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Problema - CPC/2015

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.



Objetivos

● Reunir as decisões vinculantes, enunciados e orientações de que 
trata o artigo 927 do CPC.

● Diminuir o tempo necessário para encontrar posicionamentos 
relevantes.

● Agrupar decisões similares e indicar jurisprudências dominantes.

● Permitir o acesso/consulta sem necessidade de cadastro.









Desafio 1 - Centralizar jurisprudência



Desafio 1 - Centralizar jurisprudência

● STF
○ Controle de 

constitucionalidade 
○ Súmulas vinculantes
○ Repercussões gerais

● STJ
○ Recursos repetitivos
○ Súmulas
○ Jurisprudência em tese
○ Acórdãos
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Desafio 1 - Centralizar jurisprudência



Desafio 2 - Agrupar jurisprudência

● Extrair, de forma automatizada, as referências legislativas de cada decisão.

○ De 817052 acórdãos, 244350 foram classificados manualmente pela equipe 
de jurisprudência do STJ.

○ Utilizando um algoritmo de extração automática, conseguimos aumentar 
este número para 768689.

● Manter as jurisprudências atualizadas em tempo real, com dados obtidos através 
dos sites de cada órgão.



Desafio 2 - Agrupar jurisprudência

● Extrair, de forma automatizada, as referências legislativas de 
cada decisão.

○ De 817.052 acórdãos, 244.350 foram classificados 
manualmente pela equipe de jurisprudência do STJ.

○ Utilizando um algoritmo de extração automática, 
conseguimos aumentar este número para 768.689.

● Manter a jurisprudência atualizada em tempo real, com dados 
obtidos através dos sites de cada órgão.



Desafio 2 - Agrupar jurisprudência



Desafio 3 - Agrupar decisões



Análise de duas decisões similares



Desafio 3 - Agrupar decisões

● Comparação de cada decisão com todas as outras que referenciam 
o mesmo artigo.

● Utilização de  técnicas de Inteligência Artificial (aprendizado não 
supervisionado - Word2Vec) para identificação de palavras 
parecidas em um determinado contexto.

● Indicação de  posicionamentos dominantes e visualização de cada 
decisão semelhante, com o percentual de semelhança.

● Exibição de N posicionamentos dominantes para cada artigo.



Desafio 3 - Agrupar decisões

1. Utilização de robôs para paralelizar o 
processamento das normas.

2. Tokenização.

3. Remoção de palavras irrelevantes.

4. Transformação das palavras e documentos 
em vetores.

5. Utilização de técnicas como o TF-IDF e LSI
para análise semântica e agrupamento das 
decisões.



● Equipe formada por 3 pessoas (2 desenvolvedores + 1 Juiz atuando 
como Product Owner)

● 3 meses de desenvolvimento

● Custo "ZERO"

● Apoio operacional da Secretaria de Tecnologia da Informação do STJ

Projeto



Em andamento...

● Push de jurisprudência dos tribunais superiores 



Em andamento...

● Análise de petições / 
documentos jurídicos



Próximos passos

● Jurisprudência agrupada do STF (CF/88) e TST (CLT)

● Identificação e agrupamento de processos semelhantes no 
Tribunal para julgamento em bloco

● Automatizar o processo de classificação legislativa nas petições 
e decisões, tarefa atualmente feita de forma manual pelos 
tribunais

● Auxiliar servidores na análise dos pressupostos formais das 
petições iniciais.



Próximos passos

● Indicar, através da análise do conteúdo de uma petição, a 
decisão mais provável

● Juízo de admissibilidade

● “Corpus administrativo”



Compartilhamento

● API para integração com sistemas de processo eletrônico

● Termo de Cooperação Técnica para integração e troca de 
experiências com tribunais e conselhos
○ TJDFT
○ TJRN
○ TRT-9
○ TST
○ CNJ, CJF

● Repasse de conhecimento

● Disponibilização de código fonte



Obrigado!
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