes Agent Agentes autônomos são sistemas computacionais que habitam algum 

ambiente dinâmico e complexo, sentem e agem autonomamente nesse 

ambiente e, ao fazerem isso, realizam um conjunto de objetivos ou tarefas 

para os quais foram projetados. 

KidSim Agent Agente pode ser definido como uma entidade de software persistente 

dedicada a uma finalidade específica. Existe uma distinção de agentes e 

funcionalidades de softwares em geral; agentes têm suas próprias ideias sobre 

como realizar tarefas, suas próprias agendas. ‘Finalidade especial’ os 

distingue de aplicativos multifuncionais, agentes são tipicamente pequenos. 

IBM Agent Agentes inteligentes são entidades de software que realizam algum conjunto 

de operações em nome de um usuário ou outro programa com algum grau de 

independência ou autonomia e, ao fazê-lo, empregam algum conhecimento ou 

representação dos objetivos ou desejos do usuário. 

Hayes-Roth Agent Agentes inteligentes executam continuamente três funções: percepção de 

condições dinâmicas no ambiente; ação para afetar as condições no ambiente; 

e raciocínio para interpretar percepções, resolver problemas, extrair 

inferências e determinar ações. 

Wooldridge & 

Jennings Agent 

Um sistema de computador baseado em hardware ou (mais geralmente) em 

software que possui as seguintes propriedades: 

· Autonomia: os agentes operam sem a intervenção direta de seres humanos 

ou outros e têm algum tipo de controle sobre suas ações e estado interno; 

· Habilidade social: agentes interagem com outros agentes (e possivelmente 

humanos) por meio de algum tipo de linguagem de comunicação entre 

agentes; 

· Reatividade: os agentes percebem seu ambiente (que pode ser o mundo 

físico, um usuário por meio de uma interface gráfica do usuário, uma coleção 

de outros agentes, a INTERNET ou talvez todos eles combinados) e 

respondem oportunamente a mudanças que ocorrem; 

· Pró-atividade: os agentes não agem simplesmente em resposta ao seu 

ambiente, eles são capazes de exibir um comportamento direcionado a 

objetivos, tomando a iniciativa. 

Franklin & Graesser Um agente autônomo é um sistema situado dentro e como parte de um 

ambiente que detecta esse ambiente e age sobre ele, ao longo do tempo, em 

busca de seus próprios objetivos e para efetivar o que ele percebe no futuro. 
Fonte: (FRANKLIN; GRAESSER, 1996). 
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Crowder, Scally & Bonato (2012) entendem que uma das características mais 

importantes de agentes inteligentes autônomos é a capacidade de adaptação. Dessa forma, não 

é esperado que os mesmos possuam um conjunto de regras precisamente definidas para todas 

as possíveis contingências. Nesse sentido, apresentam uma arquitetura de agentes multiníveis, 

denominada “Agentes de Aprendizagem para Gerenciamento Autônomo de Ativos Espaciais” 

(LAASAM). O conjunto de agentes forma um ecossistema cognitivo. Embora cada um dos 

agentes seja autocontido e independente, os agentes se comunicam, colaboram e cooperam. 

Foram identificados cinco tipos de capacidades cognitivas presentes em cada um dos agentes 

de software: 

1) Administrador de Dados (Data Steward - ADS): este agente adquire dados 

brutos de uma variedade de fontes, incluindo sensores, e os prepara para uso 

por outros agentes. Esse agente gera e mantém metadados necessários para 

localizar e extrair dados/informações de fontes distintas. 

2) Consultor (Agent Advisor - AAD): este agente divulga as informações 

certas, no lugar certo e no tempo certo. Ele fornece recursos que permitem 

colaboração nas perguntas realizadas e compartilhamento de informações 

entre agentes e usuários finais. Agentes consultores mantêm mapas de tópicos 

necessários para que se encontrem fragmentos de informações, memórias e 

informações de agente especialistas. 

3) Raciocinador (Agent Reasoner - ARE): O agente raciocinador interage com 

os agentes administrador e consultor e utiliza as ontologias e léxicos para 

automatizar o desenvolvimento de domínios específicos de enciclopédias; 

fornece uma fonte mista de informações e respostas a perguntas usadas para 

desenvolver um entendimento unificado de perguntas, respostas e seus 

domínios. O agente raciocinador analisa perguntas e informações relevantes 

sobre fontes para fornecer respostas e desenvolver habilidades cognitivas. 

4) Agentes de Analistas (Agent Analyst - AAN): Os agentes analistas são 

alimentados pelo agente raciocinador e utilizam ontologias e léxicos para 

expandir perguntas e respostas aprendidas com as informações coletadas. 

5) Agente de Interface (Agent Interface - AIN): O agente de interface avalia a 

correção das principais decisões e ajusta os processos de decisão do 

consultor. Os agentes de interface também acomodam estruturas de 

informações de “agentes” humanos. 
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Existem igualmente os agentes classificados como cognitivos. Para esses, é 

importante compreender que um sistema de computação cognitiva precisa dos conhecimentos 

e informações armazenados em bases de dados e conhecimentos para a tomada de decisões 

cognitivas. Atualmente, não existe algum sistema cognitivo que possa atingir intensamente as 

habilidades e a superioridade das sensações humanas, capacidade intelectual, compreensão e 

tomada de decisão, mesmo porque esse seria um trabalho extremamente complexo. Ademais, 

tal sistema cognitivo deveria unificar funcionalidades como: sensações, atenção, motivação, 

interações sociais, emoção, atuação, comunicação, conhecimento próprio ou de outros, 

aprendizagem, memória, desenvolvimento de conhecimento, planejamento, tomada de 

decisão, bem como criação/construção e operações quantitativas. Todavia, existem atividades 

específicas que os agentes cognitivos podem ser muito superiores aos seres humanos. Laird 

(2012 apud DYACHENKO et al., 2018) faz considerações sobre as diferenças entre as 

arquiteturas cognitiva e de sistemas de software tradicionais. Ambas arquiteturas incluem 

processos para representação de dados, armazenamento em memória e componentes de 

controle, bem como dispositivos de entrada/saída. As principais diferenças provêm do fato de 

que a arquitetura de sistemas tradicionais utiliza um modelo de computação estática. Por outro 

lado, arquiteturas cognitivas baseadas em sistema transformam autonomamente a própria 

mente, tal como expansão anatômica. Inclusive, utilizam engenhosamente o conhecimento 

para realizar tarefas diferentes, em vez de solução de problemas fixos (Tenorth e Beetz, 

2017 apud DYACHENKO et al., 2018). 

Uma arquitetura cognitiva que copia funções do intelecto humano pode ser modelada 

considerando determinadas competências, que podem ser categorizadas em: percepção, 

atenção, aprendizado, memória, raciocínio, ação e emoções. Existem diversos projetos que 

modelam arquiteturas cognitivas, tal como LIDA, EPIC, MDB, MLECOG CLARION, ACT-

R, SOAR dentre outros. Contudo, nenhum desses implementam todas as habilidades 

categorizadas, na sequência, são enumeradas as categorias que agrupam competências e 

habilidades humanas: (DYACHENKO et al., 2018) 

1) Percepção: Visão, olfato, toque, paladar, audição, transmodal (tradução de 

ideias de diferentes formas), propriocepção (senso de movimento e posição 

corporal), entrada de dados e outros sensores; 

2) Atenção: visual, auditiva, comportamental e social. 

3) Aprendizado: declarativo, perceptual, procedural, associativo, não 

associativo, priming (um estímulo inicial pode afetar as respostas de um 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#25
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indivíduo a estímulos subsequentes), imitação, diálogo orientado à mídia, 

reforço e experimentação. 

4) Memória: sensorial, de trabalho, episódico, semântica, procedimental, 

implícita, explícito e global. 

5) Raciocínio: indução, dedução, abdução (conclusão é apenas uma hipótese 

baseada no conhecimento e nas evidências), causal e associativo. 

6) Seleção de Ação: Condições para seleção de ação: relevância, utilidade e 

emoções. As categorias da seleção dessas ações são: vencedor leva tudo 

(WTA), probabilístico e pré-definida. 

7) Ação: robótica, visão por computador, processamento de linguagem natural, 

experimentos psicológicos, agentes virtuais, interface de robô humana, 

interface de computador humana, quantitativa, criação / construção, 

categorização e clusterização, tomada de decisão, jogos e quebra-cabeças, 

modelagem humana de desempenho. 

A figura 7 ilustra como a arquitetura Cognitiva de Tecnologia da Informação (CIT) 

utiliza tecnologias de computação cognitiva (machine learning, deep learning, robótica, IOT, 

NLP etc) e agentes cognitivos (possuem as sete habilidades humanas). A partir disso, 

produzem quatro modelos enumerados logo abaixo, com objetivo principal de desempenhar 

funções humanas (responder a questões, dialogar, gerar textos, resumir, extrair informações 

etc): (CHANDIOK; CHATURVEDI, 2018) 

1) Modelo Conceitual: que representa que um agente cognitivo constrói as 

informações de significado sobre o mundo real em termos de semântica e 

ontologias humanas. 

2) Modelo de Experiência: que representa que um agente cognitivo constrói 

suas informações de aprendizado sobre o mundo real em termos de 

comportamento do conhecimento humano especializado. 

3) Modelo de Conhecimento: que representa que um agente cognitivo constrói 

suas informações de memória sobre o mundo real em termos de fatos e 

padrões de inteligência natural humana. 

4) Modelo de Interface: que representa que um agente cognitivo exibe e 

constrói suas habilidades para o mundo real em termos de percepção natural 

humana e habilidades de ação. 
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Figura 7 - Contexto geral da Arquitetura CIT baseado em Modelo de Agente de Computação 

Cognitiva para Funcionalidades Humanas. 

 
Fonte: (CHANDIOK; CHATURVEDI, 2018) 

 

Já a figura 8, ilustra uma arquitetura modular em três camadas (interface, camada 

ativa e cognitiva) da tecnologia da informação cognitiva (CIT). A camada de interface 

executa o "processo reflexivo" usando o módulo de percepção e módulo de ação. A camada 

ativa executa o "processo decisório" utilizando o módulo de conhecimento e módulo de 

decisão. A camada cognitiva executa o “processo reflexivo” empregando o módulo cognitivo 

e o módulo metacognitivo. Entrada para interface é a camada de percepções (áudio, visual, 

textual e multimídia) que capturam informações do ambiente e como resultado produzem 

"reações" e saídas (motor, falar, textual). Entrada para a camada ativa são atributos (da 

percepção) que criam "fatos" para auxiliar na geração de decisões. A entrada para camada 

cognitiva é a experiência (da combinação de fatos) que desencadeia o "comportamento" 

segundo o qual o módulo metacognitivo desenvolve planos adaptativos que ativam a 

respectiva decisão e executam determinada ação para alcançar um objetivo. 

Figura 8 - Arquitetura modular da tecnologia da informação cognitiva (CIT). 

 
Fonte: (CHANDIOK; CHATURVEDI, 2018). 
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A arquitetura CIT, como demonstrado na figura 8, possui três camadas e executa 

funcionalidades reativas, deliberativas e reflexivas, como humanos, desenvolvendo os 

modelos de conceito, experiência, conhecimento e interface. Os módulos de arquitetura 

trabalham com os princípios de computação cognitiva e agentes artificiais, ao combinar os 

dois constructos se alcança uma nova abordagem híbrida conhecida como “Agente de 

Computação Cognitiva”, que se caracteriza como uma entidade com habilidades artificiais 

para executar e concluir as tarefas específicas da mesma maneira que nós humanos, podendo 

ser classificados como sistemas especializados (software agentes) ou humanoides (agentes 

robóticos). 

Figura 9 - Processamento de Linguagem Natural na Arquitetura CIT. 

 
Fonte: (CHANDIOK; CHATURVEDI, 2018). 

 

Na figura 9, o "PNL Parser” executa partes do desenvolvimento e conhecimento da 

árvore de fala (assunto, predicado e objeto). O analisador de sentenças decide o tipo de 

sentença como comando (imperativo), frase (declarativa), pergunta (interrogativa) (Command, 

Statement e Question). O bloco “Relationship Finder” (localizador de relacionamento) busca 

o relacionamento entre entidades (instância de conceitos, por exemplo, uma pessoa é um 

conceito que pode ter várias instâncias) para criar conhecimento. O processamento “Fact 

Label” (fatos ilustram características de conceitos instantâneos de entidades) ajuda na 

recuperação e extração da resposta para executar uma ação específica. Nessa arquitetura CIT, 

as sentenças declarativas são armazenadas como conhecimentos e associadas às entidades. 

Quando é realizado o processamento de uma sentença de questionamento, podem ocorrer 

diferentes tipos de repostas: binária (Sim/Não), que buscam explicação (porque, como), 

temporais (quando), informações enumeradas (qual), dentre outras múltiplas questões 

possíveis. 
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3.4.4 Processamento de linguagem natural  

 

A identificação de técnicas de processamento de linguagem natural tem como 

objetivo facilitar a interação dos seres humanos (que utilizam linguagem natural) com os 

dispositivos computacionais. Esses últimos, em nível mais baixo, trabalham com operações 

lógicas e matemáticas em notação binária. Contudo, a linguagem humana é muito variável, 

existem centenas de idiomas e dialetos, regras gramaticais distintas, expressões, gírias, 

abreviações, além de distinções entre a linguagem falada e a escrita. Todo esse cenário torna o 

processamento de linguagem natural muito complexo. 

O "processamento de linguagem natural" (PLN) é uma disciplina que vem evoluindo 

ao longo dos anos, desde 1950, como uma intersecção da inteligência artificial e linguística, 

com o objetivo de estudar problemas na criação automática e compreensão da linguagem 

natural. A compreensão do texto tem relação com reconhecer o contexto, fazer análise 

sintática, semântica, léxica e morfológica, interpretar informações, analisar sentimentos e, 

também, aprender. A criação automática, por sua vez, diz respeito a criar resumos, extrair 

informações, responder a perguntas a partir de textos existentes. Contudo, a linguagem 

natural, que é utilizada pelas pessoas para se expressarem, seja por meio da fala ou escrita, 

possui propriedades como: variação linguística, polissemia, ambiguidade, anáfora (termo 

gramatical que retoma a referência de uma palavra anterior), dependência do contexto (que 

não está escrito) em que foram produzidas e que reduzem a eficácia dos sistemas de 

recuperação de informações textuais. Por variação linguística, entendemos a possibilidade de 

usar palavras ou expressões diferentes para comunicar a mesma ideia, pela utilização de 

palavras que são sinônimos. Já a ambiguidade linguística é quando uma palavra ou frase 

permite mais de uma interpretação. (VÁLLEZ; PEDRAZA-JIMENEZ, 2007) 

O processamento de linguagem natural é especialmente útil para auxiliar as pessoas a 

atenderem suas necessidades de informação de forma mais eficiente e eficaz. Por exemplo, 

um sistema de processamento de documentos textuais com PLN realiza quatro tarefas 

principais que possibilitam respostas às consultas de usuários: (VÁLLEZ; PEDRAZA-

JIMENEZ, 2007) 

1) Indexar uma coleção de documentos, as técnicas de PLN são aplicadas para 

gerar um índice contendo descrições de documentos com base em um 

conjunto de palavras consideradas mais relevantes; 
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2) Quando um usuário formula uma consulta, o sistema a analisa e se necessário, 

a transforma com o objetivo de representar as necessidades de informações do 

usuário da mesma maneira que os conteúdos dos documentos estão 

representados; 

3) O sistema compara a descrição de cada documento com a da consulta e 

apresenta ao usuário os documentos cujo conteúdo está mais próximo da 

descrição da consulta; 

4) Os resultados são geralmente listados em ordem de relevância, ou seja, pelo 

nível de semelhança entre as descrições do documento e da consulta. 

Como se pode observar, na aplicação de técnicas de PLN para consulta de 

documentos, antes de o documento ser armazenado, é realizado um processo de indexação 

que o armazena seguindo determinado padrão de representação. Da mesma forma, quando é 

realizada uma consulta em linguagem natural, antes de iniciar a busca, é necessário pré-

processar a consulta para representá-la no mesmo formato ou padrão dos documentos 

previamente armazenados e indexados. 

Existem duas principais abordagens para processamento de linguagem natural: uma 

abordagem estatística e outra com foco linguístico. Ambas diferem consideravelmente, 

contudo, técnicas de PLN comumente empregam essas duas abordagens em conjunto. O 

processamento de linguagem natural estatístico é um modelo clássico de processamento de 

linguagem natural, caracterizado por um conjunto de palavras associadas a cada documento, 

denominado índice de termos, também conhecido como "bag of words". Nessa abordagem, 

todas as palavras em um documento são tratadas como termos em um índice. Além disso, a 

cada termo é atribuído um peso em função de sua importância, geralmente determinado pela 

frequência que o termo aparece em cada documento. As abordagens estatísticas fornecem 

bons resultados, na prática, simplesmente porque, aprendendo com dados reais abundantes, 

elas utilizam os casos mais comuns: quanto mais abundantes e representativos forem os 

dados, melhores serão os resultados. (NADKARNI; OHNO-MACHADO; CHAPMAN, 2011) 

Já a utilização do modelo de processamento linguístico da linguagem natural, serve-

se da análise morfológica, que é um campo de estudo sobre a estrutura, a formação e 

classificação das palavras. Tal análise é realizada por meio de marcadores ou tags que 

atribuem a cada palavra uma categoria gramatical, de acordo com as características 

morfológicas encontradas. Com base na estrutura de sintaxe do texto, que avalia as relações 

formais que ligam os constituintes da sentença, é atribuída uma estrutura com objetivo de 
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obter o significado das sentenças. A representação semântica da frase é obtida a partir dos 

elementos que a compõe. A extração de informações consiste em extrair entidades, eventos e 

relacionamentos existentes entre elementos em um texto ou grupo de textos. (NADKARNI; 

OHNO-MACHADO; CHAPMAN, 2011) 

Nas soluções classificadas como PLN, existem diversas atividades de processamento 

e transformação aplicados aos textos em linguagem natural, que são consideradas informações 

não estruturadas. Esses textos podem ter como fonte a linguagem falada ou escrita, 

independente disso, o objetivo é estruturar esses dados de textos num formato específico, de 

modo que possa ser processado e entendido por sistemas de informação. Abaixo são listadas 

algumas atividades de processamento comumente presentes em sistemas de PLN: 

Tokenização: divisão de uma string em listas de pedaços ou “tokens”, limites em que 

uma palavra termina e outra começa; 

Remoção de Stopwords: remoção de palavras comuns, tal como artigos ou 

preposições, que normalmente não contribuem para o significado de uma frase; 

Stemming: remoção de sufixos e prefixos de uma palavra com objetivo de identificar 

o radical da palavra. No português é comum uma mesma palavra possuir diferentes formas de 

grafia conforme o tempo verbal em que a mesma é utilizada, cujo objetivo dessa técnica é 

manter apenas o radical de cada palavra; 

Lemmatization: determinação do lema para uma palavra, a lematização reduz a 

palavra ao seu lema, que é a forma masculina e singular. Por exemplo, "informar" pode ser o 

lema de "informações" ou "informar"; 

Etiquetagem de partes do texto (part-of-speech tagging): cria uma etiqueta em uma 

estrutura gramatical, tal como uma frase, que faz a identificação do significado, por exemplo, 

atribuição de tags que definem cada palavra numa categoria gramatical de acordo com as 

características morfológicas; 

Chunking: extração de sentenças curtas em um texto, por intermédio da reunião de 

tokens seguidos com uma estrutura sintática definida. É uma técnica para mudança da 

percepção, pela mudança da interpretação de um grupo de informações, realizada por meio de 

dedução ou indução; 

Reconhecimento de entidade nomeada (Named Entity Recognition - NER): identifica 

pessoas, locais, entidades etc; 
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Extração de informação (information extraction): métodos para converter dados não 

estruturados, tal como textos em linguagem natural, em dados estruturados, tal como 

entidades, relacionamentos entre entidades e atributos que descrevem as entidades; 

Recuperação de informação (textual information retrieval): como relatado acima, são 

exemplos os sistemas de buscas que, a partir de uma consulta textual, pesquisam numa base 

de documentos e retornam informações, um exemplo é o Google; 

Similaridade entre textos (text similarities): usado para comparar textos desde a 

contagem de palavras obter um número que indica a similaridade desses documentos. A partir 

das informações de similaridade, pode-se adotar uma classificação para os documentos; 

Conversão de fala-texto ou texto-fala: transformação de texto em voz e vice-versa; 

Compreensão de linguagem natural: extração de metadados de conteúdos como 

conceitos, entidades, palavras-chave, categorias, sentimentos, emoções etc; 

Sumarização: geração de resumos a partir de textos grandes, de forma automática; 

Sistemas de Resposta (chatbots): sistemas especialistas para responder a perguntas 

em linguagem natural. 

O PLN está relacionado à análise de textos, que conta, agrupa, categoriza palavras 

para extrair estrutura e significado. Esses textos pré-processados podem ser utilizados como 

entrada para modelos preditivos e estatísticos. Atualmente o emprego de PLN tem sido 

associado à descoberta investigativa, classificação de conteúdos para auxiliar a tomada de 

decisões ou descoberta de tendências e análise de mídias sociais para capturar o sentimento. 

Está em desenvolvimento também o campo de pesquisa denominado Entendimento de 

Linguagem Natural (natural-language understanding - NLU), que tem como objetivo 

interpretar intenções, resolver ambiguidades contextuais e de palavras, e até mesmo criar 

linguagens humanas bem formadas. Esse campo de pesquisa avança no sentido de tentar 

compreender a complexidade da linguagem humana, falada ou escrita, com todas as suas 

sutilezas, contextos e inferências que nós, humanos, somos capazes de compreender. (SAS, 

2020) 
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4  PROPOSTA DO FRAMEWORK CONCEITUAL (FCAM) 

 

O processo de construção do conhecimento ocorre de formas diferentes, 

especialmente na solução de problemas complexos, muitas vezes tal processo é iterativo, na 

medida que novos conhecimentos são adquiridos, esses são agregados às soluções atuais. 

Nesse sentido, o objetivo da proposição do framework conceitual não é sobre tecnologias, que 

atualmente são numerosas, mas, sim, uma abstração em alto nível que objetiva orientar o 

projeto e construção de sistemas de agentes inteligentes para área jurídica. Tais sistemas 

inteligentes, que são o produto final da aplicação do FCAM, poderão evoluir constantemente 

ao buscarem agregar tecnologias cada vez mais avançadas. 

 

4.1 Definição do Problema Prático a ser Solucionado pelo FCAM 

 

Não perdendo de vista o objetivo de garantir produtividade na tramitação de um 

processo judicial, seja nos Tribunais de Justiça ou mesmo em escritórios de advocacia, serão 

abordados dois problemas relativamente simples, mas que têm objetivo de verificar se o 

FCAM proposto é tecnicamente viável e pode ser expandido para outros tipos de problemas 

semelhantes: 

1) Usuário de um sistema judicial faz consultas, em linguagem natural ou 

procedimental, sobre dados de um processo judicial, tal como situação, classe e 

assunto do mesmo. Embora esse comportamento pareça simples, essa solução 

possibilita a utilização do FCAM para obtenção de outras informações, de forma 

rápida e acessível aos usuários, sem que no sistema seja necessário garantir a 

implementação de todas as regras de negócio possíveis de busca por informações. 

2) Usuário faz uso de um algoritmo de inteligência artificial e especifica, por meio 

de uma linguagem natural ou procedimental, que um agente monitore todos os 

documentos com determinadas características a definir, e quando os encontrar, 

atribuir aos mesmos a um determinado classificador. 

A proposta do framework conceitual não será a solução ótima e única para todos os 

problemas relacionados aos sistemas de informação inteligentes, mas sim, mais uma 

alternativa, com objetivo de prover soluções com características de propósito geral. Conforme 

é esperado de uma pesquisa tecnológica, a solução proposta precisa ter uma aplicabilidade 
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prática, deve ser capaz de resolver um problema real de uma organização. A partir disso, a 

relevância e validade dessa pesquisa serão avaliados com as seguintes métricas e critérios: 

 O protótipo deverá ser construído a partir da proposta do framework 

conceitual, e assim, permitir a verificação do mesmo; 

 Os resultados apresentados durante a execução do protótipo deverão ser 

possíveis de validar visualmente. Na execução dos testes, deverá ser possível 

garantir a integração do protótipo com sistemas existentes, seja pelo banco de 

dados desses sistemas ou serviços pré-existentes; 

 O protótipo deverá ser capaz de aprender de forma supervisionada, 

respeitando o escopo do problema prático apresentado no capítulo 4.1. 

 

4.2 O Ambiente Externo e seus Principais Pontos de Interação com o FCAM 

 

Considerando o escopo do problema prático apresentado, o protótipo gerado, a partir 

do FCAM, possui como pontos de interação os sistemas de gestão dos processos judiciais e 

também o sistema gerenciador de banco de dados. Além disso, outros sistemas que dependam 

de informações judiciais, sejam sistemas de gestão ou até mesmo baseados em conhecimento, 

podem fazer uso das informações disponíveis para realizarem integrações ou mesmo 

automatizações. 

Em relação às partes interessadas, o framework conceitual poderá ser útil para 

engenheiros de software, engenheiros do conhecimento, gestores do conhecimento, 

pesquisadores, cientistas de dados e profissionais com formação em Direito. Já o protótipo 

funcional desenvolvido, poderá ser útil para elucidar e promover uma discussão mais ampla 

sobre os mecanismos de automatização existentes. Os mesmos estão baseados principalmente 

em sistemas pré-programados, mas que poderiam potencializar o uso da IA caso optassem por 

trabalhar com soluções de representação do conhecimento mais formais e compartilháveis. 

 

4.3 Implicações Éticas da Aplicação do FCAM 

 

Considerando a hipótese de que o protótipo de AIFCAM, assim como o próprio 

FCAM contribuam de forma efetiva para responderem ao problema da pesquisa, que é: 

“adquirir, codificar, armazenar e utilizar os conhecimentos explícitos dos usuários de sistemas 

de informação [...] objetivo de ensinar tais sistemas a executarem tarefas automaticamente”, a 
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implicação ética está relacionada ao fato de que uma vez que um trabalhador ensine um 

sistema automatizado a fazer uma parte ou todo seu trabalho, a substituição desse trabalhador 

por ferramentas automatizadas ou robotizadas que ele mesmo ensinou é um fato. De qualquer 

forma, essa substituição do trabalho braçal, por sistemas e robôs, é algo histórico no processo 

de evolução da humanidade. Assim, soluções como RPA são um exemplo desse processo de 

automatização, que obrigará muitos profissionais a migrarem para outros tipos de atividades 

que exijam maior trabalho intelectual para sua realização. 

 

4.4 Premissas e Requisitos para Proposição do FCAM 

 

Para a definição correta dos requisitos de uma solução, é importante considerar cada 

uma das palavras que compõem a pergunta de pesquisa: “como adquirir, codificar, armazenar 

e utilizar os conhecimentos explícitos dos usuários de sistemas de informação da área jurídica, 

com objetivo de ensinar tais sistemas a executarem tarefas automaticamente”. De forma 

sucinta, a pergunta busca resposta sobre a melhor forma de especialistas humanos ensinarem 

os sistemas de informação a executarem tarefas repetitivas. 

Para responder à pergunta de pesquisa, a solução proposta deverá, além de ser capaz 

de solucionar o problema de pesquisa em relação aos sistemas judiciais, que evidentemente 

têm características únicas quando comparados a outros tipos de sistemas, também deverá 

considerar a possibilidade de aplicação em outros tipos de sistemas, tais como de gestão 

empresarial. A possibilidade de aplicar o FCAM a outros tipos de sistemas está alinhada com 

o método de pesquisa DSR, que de acordo com Lacerda et al. (2013), é um método que irá 

operacionalizar a construção de artefatos práticos ou de conhecimento, por meio de um 

processo com rigor científico; além disso, ressalta que, embora exista a busca pela solução de 

um problema específico, é necessário que o resultado da pesquisa possa caminhar para 

generalização de uma classe de problemas correlacionados. É importante destacar que, o tipo 

de conhecimento que é objeto dessa solução é o explícito, por ter como característica ser mais 

facilmente documentável, assim, embora não seja o objetivo deste trabalho, eventualmente 

também poderão ser codificados alguns conhecimentos tácitos. 

Importante delimitar que a aprendizagem de máquina proposta nessa solução será 

supervisionada, dessa maneira, a etapa de aquisição do conhecimento irá ocorrer na interação 

entre um usuário especialista e um sistema ou agente, que permitirá adquirir, codificar e 

armazenar esses conhecimentos. Nesse processo de aquisição e codificação, é necessário que 
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o conhecimento seja inteligível tanto para o usuário como para o sistema ou agente; para que 

isso ocorra, é necessário representar esse conhecimento em um método ou “linguagem” que 

atenda tal necessidade, por exemplo, podem-se citar ontologias como uma metodologia para 

modelagem do conhecimento compartilhado. 

Figura 10 – Contexto do problema de pesquisa - ciclo desenvolvimento de sistemas. 

 
Fonte: Autor. 

 

A figura 10 procura ilustrar de forma didática em que contexto o problema de 

pesquisa está inserido, a referida figura mostra dois estágios do processo de projeto e 

desenvolvimento de sistemas, níveis um e dois. O nível zero está compreendido no nível um, 

a partir da exclusão do componente denominado “Soluções que Aplicam Técnicas de IA”, de 

forma que são classificados no nível zero todos os sistemas que ainda não fazem uso de 

qualquer solução para representação do conhecimento ou inteligência artificial. Desde a 
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observação empírica das funcionalidades atuais dos sistemas da área judicial, o nível um é a 

classificação que mais se aproxima da realidade atual, porque para exemplificar esse contexto, 

pode-se citar robôs em uso atualmente em sistemas judiciais, tal como Victor, Sócrates, Elis, 

dentre outros, além do crescimento nos negócios de empresas (BluePrism, UiPath, 

Automation Anywhere, WorkFusion etc) que comercializam soluções que têm o objetivo de 

automatizar tarefas repetitivas, por meio da utilização de RPA e IA. 

O nível dois, descrito na figura 10, irá fundamentar a proposição do framework 

conceitual e tem como objetivo principal fornecer semântica aos componentes dos sistemas 

pré-programados, para permitir a aprendizagem de máquina supervisionada. A proposição 

apresentada não pode ser considerada inédita, uma vez que abordagem semelhante vem sendo 

tratada desde 2001, por intermédio do conceito de web semântica (semantic web) e, 

posteriormente, com os conceitos de web de dados (web of data) e dados ligados entre si 

(linked data), que têm como objetivo tornar as informações nas páginas da web legíveis e com 

semântica, para que computadores e máquinas possam processar e racionar sobre essas 

informações, por meio de padrões de formatação de dados tal como o RDF (Resource 

Description Framework). Ainda na figura 10, é importante considerar que o próprio “software 

tradicional pré-programado” é uma abstração da realidade, uma forma de representação do 

conhecimento organizacional, composto normalmente por um banco de dados e algoritmos 

desenvolvidos em uma linguagem de programação (ex.: Java, Python, PHP, ASP, C# etc), 

contudo, essa representação do conhecimento organizacional não tem semântica, de forma 

que raciocinar, tomar decisões automáticas e relacionar a mesma com outros conhecimentos e 

processos de trabalho não é tarefa fácil. 

Segundo Leal (2000), todo sistema de computador contém o conhecimento sobre um 

determinado problema a ser resolvido. O conhecimento está nos algoritmos que o sistema 

emprega e nas decisões automáticas ou manuais dos usuários que operam esses sistemas, 

assim, quando o sistema é executado, pode-se dizer que o computador “adquiriu o respectivo 

conhecimento”; entretanto, na maioria dos sistemas, as regras dos algoritmos que processam 

as informações não podem ser facilmente atualizadas ou manipuladas. Dessa forma, a 

proposta de prover semântica para esses componentes dos sistemas pré-programados tem 

como objetivo habilitar que os próprios usuários desses sistemas os ensinem a executarem 

tarefas de forma automatizada. 

Num sistema de informação, seja ele construído em tecnologia web, ou desktop ou 

mobile, existem regras de negócio implementadas no próprio sistema, que podem ser 
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parametrizáveis e regras pré-programadas, ou seja, não configuráveis. Tais regras de negócio 

originam funcionalidades que comumente são acessadas pelos usuários desses sistemas por 

meio de interfaces gráficas amigáveis (Graphical User Interface - GUI). Para que o FCAM 

proposto considere a interação com um sistema de tramitação processual existente, 

consideram-se três estratégias possíveis de arquitetura de comunicação entre sistemas. A 

primeira consiste em construir um AIFCAM como parte do sistema de tramitação processual 

e, desse modo, compartilhar a tecnologia e todas as funcionalidades já existentes; essa 

estratégia tem como principal desvantagem a de gerar alto acoplamento entre o AIFCAM e o 

sistema existente, isso significa que não será reutilizável para outros sistemas, e como 

principal vantagem a complexidade e esforço nesse desenvolvimento é menor. A segunda 

estratégia possível é o desenvolvimento de um AIFCAM como um sistema autônomo, que 

realiza a comunicação com o sistema de tramitação processual pelos de serviços, conhecidos 

como webservices, essa abordagem produz uma solução independente, reutilizável, mas tem a 

desvantagem de exigir que o sistema de tramitação processual seja interoperável e que 

disponibilize diversos webservices, o que nem sempre ocorre em grande parte dos sistemas 

atuais. A terceira estratégia, que vem sendo utilizada com certa frequência, também em razão 

das dificuldades e custos mais elevados para utilização das duas primeiras estratégias, é 

conhecida por “Automação Robótica de Processos” (RPA), que consiste em simular o 

comportamento humano por meio de robôs, nesse último caso o robô pode fazer o papel de 

um AIFCAM. Para esse trabalho, será considerada a utilização da segunda estratégia, que é 

considerada tecnicamente a forma mais correta no projeto e arquitetura de sistemas, em razão 

de preservar a modularidade e baixo acoplamento entre sistemas. 

Os conceitos e técnicas a serem utilizados no FCAM são primordialmente, a 

linguagem procedimental, para permitir a interação entre usuário do sistema e o AIFCAM. 

Também será utilizado o conceito de aprendizagem de máquina supervisionada, para permitir 

que o AIFCAM aprenda e possa replicar ou automatizar tarefas repetitivas por intermédio 

desse conhecimento. Em relação aos conceitos de agentes inteligentes ou cognitivos, 

apresentados na revisão da literatura, as características desses agentes a serem implementadas 

no presente trabalho são: 

Orientado a objetivos, com propósito: não age simplesmente em resposta ao meio 

ambiente, tem objetivos específicos e conhecidos; 

Temporariamente contínuo: Ele é um processo que roda continuamente. Está 

disponível em todo sistema, em qualquer momento; 
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Comunicativo: Interage socialmente, comunicando-se com outros agentes e pessoas. 

Comunica-se com o próprio usuário do sistema e também com outros agentes do sistema. 

Flexível: ações não são pré-programadas. Ele aprende de forma supervisionada. 

Em comparação com outras soluções atuais existentes, observa-se a crescente 

procura por ferramentas que utilizam RPA, pois é uma tecnologia mais fácil de implementar e 

normalmente não implica alterações nos sistemas de informação existentes que, em muitos 

casos, não possuem interoperabilidade de todas suas funcionalidades.  A contribuição mais 

significativa do RPA é de utilizar as interfaces gráficas dos sistemas de informação atuais, o 

que, na prática, muitas vezes, evita significativos investimentos para integração entre sistemas 

e suas funcionalidades. O investimento, nesse caso, fica restrito à programação dos robôs, 

algumas vezes agregando técnicas de IA, para automatizar tarefas repetitivas que 

normalmente são realizadas de forma manual. 

 

4.5 Princípios para Aplicação do FCAM  

 

A aplicação do framework conceitual isoladamente, sem quaisquer premissas, poderá 

resultar no não atendimento dos objetivos pretendidos, por esse motivo, faz-se necessário que 

alguns princípios sejam utilizados com constância durante todo processo de modelagem e 

desenvolvimento de uma solução que aplica o FCAM. Abaixo são enumerados dez princípios 

que devem fundamentar a aplicação do FCAM. 

1) Autoconhecimento: o próprio sistema deve “conhecer” o metadados da estrutura 

de dados que o compõe e dos serviços de que dispõe, que no FCAM estão 

representados na camada abstrata (detalhada na figura 11 do próximo capítulo), 

ou seja, processamentos devem ser realizados sobre tais metadados, sejam para 

atividades de consulta, inferência, heurísticas, predição ou raciocínio; 

2) Modelagem fundamentada nos processos de trabalho: ao ser mapeado um 

processo de trabalho existem várias tarefas a serem executadas, a contar dessas 

tarefas, muitas vezes são geradas funcionalidades num sistema. Tais tarefas 

devem ser desenhadas, considerando a possibilidade de adoção de mecanismos 

de aprendizagem, que permitam aos usuários configurarem ou programarem os 

comportamentos desejados nessas tarefas; 

3) Representação do conhecimento independente: a KR poderá ser implementada 

por diferentes técnicas, por exemplo: linguagem natural, algoritmos, redes 
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semânticas, ontologias etc. O mais importante é garantir que tais KR possam ser 

utilizadas em conjunto e que os conhecimentos representados possam ser 

reusados e relacionados. Em última análise, o conhecimento, quando 

representado da forma correta, poderá ser convertido em diferentes formas de 

representação, respeitando-se as limitações de cada tipo de representação. 

4) Auditoria: sistemas inteligentes do tipo caixa preta, em particular em sistemas 

jurídicos, mas também em outros tipos de sistemas, não são consideradas válidos, 

conforme resolução CNJ Nº 332 de 21/08/2020. Idealmente o sistema deverá 

apresentar, de forma transparente, quais foram as decisões realizadas 

automaticamente, quais as regras aplicadas, quem registrou as regras, se foram 

geradas automaticamente ou pré-programadas e por que essas regras foram 

selecionadas. Assim, no caso da aplicação de um algoritmo de aprendizagem de 

máquina que faça a geração de um modelo lógico-matemático, tal como uma 

árvore de decisão, esse modelo deverá ser representado de forma procedimental, 

para que possa ser inteligível pelos usuários de sistemas, permitindo inclusive 

que esse modelo seja aperfeiçoado ou editado pelos próprios usuários de sistema. 

5) Evolução de forma incremental: Considerando a complexidade vinculada às 

soluções de inteligência artificial, tal como aprendizagem de máquina e 

processamento de linguagem natural, é prudente pensar em etapas de evolução de 

uma solução, o importante é que essas etapas não impliquem a necessidade de 

descartar os avanços conquistados, cada novo avanço, idealmente deverá 

incorporar ou reaproveitar conhecimentos desenvolvidos anteriormente. 

6) Compartilhamento de conhecimentos: um sistema inteligente precisa 

considerar que, além da codificação e armazenamento dos conhecimentos, é 

necessário que os mesmos estejam disponíveis para serem utilizados por quem 

necessitar e no momento que for necessário; assim, é importante que no desenho 

da solução seja investido tempo no modelo abstrato do FCAM, para que o 

mapeamento de processos e tarefas, com os respectivos perfis dos usuários ou 

agentes habilitados para execução de cada tarefa. Isso permitirá o 

compartilhamento de conhecimentos comuns ao mesmo perfil de usuários ou 

agentes (usuários do sistema); 

7) Segurança e desempenho: a hipótese de permitir aos usuários “programarem” 

sistemas de informação poderá representar riscos de segurança, isso se os dados 
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armazenados forem disponibilizados indevidamente para perfis não autorizados. 

Além disso, é necessária a criação de mecanismos de controle que monitorem o 

desempenho das automatizações ensinadas pelos usuários aos computadores, de 

forma a evitar problemas de desempenho nos sistemas. 

8) Abstração: uma característica importante, em um sistema, é ser capaz de utilizar 

informações de negócio, abstraindo detalhes da implementação do serviço, seja 

uma consulta ao banco de dados, webservice ou RPA. A abstração refere-se 

também a excluir aspectos não importantes da realidade com objetivo de focar 

apenas na solução dos problemas. 

9) Simplificação: não significa propriamente tornar as soluções pouco robustas, 

mas sim, transformar a complexidade de determinadas soluções em 

representações acessíveis aos usuários finais, de forma que possam fazer uso 

dessas funcionalidades com menor esforço possível. 

10)  Entender de dados: um sistema inteligente deve entender profundamente de 

tipos de dados e todas as possíveis operações, transformações , validações ou 

combinações aplicáveis aos mesmos. Esse princípio tem objetivo de permitir ao 

sistema raciocinar sobre tais informações. 

De forma complementar aos dez princípios apresentados, nas organizações, os 

melhores resultados na aplicação do FCAM em conjunto com IA são dependentes da 

existência de sistemas de informação eficazes e interoperáveis, dados organizacionais 

consistentes e processos de trabalho bem definidos, assim, a ausência de qualquer um desses 

três aspectos, diminuem as possibilidades de obtenção de ganhos produtividade, ou seja, não 

se pode transformar uma organização ruim para ótima apenas com o FCAM e IA. Hodson et 

al. (2016) enumera quatro recomendações principais sobre requisitos para aplicação de 

aprendizagem de máquina que estão em sintonia com o a aplicação do FCAM, a questão é 

concentrar-se nos problemas mais simples que possam trazer bons resultados, para depois 

avançar nos problemas mais complexos que, normalmente, irão exigir investimentos e 

esforços de longo prazo: 

1) Primeiro, catalogue seus processos de negócio. É necessário mapear 

procedimentos e decisões que sejam tomadas com frequência e consistência, 

como exemplos na área judicial, a decisão se existe a necessidade de intimação 

ou não das partes, se o processo judicial pode ser extinto etc. Assim, é necessário 

garantir a coleta mais ampla dos dados que definem determinada decisão;  
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2) Em segundo lugar, concentre-se em problemas simples. Automação e 

aprendizado de máquina funcionarão bem onde o problema é bem definido e bem 

compreendido e onde os dados disponíveis exemplificam as informações 

necessárias para tomar uma decisão; 

3) Terceiro, não use o aprendizado de máquina onde a lógica de negócios padrão 

seja suficiente, ou melhor, o próprio sistema pré-programado resolva o problema. 

O aprendizado de máquina é útil, quando o conjunto de regras não é claro ou 

segue padrões complexos e não lineares. Caso se deseje transparência e 

confiabilidade, opte pela abordagem mais simples possível que atenda aos seus 

critérios de desempenho; 

4) Em quarto lugar, se um processo for complicado, use o aprendizado de máquina 

para criar sistemas de suporte à decisão. Tal como o julgamento de um processo 

judicial, se for um simples despacho, a automatização pode ser possível, mas para 

uma sentença, o que é possível, considerando os avanços tecnológicos atuais, é 

prover informações que relacionem dados com leis, por exemplo, como parte do 

caminho hierárquico de tomada de decisão.  

 

4.6  Proposta Final do Framework Conceitual Baseado em Aprendizagem de Máquina 

Supervisionada 

 

A proposição do FCAM para construção de sistemas de agentes inteligentes utilizou-

se da experiência de outros trabalhos de pesquisa referentes ao mesmo tema, descritos no 

capítulo 3, tendo como uma das diferenças principais a busca por criar uma solução que possa 

prover mais produtividade e autonomia aos usuários de sistemas de tramitação de processos 

judiciais. Não é o objetivo deste trabalho propor um framework que solucione todos os 

problemas relacionados ao problema de pesquisa, mas, sim, automatizar tarefas repetitivas, de 

baixa e média complexidade, com apoio de inteligência artificial e aprendizagem de máquina.  

A partir das pesquisas realizadas, concluiu-se que o framework proposto deverá ser 

fundamentado no modelo orientado a objetos, muito comum em linguagens de programação 

de software. A decisão por esse modelo tem inspiração no modelo de representação de 

informação Objeto-Atributo-Relação Estendido (EOAR), que é uma forma genérica e 

resumida para representar a Memória de Longo Prazo (LTM) e também utilizado para 

representar um modelo de como o cérebro funciona, em relação à aprendizagem e outras 
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habilidades cognitivas, tal como o conhecimento, comportamento e experiência. O modelo 

EOAR descreve a memória humana, particularmente a memória de longo prazo (LTM), 

usando a metáfora relacional, de forma que a memória e o conhecimento são representados 

pelas conexões entre os neurônios no cérebro, em vez dos próprios neurônios como 

recipientes de informação. O modelo EOAR, que foi baseado no funcionamento do cérebro 

humano, pode ser usado para explicar uma ampla gama de mecanismos de processamento de 

informação e de processos cognitivos. O EOAR é descrito por três artefatos fundamentais 

conhecidos como: (WANG, 2007) 

Objeto: é uma abstração de uma entidade externa e / ou conceito interno; 

Atributo: é um subobjeto que é usado para denotar propriedades detalhadas e 

características do objeto fornecido; 

Relação: é uma conexão ou inter-relação entre quaisquer pares de objeto-objeto, 

objeto-atributo e atributo-atributo. 

O modelo EOAR traz ênfase para duas características do cérebro humano, a primeira 

refere-se à capacidade do cérebro humano de possuir um pensamento abstrato, o que torna o 

cérebro capaz de identificar uma imagem das entidades do mundo real, ao mesmo tempo que 

possui uma camada abstrata dessas imagens. 

Além do EOAR, considerando o objetivo do trabalho que é armazenar parte da 

memória organizacional, dos conhecimentos explícitos dos colaboradores de uma 

organização, esse modelo irá utilizar como referência o CommonKADS, que também faz 

menção à orientação a objetos, quando propõe interligar modelos de conhecimento com o 

paradigma de desenvolvimento orientado a objetos. Nesse sentido, foram considerados 

especialmente os modelos de tarefa, agente, conhecimento e comunicação. O modelo de 

tarefas por estar relacionado às funcionalidades de um sistema e representar os processos de 

negócio de uma organização. O modelo de agente para representar os agentes de software e 

agentes humanos envolvidos em um processo. Já o modelo de conhecimento representa os 

conhecimentos em si. Por fim, o modelo de comunicação para garantir que vários agentes se 

comuniquem para execução de uma única tarefa. 

Com base nas premissas detalhadas, a figura 11 é a representação final do framework 

conceitual baseado em aprendizagem de máquina supervisionada para concepção de sistemas 

de agentes inteligentes, a partir do mesmo, foi construído um protótipo de AIFCAM que tem 

como objetivo servir para verificação do FCAM. Mais detalhes sobre o protótipo são descritos 

no capítulo 5. 
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Figura 11 – Proposta final do framework conceitual baseado em aprendizagem de máquina 

supervisionada (FCAM) para concepção de um sistema de agentes inteligentes (AIFCAM). 

 
Fonte: Autor. 

 

O framework conceitual está representado por quatro camadas principais que devem 

ser modularmente projetadas e construídas em um projeto de sistemas inteligentes; assim, 

poderão ser reusáveis, abaixo segue a descrição de cada camada do FCAM: 

Camada de Vocabulário: Essa camada tem a função de representar as informações 

organizacionais e até mesmo interorganizacionais, já que estabelece um vocabulário comum, 

que será compartilhado pelas outras três camadas. Por exemplo, as ontologias habilitam o 

compartilhamento e compreensão de conhecimentos de um determinado domínio. As 

taxonomias criam uma classificação padronizada, já os tesauros estabelecem uma lista de 

palavras com significados comuns, os dicionários e textos são informações pré-processadas 

que possuem definições e significados. Por fim, o banco de dados de conceitos e relações 

armazena as relações entre as informações contidas nas ontologias, taxonomias, tesauros, 

dicionários e textos, e essas relações são processadas e gerenciadas pelo Agente Tradutor, que 

se comunica com o Agente de Raciocínio. 

Camada Abstrata de Metadados: Essa camada funciona como memória de longo 

prazo para informações abstratas vinculadas a uma organização. Por suas características, ela 

não deveria ter vinculação com qualquer tecnologia ou metodologia, embora, na prática, seja 

necessária a escolha de uma tecnologia para sua implementação. Assim, o objetivo principal 
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dessa camada é armazenar e organizar as informações relacionadas a uma organização, 

respeitando as regras para representação do conhecimento da camada de vocabulário e as 

premissas modelo orientado a objetos (EOAR). Essa camada é composta por quatro agentes 

especialistas, o agente de tarefas gerencia e armazena os metadados das tarefas, parâmetros de 

entrada e saída de dados. O agente dos agentes refere-se à gestão dos usuários ou outros 

agentes que são responsáveis pela execução das tarefas dos processos de negócio. O agente de 

conhecimento é especialista em armazenar e organizar, não somente o conhecimento, mas 

também os metadados desses conhecimentos. E, finalmente, a camada de comunicação é 

responsável por permitir a comunicação entre os outros agentes e também com outras 

camadas ou sistemas externos. 

Camada de Raciocínio e Intercomunicação: Essa camada guarda semelhanças com 

o cérebro humano por sua função central no processamento de informações e aprendizagem, 

tem a responsabilidade pela intercomunicação entre as outras três camadas e interagir com 

usuários humanos, por meio do agente de Processamento de Linguagem Natural (PLN). O 

agente de PLN faz o enriquecimento de dados, provendo semântica e validando as 

informações fornecidas pelos usuários; após isso, encaminha a solicitação para que o agente 

de raciocínio processe as informações, comunique-se com a camada abstrata e caso seja 

identificada uma solução para a pergunta do usuário, encaminhe a mesma para a camada de 

implementação. O agente de aprendizagem tem a função de capturar informações fornecidas 

pelos usuários e gerenciar a aprendizagem contínua. 

Camada de Implementação: É, nessa camada, que estão os sistemas propriamente 

ditos com suas funcionalidades já disponíveis para utilização. Essa camada também possui os 

dados utilizados pelo negócio (banco de dados), sistemas de informação gerenciais ou 

transacionais, modelos de predição, ferramentas para classificação de informações, redes 

neurais, serviços (webservices) etc. 

A figura 12 descreve o fluxo de execução entre os agentes no framework. O processo 

de interação entre usuário e sistema inicia-se com uma solicitação em linguagem natural ou 

procedimental de um usuário de sistema, tal solicitação passa por um processo de 

enriquecimento semântico por meio de um Agente de Processamento de Linguagem Natural, 

que encaminha para o Agente de Raciocínio, responsável por processar e coordenar o 

atendimento da solicitação, intercomunicando-se com a camada de abstração para buscar 

informações e com sua própria base de dados de raciocínio para tomada de decisão. Quando 

se tratar de algo novo a ser aprendido, o Agente de Raciocínio comunica-se com o Agente de 
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Aprendizagem. Por último, após o Agente de Raciocínio compreender e processar a 

solicitação, esse comunica-se com a camada de implementação, que será a responsável por 

efetivamente atender à solicitação do usuário. O resultado final poderá ser uma negativa, ou 

seja, insucesso, quando o pedido não puder ser atendido, nesse caso, o Agente de Raciocínio 

poderá formular uma pergunta ao usuário solicitando algum esclarecimento adicional, ou, em 

caso de sucesso, será gerado o resultado com a resposta da solicitação do usuário. 

 

Figura 12 – Fluxo de execução de um sistema hipotético construído a partir do FCAM. 

 

Fonte. Autor. 

 

4.7 Projeto do Protótipo AIFCAM 

 

Durante o projeto e desenvolvimento do protótipo, a utilização do processamento de 

linguagem natural foi reconsiderada, em razão de tratar-se de um protótipo e da complexidade 

que seria agregada à solução, sem que isso fosse decisivo para os objetivos da pesquisa em 

questão. Dessa maneira, as informações explícitas de conhecimento dos usuários, ao invés de 

serem armazenadas em linguagem natural, foram representadas de forma procedimental, que é 

mais simples de implementar e menos suscetível às ambiguidades. Contudo, a proposta do 

framework mantém-se válida também com PLN. 

Em relação à aprendizagem de máquina supervisionada, também existem limitações 

no projeto do protótipo. A opção selecionada foi pela codificação dos conhecimentos 

explícitos, por meio de uma representação procedimental; contudo, após o sistema interpretar 

e executar o “conhecimento codificado”, a resposta do sistema às regras aplicadas não permite 

aos usuários fornecerem um feedback, indicando para o sistema eventuais novos 

conhecimentos ou correções no resultado gerado. Essa implementação, do feedback, é 
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tecnicamente possível e desejável e deve ser disponibilizada conforme a natureza do problema 

que está sendo solucionado por uma determinada automatização, prezando-se  sempre pelo 

princípio da simplicidade. 

Um dos principais objetivos do projeto do protótipo é separação do conhecimento em 

relação aos códigos pré-programados, o que é desejável também em um KBS. Nesse contexto, 

é importante observar que, para cada necessidade em um sistema inteligente, é preciso avaliar 

se não se trata de uma classe de problema nova, que poderá se repetir durante o 

desenvolvimento do próprio sistema ou outros sistemas. Por exemplo, existem classes de 

problemas que se repetem diversas vezes com soluções muito parecidas, como: emissão de 

relatórios, criação de consultas, criação de cadastros, dentre outras. Diante dessas situações, é 

importante um esforço de engenharia de software para que as soluções desenvolvidas possam 

ser reutilizadas com o menor esforço possível. 

Em relação à representação do conhecimento, foi adotado o conceito de redes 

semânticas, por se tratar de uma representação mais simples que permite expressar os 

conhecimentos por intermédio do modelo orientado a objetos. Na figura 13, estão 

representados, por elipses, os objetos, atributos e tarefas; já as arestas que interligam as 

mesmas representam as relações e possuem uma descrição do tipo de relacionamento. Os 

retângulos representam características comuns de atributos genéricos. 

 

Figura 13 – Representação das informações por redes semânticas. 

 

Fonte: Autor. 
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Quando se utiliza um sistema de informação, normalmente se visualiza o sistema ou 

as funcionalidades do mesmo como um objeto único e isolado, quando idealmente, 

considerando a arquitetura de um sistema, a modularização em componentes com 

especialidades distintas, reusáveis, com baixo acoplamento é fator que reduz a complexidade 

do sistema e facilita a manutenção do mesmo. Abaixo foram listados os principais artefatos do 

projeto do protótipo AIFCAM, assim como seus respectivos componentes: 

Sistema judicial: Para construção desse artefato foi desenvolvido um sistema 

judicial simplificado ou hipotético com informações básicas de um processo judicial, como: 

dados básicos do processo judicial, classe judicial, assunto judicial, juízo, localidade juízo e 

documentos. No framework conceitual, o sistema judicial e o banco de dados vinculado ao 

mesmo compõem a “camada de implementação”, que representam artefatos de sistemas já em 

uso nas organizações. 

Protótipo: O protótipo desenvolvido representa, no framework conceitual, as 

camadas abstrata de metadados, de vocabulário, de raciocínio e intercomunicação. A solução 

proposta possui uma interface gráfica que permite ao usuário ensinar o sistema judicial a 

realizar tarefas diárias de forma automatizada, a partir da disponibilização de tarefas pré-

programadas. Foram considerados cinco eventos comuns aos sistemas judiciais, embora 

existam outros: peticionamento de inicial, peticionamento de intermediária, lançamento de 

movimentação processual, consulta de dados e execução de scripts ou automatizações 

genéricas. O objetivo prático é que o usuário registre (adquirir, codificar e armazenar) as 

atividades de conhecimento que ele realiza diariamente e que possuem uma determinada 

previsibilidade, para assim automatizá-las (utilizar) e posteriormente até mesmo compartilhar 

tais conhecimentos. 

Banco de Dados - Metadados e Raciocínio: Como citado anteriormente, partindo-

se da modelagem do FCAM, as memórias de longo prazo dos conhecimentos declarativos 

(metadados) e procedimentais (raciocínio) foram modeladas num único banco de dados (BD) 

relacional. O banco de dados foi modelado a partir dos conceitos de redes semânticas e 

utilizou três principais conceitos nessa abordagem: objeto, atributo e as relações entre os 

mesmos, o que também tem correlação com outros conceitos já discorridos nesse trabalho: 

metodologia CommonKADS e modelo representação de informação EOAR. 

No quadro 5, foram relacionadas, em três colunas os aspectos mais importantes deste 

trabalho, e a relação entre as mesmas nas respectivas linhas do quadro. Na primeira coluna, a 

listagem das quatro camadas do FCAM, na segunda coluna, a lista das metodologias, 
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conceitos e técnicas (tratados no capítulo 3), por fim, a última coluna lista os componentes do 

protótipo que se relacionam com as colunas 1 e 2. 

Quadro 5 – Relações entre camadas do FCAM e metodologias, conceitos e técnicas. 
Camadas FCAM Metodologias, Conceitos e Técnicas Relacionadas Protótipo AIFCAM - 

Componentes e Conceitos 

Camada Abstrata 

de Metadados 

Metodologia CommonKADS; 

Modelo Orientado a Objetos (EOAR); 

Sistemas Baseados em Regras; 

 

Engenharia do Conhecimento; 

Gestão do Conhecimento; 

Representação do Conhecimento 

Tácito e Explícito; 

Sistemas Baseados em 

Conhecimento; 

Rede Semântica; 

Linguagem Procedimental; 

Banco de Dados – Metadados; 

Agentes Abstratos de Tarefas, 

Comunicação e Conhecimentos; 
Camada de 

Vocabulário 

Tesauros; 

Ontologias; 

Taxonomias; 

 Dicionários; 

Camada de 

Raciocínio e 

Intercomunicação 

Computação Cognitiva; 

Processamento de Linguagem Natural; 

Agentes Inteligentes; 

Programação Automática; 

Agente de Raciocínio; 

Banco de Dados – Raciocínio; 

Camada de 

Implementação 

Sistemas de Informação Pré-Programados; 

Algoritmos de Inteligência Artificial. ex: Regressão, Árvores decisão, Naive 

Bayes, Support Vector Machine, Redes Neurais etc; 

Bancos de Dados; 

Machine Learning; 

RPA; 

Sistema Judicial; 

Algoritmo de Classificação; 

Fonte: autor 

Ainda que o projeto do protótipo apresentado seja simplificado, podendo ser 

comparado a um sistema pré-programado em alguns aspectos, ou mesmo a um sistema 

especialista baseado em regras, uma das características mais relevantes dessa solução é a 

separação do conhecimento abstrato, do raciocínio e da própria implementação do sistema 

pré-programado. Ao adotar essa estratégia de engenharia de software, embora inicialmente ela 

seja mais custosa, à medida que tarefas ou eventos são incluídos ou aperfeiçoados, ao mesmo 

tempo que ocorre o enriquecendo da base de dados de conhecimentos, a hipótese considerada 

é  que o sistema gradativamente será mais aderente às necessidades do negócio, ou seja, irá se 

adaptar, “aprender” mais rapidamente sobre as necessidades da organização. Da mesma 

forma, embora ainda várias necessidades do negócio deverão ser atendidas por sistema pré-

programados, em razão na complexidade ou ineditismo das mesmas, o objetivo é que a 

engenharia de software passe a considerar antecipadamente técnicas e métodos da engenharia 

do conhecimento e inteligência artificial, assim como a aprendizagem de máquina nas 

soluções a serem construídas, de forma a visualizar um sistema sob o aspecto de classes de 

problemas, provendo soluções genéricas e reutilizáveis para as classes de problemas que se 

repetem.  
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Finalmente, no quadro 6,  foram correlacionadas as camadas com os respectivos 

princípios, considerando a maior afinidade de cada princípio com os objetivos e componentes 

a serem construídos em cada camada do FCAM. É importante destacar que os princípios não 

são estáticos, servindo como guia para aplicação do FCAM na resolução de problemas, assim, 

novos princípios podem ser adotados, conforme a natureza do problema a ser solucionado. 

Quadro 6 – Relações entre camadas do FCAM e os 10 princípios 
Camadas FCAM Princípios específicos das camadas Princípios comuns de todas as 

camadas 

Camada Abstrata 

de Metadados 

6) Compartilhamento de conhecimentos: a 

estruturação dos conhecimentos deve 

considerar as necessidades de 

compartilhamento dos mesmos entre as 

pessoas de uma organização; 

8) Abstração: abstração do mundo real e das 

rotinas pré-programas dos sistemas existentes. 
4) Auditoria: sempre que possível, as 

regras do sistema devem ser passíveis 

de auditoria ou engenharia reversa. 

5) Evolução de forma incremental: 

a solução ótima não é possível, por 

isso, todas as camadas devem evoluir 

de forma constante e incremental. 

9) Simplificação: a simplificação de 

processos de trabalho deve anteceder a 

transformação desses processos em 

sistemas automatizados. Importante 

considerar os elevados custos no 

desenvolvimento de sistemas 

excessivamente customizados. 

 

Camada de 

Vocabulário 

3) Representação do conhecimento 

independente: interconexão das diferentes 

abordagens de representação; 

6) Compartilhamento de conhecimentos: 

padronização das  nomenclaturas, 

considerando sinônimos, para permitir o 

compartilhamento eficiente nas organizações. 

Camada de 

Raciocínio 

Intercomunicação 

1) Autoconhecimento: conhecer todas as 

outras camadas, assim como, as bases de 

dados de metadados , vocabulário e sistemas 

pré-programados existentes. 

10) Entender de dados: conhecer todos os 

tipos de dados (data, numérico, texto, lógico 

etc) e os processamentos possíveis nos 

mesmos. 

Camada de 

Implementação 

2) Modelagem fundamentada nos processos de 

trabalho: transformação das regras de negócio 

em sistemas pré-programados. 

7) Segurança e desempenho: garantir o acesso 

aos dados conforme as configurações de perfil 

de cada usuário. 

Fonte: autor 
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4.8 Comparação FCAM e Outras Metodologias 

 

O quadro 7 compara as características do FCAM com outras metodologias 

relacionadas à construção de sistemas inteligentes multiagentes. Em relação à metodologia 

Tecnologia da Informação Cognitiva (CIT), a mesma propõe a construção de sistemas 

cognitivos a partir de uma abordagem mais genérica, com o foco principal em cognição, 

aprendizagem e conhecimento, sendo na prática mais difícil e complexa de ser implementada, 

já que explora várias características do cérebro humano. A metodologia de Agentes de 

Aprendizagem para Gerenciamento Autônomo de Ativos Espaciais (LAASAM) explora o 

armazenamento do conhecimento e disponibilização do mesmo para pessoa certa no momento 

certo, propondo no seu modelo um agente consultor do conhecimento, que também possui 

características de raciocínio, dessa forma, também sugere a utilização de aspectos da cognição 

e aprendizagem humana. Por fim, a Modelagem de Sistemas Multiagentes, estendida do 

CommonKADS (MAS-CommonKADS), propõe o  desenvolvimento de sete modelos que 

agregam a aplicação de métodos e técnicas de diferentes disciplinas: IA, Engenharia do 

Conhecimento Engenharia de Software, Orientação a Objetos etc. Em relação aos modelos 

apresentados, o MAS-CommonKADS é o que mais se aproxima do FCAM, já que o FCAM, 

na camada abstrata, também estende os modelos de Tarefa, Agente, Conhecimento e 

Comunicação propostos no CommonKADS.  

O FCAM possui algumas contribuições importantes para discussão e projeto de 

sistemas inteligentes multiagentes em relação às outras três metodologias apresentadas, uma 

das contribuições é propor a incorporação dos sistemas pré-programados, já existentes nas 

organizações, dessa forma, considera que muitas soluções de automatização de atividades 

repetitivas continuarão sendo solucionadas através de sistemas pré-programados, sem 

inteligência, e cabe às soluções de sistemas inteligentes multiagentes incorporarem e 

proverem semântica a esses softwares pré-programados. Outra contribuição do FCAM é a 

proposição de um Agente de Tradução, separando o conhecimento das diferentes formas de 

representação, através da camada de vocabulário. É importante considerar ainda que, embora 

o FCAM proponha um agente de raciocínio, a incorporação de características que simulam a 

inteligência humana é necessária em todos os agentes propostos. 
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Quadro 7 – Comparação FCAM com outras metodologias 
Camadas / 

Metodologias 

FCAM  

(Cap. 4.6) 

CIT  

(Cap. 3.4.3) 

LAASAM  

(Cap. 3.4.3)  

MAS-CommonKADS 

(Cap. 3.4.1) 

Abstrata 

Agente de Tarefa  Modelo de 

Experiência 

 Modelo de Tarefa 

(TM) 

Agente 

Conhecimento 

Modelo 

Conceitual e 

Modelo 

Conhecimento 

Administrador de 

Dados (Data Steward 

- ADS) 

Modelo de Especialista 

(EM) 

Modelo de 

Organização (OM) 

Agente de Agente Modelo de 

Experiência 

Consultor (Agent 

Advisor - AAD) 

Modelo de Agente 

(AM) 

Agente de 

Comunicação 

  Modelo de 

Comunicação (CM) e 

Modelo de 

Coordenação (CoM) 

Vocabulário Agente Tradutor  Agentes de Analistas 

(Agent Analyst - 

AAN) 

 

Raciocínio 

Agente PLN    

Agente 

Aprendizagem 

 Agentes de Analistas 

(Agent Analyst - 

AAN) e Agente de 

Interface (Agent 

Interface - AIN) 

 

Agente Raciocínio Modelo de 

Interface 

Raciocinador (Agent 

Reasoner - ARE) 

 

Implementação Sistemas  

Pré-Programados 

   

Fonte: autor 
 

Considerando que a metodologia Design Science, ao buscar solucionar uma classe de 

problemas, também tem como objetivo identificar conhecimentos que produzam novos 

conceitos, constructos e teorias e que este trabalho trata da importância de garantir semântica 

aos componentes dos sistemas de informação pré-programados, nesse sentido, propõe-se um 

novo constructo: “Engenharia de Software Semântica”, que é definido como o processo de 

engenharia e projeto que cataloga a semântica dos subsistemas e componentes de um 

software, tal como: bancos de dados, funções ou métodos pré-programados, serviços 

(webservices) e interfaces de softwares. Isso tudo, para permitir que tais subsistemas e 

componentes possam ser reutilizados e acessados para concepção de soluções com 

características inteligentes. Atualmente, o produto final de muitos projetos de softwares é uma 

solução pré-programada, onde na maioria das vezes, a documentação do projeto acaba sendo 

descartada após a conclusão do projeto de desenvolvimento. Na engenharia de software 

semântica, a proposta é gerar significado para as centenas de subsistemas e componentes 

menores, que compõe a solução de software final, e assim, garantir que sistemas inteligentes 

possam fazer uso desses subsistemas e componentes. 
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5  VERIFICAÇÃO DO FCAM ATRAVÉS DO PROTÓTIPO AIFCAM 

 

Neste capítulo serão documentados os principais componentes, características e 

funcionalidades do protótipo de AIFCAM, além disso, será documentada a etapa de 

verificação do protótipo em relação aos dois problemas práticos propostos no capítulo 4.1, da 

efetividade do protótipo para solução dos mesmos. 

 

5.1Componentes e Tecnologias do Protótipo de AIFCAM  

 

Para construção do protótipo de AIFCAM foi escolhido o banco de dados relacional 

MySQL para armazenamento dos “conhecimentos” e metadados. Em relação a essa escolha, 

não existe impedimento técnico em selecionar outro banco de dados relacional, desde que seja 

uma ferramenta amplamente utilizada pelo mercado em outras soluções de TI. Em relação às 

linguagens de programação, utilizou-se prioritariamente o PHP (Hypertext Preprocessor) e de 

forma pontual a tecnologia Python. Por tratar-se de uma solução web, também foram 

utilizadas as tecnologias HTML (HyperText Markup Language), JavaScript e CSS 

(Cascading Style Sheets) para concepção da interface do sistema, comuns em quase todos os 

sistemas web. A escolha das tecnologias de construção de sistemas é importante no processo 

de concepção da solução, especificamente o PHP é uma linguagem interpretada de fácil 

aprendizagem e pode ser dinamicamente executada, sem a necessidade de compilação. Por 

outro lado o Python é uma tecnologia mais nova e bastante utilizada em soluções de IA.  

Não foram utilizados frameworks (ferramentas para aumentar produtividade) de 

mercado para o desenvolvimento do protótipo, embora essa abordagem pudesse acelerar, com 

mais intensidade, o processo de concepção da solução. Ainda em relação à escolha da 

linguagem de programação, a restrição foi pela adoção de tecnologias para web. Considerando 

ainda que um dos objetivos era criar a possibilidade do usuário de sistema ensinar o mesmo a 

realizar tarefas automatizadas, a escolha de uma linguagem de programação interpretada 

evitou a necessidade de criação de um interpretador, ou seja, reinventar a roda, já que foi 

utilizado o próprio interpretador do PHP para execução dos procedimentos ensinados pelo 

usuário.  
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Figura 14 – Banco de dados – modelagem de tabelas para armazenar a rede semântica. 

 
Fonte: Autor. 

 

A modelagem do banco de dados é detalhada na figura 14, onde constam as tabelas 

de objeto, atributo, tarefa e as relações entre as mesmas. A tabela tipo_evento representa os 

eventos, já mapeados, passíveis de automatizações (ex.: peticionamento inicial), já a tabela 

evento_automatização irá armazenar as automatizações escritas ou programadas pelos 

usuários que, em última análise, representam os conhecimentos explícitos. 

 

Figura 15 – Tela protótipo – automatização classificar execuções fiscais penhora. 

 
Fonte: Autor. 
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Conforme figura 15, na parte superior da tela do protótipo consta a “listagem de 

tarefas automatizadas”, ou seja, conhecimentos explícitos; na parte inferior, o cadastro das 

tarefas automatizadas com as informações do nome, descrição e evento do sistema de 

informação a que a mesma está relacionada. Para o protótipo em questão, foram considerados 

três eventos muito comuns num sistema judicial: peticionamento de inicial, peticionamento de 

intermediária e lançamento de movimentação processual que, na prática, após concluídos 

esses eventos com êxito, os mesmos iniciam a execução das tarefas definidas pelos usuários. 

Além disso, foi definido o evento “consulta de dados” que permite ao usuário utilizar 

informações que estão na listagem “OBJETO.ATRIBUTO”. A partir da tarefa 

“criarConsulta”, é possível a definição, em linguagem procedimental, dos filtros que deverão 

estar disponíveis e quais dados deverão ser mostrados na consulta. Por fim, o tipo de evento 

“execução script” tem como característica permitir a criação de scripts ou automatizações 

quaisquer baseadas nos “OBJETO.ATRIBUTO” e nas “TAREFAS”. Importante considerar 

que no cadastro de tarefas automatizadas, onde consta o script (adquirir e codificar 

conhecimento), a sintaxe a ser respeitada é a mesma da linguagem PHP, que será o 

interpretador dos conhecimentos procedimentais registrados pelos usuários.  

 

Figura 16 – Tela protótipo – resultado execução automatização de classificar execuções 

fiscais penhora. 

 
Fonte: Autor. 
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A figura 16 representa a execução da tarefa da figura 15, identificada com o nome 

“Classificar Execuções Fiscais Penhora”. Assim, está sendo demonstrado como funciona na 

prática a execução da automatização vinculada ao evento “Peticionamento Inicial”, a contar 

de um processo judicial, a automatização definida por um usuário hipotético, representada por 

meio de uma linguagem procedimental, irá verificar se o processo em questão é da classe 

“EXECUÇÃO FISCAL”, caso verdadeiro, será invocada a função 

“buscarInformacoesDocumentos” por duas vezes, para verificar se existe algum documento 

do tipo petição no processo cuja similaridade seja de até 75% em relação as informações 

textuais “Certidão de Dívida Ativa” ou “Penhora e Arresto de Bens”, caso verdadeiro, o 

processo será classificado (classificarProcesso) com a identificação “Fiscal - Penhora”. Na 

prática, essa classificação funcionaria como uma pré-classificação ou triagem do processo 

judicial, o que permitiria que outras automatizações fossem realizadas a partir da classificação 

“Fiscal - Penhora”. 

Figura 17 – Tela protótipo – consultar dados de classe e assunto. 

 
Fonte: Autor. 

 

A figura 17 mostra um exemplo do evento “Consultar dados”, onde foi utilizada a 

tarefa “criarConsulta”, informando os parâmetros de “filtro” da consulta (número processo, 

assunto, data ajuizamento e nome da classe), assim como os dados que devem ser mostrados 

após executada a consulta  (número processo, juízo, nome classe, descrição do assunto e data 

de ajuizamento).  

 

 

 



97 

 

Figura 18 – Tela protótipo – executar consulta de dados de classe e assunto. 

 
Fonte: Autor. 

 

Ao invocar a funcionalidade “Utilizar conhecimento” da figura 17, o resultado dessa 

automatização consta na figura 18, o sistema construiu uma interface automaticamente, 

utilizando os filtros e o resultado da consulta, a partir dos parâmetros informados na função 

criarConsulta. Hipoteticamente, num sistema pré-programado, seria desenvolvida uma 

consulta para atender a cada uma das necessidades específicas da organização. Todavia, a 

proposta dessa automatização é permitir que por intermédio de uma simplificação da classe de 

problemas relativa às consultas, diversas consultas sejam criadas de acordo com as 

necessidades de cada usuário.  

Finalmente, a automatização “Consultar classe”, que consta na figura 17, na listagem 

de tarefas automatizadas, refere-se à consulta de dados das classes judiciais, a diferença dessa 

automatização para as outras é que ela será executada num serviço de sistema (webservice), 

enquanto a automatização “Consultar dados” acessa diretamente o banco de dados dos 

sistemas de informação, que no FCAM está representado na camada de implementação. É 

importante que o sistema seja capaz de acessar diferentes fontes de dados e que isso seja 

transparente para os usuários. 

A figura 15 representa um exemplo de como um usuário de sistema modela um 

algoritmo para classificação das execuções fiscais de penhora. Essa possibilidade de permitir 

aos usuários definirem o modelo de decisão que o sistema deverá adotar tem estreita relação 

com o conceito de aprendizagem de máquina supervisionada. Contudo, nesse exemplo, a 
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máquina não está aprendendo de forma independente, pelos dados rotulados já existentes, 

mas, sim, o próprio usuário do sistema está criando um modelo de aprendizagem baseado em 

seus conhecimentos, então pode-se dizer que o usuário está pré-programando o sistema. 

Embora o protótipo não tenha demonstrado essa possibilidade, um dos objetivos propostos 

pelo FCAM é permitir que até mesmo os modelos lógico-matemáticos criados por algoritmos 

de aprendizagem de máquina, tal como os algoritmos de categorização de Naive Bayes, 

árvore de decisão, regressão e classificação linear ou K-médias para agrupamento, possam ser 

parametrizados ou alterados pela interação dos usuários de um sistema. Ou seja, 

hipoteticamente o sistema baseado no FCAM deveria permitir que os usuários indicassem um 

conjunto de dados de entrada, classificados como variáveis independentes e dependentes, e a 

contar disso, o sistema poderia executar diferentes algoritmos para proposição do melhor 

modelo de classificação, representado em linguagem procedimental. Esse modelo poderia ser 

revisado e alterado pelos próprios usuários. 

Em relação aos testes no protótipo, conforme apresentado nas figuras, da 15 a 18, foi 

disponibilizada a opção “Utilizar conhecimento” que permite a execução dos 

“conhecimentos” procedimentais. Além disso, ao executar cada um dos tipos de eventos 

diferentes, o protótipo cria uma interface dinamicamente que permite informar os dados de 

entrada, executar a tarefa automatizada e conferir os resultados. É importante salientar que os 

testes realizados foram executados em um ambiente controlado, numa base com poucos 

dados, já em uma situação real, seriam necessárias melhorias na apresentação dos dados. 

Outra questão importante é que, no protótipo, não foram implementados mecanismos de 

segurança que validem quais dados estão disponíveis para quais perfis de usuários, 

representado pelo “Agente Abstrato de Usuário”, contudo, num sistema em ambiente real, a 

segurança das informações é uma implementação obrigatória, sob pena de permitir que dados 

sigilosos sejam expostos para usuários não autorizados. 

 

5.2 Métodos para Verificação do FCAM 

 

Para verificação do FCAM, realizada por intermédio do protótipo de AIFCAM, serão 

analisados se os principais requisitos funcionais relacionados ao problema de pesquisa foram 

atendidos, além da execução de testes funcionais com dados hipotéticos de processos 

judiciais.  
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Em relação aos requisitos funcionais, os principais requisitos atendidos seguem 

descritos abaixo: 

a) Separação dos conhecimentos declarativos e procedimentais do sistema pré-

programado, requisito esse atendido por uma rede semântica e base de dados de 

metadados; 

b) Disponibilização de uma linguagem para que um usuário de sistema possa 

expressar seu conhecimento num formato procedimental, requisito esse atendido 

pelo uso da linguagem interpretada PHP; 

c) A interface de aprendizagem deve primar pela simplicidade e transparência 

acerca das decisões, a exemplo das automatizações de busca de informações por 

similaridade e da criação de consultas, o sistema deverá realizar tarefas 

complexas, mas o acesso às mesmas deverá ser simplificado para incentivar o 

uso. Nesse sentido, embora tenha sido apresentada uma forma de programação 

procedimental escrita, poderia também ter sido optado por uma interface que 

permitisse a programação visual dos procedimentos realizados. 

 

5.2.1 Características e limitações do protótipo de AIFCAM  

 

Por tratar-se de um protótipo não foram realizadas otimizações nas funcionalidades 

implementadas, ainda assim, podemos destacar algumas oportunidades de melhoria: permitir 

aos usuários informarem se a resposta do sistema está correta, de modo que o sistema possa 

aprender; permitir a utilização da linguagem natural, não somente a procedimental; 

implementar no sistema mecanismos de inferência (deduzir informações) e heurística (fazer 

descobertas de outras relações automaticamente) para facilitar a utilização; nos casos em que 

o sistema fizer uso de diversos algoritmos ou técnicas para inferir um resultado, demonstrar 

por meio da interface gráfica do sistema, como determinado resultado foi alcançado; e por 

fim,  implementar mecanismos de segurança para garantir que os usuários só tenham acesso 

aos dados dos quais realmente estão autorizados. 

Por tratar-se de um protótipo, não foi uma preocupação garantir o melhor 

desempenho do AIFCAM, nem mesmo a usabilidade. De qualquer forma, numa situação real, 

em que um sistema produz resultados dinamicamente, de forma não pré-programada, 

dependendo da complexidade da automatização criada pelo usuário, existem riscos de o 

sistema apresentar lentidão ou mesmo não conseguir responder a uma solicitação em tempo 
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hábil. Em razão disso, é recomendável considerar mecanismos que limitem o tempo de 

execução, se o sistema demorar mais que um determinado tempo para responder, o 

processamento deverá ser interrompido. Além disso, ao apresentar dados de uma consulta, 

dependendo do número de registros a serem apresentados, devem ser implementados 

mecanismos de paginação das informações. 

 

5.2.2 Testes do protótipo de AIFCAM 

 

Na solução prototipada foram executados três testes principais, com dados fictícios 

de processos judiciais, que obtiveram resultados satisfatórios, garantindo a separação do 

conhecimento representado na rede semântica dos procedimentos a serem automatizados: 

Evento de peticionamento inicial: nessa execução, o sistema simulou um evento de 

peticionamento inicial e acessou documentos do processo aplicando uma heurística para 

avaliar a similaridade de um trecho de texto com o documento da petição; 

Evento de consultar dados: Esse teste permitiu ao usuário criar consultas 

dinamicamente, com informações de filtros e dados a serem apresentados, a partir do nome 

dos objetos e atributos. O conhecimento dos objetos e atributos foram modelados com base 

em uma rede semântica e relacionados ao banco de dados do sistema judicial, que está na 

camada de implementação. 

Evento consultar dados das classes: Esse evento tem a peculiaridade de acessar um 

serviço, conhecido como webservice, ademais, para o usuário do sistema, o componente de 

software que está sendo acessado deve ser transparente, ou seja, o AIFCAM deve ser 

interoperável com outros sistemas. 

O protótipo de AIFCAM poderá ser utilizado em diferentes eventos que ocorrem 

num sistema de informação, seja na inclusão, alteração ou exclusão de informações; além de 

atividades de rotina que exigem consulta de informações para a tomada de decisões. 

Especificamente para área jurídica, ao ingressar um novo processo na justiça, essas 

automatizações podem ser empregadas pelos usuários para automatizarem tarefas repetitivas, 

tal como triagem e classificação dos processos judiciais. Não é objetivo dessa solução realizar 

o julgamento de processos judiciais, mas é possível a implementação de rotinas de julgamento 

automatizadas, para processos judiciais com similaridade elevada, também classificados como 

demandas repetitivas, de forma que o trâmite dos mesmos aconteça quase que totalmente 

automatizado. 
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5.2.3 Evidências dos resultados do AIFCAM em relação às métricas inicialmente projetadas  

 

Abaixo foram listadas as métricas anteriormente previstas e os respectivos 

resultados. 

a) O protótipo de AIFCAM deverá ser construído a contar da proposta do framework 

conceitual para permitir a validação do mesmo. 

Resultado: em relação à camada abstrata de metadados, não foi implementado o 

"Agente Abstrato de Agentes", que seria responsável pelo controle de acesso aos dados e 

serviços. Já os agentes de Tarefas, de Conhecimento e de Comunicação foram implementados 

a partir de vários módulos; assim, não é possível identificar esses agentes de forma separada 

como sugere o modelo. Na "Camada de Raciocínio e Intercomunicação", foi implementado o 

“Agente de Raciocínio”. Já o "Agente de Aprendizagem" é representado pelas próprias 

interfaces do sistema, que possibilitam a comunicação entre o usuário e os módulos que 

compõem a solução. O “Agente de Raciocínio de Linguagem Natural” demonstrou-se 

complexo para o objetivo do protótipo, o que indica que essa implementação pode ser 

incorporada, quando um projeto dessa natureza alcance um nível de maturidade maior. 

b) Os resultados apresentados, durante a execução do protótipo, deverão ser possíveis 

de verificação visual. Na execução dos testes deverá ser possível garantir a integração do 

protótipo com sistemas existentes, seja por meio do banco de dados ou de serviços pré-

existentes. 

Resultado: foi criado um sistema judicial hipotético, com base de dados própria, com 

serviços (webservices). Na execução do protótipo, foi possível integrá-lo com tal sistema, o 

que na prática evidencia a possibilidade de construir de forma modular essa solução. 

c) O protótipo deverá ser capaz de aprender de forma supervisionada, respeitando o 

escopo dos problemas práticos apresentados no capítulo 4.1. 

Resultado: verificou-se que a aprendizagem precisa ocorrer tendo por base um 

vocabulário ou linguagem que representem os conhecimentos do negócio e possam servir para 

expressarem os conhecimentos explícitos dos usuários. Como demonstrado, na interface do 

sistema, a partir de identificadores de “objeto.atributo” e “tarefas” com seus respectivos 

parâmetros de entrada, é possível o registro dos conhecimentos e aplicação dos mesmos em 

determinados eventos do sistema. Ainda assim, é possível o registro de conhecimentos 
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procedimentais para execução de tarefas diversas, por meio dos tipos de eventos de “Consulta 

de dados” ou “Execução de script”. 

 

5.3 Evidências do que Funcionou como Previsto e os Ajustes Necessários no AIFCAM 

 

Foram realizadas algumas iterações durante o desenvolvimento do AIFCAM, nas 

quais foram inferidas as seguintes conclusões: 

- Existem soluções de software mais robustas e mais completas, num projeto de IA a 

solução ótima tem um custo alto, sendo assim, especialmente em razão da complexidade 

desse tipo de solução é recomendado iniciar com soluções mais simples que gerem, de forma 

contínua, valor para as organizações. Nesse contexto, iniciar por uma solução de 

processamento de linguagem natural, como técnica para representação do conhecimento, 

mostrou-se um caminho possível, mas que demandaria maior esforço, em razão das 

ambiguidades e multiplicidades de variáveis comuns às linguagens naturais. Para o protótipo 

em questão, optou-se pela utilização de uma representação semelhante às redes semânticas 

que, embora possuam restrições, são mais facilmente modeláveis; 

- A ideia de procurar desenhar o sistema, na forma de agentes, é apenas uma 

representação visual dos módulos ou funcionalidades que devem compor a solução; na 

prática, esses agentes são implementados a iniciar de vários outros módulos e bibliotecas de 

software fornecidas por terceiros, algumas vezes ocorrendo intersecção entre suas 

funcionalidades. 

- A separação das bases de dados de metadados e de raciocínio, também identificadas 

como memória de longo prazo no FCAM, mostraram-se tecnicamente possíveis, mas que 

agregariam complexidade ao sistema, por tal razão, as duas bases foram unificadas em uma 

única base de conhecimento. 

Em relação à aplicação da DSR, sob a visão de Wieringa (2009), a DSR possui uma 

estrutura lógica usada na resolução de problemas, que consiste em dois ciclos distintos, 

executados paralelamente, de forma a se complementarem. O ciclo regulador está focado em 

atividades de engenharia para proposição da solução de problemas, e segue as etapas de (1) 

investigação do problema, (2) concepção da solução, (3) validação, (4) implementação e (5) 

avaliação. Já o ciclo de conhecimento (1) investiga o problema, (2) concebe a pesquisa, (3) 

valida, (4) executa e (5) avalia os resultados. Pode-se afirmar que, na prática, existe uma 

sobreposição dos dois ciclos durante a concepção dos artefatos, dos ciclos regulador e de 
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conhecimento; em um primeiro momento o esforço maior se concentra no ciclo do 

conhecimento, onde a partir de pesquisa bibliográfica, buscou-se avaliar, na literatura, 

conceitos e técnicas relacionadas ao problema da pesquisa. Após adquirido o conhecimento, 

iniciou-se o projeto da primeira versão do framework conceitual para que o mesmo pudesse 

subsidiar a execução das etapas relativas ao ciclo regular, desde a concepção da solução até 

sua verificação. De forma iterativa os artefatos relativos a cada um dos ciclos foram 

construídos, e, considerando, por vezes, a complexidade do problema a ser solucionado, essa 

forma de trabalho demonstrou ser a mais acertada, de forma que os conhecimentos relativos 

às classes de problemas (ciclo do conhecimento) foram sendo identificadas durante a 

concepção (ciclo regulador) do FCAM e do desenvolvimento do protótipo de AIFCAM. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os investimentos crescentes em soluções de IA são uma realidade, na medida em que 

os computadores (hardwares) avançam em capacidade de processamento e memória, e ao 

mesmo tempo tornam-se mais baratos, ampliam-se as possibilidades de utilização de IA para 

solução dos mais variados tipos de problemas. É importante verificar que numa solução que 

aplica IA e aprendizagem de máquina, a representação do conhecimento é fator crítico de 

sucesso, ademais, existem diferentes técnicas de representação do conhecimento, tal como 

lógica de primeira ordem, lógica proposicional, frames ou quadros, redes semânticas, 

ontologias, linguagem natural, algoritmos etc. O que se infere, independente da forma de 

representação do conhecimento, considerando uma solução de sistema baseado em 

conhecimentos, é que essas informações representadas por diferentes técnicas devem ser 

intercambiáveis e reusáveis. Essas diferentes técnicas de representação precisam utilizar a 

mesma taxonomia ou ontologia para que o conhecimento possa ser reaproveitado, 

considerando que cada forma de representação tem vantagens e desvantagens.  

Um objetivo comum de soluções de IA que utilizam a representação do 

conhecimento é justamente aplicar raciocínio, nesse sentido, Leal (2000) considera que 

diversas pesquisas apontam que é inútil considerar uma representação sem considerar o 

raciocínio que será realizado sobre a mesma, dessa forma, os estudos da “Representação do 

Conhecimento” têm sido muitas vezes associados ao constructo “Representação de 

Conhecimento e Raciocínio”. Assim, soluções focadas em aprendizagem de máquina, seja 

para construir um KBS ou um sistema de informação, devem considerar esses dois aspectos 

em conjunto: KR e raciocínio. 

A ciência, considerando os paradigmas tradicionais, positivista ou interpretativista, 

tem como um dos objetivos produzir conhecimentos, muitas vezes sem considerar a aplicação 

prática, o que não é verdade para a metodologia DSR, que busca, por meio da construção de 

artefatos, aplicáveis em problemas práticos do mundo real, produzir conhecimentos que 

podem ser utilizados para problemas genéricos. Nesse trabalho, a solução genérica proposta é 

o FCAM, que em última análise, tem como objetivo auxiliar na construção instanciações ou 

sistemas que gerem produtividade, eficiência e eficácia nas instituições. 

Nesse contexto, pode-se concluir que um dos resultados esperados ao aplicar um 

FCAM, é melhorar a qualidade do trabalho dos desenvolvedores de software e usuários de 

sistemas, de forma a automatizar trabalhos repetitivos nas organizações. Uma pesquisa 
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conduzida pela Evans Data Corporation (2016), com 550 desenvolvedores de software, 

concluiu que para 29,1% dos desenvolvedores a questão mais preocupante em suas carreiras é 

serem substituídos pela inteligência artificial. Contudo, isso é parcialmente verdadeiro, porque 

as atividades criativas e de abstração ainda são exclusivas dos seres humanos e o objetivo da 

IA não é construir máquinas iguais aos seres humanos. O objetivo passa a ser, então, construir 

softwares que, estruturados sob os paradigmas da engenharia do conhecimento, da IA e 

aprendizagem de máquina, sejam mais fáceis e menos custosos de construir, manter e evoluir; 

além é claro de serem mais eficientes no atendimento das necessidades das organizações. 

Considerando o contexto das pesquisas de IA, vários conceitos ou soluções 

inspiradas no raciocínio humano têm sido propostos, tal como: agentes cognitivos, agentes 

autoconscientes, sistemas inteligentes, sistemas baseados em conhecimento, programação 

automática, processamento de linguagem natural, aprendizagem de máquina, dentre outros. 

Nesse contexto, composto por diversas soluções de IA, que algumas vezes são 

complementares e em outras situações são semelhantes, pesquisas científicas recentes como 

de Davenport & Ronanki (2018) consideram que existem, nas organizações, uma expectativa 

acerca de IA superior à realidade, sendo que de um total de 152 executivos entrevistados, 

47% desses relataram que existem dificuldades de integrar projetos cognitivos com processos 

e sistemas existentes. É justamente para essa dificuldade de integrar soluções de IA (tal como 

a aprendizagem de máquina) em sistemas existentes, ou seja, sistemas tradicionais pré-

programados, que o FCAM proposto vem trazer contribuições que evidentemente ainda são 

incompletas, considerando a complexidade do problema, mas que indicam, de forma prática, 

uma possível solução para a classe de problema relacionada aos sistemas jurídicos; contudo, 

em última análise, as classes de problemas que se pretendem resolver são amplamente 

discutidas na literatura pelas disciplinas de engenharia e gestão do conhecimento. 

Em relação ao atendimento dos objetivos geral e específicos deste trabalho, 

considera-se que o primeiro objetivo específico foi elucidado no capítulo 3.3, onde avaliou-se 

como alternativa mais eficaz para representação do conhecimento jurídico, que é complexo 

por tratar de questões da vida social e suas infinitas possibilidades, a utilização de ontologias 

que possam ser enriquecidas automaticamente ou de forma semiautomática a partir de 

métodos estatísticos. Em relação ao segundo objetivo, o capítulo 3.4 discorre sobre 

metodologias e constructos considerados essenciais para construção de sistemas inteligentes, 

nesse sentido, destacam-se os seguintes conceitos ou constructos: metodologia 
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CommonKADS, aprendizagem de máquina, sistemas baseados em agentes cognitivos e 

processamento de linguagem natural. 

O terceiro objetivo específico, relativo ao compartilhamento dos conhecimentos para 

automatização de tarefas repetitivas, foi atendido pelo princípio 6 do capítulo 4.5, que 

referencia os agentes de tarefa e de agente, situados na camada abstrata do FCAM, ao 

descrever a necessidade de mapeamento dos perfis, competências e funções das pessoas 

dentro de uma organização. Somado a isso, uma vez codificados os conhecimentos explícitos 

para automatização de tarefas repetitivas, os mesmos podem ser compartilhados entre pessoas 

com as mesmas funções na organização. O quarto objetivo específico, objetivava validar o 

FCAM proposto, utilizando dois problemas práticos, solucionando os mesmos por meio de 

um protótipo que aplicasse o FCAM, tais objetivos foram evidenciados no capítulo 5. Por fim, 

o objetivo geral, que estava relacionado à proposição do FCAM, foi alcançado no capítulo 4, 

e é composto pela junção de todos os objetivos específicos, ao longo do capítulo 4, foram 

enumerados dez princípios que devem nortear a aplicação do FCAM. A proposição do FCAM 

foi desenhada na figura 11, e por fim, um fluxo de execução hipotético de um sistema 

aplicando o FCAM foi detalhado na figura 12. 

Considera-se que a principal contribuição deste trabalho é o FCAM, que permite a 

concepção de sistemas de agentes inteligentes aplicáveis aos sistemas da área jurídica, assim 

como a outros tipos de sistemas. Além disso, foram propostos dez princípios norteadores da 

aplicação do FCAM, que ao serem utilizados, têm como função aprimorar os resultados 

objetivados. Para que fosse possível verificar a aplicabilidade prática do framework proposto, 

foi construído um protótipo de sistema, que, na prática, é uma instanciação do mesmo, com 

funcionalidades que permitiram demonstrar a viabilidade de usuários de sistemas jurídicos 

codificarem e armazenarem conhecimentos por intermédio de uma representação 

procedimental.  

Em razão das dificuldades verificadas atualmente de integrar sistemas existentes com 

soluções empregam IA, além da alternativa de usar o FCAM para prover automatizações às 

tarefas organizacionais, é importante salientar que a RPA é uma solução que vem sendo 

utilizada, de forma ostensiva, para proporcionar maior produtividade nas organizações. Em 

última análise, as telas ou interfaces dos sistemas utilizadas pelos robôs para executarem 

tarefas repetitivas, de forma automatizada, podem ser consideradas uma representação do 

conhecimento com significado, sendo assim, vencidas as barreiras técnicas, o RPA também 

deve ser considerado, junto com IA, para solução de problemas complexos. 



107 

 

 

7 RECOMENDAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Trabalhos futuros podem estender o FCAM adicionando novos componentes ao 

mesmo, melhorando a proposta inicial de forma incremental. Além disso, pode-se aplicar o 

FCAM em sistemas já implantados em produção e, a partir disso, aplicar métodos científicos 

de avaliação, buscando a coleta, análise e síntese dos dados de forma mais detalhada, já que 

este trabalho restringiu-se à verificação do FCAM por meio de um protótipo. 

Com a evolução da RPA, relacionado à robotização de processos de trabalho, pode-

se evoluir o FCAM para trazer semântica para as telas de sistemas de informação, até porque 

o RPA tem sido associado às técnicas de IA para aumentar a produtividade nas organizações. 
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