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MODELAGEM DO CONHECIMENTO E  

PODER JUDICIÁRIO ELETRÔNICO 



Magistrado: o novo gargalo 

• Com o processo judicial digital, os gargalos que 
emperram a tramitação processual mudaram de 
local 

• Antes, os gargalos eram localizados em 
atividades rotineiras que pouco agregavam ao 
processo 

• Com os sistemas de gestão eletrônica de 
processo digital, estes gargalos deixaram de 
existir, e os processos chegam rapidamente ao 
conhecimento do juiz para algum tipo de decisão 

• O juiz passou a ser o gargalo 



Pesquisa e recuperação de 
conhecimento 

Jurisprudência 

Doutrinas 
Decisões 

anteriores 

Leis e 
diplomas 

legais 



O Magistrado e as atividades 
intensivas em conhecimento 

• Os magistrados são responsáveis pela 

resolução de conflitos e pela prestação 

jurisdicional;  

 



O Magistrado e as atividades 
intensivas em conhecimento 

• A prestação jurisdicional demanda 

atividades intensivas em conhecimento no 

momento em que o juiz motiva sua 

decisão; 



Como modelar este conhecimento? 



CommonKADs 

Fonte: adaptado de Schreiber et al (2002) 



Contexto 

Contexto 

Modelo da 
Organização  

Problemas e 
Oportunidades 

Aspectos 
Variáveis 

Decomposição 
dos processos 

Ativos do 
Conhecimento 

Viabilidade 

Modelo de 
Tarefa 

Modelo de 
Agente 



Problemas 

• Morosidade da justiça 

• Eliminação do tempo morto do 

processo 

• Juiz é o gargalo da tramitação 

processual eletrônica 

• Irrestrita generalidade de graus 

jurisdicionais e ampla possibilidade 

processual-judicial brasileira (cível, 

penal, trabalhista, infracional de 

incapazes, e juizados especiais) 



Oportunidades 
• Algumas etapas do processo de elaboração de 

sentenças podem ser automatizadas: 

• na elaboração em formato resumido do 

relatório da sentença 

• na motivação, com a identificação 

automatizada da classe processual e o 

assunto da ação, e dos pontos 

incontroversos da ação – pedidos do autor e 

defesas do réu 

• Buscar apoio em decisões anteriores já 

elaboradas, bem como nas decisões do STJ, 

em outros Tribunais e nos demais colegas 



Tarefas intensivas em conhecimento 

• Analisar os pontos controvertidos; 

• Apreciar as alegações e provas do autor; 

• Apreciar a defesa e provas do réu; 

• Analisar os fatos e os direitos, com base na 

pesquisa realizada; 

• Indicar as provas e a respectiva 

fundamentação legal; 

• Elaborar a conclusão; 

• Elaborar a parte dispositiva da sentença; 

• Declarar decisão: procedente, improcedente 

ou parcialmente procedentes; 



Contexto 

Contexto 

Modelo da 
Organização  

Modelo de 
Tarefa 

Refinamento das 
tarefas 

Refinamento dos 
insumos de 

conhecimento Modelo de 
Agente 



Contexto 

Contexto 

Modelo da 
Organização  

Modelo de 
Tarefa 

Modelo de 
Agente 

Descrição dos 
agentes 

Modelo de 
comunicação, 

tarefa e agente 



Conceito 

Conceito 

Modelo do 
Conhecimento 

Domínio 

Inferência 

Tarefa 

Modelo da 
comunicação 

Listas de 
transações 

Descrição das 
transações 

Funções de 
transferência de 
conhecimento 

Descrição dos 
agentes 

relevantes 



Ontologia 

• Uma especificação formal e 

compartilhada de uma conceituação 

 

• Deve expressar uma visão compartilhada 

entre muitas partes, um consenso em vez 

de uma visão individual.  

 

• Ainda, deve ser expressa em um formato 

compreensível por um computador. 



Ontologia 



Modelagem de Domínio 

• Uso da ferramenta ontoKEM e Protégé 

– Conforme Rautenberg et al (2008), a ontoKEM 
é uma ferramenta de EC para apoiar o processo 
de construção e documentação de ontologias. 
Os autores informam que o ontoKEM está 
baseado nas metodologias de construção de 
ontologias On-to-Knowledge, Methontology e 
no guia 101; 

– A ferramenta Protégé permite a construção de 
ontologias de domínio. 



Uso do ontoKEM 

Definição das 
perguntas de 
competência 

Definição dos 
termos e relações 

Criação do 
vocabulário 

Definição da 
taxonomia 

Associação de 
classes e relações 

Definição dos 
domínios e ranges 

das relações 



Uso do ontoKEM 



Uso do Protégé 

Importação do 
arquivo OWL 

Associação de 
indivíduos as 

classes 

Uso do 
reasoner 

Hermit 1.3.7 

Visualização da 
ontologia no 

modo inferred 

Análise de 
cenário 





Fim 

 

 

 

Muito obrigado! 


