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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de investigar o papel do jurista na técnica de computação 
Análise de Sentimentos. Como se sabe, o universo jurídico vem enfrentando uma revolução 
tecnológica e há receio de que a inteligência artificial irá substituir o trabalho do jurista. O 
trabalho aponta em outro sentido e defende que as ferramentas são construídas por juristas para 
auxiliar juristas em ganho de eficiência, precisão e celeridade. Com base nisso, o trabalho foi 
realizado amparado na participação do discente no grupo de pesquisa de Direito e Tecnologia 
da Universidade de Brasília e na realização da etapa chamada de rotulação da base de dados. 
Essa etapa é um dos passos necessários para a construção de um pesquisador de jurisprudência 
com filtro na polaridade da decisão. Por fim, a base de dados foi construída com certidões de 
julgamento das Reclamações constitucionais ao Supremo Tribunal Federal.   

Palavras-chave: Análise de Sentimentos. Processamento de Linguagem Natural. Tecnologia e 
Direito. Supremo Tribunal Federal. 

      

      

 
      

 
      

 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 
  



	

	

ABSTRACT 

The present work has the objective of investigating the jurist’s role in computation technique 
called Sentiment Analysis. As we all know, the legal universe is facing technological revolution 
and there is a fear that artificial intelligence will replace the work of the jurist. The paper points 
in another direction and argues that tools are built by lawyers to assist lawyers in gaining 
efficiency, accuracy and speed. Based on this, the work was supported by the participation of 
the student in the Research Group of Law and Technology of the University of Brasilia and in 
the accomplishment of the stage called the labeling of the database. This is one of the necessary 
steps to build a researcher of jurisprudence with filter in the polarity the decision. Finally, the 
labeled database was constructed with certificates of judgment of the Constitutional complaints 
to the Federal Supreme Court.  	

 

Keywords: Sentiment Analysis. Natural Language Processing. Law and Technology. Brazilian 
Federal Supreme Court.  
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INTRODUÇÃO	

Nos últimos anos, o Judiciário brasileiro vem enfrentando um grande desafio, que é o 

de lidar com uma quantidade cada vez maior de processos. Para enfrentar esse desafio, umas 

das alternativas propostas é o uso de tecnologia como ferramenta para aumento de eficiência e 

ganho de celeridade no trâmite processual.  

Ao se falar em uso de tecnologia, o termo que vem a mente é sempre “Inteligência 

Artificial” por ser um termo amplamente divulgado. Mas o que seria Inteligência Artificial? 

Inteligência Artificial é capacidade de uma máquina simular a inteligência humana. O 

importante desse conceito é entender que dele se desdobram diversas áreas, que serão referidas 

neste trabalho, como: análise de sentimentos, processamento de linguagem natural, machine 

learning, entre outros. 

Do ponto de vista do universo jurídico, o uso de tecnologia como instrumento tem 

como finalidade substituir as atividades mecânicas realizadas atualmente por seres humanos 

por ferramentas tecnológicas que executem essas atividades com maior precisão e velocidade. 

Dessa forma, o capital humano antes investido em tarefas mecânicas, poderá ser usufruído em 

atividades que exijam criatividade, pensamento abstrato e juízos morais complexos. 

Nessa linha, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a técnica de computação 

chamada análise de sentimento e demonstrar qual é o papel do jurista no dia a dia da construção 

de uma ferramenta tecnológica voltada para o universo jurídico. Para isso dividiu-se o presente 

trabalho em três capítulos. 

O primeiro capítulo traz um panorama do Judiciário brasileiro e apresenta seus 

números para que o leitor entenda a dimensão do desafio em aumentar a celeridade e efetividade 

da prestação jurisdicional. Além disso, traz também exemplos já conhecidos de uso de 

inteligência artificial no poder Judiciário (STF e STJ) e no Tribunal de Contas da União. 

Em seguida, o segundo capítulo apresenta a Análise de Sentimentos, suas aplicações e 

o passo a passo na construção de uma ferramenta baseada nessa técnica. Para tanto, são 

trabalhados conceitos, dados exemplos e exploradas formas de aprendizagem de máquina. 

Por fim, o terceiro capítulo descreve a jornada do discente como membro do Grupo de 

Pesquisa de Direito e Tecnologia da Universidade de Brasília e seu papel na construção de um 
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pesquisador de jurisprudência para o sistema interno do Supremo Tribunal Federal que tenha 

como filtro a polaridade da decisão proferida. Mais especificamente, o capítulo trata dos 

desafios individuais do discente e dos desafios do grupo de pesquisadores do Direito que 

ficaram responsáveis pela rotulação da base de dados de certidões de julgamento do STF. 
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1 PANORAMA 

O Poder Judiciário Brasileiro vem enfrentando nas últimas décadas um grande desafio: 

como oferecer resposta a uma quantidade cada vez maior de demandas judiciais em tempo hábil 

para que haja uma efetiva prestação jurisdicional. Com efeito, diversos esforços foram 

realizados com o intuito de dar celeridade à prestação jurisdicional, como a Reforma do 

Judiciário, a informatização e o Novo Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, desde de 2005 é elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça o relatório 

“Justiça em Números”1, que tem como objetivo dar transparência e publicidade às informações 

relativas à atuação do Poder Judiciário. Para isso, são apresentados diversos dados, tais como: 

estrutura do poder Judiciário, quantidade de magistrados, quantidade de servidores, índice de 

produtividade dos magistrados, índice de produtividade dos servidores, valores gastos com 

pessoal, índice de recorribilidade nos diversos graus de jurisdição, entre outros. 

É por meio desse relatório que se analisa o panorama do Judiciário Brasileiro e se 

questiona que soluções devem ser adotadas para aumentar a sua eficiência. São com esses dados 

que se consegue ver a situação real da atividade jurisdicional, com todos os seus números, toda 

a complexidade que envolve gerir um dos três poderes da república de um dos maiores países 

do mundo. 

1.1 Quantidade de processos 

No que se refere à quantidade de processos, o relatório Justiça em Números2 vem para 

nos mostrar a dimensão do desafio que é dar a efetiva prestação jurisdicional no Brasil, 

conforme figura 45 do documento. 

																																																													
1	CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano-base 2017. Brasília, 2018. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf . Acesso 
em: 16 jun. 2019. 
2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano-base 2017. Brasília, 2018. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf . Acesso 
em: 16 jun. 2019.	
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Em 2017, o Poder Judiciário finalizou o ano com 80,1 milhões de processos em 

tramitação e durante o ano ingressaram 29,1 milhões. Foram baixados 31 milhões de processos 

e ao contrário do que possa parecer, ainda assim, não houve redução do acervo haja vista a 

possibilidade desses processos retornarem a tramitação em razão de anulação de sentenças, 

mudança da classe processual, questões de competência entre outros. 

Apesar de não ter havido a redução o acervo, é interessante notar que houve um 

aumento na razão de 5,2% dos casos solucionados e uma redução de 1% na quantidade de novos 

processos. 

1.2 Indicador de informatização 

Para o presente trabalho, dos números dispostos no relatório Justiça em Números, o 

que apresenta maior relevância é o indicador de informatização. Isso se dá porque apenas com 

a informatização dos processos, é possível a realização da maioria das técnicas de 

Processamento de Linguagem Natural, como é o caso da Análise de Sentimento.  

Em 2006, com a Lei 11.419/063, iniciou-se o processo de informatização do Judiciário 

Brasileiro, que se espalhou aos poucos pelos diferentes órgãos, cada órgão buscando se adequar 

																																																													
3	BRASIL. Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera 
a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. Brasília, 2006. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm. Acesso em: 16 jun. 
2019.	
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à nova era em que os computadores substituiriam o papel. Com a Reforma do Judiciário e a 

criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enfim, estabeleceu-se quem seria o grande 

impulsionador dessa mudança.  

Em 2013, com a Resolução 185 do CNJ4, foi criado o PJe (processo judicial eletrônico) 

e, apesar da possibilidade da utilização de outros sistemas por parte dos órgãos judiciais, se vê 

uma grande adesão ao sistema. Ainda, para as unidades judiciárias que optaram por utilizar seu 

próprio sistema, a Resolução 185 serviu como incentivo para que desenvolvessem suas próprias 

soluções tecnológicas.  

Como consequência desse movimento iniciado em 2006 e que veio ganhando força 

durante os anos, especialmente com a Resolução 185/CNJ, houve uma evolução grandiosa nos 

números referentes à informatização.  

Em 2013, apenas 30,4% dos processos eram autuados eletronicamente. Em 2017, esse 

número atingiu o patamar de 79,7%, isto significa que dos novos processos que ingressaram 

em 2017, 20,7 milhões foram feitos eletronicamente. 

Mais interessante ainda é observar a figura 685, que expressa o percentual de casos 

novos eletrônicos em 2017 segundo as unidades judiciárias: 

																																																													
4 BRASIL. Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013. Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 
como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua 
implementação e funcionamento. Brasília, 2013. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-
adm?documento=2492. Acesso em: 16 jun. 2019. 
5 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano-base 2017. Brasília, 2018. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf . Acesso 
em: 16 jun. 2019.	
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Merece destaque a Justiça do Trabalho, que conforme se observa, tem índices girando 

em torno de 99% em quase todas as unidades judiciárias vinculadas e 100% de informatização 

em seu Tribunal Superior, o TST.6 

Os números referentes à informatização e ao avanço na produtividade, tanto de 

magistrados, quanto de servidores, nos mostra que o Judiciário está agindo e buscando formas 

de lidar com a grande quantidade de processos que ingressam em sua máquina diariamente. 

Além desses esforços, já se encontram alguns exemplos de utilização de tecnologias baseadas 

no processamento de linguagem natural para auxiliar o ganho de produtividade. São esses 

exemplos que trabalharemos a seguir. 

1.3 Iniciativas com uso de tecnologia 

O uso de tecnologia como ferramenta para a prestação jurisdicional não é novidade, 

haja vista os primeiros esforços direcionados em 2006 no sentido de informatizar o Poder 

Judiciário. Ocorre que com a explosão nos últimos anos de temas ligados à inteligência artificial 

e o avanço na capacidade das técnicas relativas ao processamento de linguagem natural, se 

passou a vislumbrar a possibilidade dessas técnicas passarem a fazer parte do dia a dia do 

mundo jurídico.  

O avanço da tecnologia no mundo jurídico é amplo, vai desde o uso para a 

incrementação dos processos internos das unidades judiciárias do país com consequente 

aumento da eficiência, ao uso no mundo da advocacia privada como técnica para lidar com 

assuntos repetitivos e que podem ser realizados por máquinas ao invés do dispêndio de potencial 

humano. 

Em 2018, foi realizado em Brasília, o II Congresso Internacional de Direito, Governo 

e Tecnologia, oportunidade na qual foi lançado o livro “Tecnologia Jurídica & Direito Digital”7,  

que é um compilado de vários artigos que tratam do tema tecnologia e Direito. Na obra, são 

																																																													
6 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018: ano-base 2017. Brasília, 2018. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf . Acesso 
em: 16 jun. 2019. 
7 FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). Tecnologia 
jurídica & direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018.  
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exploradas algumas das iniciativas já em execução no Judiciário Brasileiro e que serão 

abordadas a seguir. 

1.3.1 VICTOR 

O projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado VICTOR tem como objetivo a 

classificação dos processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal de acordo com o seu 

pertencimento ou não aos temos já decididos em sede de repercussão geral. Para isso, o 

desenvolvimento conta com uma equipe multidisciplinar, com integrantes da Faculdade de 

Direito, Departamento de Ciência da Computação e Grupo de Pesquisa em Aprendizado de 

Máquina, todos da Universidade de Brasília. 

A solução tecnológica para a classificação desses processos é realizada à luz do 

Processamento de Linguagem Natural e envolve uma série de etapas, tais como: (i) criação de 

um conjunto verdade (ii) análise exploratória sobre o conjunto de dados e (iii) arquiteturação 

de modelos de aprendizado de máquina para a classificação das peças. Essas etapas são 

recheadas de desafios, que precisam ser solucionados pelo trabalho conjunto dos pesquisadores 

e do corpo técnico do STF.8 

Os resultados apresentados até o momento são promissores e o projeto encontra-se em 

fase de implementação com a acurácia, conceito que mede a precisão da classificação, girando 

acima de 93%. 

1.3.2 Inteligência artificial no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

O Superior Tribunal de Justiça recebe anualmente cerca de 330.000 processos. Como 

é de se esperar, há um dispêndio enorme de recursos humanos para que esses processos 

cheguem aos gabinetes dos Ministros preparados para serem analisados e julgados.  

A partir do momento em que um processo entra no STJ, pode-se falar em duas etapas 

de preparação anteriores à chegada aos gabinetes: (i) extração dos metadados do processo, i.e, 

informações como o nome das partes, dos advogados e a classificação do processo (ii) triagem, 

																																																													
8 SILVA, Nilton Correia da. Notas iniciais sobre a evolução dos algoritmos do VICTOR: o primeiro projeto de 
inteligência artificial em supremas cortes do mundo. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; 
CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso Internacional 
de Direito, Governo e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 89-94. 
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que é análise dos requisitos de admissibilidade, tais como a tempestividade e o exaurimento de 

instância.9 

À luz dos exemplos já citados anteriormente no bojo deste trabalho, espero que o leitor 

já vislumbre a utilização de técnicas de inteligência artificial que possibilitem a realização 

dessas etapas de preparação.  

Foi com o objetivo de realizar essas etapas que a equipe do STJ decidiu atacar dois 

problemas que se inserem nessas etapas, a classificação dos processos segundo a tabela única 

de assuntos do CNJ e a extração automática dos dispositivos legais apontados como violados.10  

Como resultado dessa jornada, em relação à classificação segundo a tabela única de 

assuntos do CNJ, obteve-se uma acurácia de 86%. Em relação ao segundo objetivo, a solução 

ainda se encontra em fase de desenvolvimento. 

1.3.3 Inteligência artificial no Tribunal de Contas da União (TCU) 

O Tribunal de Contas da União, por disposição constitucional, tem como objetivo 

auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União. 

Para isso, há uma série de procedimentos internos e um amplo rol de questões que desaguam 

no TCU para serem solucionadas em processos administrativos.  

Por essa razão, por iniciativa dos próprios servidores, à partir de 2015, começaram a 

ser desenvolvidas uma série de soluções baseadas no uso de Inteligência Artificial com o 

objetivo de: (i) classificação das deliberações (ii) reconhecimento das entidades mencionadas 

em documentos (iii) detecção de erros materiais em acórdãos.11  

																																																													
9MUNIZ, Montgomery Wellington; CARVALHO, Rodrigo Almeida de; MARTINS, Amilar Domingos Moreira. 
Inteligência artificial no Superior Tribunal de Justiça: primeiros passos. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de 
Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso 
Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 101-107 
10 MUNIZ, Montgomery Wellington; CARVALHO, Rodrigo Almeida de; MARTINS, Amilar Domingos Moreira. 
Inteligência artificial no Superior Tribunal de Justiça: primeiros passos. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de 
Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso 
Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 101-107	
11	FELISDÓRIO, Rodrigo César Santos; SILVA, Luís André Dutra e. Inteligência artificial como ativo 
estratégico para a Administração Pública. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; CARVALHO, Angelo 
Gamba Prata de (Coord.). Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo 
e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 95-100	
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Essas aplicações, que se utilizam de processamento de linguagem natural, deep 

learning, entre outras técnicas, são vistas pelo TCU como um ativo estratégico na busca pela 

atingimento de patamares elevados de eficiência na Administração Pública. 

Os exemplos citados de uso de técnicas de inteligência artificial no âmbito da 

administração pública (STF, STJ e TCU) para a maximização dos recursos são fundamentais 

para a realização da efetiva prestação jurisdicional diante da massiva quantidade de processos 

e da complexidade decorrente desses números.  

No próximo capítulo, será apresentada a técnica de Análise de Sentimento, que se 

insere dentro do processamento de linguagem natural, e tem como objetivo ser mais uma 

ferramenta no avanço do uso das técnicas de computação na Administração Pública. 
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2 ANÁLISE DE SENTIMENTO 

Análise de sentimento é o campo de estudo que analisa as opiniões, sentimentos, 

avaliações, atitudes e emoções diante de entidades, como produtos, serviços, organizações, 

pessoas, eventos e seus atributos.12  

Sua finalidade é decifrar em um conteúdo textual a polaridade da informação ali 

contida, i.e, se é negativa, positiva ou neutra.13 Para atingir esse objetivo, são usados conceitos 

de mineração de dados, aprendizado de máquina, linguística, processamento de linguagem 

natural e análise textual.14 

2.1 Aplicações 

Opiniões são centrais para quase todas as atividades humanas porque elas influenciam 

o nosso comportamento.15 No entanto, a forma de se obter opiniões sempre foi limitada por 

uma questão lógica, quem quisesse uma opinião teria que recebê-la de emissor por emissor e 

ainda julgar a relevância daquela opinião. 

As aplicações baseadas em análise de sentimentos possuem como elemento central a 

possibilidade da mensuração em grande escala das opiniões de diversos emissores sobre uma 

mesma entidade. Dessa forma, ao invés de buscar emissor por emissor, o embasamento para a 

tomada de decisões passa a ser realizado pela análise da opinião de um grupo em grande escala. 

As aplicações na vida real são diversas e especialmente as voltadas para o mercado 

evoluíram muito nos últimos anos. Esse avanço se dá em razão do boom da internet e o 

consequente aumento estratosférico de informações na rede contendo opiniões sobre os mais 

diversos produtos, serviços e instituições.  

Do ponto de vista do mercado, a possibilidade de se avaliar a opinião dos 

consumidores é fundamental para a condução dos negócios e na tomada de decisões 

estratégicas. Alguns exemplos de aplicações para o mercado são: monitoramento de mídia 

																																																													
12 LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 7. 
13 LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 7.	
14	SILVA, Nadia Felix Felipe da. Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais. 2016. 
Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 	
15	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 8.	
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social, monitoramento da marca, voz do cliente (Voice of Customer - VOC), análise de 

produtos, pesquisa e análise de marketing e voz do empregado (Voice of employee/workforce 

analytics).16 

Na política, também houve o crescimento das aplicações de análise de sentimentos 

para a mensuração da satisfação dos eleitores em relação aos seus representantes, bem como 

dos partidos políticos. Já há aplicações, baseadas nas opiniões emitidas no Twitter, que avaliam 

de um dia para o outro qual foi a reação da população em relação às ações dos agentes 

políticos.17 

2.2 Conceitos 

A criação de conceitos é fundamental para que se estruture um problema. É por meio 

dessas abstrações que se pensa sobre um problema e se interliga todos os sub-problemas 

decorrentes da questão inicial. Portanto, o objetivo da criação dos conceitos é a construção 

abstrata de uma estrutura que represente a complexa e intimidante linguagem natural não 

estruturada.18 

O conceito de opinião é a base para a análise de sentimento por ser seu objeto. Se 

pretende-se analisar uma opinião, inicialmente é preciso que se entenda do que é constituída 

uma opinião. Nesse sentido, Liu apresenta o conceito de opinião baseado em cinco esferas: 

1. Entidade: é um produto, serviço, tópico, problema, pessoa, organização ou evento. 

Formado por uma série de sub-partes e seus atributos (sentimento em relação a esses 

aspectos).19 

2. Aspectos da entidade: sub-partes da entidade. 

3. Sentimento: pode ter como alvo os aspectos ou a entidade, nesse caso sendo 

chamada de sentimento geral. Pode ser expresso como positivo, negativo ou neutro 

ou então em uma gradação de força/intensidade.20 

4. Emissor: quem emite a opinião. 

																																																													
16 Sentiment Analysis: nearly everything you need to know. Disponível em: https://monkeylearn.com/sentiment-
analysis/#sentiment-analysis-lexicons. Acesso em: 16 jun. 2019. 
17	Disponível em: http://www.levels.guru/. Acesso em. 27 maio 2019.	
18	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 16.	
19	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 18.	
20	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 20.	
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5. Tempo: quando foi emitida a opinião. 

2.3 Níveis de análise 

Dentro da análise de sentimento há diferentes níveis de análise de acordo com a 

granularidade pretendida, isto é, em quantas partes menores um texto é subdividido para sua 

análise. Nesse sentido, teremos: 

2.3.1 A nível do documento 

Para Pang, Lee, Vaithyanathan e Turney, a tarefa nesse nível é classificar se a opinião 

contida em um documento como um todo é positiva ou negativa.21  

Um exemplo desse nível de análise seria a identificação da polaridade de uma certidão 

de julgamento como um todo, indicando assim se ela seria positiva ou negativa, apenas. Dada 

a complexidade da vida real, esse nível de granularidade dificilmente encontra aplicações na 

vida real. 

2.3.2 A nível da frase 

Nesse nível de granularidade, a análise se estende a cada frase de um documento e 

identifica se a opinião foi positiva, negativa ou neutra - o que geralmente significa que é uma 

frase sem opinião.22 Para esse nível de análise, se faz necessária a distinção entre frases que 

apresentam informações fáticas (frases objetivas) de frases que contenham subjetividade e 

expressem opiniões ou pontos de vista.23  

Um exemplo seria a análise da seguinte certidão de julgamento:  

Frase 01: O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, 
conheceu dos embargos de declaração [...], por unanimidade, deu parcial 
provimento, nos termos do voto do Relator. Frase 02: Ausentes, 
justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente), em 
representação do Tribunal no exterior, o Senhor Ministro Celso de Mello e a 

																																																													
21	LEE, PANG e VAITHYANATHAN (2002); TURNEY (2002) apud LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion 
Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 10.	
22	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 11.	
23	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 11.	
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Senhora Ministra Ellen Gracie. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro 
Cezar Peluso (Vice-Presidente). Plenário, 16.04.2009. 

Nesse caso, temos a frase 01 dotada de subjetividade e sentimento positivo, uma vez 

que foram conhecidos os embargos e dado parcial provimento. Já a frase 02 seria uma frase 

com conteúdo meramente fático e, portanto, neutra. Nesse exemplo, ficam claras as limitações 

desse nível de análise baseado nas frases uma vez que situações como a distinção entre juízo de 

conhecimento e de mérito não ficam claras e ainda, não se diferencia o conhecimento do parcial 

provimento, apenas se entende que a frase é positiva. 

2.3.3 A nível das diferentes entidades e aspectos 

Conforme dito acima, a análise de sentimento realizada a nível do documento e a nível 

das frases possuem limitações na vida real por terem uma granularidade muito baixa e por isso 

não refletirem a complexidade do estudo das opiniões. 

Por essa razão, a análise a nível das diferentes entidades e aspectos tem como ponto 

central a opinião e seus elementos, i.e, é baseada na ideia de que uma opinião é composta de 

sentimento e alvo (entidade a qual a opinião é direcionada). Uma opinião sem a identificação 

de seu alvo não tem aplicação prática.24 

Seguindo no exemplo anterior, citado acima, temos: (i) como entidade, os embargos 

de declaração e (ii) como aspectos implícitos dessa entidade os juízos de admissibilidade e 

mérito. Na frase há duas sentenças que indicam opinião (dotadas de subjetividade), tanto 

“conheceu dos embargos de declaração”, como “deu parcial provimento”, cada uma dessas 

opiniões tem um alvo específico, sendo o conhecimento referente ao aspecto do juízo de 

admissibilidade e o parcial provimento referente ao juízo de mérito. As opiniões são conhecidas 

como atributos, que podem se referir tanto às entidades, quanto aos aspectos. 

Baseado nesse nível de análise, é possível a produção de um sumário estruturado de 

opiniões/atributos referentes a entidades e seus aspectos, processo que transforma dados não 

estruturados em dados estruturados. Esses dados estruturados podem ser utilizados nos mais 

diversos tipos de análises quantitativas e qualitativas.25 

																																																													
24	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 11.	
25	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 11.	
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2.4 Tarefas da Análise de Sentimento 

Segundo Liu, o objetivo da análise de sentimentos é, dado um documento, descobrir 

todas as cinco esferas que formam a opinião.26 Desse objetivo, decorrem seis tarefas:27 

1. 1ª tarefa: Extrair todas as expressões que indicam entidades no documento e agrupar 

em clusters as expressões consideradas sinônimas.  

2. 2ª tarefa: Extrair todas as expressões que indicam aspectos das entidades 

identificadas na etapa anterior e as agrupar em clusters para aquelas que forem 

sinônimo 

3. 3ª tarefa: Extrair o emissor das opiniões e os agrupar em clusters para aqueles que 

forem sinônimos. 

4. 4ª tarefa: Extrair o momento em que as opiniões foram emitidas. 

5. 5ª tarefa: Determinar se uma opinião em determinado aspecto da entidade é 

positivo, negativo ou neutro. 

6. 6ª tarefa: Produzir um sumário identificando cada opinião e suas cinco esferas, de 

acordo com o extraído das etapas anteriores. 

Seguindo no exemplo da certidão de julgamento citada anteriormente, teríamos que: 

"Frase 01: O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco 
Aurélio, conheceu dos embargos de declaração [...], por unanimidade, deu 
parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Frase 02: Ausentes, 
justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente), em 
representação do Tribunal no exterior, o Senhor Ministro Celso de Mello e a 
Senhora Ministra Ellen Gracie. Frase 03: Presidiu o julgamento o Senhor 
Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente). Frase 04: Plenário, 16.04.2009."  

A 1ª tarefa deve extrair as entidades presentes, nesse caso há apenas os “Embargos de 

Declaração”. A 2ª tarefa deve extrair os aspectos que tratam da entidade identificada, o que 

nesse caso está implícito, já que se pressupõem os “juízo de admissibilidade” e “juízo de 

mérito” em razão das opiniões emitidas. A 3ª tarefa deve identificar o emissor da opinião, que 

nesse caso será “O Tribunal”. A 4ª tarefa deve identificar quando a opinião foi emitida, que 

nesse caso é em “16.04.2009”. A 5ª tarefa deve identificar que a frase 01 contém sentimentos 

positivos em relação ao juízo de admissibilidade (“conheceu”) e ao juízo de mérito (“deu parcial 

																																																													
26	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 21.	
27	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 23.	
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provimento”). A 6ª tarefa deve produzir um sumário com as informações obtidas nas etapas 

anteriores da seguinte forma: 

(Embargos_de_declaração, juízo_de_conhecimento, positivo, o_Tribunal, 

16_04_2009) 

(Embargos_de_declaração, juízo_de_mérito, positivo, o_Tribunal, 

16_04_2009) 

2.5 Métodos de Aprendizagem 

Superados os conceitos básicos, surge a questão de como colocar em prática a análise 

de sentimentos. A técnica de análise de sentimento se insere dentro do processamento de 

linguagem natural (PLN), isso significa que a partir de um texto deve-se identificar a polaridade 

da opinião ali contida de forma automática. Essa identificação de forma automática é baseada 

na aprendizagem da máquina para que consiga identificar os elementos de um dado documento 

textual. 

Essa aprendizagem é fundamentada na criação de dois recursos importantes, os léxicos 

e os datasets, que representam todo o conhecimento que será aprendido pela máquina. Esses 

recursos são repositórios de unidades textuais rotuladas, i.e, em um léxico ou um dataset há 

uma série de unidades textuais que são rotuladas segundo os critérios, positivo, negativo, neutro 

ou outros, de acordo com a finalidade desejada.28 

Para que a máquina aprenda, são usados três métodos de aprendizagem de máquina 

segundo o recurso utilizado, são eles: supervisionado, baseado em um léxico e híbrido. Cada 

um desses métodos possui suas próprias peculiaridades, que serão tratadas a seguir. 

2.5.1 Baseado no léxico 

A metodologia baseada no léxico envolve a criação de uma lista com unidades textuais 

curtas, como palavras, frases e expressões idiomáticas rotuladas com base nos critérios clássicos 

																																																													
28 JOSHI, Aditya; BHATTACHARYYA, Pushpak; AHIRE, Sagar. Sentiment Resources: Lexicons and Datasets. 
A Practical Guide to Sentiment Analysis, Suíça, v. 5, p. 85-106, 2017. 
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- positivo, negativo e neutro -, ou então em critérios que mensurem a intensidade da polaridade 

das unidades textuais analisadas. 

Para determinar a polaridade da unidade textual, além do léxico é preciso incluir no 

processo a criação de diagramas que representem as unidades textuais de acordo com suas 

relações sintáticas para que se conheça o sentimento em relação a cada aspecto da unidade. 

Ainda, é preciso lidar com os alternadores de sentimento, as orações coordenadas adversativas 

e várias outras construções que alteram a polaridade das unidades textuais.29 

Em Ding, Liu e Yu, 2008, é apresentado o passo a passo da metodologia baseada no 

léxico:30 

I. Rotular as unidades textuais segundo o sentimento identificado: nesse processo, 

as palavras ou frases que forem identificadas como positivas recebem o score +1 

e as negativas -1. 

II. Aplicar os alternadores de sentimento: os alternadores são palavras que mudam a 

polaridade da frase, como “nunca” e “ninguém”. Por exemplo, na frase “Ninguém 

gosta de política”, apesar de gostar ser um termo com sentimento original positivo, 

o conteúdo da frase é negativo em razão do termo ninguém. 

III. Lidar com as orações coordenadas adversativas: esse tipo de oração transmite uma 

ideia de oposição à oração anterior e por isso pode alterar a polaridade da unidade 

textual. 

IV. Determinar a polaridade da opinião em relação aos diferentes aspectos da unidade 

textual. 

Por fim, a esta altura já deve estar claro que unidades textuais que indiquem polaridade, 

tanto negativa, quanto positiva, são fundamentais para a análise de sentimentos. Por essa razão, 

surge a questão de como compilar listas de palavras que possam ser úteis nessa tarefa. 

																																																													
29	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 60.	
30	DING,	LIU	e	YU	(2008)	apud	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 
2012. p. 60.	
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Há três abordagens principais para a criação dessas listas: (i) manual (ii) baseada em 

dicionário e (iii) baseada em um corpus. As abordagens (ii) e (iii) são realizadas de forma 

automatizada da seguinte forma:31 

(ii) a realizada com base no dicionário parte da ideia de que os dicionários 

normalmente são organizados com indicações dos sinônimos e antônimos das 

palavras ali contidas. Por essa razão, nessa abordagem são utilizadas seed 

sentiment words como palavras iniciais para que, baseado na identificação de 

sinônimos e antônimos nos dicionários, se chegue a uma lista mais completa de 

palavras já com seus sentimentos. A busca pelas palavras decorrentes da 

originária é feito por bots.32  

(iii) a realizada com base em um corpus específico é utilizada para partir de um 

léxico de uso amplo para o uso em um domínio específico. Essa tarefa é 

fundamental uma vez que há domínios, como o jurídico, que possuem um léxico 

bem particular e as palavras e expressões utilizadas só possuem valor dentro do 

contexto específico da linguagem jurídica. Além disso, mudar de domínio pode 

gerar a alteração da polaridade da unidade textual.33  

2.5.2 Supervisionado 

A metodologia supervisionada é aquela que faz o uso de um algoritmo de 

aprendizagem de máquina com a necessidade de uma base de treinamento previamente rotulada 

por um especialista de domínio.34 Para a realização dessa metodologia, é necessária uma 

sequência de passos:35  

1. Seleção de um conjunto de unidades textuais mais longas, como tweets, 

comentários em sites ou certidões de julgamentos. 

2. Rotulação dessa base de dados por um especialista de domínio; 

																																																													
31	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 90.	
32	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 91.	
33	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 95.	
34	SILVA, Nadia Felix Felipe da. Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais. 2016. 
Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. p. 11.	
35	SILVA, Nadia Felix Felipe da. Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais. 2016. 
Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. p. 17.	
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3. Pré-processamento das unidades textuais. Exemplos: remoção da pontuação, 

remoção de letras repetidas e remoção de links. 

4. Transformação dessas unidades textuais rotuladas em um modelo de representação 

baseado em Bag-of-Words (BoW)36, que servirá como input no algoritmo de 

aprendizagem. 

5. Utilização do BoW como input para o treinamento do algoritmo de aprendizagem. 

Uma vez que o algoritmo esteja treinado, ele poderá ser usado para a classificação de 

novas unidades textuais daquele domínio específico. Como a metodologia está ancorada em 

uma base de treinamento, quanto maior essa base, maior será a acurácia do algoritmo preditivo. 

Os algoritmos utilizados nessa abordagem são chamados de classificadores e os 

clássicos são: Naive Bayes (NB), Maxima Entropia (MaxEnt), Support Vector Machine (SVM), 

Multinomial Naive Bayes (MNB), Regrassão Logística (RL) e Conditional Random Field 

(CRF).37 

Cada classificador responde melhor a um diferente tipo de problema ou conjunto de 

dados e por essa razão em alguns momentos é necessário que se utilize mais de um algoritmo 

para chegar ao melhor resultado. Esse método, em que se utiliza mais de um classificador, é 

chamado de agregador de classificadores. A ideia é que a união desses classificadores melhore 

a eficácia do sistema e traga respostas complementares.38 

2.5.3 Híbrido 

A metodologia híbrida, como o próprio nome já diz, vai se utilizar tanto da criação de 

um léxico, como de um conjunto de treinamento como entrada para um classificador. Esse 

																																																													
36 “The first step in a machine learning text classifier is to transform the text into a numerical representation, 
usually a vector. Usually, each component of the vector represents the frequency of a word or expression in a 
predefined dictionary (e.g. a lexicon of polarized words). This process is known as feature extraction or text 
vectorization and the classical approach has been bag-of-words or bag-of-ngrams with their frequency.” Sentiment 
Analysis: nearly everything you need to know. Disponível em: https://monkeylearn.com/sentiment-
analysis/#sentiment-analysis-lexicons. Acesso em: 27 maio 2019. 
37	SILVA, Nadia Felix Felipe da. Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais. 2016. 
Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. p. 19.	
38	SILVA, Nadia Felix Felipe da. Análise de sentimentos em textos curtos provenientes de redes sociais. 2016. 
Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. p. 24.	
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método é a união dos dois métodos vistos anteriormente e sua força está justamente em 

conseguir extrair o que há de melhor de cada um deles.  

Essa metodologia segue os mesmos passos da metodologia supervisionada: (i) seleção 

do conjunto de unidades textuais (ii) rotulação desse conjunto (iii) pré-processamento das 

unidades textuais (iv) transformação dessas unidades textuais em um modelo de representação, 

geralmente o BoW e (v) utilização do modelo de representação como entrada em um algoritmo 

de classificação.  

2.6 Opinion Summarization 

Para que a técnica da Análise de Sentimentos seja eficiente, é fundamental que os 

dados extraídos de documentos não estruturados se tornem dados estruturados como um 

sumário e assim torne viável a utilização desses dados como insumo para a tomada de decisões. 

Uma das abordagens utilizadas na análise a nível dos aspectos e entidades é basear a 

comunicação dos resultados nos elementos da opinião. Com efeito, há duas características 

principais nos sumários construídos para explanação dos resultados, eles possuem a dimensão 

qualitativa e a quantitativa.39 

A dimensão qualitativa é a que representa as esferas da opinião, ou seja, vai ser a parte 

do documento criado que vai conter: entidade, aspecto da entidade, sentimento, emissor e 

tempo. Já a dimensão quantitativa vai apresentar os resultados extraídos tornando claro qual é 

a quantidade de opinião favoráveis e desfavoráveis.40  

Um sumário que estruture os dados extraídos e atenda tanto à dimensão quantitativa 

como qualitativa é a base para todo tipo de análise. Um exemplo seria a análise da progressão 

da opinião de um determinado público sobre um produto em razão do tempo. Essa análise 

poderia responder perguntas como: os clientes de um determinado produto estão gostando mais 

do produto à medida que o tempo passa?41  

 
 

																																																													
39	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 103.	
40	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 103. 
41	LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Morgan & Claypool Publishers, 2012. p. 103.	
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3 ANÁLISE DE SENTIMENTO APLICADA AO DIREITO E A JORNADA DO GRUPO 

DE PESQUISA DE DIREITO E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

3.1 Problema atacado 

A análise de sentimentos, conforme já dito, é a técnica de processamento de linguagem 

natural que possibilita identificar, dado um documento textual, a polaridade dele. 

Compreendido esse conceito, surge a dúvida sobre quais seriam as suas aplicações ao universo 

jurídico. 

O problema atacado pelo grupo de Direito e Tecnologia da Universidade de Brasília42 

surgiu de um ato corriqueiro de todo profissional do Direito, a atividade de pesquisa 

jurisprudencial. Ao se debruçar sobre um caso, o jurista normalmente busca entender qual é 

posicionamento dos juízos sobre a questão discutida. Além disso, geralmente se busca 

jurisprudências favoráveis à sua tese para amparar o seu posicionamento.  

Dessa questão, surgiu a ideia de produzir um pesquisador de jurisprudência que 

conseguisse usar como filtro a polaridade da decisão, i.e, se favorável à tese pesquisada ou 

desfavorável. Quem pesquisa jurisprudência geralmente está interessado em um lado da história 

e o filtro baseado na polaridade das decisões visa facilitar esse trabalho43 tornando a pesquisa 

mais eficiente e direcionada ao interesse do usuário. 

Para a construção desse filtro, a Análise de Sentimentos se mostrou uma ferramenta 

adequada uma vez que se busca identificar em acórdãos a polaridade de suas decisões. Passou-

se então à construção da ferramenta, que contou com um grupo amplo de pesquisadores das 

mais diversas áreas, entre eles, profissionais do direito, engenheiros da computação e cientistas 

de dados. 

3.2 Papel do jurista 

																																																													
42 Grupo de Pesquisa Direito e Tecnologia. Universidade de Brasília. Disponível em: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/222881. Acesso em: 16 jun. 2019. 
43 COSTA, Henrique Araújo. Classificando decisões judiciais com inteligência artificial: primeira parte. 
Disponível em: https://henarcos.com.br/classificando-decisoes-judiciais-com-inteligencia-artificial-primeira-
parte/. Acesso em: 05 jun. 2019.	 
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A construção da ferramenta de Análise de Sentimentos, conforme explicado no 

capítulo 02 do presente trabalho, envolve uma série de tarefas a serem realizadas. O papel do 

jurista na construção dessa ferramenta é a de especialista do domínio jurídico, que é responsável 

pela construção da base de treinamento que será utilizado para a aprendizagem da máquina. 

É importante lembrar que a construção dessa base de treinamento é apenas uma das 

várias etapas que envolvem a construção de uma ferramenta como a pretendida e mais 

interessante ainda é notar quanto esforço é necessário para a realização apenas dessa etapa. 

3.3 Universo escolhido 

Como objeto da pesquisa, optou-se pelas decisões do Supremo Tribunal Federal 

referentes às classes processuais: mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e recurso 

extraordinário. Decidiu-se por não abarcar as outras classes processuais em razão da quantidade 

baixa de processos.  

Como os acórdãos são muito extensos e a polaridade das decisões já está abarcada nas 

certidões de julgamento, optou-se pela análise das certidões de cada julgado já que com menos 

complexidade é possível obter o resultado desejado. Por fim, a ferramenta pretendida busca 

melhorar o pesquisador de jurisprudência interno do STF. 

3.4 Passo a passo da preparação dos dados 

Inicialmente, tomada a decisão de seguir nos julgados do STF, foi necessária a criação 

de um programa de computador que baixasse os acórdãos e a partir desses dados estruturasse 

as informações contidas neles de acordo com um modelo relacional elaborado pelo grupo que 

indicasse o acórdão, classe processual, número e certidão de julgamento.44 

Essa fase, que parece simples, demanda um grande investimento de energia e 

comprometimento da equipe. As decisões tomadas nesse momento, especialmente as decisões 

dos juristas sobre quais dados extrair de cada acórdão é fundamental para que a ferramenta 

funcione. Caso haja uma falha na concepção do sistema do ponto de vista de quais dados extrair, 

																																																													
44 COSTA, Henrique Araújo. Classificando decisões judiciais com inteligência artificial: segunda parte. 
Disponível em: https://henarcos.com.br/classificando-decisoes-judiciais-com-inteligencia-artificial-segunda-
parte/. Acesso em: 05 jun. 2019.  
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o sistema pode não ter densidade suficiente para servir como base de treinamento para a 

aprendizagem de máquina. 

Uma vez que os dados foram extraídos e separados, é preciso que esses dados sejam 

disponibilizados em uma plataforma em que a equipe de profissionais do Direito tenham acesso 

para realizar a rotulação da base de dados. A rotulação é o processo no qual o especialista do 

domínio vai indicar, segundo os critérios estabelecidos pelo grupo de pesquisa, a polaridade das 

unidades textuais ali apresentadas. É nesse momento que se constrói a inteligência do sistema. 

Para que os profissionais do Direito possam realizar a rotulação da base de dados, é 

preciso que essa base esteja em uma plataforma de anotação em nuvem que possibilite o acesso 

simultâneo e que a partir daí possam discutir, em conjunto, a proposta de um modelo inicial de 

classificação de resultados dos acórdãos.  

Nesse momento se inicia uma discussão bem teórica e baseada tanto nos conceitos do 

Direito, quanto da Análise de Sentimentos. É preciso entender, do ponto vista processual, o que 

em um acórdão é relevante para determinar a polaridade da decisão. É preciso que se pense no 

trâmite processual, nas etapas do processo, nos tipos de decisão (admissibilidade e mérito) entre 

outros critérios. 

Após muita discussão, chegou-se a um modelo simples, que serviria como base para 

se pensar a inteligência do sistema, expresso no radial abaixo. 



	

	

32	

 

Segundo o radial, a análise se inicia a partir do juízo preliminar, que é classificado 

segundo o modo da decisão (maioria ou unânime) e o sentimento (positivo ou negativo). Se 

positivo, analisa-se o juízo de mérito, que também foi bipartido em modo da decisão (maioria 

ou unânime) e o sentimento (positivo ou negativo). Em relação ao juízo de mérito positivo, 

incluiu-se ainda a abrangência da decisão, se parcial ou total. 

Portanto, escolhido o universo das decisões do STF, baixados os acórdãos das classes 

processuais mais numerosas, extraídos os dados desses acórdãos segundo o modelo relacional 

elaborado pelo grupo, subida a base de dados para a plataforma de anotação em nuvem, 

indicados os dados em campos separados e decidido pelo ratio do radial acima, se inicia a 

rotulação da base de dados.  

Importante lembrar que além da base de dados rotulada, que serve como input para um 

modelo de aprendizagem de máquina supervisionado, optou-se também pela construção de um 
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léxico que sirva como base para um modelo de aprendizagem baseada no léxico. Essa decisão 

foi tomada em razão da praticidade de indicar as unidades textuais utilizadas nas certidões de 

julgamento para expressar sentimento já que ao analisar os critérios estabelecidos no radial, é 

possível concomitantemente indicar essas unidades textuais.45 

Por fim, a base de dados foi repartida entre os pesquisadores profissionais do Direito 

segundo a classe processual, tendo ficado sob minha responsabilidade a rotulação das 

Reclamações ao STF. Esse processo de rotulação gerou uma série de desafios que serão tratados 

abaixo. 

3.5 Rotulação da base de dados e construção do léxico 

A atividade de rotulação da base de dados e construção do léxico foram baseadas no 

radial acima e nos critérios que dele derivam. Naturalmente, à medida que fomos evoluindo na 

rotulação surgiram inúmeros desafios, que exigiram criatividade e muita discussão interna no 

grupo para avaliarmos cada decisão. 

A construção de uma base de dados rotulada por diversos especialistas no domínio, 

como é o caso, exige coordenação e comunicação para que se mantenha um padrão na rotulação. 

Por essa razão, divido os desafios nos que se referem ao grupo como um todo e foram comuns 

a todos os pesquisadores e os individuais, decorrentes da base de dados com recorte nas 

Reclamações. 

Para que se entenda as dúvidas surgidas no processo, é importante que se tenha em 

mente como na prática se faz a rotulação: 

																																																													
45 Essas unidades textuais foram chamadas em nosso modelo de dispositivo. São as palavras utilizadas na certidão 
de julgamento para indicar a polaridade do juízo, i.e, se favorável ou desfavorável. 
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Como se pode observar, há na primeira coluna a certidão de julgamento extraída do 

acórdão. As próximas colunas indicam os campos extraídos do radial: (i) modo da preliminar 

(ii) dispositivo da preliminar (iii) modo do mérito (iv) dispositivo do mérito e (v) abrangência 

do mérito. 

3.5.1 Desafios do grupo 

Do ponto de vista do grupo, o maior desafio é a comunicação interna para que se 

caminhe no mesmo sentido e mantenha-se um padrão na rotulação da base de dados. Como são 

classes de processos diferentes, cada recorte da base de dados apresenta suas peculiaridades, 

mas até a forma de se pensar essas peculiaridades precisam ser interligadas à visão macro do 

sistema. 

Além disso, por se tratar de uma atividade complexa e que se estende pelo tempo, é 

necessária a gestão do conhecimento do grupo, isso significa uma base de conhecimento 

online46 com informações sobre o processo da rotulação com acesso para todos os 

pesquisadores. Dessa forma, é possível que se concentre em um único lugar as soluções para os 

problemas e dúvidas inerentes à rotulação. 

																																																													
46 What's a knowledge base and why you need it. Disponível em: https://www.atlassian.com/it-
unplugged/knowledge-management/what-is-a-knowledge-base.  Acesso em: 05 jun. 2019. 
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Do ponto de vista sistêmico, essa foi a forma encontrada de concentrar as decisões 

tomadas pelo grupo para que à medida que cada pesquisador avançasse na rotulação pudesse ir 

consultando essa base de conhecimento online e dirimindo suas dúvidas. 

Nesse sentido, pode-se encontrar a base de dados de conhecimento do grupo no link: 

https://direitotec.freshdesk.com/support/home. 

Alguns casos postados como orientações gerais merecem destaque: 

1. Referencial: quando se busca indicar a polaridade de uma decisão é preciso que se 

estabeleça um referencial, ou seja, do ponto de vista de que parte processual uma 

decisão é favorável ou desfavorável. Para lidar com essa situação, optou-se por 

considerar que sempre que um o juízo preliminar possibilitar o julgamento do 

mérito, é considerado positivo. Já o mérito é favorável quanto atende à demanda do 

autor/recorrente.47 

2. Juízo preliminar implícito: por vezes se passa ao julgamento do mérito sem 

mencionar na certidão de julgamento qual foi o juízo preliminar, nesse caso, é 

implícito que o juízo preliminar é positivo uma vez que viabilizou o julgamento do 

mérito. Nessa situação, não há necessidade de rotulação do juízo preliminar uma 

vez que o modelo de dados a ser programado já resolve esse problema.48 

3. Condenações acessórias (honorários, multas, entre outros): mapear cada uma das 

condenações acessórias seria muito penoso do ponto de vista da granularidade 

exigida e não parece trazer muito valor nesse momento. Portanto, optou-se por 

desconsiderá-las.49 

4. Pedidos encadeados como questão de ordem e litisconsórcio: mesma situação 

anterior, em razão da granularidade exigida, optou-se por classificar apenas o 

sentimento do último pedido.50 

5. Juízo liminar: questiona-se em relação ao juízo liminar se deve-se identificar o 

sentimento do julgamento em relação ao juízo liminar ou se em relação a ele 

																																																													
47Disponível em: https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000362992-preliminar-e-
m%C3%A9rito. Acesso em: 05 jun 2019.  
48Disponível em: https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000362992-preliminar-e-
m%C3%A9rito Acesso em 05 jun 2019. 
49Disponível em: https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000363329-condenac%C3%B5es-
acess%C3%B3rias-honor%C3%A1rios-multas-etc-. Acesso em: 05 jun 2019. 
50Disponível em: https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000480519-pedidos-encadeados-
quest%C3%A3o-de-ordem-litiscons%C3%B3rcio-etc. Acesso em 05 jun 2019. 
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possibilitar ou não o juízo de mérito do pedido principal. Para os casos em que na 

certidão de julgamento há o juízo apenas da liminar, classifica-se a liminar, já que 

nesse caso a liminar se torna o objeto principal do julgamento.51 

6. Extinção do processo: no caso de extinção não há julgamento do mérito, portanto 

trata-se de decisão no bojo do juízo preliminar e como tal deve-se classificar.52 

7. Sucumbência recíproca: há a possibilidade de uma certidão de julgamento abarcar 

o julgamento de dois recursos simultâneos e antagônicos, cada um de uma das 

partes do processo. Nesse caso, optou-se por criar um marcador (r), que é o sinal de 

indica a existência de pedidos de partes distintas no julgamento. Sendo assim, um 

caso ordinário irá ter apenas um etiqueta, já o com sucumbência recíproca terá duas 

etiquetas em cada uma das colunas.53 

8. Rótulo aproximado vs. rótulo exato: no que se refere aos dispositivos, é necessário 

diferenciar, por exemplo, “majoritariamente” de “por maioria”? O ideal é que sim. 

Como há concomitante à rotulação da base de dados a criação do léxico, quanto 

maior for a variação das unidades textuais mapeadas que indiquem polaridade, 

melhor. Posteriormente, as unidades textuais sinônimas são agrupadas em 

clusters.54 

3.5.2 Desafios individuais 

A Reclamação, instrumento processual previsto no artigo 988 e seguintes do Código 

de Processo Civil de 2015, é a ferramenta pela qual se busca garantir a observância das decisões 

de determinado tribunal e sua competência. Portanto, no âmbito do STF, a reclamação é 

utilizada toda vez que haja decisões proferidas por outros órgãos julgadores que estejam indo 

de encontro ao entendimento firmado em súmula vinculante e decisão em controle concentrado 

de constitucionalidade. 

Entender essa ferramenta processual foi o primeiro passo para iniciar a rotulação da 

base de dados. Apenas partindo-se do conceito, entendendo o trâmite processual e suas 

																																																													
51 Disponível em: https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000480522-ju%C3%ADzo-
preliminar-vs-ju%C3%ADzo-liminar. Acesso em 05 jun 2019. 
52 Disponível em:  https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000433020-extinc%C3%A3o-
n%C3%A3o-tem-m%C3%A9rito. Acesso em 05 jun 2019. 
53 Disponível em: https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000355640-
sucumb%C3%AAncia-rec%C3%ADproca. Acesso em 05 jun 2019. 
54 Disponível em:  https://direitotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000480523-r%C3%B3tulo-
aproximado-vs-r%C3%B3tulo-exato. Acesso em 05 jun 2019. 
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peculiaridades, é possível fazer uma rotulação amparada nos conceitos jurídicos e que mantenha 

a inteligência do sistema. 

Em seguida, é preciso desenvolver a habilidade de manipular as ferramentas 

necessárias para a rotulação, que apesar de serem simples, necessitam de atenção. As 

ferramentas utilizadas foram o AirTable55, que é a ferramenta de colaboração online e armazena 

a base de dados, o Slack56, que é uma ferramenta de comunicação para times e o RAWgraphs57, 

que é uma plataforma para visualização de dados. 

Uma vez dominado o conceito da Reclamação e o uso das ferramentas, inicia-se a 

rotulação. Iniciada a rotulação, o trabalho foi realizado alternando entre sessões de 

preenchimento da base de dados e discussões com o resto do grupo, tanto online, quanto 

presenciais, sobre as decisões em relação à inteligência do sistema. Dessas decisões tomadas 

pelo grupo surgiu a já citada base online de conhecimento. 

Assim como houveram várias dúvidas do grupo, que ficaram registradas na base online 

de conhecimento, durante a rotulação das Reclamações houveram além dessas dúvidas, várias 

outras que foram surgindo no caminho e algumas serão tratadas abaixo: 

1. Mérito e conhecimento: assim que começamos a rotulação da base de dados, não 

havia distinção entre mérito e conhecimento. O objetivo era identificar se a certidão 

era positiva ou negativa, como um todo. Naturalmente, com o desenrolar da 

rotulação percebemos que não teria como manter essa simplificação e que seria 

necessário distinguir entre mérito e conhecimento. Dessa constatação surgiu o 

radial citado anteriormente. 

2. Colunas complementares para catalogar o dispositivo em sua dimensão de rito 

(preliminar/conversão/homologação/mérito) e de demanda (principal, incidente, 

recíproca e de ofício): ao iniciarmos a rotulação, nos deparamos tantas vezes com 

																																																													
55 Disponível em: https://airtable.com/. Acesso em: 08 jun. 2019.  
56 Disponível em: https://slack.com/intl/en-br/. Acesso em 08 jun. 2019. 
57 MAURI, M., ELLI, T., CAVIGLIA, G., UBOLDI, G., & AZZI, M. (2017). RAWGraphs: A Visualisation 
Platform to Create Open Outputs. In Proceedings of the 12th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter (p. 
28:1–28:5). New York, NY, USA: ACM. 	
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questões referentes às dimensões do rito e da demanda que optamos por criar 

colunas complementares e catalogá-las. 

 

3. Agravo Regimental e Embargos de Declaração: por força do Regimento Interno do 

STF, a Reclamação pode ser julgada monocraticamente58 pelo relator do processo. 

A ferramenta utilizada para a impugnação dessas decisões monocráticas, com o 

intuito de reformar a decisão, é o Agravo Interno, que era chamado de Agravo 

Regimental no Código de Processo Civil de 1973. Ao rotular a base de dados de 

Reclamação um ponto que chamou muita atenção foi a quantidade de processos que 

tratavam de Agravo Regimental ou de Embargos de Declaração convertidos em 

Agravo Regimental. Essa é uma situação interessante porque surge a dúvida de 

																																																													
58 “Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá: (Redação dada pela Emenda 
Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001) Art. 156, caput — 87 — i – avocar o conhecimento do processo em que 
se verifique usurpação de sua competência; ii – ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do 
recurso para ele interposto; iii – cassar decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à 
observância de sua jurisdição. Parágrafo único.O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for 
objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 13, de 25 de março de 
2004)”. BRASIL. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, de 27 de outubro de 1980. Este Regimento 
estabelece a composição e a competência dos órgãos do Supremo Tribunal Federal, regula o processo e o 
julgamento dos feitos que lhe são atribuídos pela Constituição da República e a disciplina dos seus serviços. 
Brasília, 1980. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_ER_51_web.old.pdf. Acesso em: 
16 jun. 2019. 



	

	

39	

como catalogar essas decisões uma vez que em muitos casos nem se chega ao 

efetivo juízo da Reclamação. Decidiu-se então catalogar as decisões da seguinte 

forma: mapeamos as decisões referentes à Reclamação e caso não tenha ocorrido 

juízo de mérito da Reclamação porque o Agravo Regimental obstou esse juízo, 

mapeamos a decisão referente ao Agravo. 

4. Erros de digitação na Certidão: como as certidões de julgamento são escritas por 

pessoas, em alguns casos há erros de digitação. A dúvida que surge dessa situação 

é se é preferível anotar no léxico as palavras escritas da forma errada, assim como 

está no documento, ou da forma como é possível saber que deveria ter sido escrita. 

Optamos por anotar os dispositivos de acordo com o que deveria ser. 

Posteriormente o programa de computador precisa ser construído com a habilidade 

de identificar erros de digitação e inferir como deveria ser a forma correta da escrita. 

3.5.3 Resultados 

O processo de rotulação da base de dados foi demorado e exigiu um esforço conjunto 

de toda a equipe de pesquisadores do Grupo Direito e Tecnologia da Universidade de Brasília. 

Em relação ao recorte de processos de Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, foram 

rotuladas 2.656 certidões de julgamento.  

O radial, que começou bem simples, evoluiu para conseguir lidar com a complexidade 

da realidade do trâmite processual da Reclamação. Ao final do processo, o radial estava com a 

seguinte forma: 
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Como se  pode ver, a análise do juízo preliminar ganhou mais camadas, assim como 

o do mérito. Essas camadas foram fundamentais por acreditarmos que elas aumentam a acurácia 

do sistema. Apenas com os testes da equipe de tecnologia será possível saber quanto cada 

avanço na granularidade de fato aumenta a acurácia. 

Em relação aos dispositivos catalogados, o sistema ganhou densidade à medida que 

avançamos no trabalho e ao final contava com mais de 50 dispositivos diferentes. Pode-se 

avaliar essa evolução pela imagem abaixo, que relaciona o rito, os dispositivos e o sentimento 

referente. 
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Ainda em relação ao dispositivo, é interessante notar em quantos processos cada 

dispositivo aparece e como na maior parte das certidões de julgamento analisadas, é negado o 

provimento, conforme se observa na imagem abaixo: 

 

As imagens acima demonstram qual é o resultado de se transformar dados não 

estruturados em dados estruturados. Esses dados servem como entrada nos sistemas de 

inteligência artificial e possibilitam que o computador aprenda com as bases de dados rotulados 

e o léxico criado.  

Por fim, importante ressaltar que a classe processual Reclamação é apenas uma das 

que foram atacadas pelo Grupo de Direito e Tecnologia da Universidade de Brasília. Apenas a 

união de todas as bases de dados e léxicos, em conjunto, são úteis para a criação de um 

pesquisador de jurisprudência com filtro na polaridade da decisão. Esse ponto demonstra a 

importância do grupo e de todos os pesquisadores envolvidos em cada uma das etapas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após longos meses de trabalho, inúmeras discussões, participação de vários 

integrantes do Grupo de Pesquisa, encerrou-se a etapa de preparação dos dados. Em seguida, 

com esses dados, inicia-se a etapa de aprendizado de máquina, que assim como a preparação 

dos dados, também exige esforço do grupo, criatividade e dedicação.59 

É interessante notar os desdobramentos de uma ideia simples: criar um pesquisador de 

jurisprudência com filtro na polaridade das decisões. Dessa ideia inicial, decidiu-se utilizar a 

análise de sentimentos para identificar a polaridade das decisões e para tanto, foi necessário o 

envolvimento de profissionais do Direito, Engenharia da Computação e Ciências de Dados.  

É dessa forma que se produz tecnologia. É com o envolvimento de um grupo com 

competências diversas, focados na resolução de um problema e que trabalhem de forma 

colaborativa, que se tem criado tecnologias que têm o potencial mudar a forma como Judiciário 

opera. 

O presente trabalho teve como escopo apenas uma das etapas da criação de uma 

ferramenta de análise de sentimento, que foi a preparação dos dados, especificamente no caso, 

a rotulação da base de dados dos processos de Reclamação ao Supremo Tribunal Federal e a 

criação de um léxico. 

No momento, os esforços do grupo são no sentido de tornar viável a eventual 

implementação da ferramenta. Para se ter uma ideia de como a ferramenta funcionará, é possível 

testar a versão beta no link: https://stf-sentiment.herokuapp.com/ , que é para dar o sabor de 

como essa ferramenta irá funcionar. 

A granularidade da versão beta ainda está à nível do documento, mas com a quantidade 

de dados estruturados pelo grupo, é possível ir além. Esse é apenas o começo da jornada. O que 

pode vir a seguir é, além da conclusão da parte de aprendizagem de máquina, pode-se rodar 

outros ciclos de preparação de dados com mais dados e extraindo-se mais informações. A cada 

ciclo, o grupo aprende como aumentar a acurácia e granularidade.  

																																																													
59 COSTA, Henrique Araújo. Classificando decisões judiciais com inteligência artificial: segunda parte. 
Disponível em: https://henarcos.com.br/classificando-decisoes-judiciais-com-inteligencia-artificial-segunda-
parte/. Acesso em: 12 jun. 2019.	
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A beleza do projeto está justamente nisso, em se tratar da construção de uma 

ferramenta tecnológica que pode ir melhorando com o tempo à medida que o nível de 

conhecimento do Grupo de Pesquisa aumente e que tenha mais recursos humanos disponíveis 

para rodar as etapas da análise de sentimentos. 

Por fim, além dos objetivos já citados, o presente trabalho teve como propósito retratar 

a jornada na prática de um estudante de Direito que colaborou na construção de uma ferramenta 

de IA. Fugindo da famosa retórica jurídica e dos sites especializados que prometem o fim dos 

advogados pela superação desses por máquinas, o trabalho quis esclarecer como se cria 

tecnologia e qual é o papel do jurista nessa jornada.  

É preciso desmistificar a tecnologia no mundo jurídico e aproximar os estudantes de 

Direito da construção das ferramentas tecnológicas, do desenvolvimento de IA e dos conceitos 

básicos desse mundo novo que se apresenta.  

Nesse sentido, como fazer isso se não botando a mão massa e de fato colaborando para 

a construção desse dito novo mundo jurídico? 

Se esse objetivo tiver sido atingido, considerar-se-á o trabalho um sucesso. 
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