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Abstract. Increasingly in the legal scenario, there is a large incoming of legal
processes. In view of the increasing number of these processes, smart automa-
tions are discussed in order to reduce this demand. This paper aims to develop
a model for the prediction of legal activities of the State Attorney’s Office of the
State University of Londrina (PJU). The purpose of the prediction is to classify
legal processes between those who need or not a human opinion. For this, text
mining and machine learning techniques will be used.

Resumo. Cada vez mais no cenário jurı́dico há uma entrada muito grande de
processos. Tendo em vista o número crescente desses processos, discute-se
métodos de automações inteligentes afim de diminuir tal demanda. Esse tra-
balho tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo para a predição de
atividades jurı́dicas em processos da Procuradoria Jurı́dica da Universidade
Estadual de Londrina (PJU). O objetivo da predição é classificar processos
jurı́dicos entre os que precisam ou não de um parecer humano. Para tal serão
utilizadas técnicas de mineração de textos e aprendizado de máquina.

1. Introdução

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

3. Objetivos

O trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo de predição afim de classificar os
processos jurı́dicos da PJU da UEL. Para tal serão utilizadas técnicas de mineração de
texto e aprendizado de máquina, para definir se determinado processo precisa ou não de
um parecer humano.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e Técnicas

Primeiramente serão detalhadamente estudados os conceitos, técnicas e métodos rela-
cionados ao estado da arte em extração de informação em documentos jurı́dicos.

Para isso será feito um levantamento de trabalhos relacionados a esse para buscar
soluções que possam ajudar na solução final desse problema em especı́fico.

Por fim, será desenvolvido um método para resolução do problema de predição de
atividades jurı́dicas, utilizando técnicas de mineração de texto e aprendizado de máquina.



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo das técnicas necessárias para criação do método;
3. Implementação do método proposto
4. Testes;
5. Escrita do relatório final;

Table 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com esse trabalho busca-se obter uma maneira, com alta acurácia, de classificar deter-
minados processos jurı́dicos através da predição utilizando-se técnicas de mineração de
textos e aprendizado de máquina.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.
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