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RESUMO 
 

O conceito de armazenamento de dados ganha reconhecimentos nas 

empresas que geram grandes quantidades de dados, e estes dados quando são 

relacionados geram informações importantes. Mineração de Dados é uma técnica 

capaz de revelar o conhecimento implícito em grandes quantidades de informações. 

Esta técnica permite ter uma análise dos eventos fazendo a previsão de 

comportamentos futuros. O presente trabalho tem o objetivo de mapear padrões de 

desenvolvimento através de técnicas utilizadas de armazenamento dos seus dados 

para que assim seja possível uma análise ou hipótese detalhada das falhas 

recorrentes e persistentes que impedem a agilidade nos processos jurídicos. O 

projeto é realizado por meio de estudos em periódicos, bibliografias e referências das 

áreas. No desenvolvimento utiliza – se a linguagem de programação Python para a 

implementação e codificação do sistema. O Sistema poderá gerar hipóteses das 

possíveis falhas no Sistema Jurídico e servir como aporte na tomada das decisões.  

Palavras chaves: Dados, mineração de dados, sistemas jurídicos. 

INTRODUÇÃO 

O aumento exponencial do volume de dados é acelerado pelas aplicações de redes 

sociais, que permitem a qualquer sujeito a criação de grande quantidade de conteúdo 

facilmente e sem custos. Tem-se a expectativa de extrair informações valiosas dessa 

multiplicidade com novas tecnologias (ERMOLAYEV V. et al, 2014, p. 4). O 

departamento jurídico, foco deste projeto necessita de um sistema para o 

armazenamento de dados onde combinados geram informações que mapeiam 

hipóteses plausíveis que são capazes de apontar as recorrentes causas dos 

processos jurídicos, auxiliando assim a tomada de decisão em tempo real, agilizando 

casos padronizados que chegam ao departamento jurídico  

OBJETIVO  

O presente trabalho tem como objetivo utilizar os conceitos de Data Mining para 

determinar as maiores causas dos processos jurídicos atualmente e gerar possíveis 

hipóteses com base na mineração de dados para que assim possa agilizar a sentença 

dos processos jurídicos, revelando padrões imperceptíveis ao homem que sem o 

auxílio de ferramentas especificas não conseguem analisar e processar o grande 

volume de dados gerados no departamento em questão.  



METODOLOGIA  

A metodologia utilizada neste projeto é a qualitativa, com a consulta a 

referenciais bibliográficos, artigos, periódicos. A implementação será desenvolvida 

através da linguagem Python. 

DESENVOLVIMENTO 

Os processos jurídicos geram uma grande quantidade de dados e há a 

necessidade de uma ferramenta para minerar estes dados. O gráfico abaixo mostra 

esta necessidade através do tempo médio de processo do Poder Judiciário. 

 

Figura 1: Tempo Médio de processo 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Figura 2: Diagrama do Tempo Médio de processo no Poder Judiciário 

 

Fonte: STF, 2016 

 

Uma representação para a descoberta da informação pode ser representada 

pela figura 3, adaptada de Fayyad et al. (1996). 



Figura 3: Etapas para a Descoberta de Conhecimento 

Fonte: Adaptado de Fayyad et al., 1996 

 

O software permite a construção de um sistema capaz de reconhecer por meio 

de técnicas de ensino e métodos específicos as principais causas para um processo 

jurídico. A fonte de dados utilizada é disponibilizada no Vlex Brasil Open. Utiliza-se a 

ferramenta MySQL WorkBench 6.2 para a construção do banco de dados e a 

ferramenta Weka para mineração de dados, do tipo open source 

RESULTADOS ESPERADOS 

O sistema analisa de forma minuciosa as principais causas de um processo 

jurídico. Espera-se que o desenvolvimento e a utilização deste sistema de Mineração 

de Dados, assegure que a tomada de decisão seja precisa e garanta a integridade e 

confiabilidade da informação/mineração para a tomada de decisão.  

REFERENCIAS 

ERMOLAYEV V., AKERKAR R., TERZIYAN V, COCHEZ M. Toward Evolving 
Knowledge Ecosystems for Big Data Understanding. In: AKERKAR, Rajendra (Ed.). 
Big Data Computing. Sognal, Norway: CRC, 2014.   
FAYYAD, U. M.; PIATESKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. From Data Mining to 
Knowledge Discovery: An Overview. Advances in Knowledge Discovery and Data 
Mining, AAAI Press, 1996. 
 


