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O CNJ
 Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema 

judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao 

controle e à transparência administrativa e processual.

 Missão: desenvolver políticas judiciárias que promovam a 

efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os 

valores de justiça e paz social.

 Visão de futuro: ser reconhecido como órgão de excelência em 

planejamento estratégico, governança e gestão judiciária, a 

impulsionar a efetividade da Justiça brasileira.



Políticas de TI

 Padronização: Tabelas Processuais Unificadas, Numeração 

Única

 Processo Judicial Eletrônico (PJe)

 Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

 Obtenção de dados: Replicação Nacional



Processo Eletrônico



Casos Novos X Baixas



Justiça em Números / 2019

 Estoque de 78.691.031 processos

 O tempo médio do acervo caiu de 5 anos e 6 meses em 2015 

para 4 anos e 10 meses em 2018.

 O tempo médio até a sentença subiu de 1 ano e meio em 2015 

para 2 anos e 2 meses em 2018.





Gartner - 2018

AI-enabled solutions offer government organizations the

opportunity to leverage digital data to foster the journey toward

digital government by supporting such outcomes as:

 Increased automation of routine tasks

 Improved quality, speed and reliability of government services

and processes

 Improved decision support

 Enhanced citizen experience

 Reduced cost to deliver services









Ações do CNJ

 Portaria Nº 23/2019 – Altera a estrutura orgânica do CNJ, e cria

a Coordenadoria de Inovação e Prospecção Tecnológica,

vinculada ao Departamento de Tecnologia da Informação

 Portaria Nº 25/2019 - Institui o Laboratório de Inovação para o

Processo Judicial em meio Eletrônico – Inova PJe e o Centro de

Inteligência Artificial aplicada ao Pje

 Edital N° 02/2019 - Abre processo de seleção para recepção de

projetos em IA no contexto do Poder Judiciário



Premissas

 Para cada necessidade, uma pesquisa

 Independência e colaboração

 Validação jurídica e ética dos modelos

 Meritrocia e técnica

 Atores



Vantagens
 Datasets da justiça nacional, de modo a possibilitar o estudo e

treinamento de modelos de inteligência artificial sobre bases reais;

 Acelerador de resultados, tornando disponíveis ferramentas, dados,

consultoria técnica e intelectual, bem como um ambiente de colaboração

entre os pesquisadores.

 Ambiente de comunidade, de modo a facilitar a troca de experiências e o

trabalho entre pesquisadores;

 Compartilhamento dos modelos de IA

 O fornecimento dos subsídios necessários ao sucesso dos projetos.





Sinapses

 Plataforma para desenvolvimento e disponibilização em larga

escala de modelos de inteligência artificial, também

comumente conhecido como “Fábrica de Modelos de IA”. Esta

terminologia se deve ao fato de a plataforma possibilitar que o

processo de entrega dos modelos seja acelerado em uma

escala não permitida quando estes são desenvolvidos da forma

tradicional, onde o cientista de dados e os desenvolvedores

trabalham em conjunto para acoplar a inteligência ao sistema

nativamente, muitas vezes incorporando ao código (fortemente

acoplado) do sistema a inteligência.





Classificação

A plataforma oferece uma interface que possibilita o

treinamento supervisionado de modelos de

classificação ou extração de texto. De forma

simples, a curadoria pode ser realizada pelas

equipes de negócio, possibilitando a criação de

novos modelos que necessitem de treinamento.









Versionamento



Auditabilidade



Importação de Datasets



Governança de acesso

A plataforma possibilita que cada instituição tenha

um ambiente exclusivo para usuários e dados

de seu domínio. Embora seja adotada uma

política de comunidade, com compartilhamento de

conhecimento e algoritmos, essa prática pode ser

gerida por cada unidade, conforme política

própria para compartilhamento de dados, modelos

e pesquisas.





Aprendizado por reforço

A plataforma permite que os sistemas clientes

alimentem a base de documentos (para

treinamento do modelo) com novos exemplos a

partir do uso. Se houver divergência entre a

sugestão ofertada pela IA e a escolha do

usuário, o documento em questão para esta

divergência será armazenado em uma área de

“reforço”, registrando o impasse, para que seja

resolvido por um terceiro (humano).





Modelos

 Movimento Inteligente - Tem por finalidade sugerir, em acordo com a TPU, qual

o movimento será aplicado no despacho, fazendo uso de inteligência artificial. A

API está adaptada para receber documentos, e retornar uma predição do

movimento mais provável.

 Prevenção - Varre bases processuais e identifica possíveis casos de prevenção,

em acordo com o código civil.

 Similaridade processual - Varre bases processuais e identifica similaridade entre

documentos, com aplicação na assinatura em lote, identificando a partir de um

documento escolhido, quais entre os demais do lote possuem maior similaridade.

 Acórdão - Lê, identifica e possibilita extrair partes de uma acórdão, como ementa,

relatório e voto.



Modelos

 Gerador de texto jurídico - Produz automaticamente sugestões de

palavras (autocomplete) com base no que já foi escrito.

 Sumarizador - Produz resumos customizados de textos, reduzindo

conforme o parâmetro recebido.

 Triagem de Grande Massa - Faz a classificação de petições iniciais de

acordo com temas pré-estabelecidos (energia, banco, cia aérea, etc)

 Verifica Petição - Faz a classificação de um documento, informando se

trata ou não de uma Petição Inicial



Compartilhamento

 Workshops de Desenvolvimento Colaborativo de Modelos de

Inteligência Artificial – uma abordagem com uso do SINAPSES –

cerca de 150 pessoas capacitadas

 Curso em EaD autoinstrucional – a ser disponibilizado em

novembro

 Sandbox – Ambiente de desenvolvimento para pesquisadores e

desenvolvedores
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