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Resumo 

 

O advento do processo judicial eletrônico vem tomando força e se tornando 

realidade em diversos tribunais e entidades operadoras do direito no Brasil, 

notadamente após a sanção da Lei Nº 11.419, que dispõe sobre a informatização 

do processo judicial, admitindo o uso de meio eletrônico para sua tramitação. Tal 

fato vem impulsionando diversos tribunais e entidades operadoras do direito nessa 

direção. Na medida em que criam uma infraestrutura adequada às novas 

exigências legais, as organizações que operam com direito no Brasil tenderão a 

aderir amplamente ao processo judicial eletrônico, já sendo este uma realidade em 

boa parte destas organizações. Neste contexto, surge a necessidade de se prover 

acesso fácil e rápido a documentos jurídicos, informação e conhecimento útil e 

relevante em extensos repositórios digitais.  

Assim sendo, o objetivo mais amplo desta pesquisa foi a construção de um 

Sistema de Recuperação de Informação que indexa documentos textuais da área 

jurídica, acrescido de um módulo de reformulação de consulta através da técnica 

de expansão automática pela utilização de um Tesauro do mesmo domínio da 

base de documentos textuais. O protótipo foi implementado tendo por base a 

ferramenta LUCENE (Apache), usando o modelo espaço vetorial. O sistema 

indexou um corpus de 193 (cento e noventa e três) documentos jurídicos reais. Os 

experimentos comparativos foram realizados tendo por objetivo medir o 

desempenho do sistema com consultas contendo apenas os termos originais do 

usuário versus consultas expandidas via uso de um tesauro jurídico. Foram 

realizadas 5 (cinco) consultas (originais e expandidas), e foi observado que as 

consultas expandidas melhoraram o desempenho do sistema em relação às 

consultas originais. 

 

Palavras-chave:  

Sistema de Recuperação de Informação, Documento jurídico eletrônico, Expansão 

automática da consulta, Tesauro Jurídico. 



 
 

Abstract 
 

The advent of the electronic judicial process has become a reality in several 

courts and agencies that operate with law in Brazil, particularly after the enactment 

of Law Nº 11.419, which provides for the automation of the judicial process, 

allowing the use of electronic means in this area. As long as an adequate 

infrastructure to the new legal requirements is being created, organizations that 

operate with law in Brazil tend to adhere largely to the electronic judicial process. 

In this context, we can identify the need to provide fast and easy access to legal 

documents in large digital repositories. 

The broader goal of this research was to build an information retrieval system 

that indexes textual documents in the legal area. This system counts with a query 

reformulation module using the technique of automatic query expansion based on 

a thesaurus in the legal area. The prototype was implemented based on the 

LUCENE (Apache) tool, using the vector space model. The system has indexed a 

corpus of 193 (one hundred ninety-three) legal documents. Comparative 

experiments were conducted with the objective of measuring the system’s 

performance with queries that contain only the original terms of user versus 

queries expanded through the use of a legal thesaurus. Five different queries were 

submitted to the system, in the original and expanded forms, and it was observed 

that the expanded queries achieved a better system’s performance when 

compared to the original ones. 

 

Keywords:  

Information Retrieval System, Legal electronic document, Automatic Query 

Expansion, Judicial Thesaurus. 
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1. Introdução 

Este capítulo apresenta o contexto que motivou a realização deste trabalho de 

pesquisa, bem como seus objetivos, e suas contribuições. Por fim, apresentamos 

a organização e a estrutura geral do texto da dissertação. 

1.1. Motivação e Relevância 

O advento do processo judicial eletrônico vem tomando força e se tornando 

realidade em diversos tribunais e entidades operadoras do direito no Brasil, 

notadamente após a sanção da Lei Nº 11.4191, de 19 de dezembro de 2006, que 

dispõe sobre a informatização do processo judicial, admitindo o uso de meio 

eletrônico para sua tramitação. Tal fato vem impulsionando diversos tribunais e 

entidades operadoras do direito nessa direção. 

Um dos principais motivadores para o processo judicial eletrônico é o 

grande aumento no volume da demanda ao Judiciário, acarretando na quebra dos 

princípios da celeridade e da razoável duração do processo inseridos na 

Constituição Federal2. 

Na medida em que criam uma infraestrutura adequada às novas exigências 

legais, as organizações que operam com direito no Brasil tenderão a aderir 

amplamente ao processo judicial eletrônico, ou processo virtual, como é 

popularmente conhecido, já sendo, contudo uma realidade em boa parte destas 

organizações. 

De forma geral, a prática do Direito é quase sempre manifestada através da 

escrita, gerando, por conseguinte inúmeros documentos quase sempre iniciados 

em suporte digital, sendo em seguida impresso, tendo seu conteúdo transportado 

para suporte em papel, e assinados manualmente, de punho. Não raro, os 

mesmos documentos são redigitalizados por scanners. 

                                            
 
1 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 (BRASIL, 2006). 
2 Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. (Acrescentado pela EC-000.045-2004) (BRASIL, 1988). 
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Os diversos operadores do direito no Brasil estão gerando grandes bases 

digitais de informações de natureza textual, em adição às já existentes, como 

consequência não só da crescente virtualização dos processos judiciais, mas 

também da ampla utilização de microcomputadores na elaboração dos textos 

jurídicos.  

A consciência da importância da recuperação de informação3 e 

conhecimento4 é cada vez mais difundida na área Jurídica, que tem procurado o 

apoio da área de Tecnologia da Informação como alternativa quase mandatória 

para o trato do volume exponencial de documentos. O dizer de REZENDE (1998), 

a seguir, retrata já há muito esta realidade: 

“Nos escritórios de advocacia, vistos como indústrias que processam e 
transferem conhecimento, na busca de soluções para os problemas do cliente, a 
essência do trabalho é a manipulação, reelaboração e transferência de 
informações. O conhecimento acumulado e transferido no ambiente de um 
escritório de advocacia envolve tecnologia, conteúdo informacional e, 
principalmente, interação entre pessoas.” (REZENDE, 1998). 

 

A busca por eficiência é prática comum nas organizações, sejam elas 

públicas ou privadas. Uma correta utilização da informação e do conhecimento é 

um fator chave para a maximização da eficiência organizacional. 

Em organizações da área jurídica, tais como tribunais, escritórios de 

advocacia, procuradorias governamentais e ministérios públicos, boa parte da 

informação e do conhecimento explícito5 está contida em milhares de documentos, 

muitas vezes armazenados de forma precária, tornando o seu acesso e sua 

reutilização extremamente dificultada. 

A criação e a implantação de instrumentos que gerem, armazenem, 

gerenciem e disseminem informação e conhecimento representam um grande 

desafio a ser enfrentado pelas organizações modernas. 

 

                                            
 
3 DRUCKER (1998, p.45) define informação como “dados dotados de relevância e propósito”. 
4 CHOO (1998) define conhecimento como a informação transformada, pelo uso da razão e 
reflexão em crenças; é construído através do acúmulo de experiência. 
5 NONAKA & TAKEUCHI (1997) definem conhecimento explícito como o tipo de informação que 
pode ser verbalizada, escrita em documentos, colocada num computador e prontamente 
comunicada. 
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Armazenar e disseminar informação e conhecimento de forma ágil e 

simplificada encontra, no âmbito da área de Tecnologia da Informação, soluções 

em evolução. Neste contexto, surge a necessidade de se prover acesso fácil e 

rápido a documentos jurídicos, informação e conhecimento útil e relevante em 

extensos repositórios digitais. Espera-se, portanto, dos operadores do direito uma 

crescente adesão às tecnologias que operacionalizem e otimizem a utilização 

destes repositórios. 

Não obstante ser uma área em plena evolução, a área da moderna RI -

Recuperação de Informação - se apresenta como alternativa tecnológica já 

consolidada e de aplicabilidade imediata, podendo desempenhar um importante 

papel no armazenamento e na disseminação de informação e conhecimento 

contidos em grandes repositórios digitais de natureza jurídica. 

Podemos citar como exemplo de informação não estruturada e de 

conhecimento contido em repositórios jurídicos: 

1) Informação sobre pessoas físicas e jurídicas, legislação, atos oficiais, 

fatos criminosos, entre outras; 

2) Conhecimento jurídico explícito contido em peças processuais, 

pareceres jurídicos, alegações, decisões, petições, denúncias, entre 

outros. 

Assim sendo, os SRIs - Sistemas de Recuperação de Informação - se 

constituem como uma peça chave no contexto da Gestão do Conhecimento, pelos 

motivos abaixo:  

1) SRIs resolvem um dos maiores problemas da Gestão do Conhecimento 

- encontrar rapidamente informação útil dentro de enormes repositórios 

de dados e ranquear os resultados obtidos por relevância.  

2) SRIs estão se utilizando das vantagens das tecnologias Web, provendo 

interfaces baseadas em browsers. Dessa forma, organizações podem 

capturar informações em qualquer local e dar acesso a elas aos seus 

usuários, igualmente dispersos, através de uma interface comum. 
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Muitos de nós já experimentamos a frustração de consultar informações em 

bases textuais não estruturadas, frequentemente na Web, e receber uma lista 

extensa de resultados, sendo a maior parte não condizente com a nossa real 

necessidade.  

O elemento motivador deste trabalho vem da análise do cenário acima, que 

trás consigo uma necessidade de aprimoramento do uso das técnicas de 

Recuperação de Informação que possam otimizar a busca por informação e 

conhecimento relevantes dentro de extensos repositórios digitais de natureza 

jurídica. 

1.2. Contexto e Objetivo do Trabalho 

Um dos maiores desafios da área de Recuperação de Informação é a 

formulação da consulta (query) pelo usuário. Normalmente, a consulta inicial dos 

usuários é imprecisa e ambígua, levando à recuperação de documentos 

irrelevantes em relação às suas reais necessidades (SMYTH, 2007). 

BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999, p. 117) mencionam que muitos 

usuários encontram dificuldade em formular consultas adequadas ao propósito da 

RI - na verdade, gastam um tempo considerável reformulando suas consultas para 

torná-las eficientes. Os autores afirmam ainda que tal dificuldade condiciona o 

tratamento da primeira formulação de consulta do usuário como sendo apenas 

uma tentativa inicial de recuperar informação relevante. 

GROOTJEN & VAN DER WEIDE (2006) abordam o problema da 

reformulação, ou refinamento da consulta, indicando como promissora a técnica 

de expansão da consulta.  Destacam ainda que Tesauros6 vêm sendo 

frequentemente utilizados em SRIs como um dispositivo de reconhecimento de 

expressões sinônimas ou semanticamente relacionadas que podem ser utilizadas 

na expansão automática de consulta. 

                                            
 
6 GOMES (1990, p. 16) define Tesauro como “Linguagem documentária dinâmica que contém 
termos relacionados semântica e logicamente cobrindo de modo compreensivo um domínio do 
conhecimento”, ou ainda, no dizer de CAVALCANTI (1978, p.27) como uma “...lista de estrutura de 
termos associados, empregados por analistas de informação e indexadores, para descrever um 
documento com a desejada especificidade, a (sic) nível de entrada, e para permitir aos 
pesquisadores a recuperação de informação que procura.”. 
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MANDALA ET AL (1999) escreve que a abordagem de expansão 

automática da consulta utilizando-se de um Tesauro tem sido alvo de pesquisas 

por quatro décadas, e classifica os vários métodos em três grupos:  

1) Hand-crafted thesaurus based – Baseado em Tesauros feitos à mão, 

ou seja, construídos por especialistas humanos. 

2) Co-occurrence automatically constructed thesaurus based – Baseado 

em Tesauros construídos automaticamente a partir da coocorrência de 

termos em uma coleção de documentos; 

3) Head-modifier-based automatically constructed thesaurus based – 

Baseado em Tesauros construídos automaticamente a partir de 

relações linguísticas entre termos. 

Por fim, o autor afirma que a expansão automática de consulta baseada em 

hand-crafted thesauri só é bem sucedida se o domínio específico do Tesauro for o 

mesmo da coleção de documentos textuais. 

Em contraponto ao uso de um tesauro como ferramenta para a expansão 

de termos das consultas, temos a possibilidade de utilização de ontologias. 

SALES & CAFÉ (2009), dissertando sobre similaridades e diferenças entre 

tesauros e ontologias, pondera que ambos têm o objetivo de servir como uma 

ferramenta para representação de assuntos especializados. No entanto, as 

ontologias transcendem a meta de padronizar a linguagem utilizada na indexação 

e na recuperação da informação, propondo ser um “mapa semântico”, uma 

espécie de estrutura formal para um dado domínio, ou seja, as ontologias 

possuem como objetivo principal viabilizar modelos de representação do 

conhecimento. 

Ainda segundo SALES & CAFÉ (2009), enquanto os tesauros pretendem 

servir como pontes que ligam as necessidades de informação aos sistemas de 

recuperação da informação, as ontologias pretendem ajudar a responder 

perguntas em um corpo de informação, não apenas relacionando os conceitos aos 

termos e os definindo, mas também, esclarecendo-os e contextualizando-os em 

uma classificação, baseado nas disciplinas, nas línguas e nas culturas. 
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SALES & CAFÉ concluem, em seu trabalho, que fica evidente que as 

ontologias transcendem a questão da representação de conteúdos documentais, 

mais frequentemente atribuída aos tesauros, para assumir um papel de ferramenta 

elementar aos sistemas de informação automatizados, às bases de conhecimento 

e aos serviços ofertados pela web, sobretudo no tocante a web semântica. 

Assim, para efeito de nossa pesquisa, consideramos ser suficiente a 

utilização de um tesauro para geração de uma consulta ampliada, observando, 

sobretudo os efeitos danosos que a inclusão de termos em demasia pode trazer a 

uma determinada consulta, recuperando documentos não relevantes em excesso. 

BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999, p. 117) também abordam o tema 

da reformulação da consulta, indicando duas etapas distintas: a adição de novos 

termos e a “re-pesagem” (do inglês, reweighting) dos termos na consulta 

expandida. 

Consideramos também como norteador de nossos objetivos que o modelo 

espaço vetorial (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999) de recuperação de 

informação é largamente utilizado tanto pelas empresas especializadas em 

oferecer serviços através de engenhos de busca na Web, quanto pela comunidade 

acadêmica. A popularidade do modelo vetorial em muito se dá pela sua 

simplicidade e eficiência na busca e ordenamento de resultados relevantes, 

largamente comprovadas em aplicações com coleções de domínios genéricos.  

Temos, portanto, como objetivo geral da pesquisa aqui proposta a 

construção de um Sistema de Recuperação de Informação protótipo, baseado no 

modelo espaço vetorial, indexando documentos textuais da área jurídica, 

acrescido da reformulação de consulta através da técnica de expansão automática 

com a utilização de um Tesauro do mesmo domínio da base de documentos 

textuais.  

Tal protótipo foi avaliado experimentalmente, a fim de se verificar os 

resultados obtidos com as consultas expandidas em relação aos obtidos com as 

consultas contendo apenas os termos originais do usuário. 
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1.3. Contribuições e Originalidade 

É possível identificar uma grande quantidade de Sistemas de Recuperação 

de Informação para os mais diversos domínios de aplicação. Contudo, não foi 

encontrado, nenhum Sistema de Recuperação de Informação para a área jurídica 

brasileira utilizando expansão automática das consultas baseada amplamente em 

um tesauro do domínio, o que sugere a originalidade do tema da pesquisa. 

Algumas das principais contribuições deste trabalho são: 

1) o estudo aprofundado sobre SRI na área jurídica no Brasil, bem como 

de tesauros disponíveis para esse domínio de aplicação;  

2) a criação de um sistema protótipo para RI de documentos jurídicos, de 

uso simples, porém eficaz, que aceita consultas baseadas em palavras-

chaves como ponto de partida, e realiza expansão automática baseada 

em tesauro especializado, sem a interferência do usuário; e 

3) a realização de experimentos com documentos reais do Ministério 

Público de Pernambuco para validação da solução proposta. 

1.4. Organização do texto 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação está estruturada em mais 

cinco capítulos, a saber: 

• No Capítulo 2 tratamos do referencial teórico no campo de Sistemas de 

Recuperação de Informação que serviram como base para o desenvolvimento 

do trabalho. 

• No Capítulo 3 apresentamos Sistemas de Recuperação de Informação de 

natureza Jurídica e Tesauros Jurídicos estudados que serviram de apoio para 

o desenvolvimento do trabalho. 

• No Capítulo 4 apresentamos o trabalho realizado com a finalidade de alcançar 

os objetivos da pesquisa. 

• No Capítulo 5 expomos os experimentos realizados e tabulados os resultados 

obtidos para fins de análise. 

• No Capítulo 6 abordamos as conclusões apontadas por esta dissertação e 

recomendações para trabalhos futuros nesta linha de pesquisa. 
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• No Apêndice A exibimos uma lista de documentos que compõe a coleção de 

estudo associando um conjunto de informações relevantes por documento. 

• No Apêndice B exibimos os resultados obtidos com a expansão dos termos 

das consultas experimentais. 

• No Anexo A exibimos a estrutura do Tesauro Jurídico do CJF, apresentando 

parte do seu conteúdo, uma vez que sua extensão inviabiliza sua apresentação 

na íntegra neste trabalho. 

• No Anexo B apresentamos as listas de Stopwords utilizadas no SRI protótipo, 

uma genérica para o idioma português (Brasil), a outra específica para o 

domínio jurídico, obtida a partir dos documentos da seleção. 
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2. Sistemas de Recuperação de Informação 

Este capítulo introduz conceitos básicos sobre a área de RI, Recuperação de 

Informação. A Seção 2.1 apresenta definições de vários autores sobre essa área. 

A seguir, a Seção  2.2 trás um breve histórico da área de RI. A Seção 2.3 

descreve a Arquitetura de um Sistema de Recuperação de Informação. A Seção 

2.4 apresenta os modelos de RI mais utilizados. A Seção 2.5 disserta sobre 

conceitos relativos às consultas dos usuários e por fim, a Seção 2.6 aborda 

alternativas de avaliação de desempenho de Sistemas de Recuperação de 

Informação. 

2.1. Definição de RI 

O Information Retrieval Specialist Group of British Computer Society assim 

definiu RI:  

 “Grande parte do desafio técnico na Recuperação de Informação está em 
encontrar formas de representar as necessidades de informação dos usuários e 
associá-las com o conteúdo de um arquivo. Em muitos casos, as necessidades 
de informação serão melhor atendidas através de documentos de texto, mas em 
outros casos, pode exigir a recuperação de outras mídias, como vídeo, áudio e 
imagens”.  Acrescenta que a área de RI: “também está preocupada com 
objetivos mais amplos da gestão da informação / conhecimento, no sentido de 
que encontrar um conteúdo adequado é apenas parte da solução - que deve 
também considerar questões relacionadas com a visualização desse conteúdo, a 
navegação através do conteúdo relacionado, o resumo dos conteúdos, a 
extração de conhecimento tácito a partir do arquivo, etc.” (IRSG, 2010). 

 

RI não é o mesmo que recuperação de dados. A recuperação de dados se 

dá pela consulta a Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), 

normalmente relacionais, através de uma linguagem de consulta com semântica 

bem definida, normalmente a Structure Query Language (SQL), que retorna dados 

rigorosamente precisos baseada nos atributos relacionados na cláusula SELECT e 

na seleção do predicado da álgebra relacional indicado na cláusula WHERE 

(HOFFER ET AL, 2007). 
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Já BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999) definem os SRIs, Sistemas de 

Recuperação de Informação, como sistemas que lidam com tarefas de 

representação, armazenamento, organização e acesso a itens de informação. 

Acrescenta ainda que a representação e organização dos itens de informação 

devem proporcionar ao usuário fácil acesso a informação de seu interesse, e que 

a caracterização das necessidades do usuário não é um problema de fácil 

resolução. 

Para GREENGRASS (2000), o termo RI refere-se à recuperação de 

registros não estruturados, consistindo principalmente em textos livres em 

linguagem natural. O autor acrescenta que outros tipos de dados, também não 

estruturados, podem ser objetos da área de RI, por exemplo, imagens fotográficas, 

áudio, vídeo, etc. No entanto, a pesquisa em RI está centrada com ênfase na 

recuperação de texto em linguagem natural, dada a importância e o imenso 

volume de dados textuais na Internet e em arquivos privados.  

GREENGRASS (2000) afirma ainda que em RI, frequentemente, os 

documentos são parcialmente estruturados, isto é, eles podem ter um cabeçalho 

estruturado e um corpo não estruturado. Porém este cabeçalho contém 

normalmente metadados, ou seja, dados sobre o documento, ao invés do 

conteúdo das informações do documento. 

Dissertando sobre terminologias da área, GREENGRASS (2000) pontua 

que os registros de que trata a RI são frequentemente chamados de 

"documentos", e que a RI aborda a recuperação de documentos em um repositório 

relativamente estático e organizado, comumente chamado de "coleção". O termo 

"corpus" e "biblioteca digital" estão se tornando muito comum, mas o termo 

genérico "coleção" ainda é o mais utilizado na literatura. Esclarece, no entanto que 

a área RI não está restrita às coleções estáticas. A coleção pode ser um fluxo de 

mensagens, por exemplo, mensagens de e-mails, de fax, envio de notícias, fluindo 

através da internet ou em alguma rede privada. 

O conceito de recuperação de informação como um campo de estudo 

acadêmico é definido por MANNING ET AL. (2008) como a procura de material 

(usualmente documentos) de natureza não estruturada (i.e., usualmente em forma 

de texto livre) em uma grande coleção (geralmente armazenada em 

computadores) que satisfaçam uma necessidade de informação do usuário. 
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Dissertando sobre a escala em que SRIs podem operar, MANNING ET AL. 

(2008) distinguem três utilizações típicas. Na primeira, buscas na Web, o sistema 

realiza pesquisa em bilhões de documentos armazenados em milhões de 

computadores dispersos na Web.  

Na segunda, no outro extremo, está a RI personalizada, que fica restrita à 

busca por informações em computadores pessoais, tais como informações 

contidas em documentos gerados por pacotes de software de escritório e de 

emails permitindo não apenas a busca, mas também funcionalidades de 

classificação e filtragem de conteúdo. Tudo isso deve se dar de forma “leve” para 

o ambiente do usuário, utilizando reduzidos espaços de armazenamento, 

inicialização rápida e eficientes engenhos de busca que minimizem o uso dos 

recursos computacionais.  

A terceira utilização típica de SRIs, designada de busca em domínio 

específico, consiste na busca de informação em coleções nem tão extensas como 

a Web, nem tão restritas quanto às pessoais. Nesse caso, a busca se daria em 

coleções de documentos internos de uma organização, tipicamente armazenados 

em sistemas de arquivos centralizados em uma, ou em um conjunto de máquinas 

dedicadas para tal fim. 

A seguir, na Seção 2.2, apresentaremos um breve histórico da área de RI, 

na Seção 2.3, apresentaremos uma arquitetura de SRIs, na Seção 2.4, os 

Modelos de RI, com destaque ao Modelo Espaço Vetorial, apontando suas 

principais características e vantagens em relação aos demais modelos existentes. 

Em seguida, na Seção 2.5, veremos quais tipos de consultas são as mais usuais e 

quais operações podem incidir sobre elas. Apresentaremos ainda, na Seção 2.6, 

conceitos de métricas utilizadas em avaliação de desempenho de SRIs. 

2.2. Histórico da área de RI  

Inicialmente os SRIs eram restritos principalmente a aplicações na área de 

biblioteconomia (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999). No ambiente de 

bibliotecas, os SRIs tinham como principal finalidade a busca de títulos no acervo 

através de pesquisas pelo nome do autor, pelo título e por palavras chaves 

contidas nos assuntos e resumos bibliográficos.  
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Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), durante anos o 

principal objetivo da área de RI estava em indexar os textos e realizar pesquisa 

em documentos de uma determinada coleção. No início dos anos 90, o advento e 

a popularização da Web foi o grande marco que impulsionou enormemente as 

pesquisas no campo de RI, despertando o interesse dos pesquisadores como uma 

alternativa para recuperação de informações disponibilizadas na grande rede. A 

Web pode ser vista como um enorme repositório do conhecimento e da cultura 

humana disponibilizados nunca escala nunca antes vista. Com a explosão de 

informações disponibilizadas na Web, encontrar informação útil tornou-se uma 

tarefa tediosa e difícil de executar. Essas dificuldades atraíram um interesse 

renovado na área de RI e em suas técnicas como soluções promissoras. Como 

resultado, quase do dia pra noite, a área de RI, junto com outras tecnologias, 

tornou-se o centro das atenções na indústria de software atual. 

Atualmente, os SRIs se popularizaram como ferramenta básica de pesquisa 

para um uso eficiente da Web. Os Sites de busca tais como o Altavista, Bing, 

Google e Yahoo tornaram-se para os usuários da Web a fonte primordial de 

pesquisa por informações. O principal desafio dos modernos SRIs é realizar 

buscas que satisfaçam as consultas dos usuários retornando informação relevante 

com eficiência e precisão. A moderna pesquisa em RI inclui a modelagem, 

categorização e classificação de documentos, arquitetura de sistemas, interface 

com os usuários, visualização e filtro de resultados. 

2.3. Arquitetura de Sistemas de Recuperação de 

Informação 

Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999, p.9), em termos 

genéricos, a arquitetura de um SRI é composta por diversos componentes que 

trabalham em duas fases. A primeira fase lida com a preparação e indexação do 

conteúdo de uma coleção de documentos, comumente textos não estruturados, 

conforme apresentado na Seção 2.3.1. A segunda fase lida com a recuperação da 

informação propriamente dita, incluindo a interface com usuário para a definição 

da query de consulta e a apresentação dos resultados, conforme apresentado na 

Seção 2.3.4.  
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2.3.1. Fase 1 – Criação da Base de Índices 
As atividades desta fase são de exclusiva responsabilidade do 

administrador do SRI, que participa de todas as etapas, culminando com a 

geração da Base de Índices, conforme ilustrado pela Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Arquitetura de SRI: Fase 1 - Criação do Índice 

 

Nesta fase, que antecede o processo de recuperação propriamente dito, é 

necessário definir inicialmente o universo dos documentos que serão indexados. 

Definem-se também quais operações serão executadas em seus textos, a 

identificação da estrutura dos textos, e quais elementos ou dados poderão mais 

adiante ser objeto da pesquisa textual ou apenas comporão a base como um 

metadado associado a um dado documento.  

Uma vez identificados a origem e o formato dos arquivos que comporão a 

coleção, tem-se como necessário a conversão desses arquivos de seus formatos 

originais para o formato de puro texto, que serão utilizados na etapa seguinte. 

O arquivo texto obtido na conversão acima será submetido agora à etapa 

de operações sobre o texto (Figura 2.2), cujo objetivo é obter a representação do 

documento original em forma de lista de palavras (Seção 2.3.2).  
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A lista de palavras usada para representar um documento é conhecida 

como sua visão lógica. Uma vez gerada a visão lógica dos documentos, a etapa 

de Indexação constrói a Base de Índices, que irá possibilitar que a recuperação de 

informação se dê de forma rápida, mesmo sobre grandes repositórios de 

documentos, justificando assim o esforço e tempo gastos nesta fase do SRI.   

A estrutura de índice mais utilizada é a de Arquivo Invertido. Nesse tipo de 

estrutura, palavras que ocorrem no texto são usadas como chaves de acesso para 

identificar quais documentos são relevantes para uma determinada consulta. 

Adiante, a Seção 2.3.3 aborda a estrutura de índice de Arquivo Invertido. 

Para cada documento indexado, podem-se armazenar metadados 

adicionais (por exemplo, autor, título, etc.). Os metadados podem ser utilizados, 

por exemplo, para recuperação de documentos de um determinado autor. A 

referência à localização do arquivo que armazena o documento em seu formato 

original é um metadado essencial para recuperação do documento na íntegra. 

Esta referência pode aparecer na forma de uma URL, de um caminho na árvore 

de diretórios ou até mesmo como uma chave de uma estrutura de Banco de 

Dados que resgate um documento armazenado anteriormente como um BLOB7. 

2.3.2. Operações sobre texto 
Como parte do processo de Recuperação de Informação, as operações 

sobre texto têm como objetivo criar uma visão lógica dos documentos. 

A representação de um documento, ou visão lógica, pode ser composta 

pelo conjunto de todas as palavras extraídas do seu texto.  No entanto, a 

representação utilizando-se do texto completo é onerosa e não usual. Em grandes 

coleções, busca-se uma visão lógica do documento que contenha as palavras 

mais representativas do seu texto.  

Para BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), as operações sobre texto 

reduz a complexidade da representação de um documento e permite que a visão 

lógica contenha apenas uma lista de termos representativos que comporão o 

índice. Segundo os autores, nem todas as palavras são igualmente significativas 

                                            
 
7 BLOB – Binary Large Object – Grande objeto binário armazenado em um banco de dados, 
geralmente arquivos inteiros. (FEUERSTEIN, 2005). 
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para representar um documento. Em geral, substantivos, isoladamente ou 

agrupados, são palavras que agregam mais “significado” do que as demais.  Tem-

se como necessário um pré-processamento dos textos de uma coleção de 

documentos para determinar quais termos serão usados na indexação. Durante 

esta fase de pré-processamento várias operações sobre o texto podem ser 

realizadas tais como: a análise léxica, a eliminação de stopwords (palavras que 

não agregam valor na recuperação, tais como conjunções e artigos), a aplicação 

de técnicas de stemming (redução de uma palavra ao seu radical), a utilização de 

um Tesauro e a identificação de grupos nominais, entre outras. 

A seguir, a Figura 2.2 apresenta as principais operações sobre texto, cujo 

objetivo é, partindo do texto completo, gerar uma Visão lógica do documento no 

formato de uma lista reduzida de termos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Principais operações sobre o texto 
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Análise Léxica: Visa transformar o texto de entrada em uma lista de 

palavras, ou seja, identificar e separar as palavras do texto. Nesta etapa os 

caracteres de pontuação e dígitos numéricos são removidos, e as letras 

maiúsculas são substituídas por minúsculas. Algumas exceções são tratadas de 

acordo com o domínio específico do problema, por exemplo, a não remoção de 

dígitos que agregam significado (e.g. Windows95), ou a permanência do hífen 

constante em palavras compostas (e.g. guarda-chuva). 

Eliminação de Stopwords: Visa à eliminação de palavras que não 

contribuem para a recuperação dos documentos na coleção. Algumas palavras 

são tão frequentes em todos os documentos que se tornam péssimas 

discriminadoras, sendo inúteis para o propósito de RI. Essas palavras são 

conhecidas como stopwords. Em geral, são artigos, preposições, conjunções, 

alguns advérbios e adjetivos. 

Stemming: O objetivo desta etapa é substituir palavras pelo seu radical 

(stem). Os usuários em suas consultas podem especificar palavras cujas 

variações também constam em vários documentos relevantes. Usando as técnicas 

de stemming, permite-se, que ao consultar a palavra “quilômetro”, o resultado 

contemple documentos que contenham também suas variações, tais como 

“quilômetros”, “quilométricas” e “quilométricos”. 

Utilização de Tesauro: Um Tesauro é um dicionário de sinônimos que, no 

contexto da RI, pode ser visto com uma lista de palavras importantes em 

determinado domínio do conhecimento, uma espécie de vocabulário controlado. 

Para cada palavra que figura no Tesauro, podem ser atribuídos um conceito, 

sinônimos, antônimos e relações com demais entradas. Em geral um Tesauro não 

só inclui palavras isoladas, termo simples, mas também um conjunto delas, termos 

compostos, formados normalmente por frases substantivas que representam um 

determinado conceito em um determinado domínio do conhecimento. O Tesauro 

pode ser utilizado na ampliação da representação de documentos, expandido-a 

com a utilização de seus termos sinônimos. Pode também ser utilizado na 

identificação de termos relevantes ou grupos nominais nos documentos e na 

expansão da consulta que representa a necessidade de informação do usuário.     

 



2 – Sistemas de Recuperação de Informação                                                       30 
______________________________________________________________________ 

 

Identificação de grupos nominais: Grupos nominais são palavras que 

compõem termos compostos, com significado próprio, que podem ser utilizados 

para indexar os documentos. Como exemplo de grupos nominais, podemos citar 

“Recuperação de Informação” e “Inteligência Artificial”. As técnicas mais utilizadas 

para identificação de grupos nominais consideram a distância entre dois 

substantivos dentro do texto, e a extração desses termos compostos de um 

Tesauro do mesmo domínio de conhecimento do documento. 

Alguns SRIS necessitam obter uma Visão lógica mais completa do 

documento, e para tanto, não utilizam as técnicas de redução de termos, 

indexando indistintamente todos os termos do documento. Essa prática é utilizada, 

sobretudo, por sistemas com bases de documentos pequenas e por alguns 

engenhos de busca na Web. 

A visão lógica de um documento é dependente do modelo de RI a ser 

utilizado. Para o Modelo Espaço Vetorial, a representação de um documento é 

composta por um espaço vetorial, onde cada termo do espaço representa um 

termo do vocabulário, e os documentos são vetores nesse espaço n-dimensional. 

De forma análoga, podemos representar uma consulta, especificando uma 

necessidade do usuário, por um vetor de pesos associados aos termos dessa 

consulta. O Modele Espaço Vetorial é apresentado na Seção 2.4.2. 

2.3.3. Arquivo invertido 
Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), um Arquivo invertido ou 

Índice invertido é um mecanismo orientado a palavra para indexação de um 

corpus, e sua estrutura de dados é composta por dois elementos: (1) uma lista 

com todas as palavras que ocorrem nos documentos da coleção (i.e., o 

vocabulário da base); e (2) para cada termo deste vocabulário, outra lista 

indicando as ocorrências8 daquela palavra nos documentos da coleção.  

Observemos os seguintes textos: 

Doc1 – “Porto de Galinhas é uma praia do litoral de Pernambuco distante 

aproximadamente 80 quilômetros da capital do estado, Recife.” 

                                            
 
8 As ocorrências podem ser expressas em termos de presença, frequência de ocorrências ou 
posição da palavra no texto 
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Doc2 – “Os pernambucanos são apaixonados pelas praias que se 

estendem por quilômetros do litoral do estado. De fato, os pernambucanos amam 

o litoral do seu estado.” 

Após passar pelos processos de Análise léxica, Stopwords e Stemming, a 

estrutura do Arquivo invertido gerada se assemelha, simplificadamente, ao 

apresentado no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 - Estrutura de Arquivo Invertido 

Vocabulário  Lista de ocorrências 

80 Doc1(81,83) 
amam Doc2(126,130) 
apaixon Doc2(21,32) 
aproximad Doc1(65,80) 
capital Doc1(99,106) 
distant Doc1(56,64) 
e Doc1(18,19) 
estad Doc1(110,116) Doc2(92,98)  Doc2(148,154) 
estend Doc2(53,61) 
fat Doc2(103,107) 
galinh Doc1(9,17) 
litoral Doc1(33,40) Doc2(81,88) Doc2(133,140) 
pernambuc Doc1(44,54) 
pernambucan  Doc2(3,16) Doc2(112,125) 
port Doc1(0,5) 
pra Doc1(24,29) Doc2(39,45) 
quilometr Doc1(84,95) Doc2(66,77) 
recif Doc1(118,124) 
sao  Doc2(17,20) 

 

Observamos que as palavras que ocorrem nos textos, após serem 

processadas pelas operações de Análise Léxica e Stemming, compõem uma lista 

de termos, em caixa baixa, com os sufixos suprimidos e sem acentuação. Além 

disso, a operação de Eliminação de Stopwords suprime uma série de palavras que 

consequentemente não aparecem no vocabulário da base (por exemplo, a palavra 

“uma”). 

Observamos ainda que, para cada entrada de termo no Arquivo Invertido, é 

armazenado o offset em relação ao início do texto e a sua posição final, permitindo 

assim localizar cada ocorrência das palavras relacionadas a um determinado 

termo nos textos de todos os documentos da coleção.  
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No exemplo, o algoritmo de Análise Léxica considera como termo os dígitos 

numéricos “80”, porém uma outra estratégia de recuperação poderia não 

considerá-los. As variações nos algoritmos de operações sobre o texto podem 

ocorrer em função do domínio da coleção, da língua e da estratégia de 

recuperação definida pelo administrador do SRI, e consequentemente influenciam 

o conteúdo da estrutura de Índice. 

A estrutura de Arquivo Invertido é mantida em espaço de armazenamento 

reduzido, devido ao fato de os termos tenderem a se repetir em textos de uma 

coleção, formando assim um vocabulário com crescimento controlado, sobretudo 

se a coleção for de um domínio específico. Não raro, as implementações de SRIs 

adotam como estratégia a carga de todo o índice em memória principal, para 

efeito de melhoria de performance na hora da consulta. A utilização de Arquivos 

invertidos produz resultados extremamente rápidos em pesquisas por palavras-

chave, indicando o posicionamento das palavras nos textos dos documentos 

originais com precisão. 

A fim de possibilitar o “casamento” entre consulta e documento, devemos 

aqui considerar que o texto contido na consulta do usuário deverá passar também 

pelas mesmas operações de texto dos documentos indexados. Ou seja, para o 

exemplo em questão, se consideramos uma busca iniciada pelo usuário com a 

palavra-chave “Praia”, o SRI, após processar as operações sobre o texto da 

consulta, deverá iniciar a pesquisa considerando o termo da query “pra”, e como 

resultado esperado retornar a indicação da posição 24 no Doc1 e da posição 39 

no Doc2. Embora a consulta se dê pelo termo reduzido “pra” o índice contém a 

informação da posição exata, início e fim, da palavra em seu formato original no 

texto, “praia”. 

2.3.4. Fase 2 – Recuperação de informações 
Depois da criação da Base de Índices, com os documentos selecionados 

devidamente indexados, o processo de recuperação pode ser iniciado. 

Primeiramente, utilizando-se de interface própria, o usuário especifica suas 

consultas que, por sua vez, são pré-processadas pelas mesmas operações de 

texto aplicadas aos documentos da coleção.  
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Em seguida, a etapa de Construção da Query é executada gerando a 

Query propriamente dita, que é uma representação para o SRI da Necessidade do 

Usuário. A Query então é processada através da Busca no arquivo de índices, 

obtendo-se endereços dos Documentos Recuperados. O rápido processamento 

da Query torna-se possível, graças à prévia construção da estrutura Índice. 

Antes de serem retornados e apresentados na Interface com o usuário, os 

Documentos recuperados são ranqueados através da etapa de Preparação dos 

resultados, de acordo com os critérios de relevância. O usuário então examina os 

Documentos retornados selecionando os documentos que de fato são de seu 

interesse.  

A seguir, a Figura 2.3 ilustra as etapas desta fase da Arquitetura de um SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Arquitetura de SRI: Fase 2 - Recuperação de Informação 
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2.4. Modelos de RI 

Nesta seção, veremos alguns modelos de RI que são mais utilizados na 

construção de SRIs. 

2.4.1. Modelo Booleano 

Dentre os modelos clássicos de Recuperação de Informação, o mais 

simples é o Modelo Booleano que é baseado na teoria dos conjuntos.  No Modelo 

Booleano, a representação de um dado documento é construída atribuindo para 

cada termo da coleção o peso 0 (zero), caso o termo não ocorra naquele 

documento, e o peso 1 (um), caso o termo ocorra. Nele, a recuperação da 

informação ocorre de maneira binária, ou seja, ou o documento atende ao critério 

de busca ou não atende, não existindo o conceito de atendimento parcial dos 

critérios da query. Também não existe o conceito de ordenamento ou 

ranqueamento do resultado por relevância. 

Uma query pode utilizar um termo simples, ou termos ligados por  

operadores not, and e or. Desta forma, uma query é essencialmente uma 

expressão Booleana convencional. Assim sendo, os documentos são recuperados 

da coleção através de operações de álgebra Booleana de acordo com os critérios 

binários da query. 

Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), o modelo Booleano 

tem como principal vantagem a sua simplicidade. Como principais desvantagens, 

estão as características de não ordenamento e do casamento exato da query, o 

que poderá conduzir à recuperação de pouquíssimos documentos ou de uma 

quantidade enorme deles. 

2.4.2. Modelo Espaço Vetorial 
O Modelo Espaço Vetorial é um modelo algébrico. Nele, os documentos de 

uma coleção podem ser vistos como vetores posicionados em um espaço 

euclidiano multidimensional, onde cada ordenada corresponde a um termo do 

vocabulário da base, ou simplesmente termo. 

O vetor de um dado documento da coleção é composto pelos valores do 

peso que cada termo da coleção tem para aquele documento. O valor do peso que 
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um termo tem para um dado documento pode ser visto como a importância 

daquele termo na representação daquele documento específico. Os pesos 

poderiam ser atribuídos por especialistas, no entanto, trata-se de uma tarefa muito 

demorada. Para tanto, desenvolveu-se a técnica de atribuição de pesos baseada 

na frequência dos termos num dado documento, relacionando-a com a frequência 

desses mesmos termos na coleção como um todo. 

Uma das fórmulas mais utilizadas para o cálculo dos pesos dos termos é o 

esquema tf-idf (Term Frequency - Inverted Document Frequency), que faz o 

balanceamento entre uma medida local tf (baseada na frequência do termo neste 

documento) e uma medida global idf (baseada na frequência inversa do termo na 

coleção) (MANNING ET AL, 2008). Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO 

(1999), a motivação para utilização da medida idf é a de que termos que 

aparecem em muitos documentos não são úteis para distinguir entre um 

documento relevante e um não relevante. Os pesos são normalizados, sendo os 

mais próximos de um (1) aqueles que são mais importantes para a descrição do 

documento. Os termos ausentes no documento recebem peso de valor zero (0). 

BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), define o cálculo do esquema tf-

idf segundo as fórmulas abaixo: 

Consideremos: 

N = número total de documentos do corpus; 

ni = número de documentos do corpus em que o termo ki ocorre; 

freqi,,j = a frequência em que termo ki ocorre no documento dj; 

maxj = a quantidade total de termos no documento dj; 

Assim, a frequência normalizada tfi,j do termo ki no documento dj é dada 

pela fórmula: 

���,� �
�����,�

���� 
 

Continuando, a frequência inversa do termo ki na coleção é dada pela 

fórmula: 

���� � �� 
!

"�
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Concluímos definindo que o peso wi,j de um termo ki em relação ao 

documento dj é dado pela fórmula: 

wi,j � tfi,j   x idfi 

Opcionalmente, e de forma análoga, podemos representar a consulta por 

um vetor de pesos associados aos seus termos. 

Para ilustrar o Modelo Espaço Vetorial, consideraremos a matriz de pesos 

abaixo (Tabela 2.1) para representar uma consulta Q e dois documentos (D1 e D2) 

em um espaço euclidiano bidimensional composto por apenas dois termos (T1 e 

T2): 

Tabela 2.1 - Exemplo de matriz de pesos 

 T1 T2 

D1 0,8 0,3 

D2 0,2 0,7 

Q 0,4 0,8 

A Figura 2.4 representa o gráfico dos vetores no espaço euclidiano 

bidimensional: 

 

Figura 2.4 - Representação da consulta e dos documentos em um espaço vetorial 
bidimensional de termos 
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A forma mais usual para calcular a similaridade entre a query Q e um 

documento qualquer é através do cálculo do cosseno do ângulo formado entre os 

vetores do documento e da query, onde zero (0) representa nenhuma similaridade 

e um (1) representa similaridade total. 

Assim, aplicando o cálculo do cosseno para o exemplo acima, a 

similaridade entre D1 e Q é 0,74 e a similaridade entre D2 e Q é 0,98. Concluí-se 

que o documento D2 é mais similar à query, portanto mais relevante, em relação a 

query Q do que o documento D1. 

De forma análoga, pode-se calcular a similaridade entre os documentos D1 

e D2 pelos procedimentos acima, abrindo a possibilidade de utilização do modelo 

para tarefas relacionadas a Categorização, que classificam documentos de acordo 

com categorias comparando-os com vetores que representam os padrões das 

categorias. 

Em um contexto real, poderemos encontrar milhares de termos 

relacionados com milhares ou milhões de documentos, gerando um espaço 

euclidiano multidimensional. Ainda assim, nesses contextos, o Modelo Espaço 

Vetorial mantém eficiência, uma vez que operações com vetores podem ser 

executadas com altíssima rapidez.  

Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), as principais vantagens 

do Modelo Espaço Vetorial são:  

1. Seu esquema de pesos para os termos é de altíssima performance; 

2. Sua estratégia de casamento parcial de uma query permite recuperar 

documentos que se aproxima à consulta formulada pelo usuário; 

3.  Sua forma de ranqueamento através do cosseno ordena os documentos 

recuperados de acordo com o grau de similaridade com a query.  

Uma variedade de métodos de ranqueamento foi comparada com a 

proposta pelo Modelo Espaço Vetorial, sendo consenso que, em geral, o Modelo 

Espaço Vetorial é tão bom ou superior a todas as outras alternativas conhecidas. 

Além disso, ele é rápido e simples. Por essas razões, o Modelo Espaço Vetorial é 

o mais popular e largamente utilizado modelo para Recuperação de Informação 

(BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999). 
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2.4.3. Modelo de Indexação Semântica Latente 
Segundo DEERWESTER ET AL (1990), a indexação semântica latente – 

LSI (do inglês LSI - Latent Semantic Indexing) é projetada para superar um 

problema fundamental que afeta as técnicas de recuperação existentes, que 

tentam combinar as palavras de consultas com as palavras de documentos.  

A indexação baseada na semântica latente (do inglês, Latent Semantic 

Indexing) é definida como uma técnica automática que analisa as coocorrências 

de termos em documentos textuais com vistas a descobrir relacionamentos 

latentes entre eles (DEERWESTER ET AL, 1990). 

Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), no Modelo de 

Indexação Semântica Latente, as idéias em um texto estão mais relacionadas aos 

conceitos descritos nele do que aos termos usados na sua descrição. Assim, o 

processo de encontrar um documento que satisfaça a uma query está relacionado 

ao casamento de conceitos, e não de palavras-chave. Como exemplo, um 

documento pode ser recuperado por compartilhar conceitos com outro documento, 

sem necessariamente conter as palavras chaves da query. 

Para calcular o grau de associação entre dois termos, tomamos como base 

a coocorrência destes termos em relação à frequência de ocorrência na coleção 

de cada termo em separado. Segundo LANCASTER (1998), podemos dizer que 

(1) se o termo ti co-ocorre 10 vezes apenas com o termo tj, enquanto ti e tj 

aparecem 10000 e 15000 nos documentos, respectivamente, seu fator de 

relacionalidade é baixo, 10/10000 ou 10/15000. No entanto, (2) se o termo ti 

coocorre 100 vezes com o termo tj, sendo que ti e tj aparecem 150 e 200, 

respectivamente, seu fator de relacionalidade passa a ser alto, 100/150 ou 

100/200 (AZEVEDO ET AL, 2005). 

Cabe ressaltar que LSI é um modelo que requer tempo elevado de 

processamento quando aplicado a grandes coleções de documentos (IKEHARA 

ET AL, 2001). 

Para mais detalhes sobre este modelo, ver DEERWESTER ET AL (1990). 
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2.4.4. Modelos Probabilísticos 
Para BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), os modelos probabilísticos 

buscam tratar a problemática de RI usando a teoria das probabilidades. Parte-se 

do princípio que dada uma query, representando uma necessidade do usuário, 

existe um resultado ideal para esta consulta que retorna exatamente os 

documentos de uma coleção considerados relevantes (i.e., o conjunto resposta 

ideal).  

Para os modelos baseados em probabilidade, a questão principal é: Dada 

uma query, qual a probabilidade de um documento estar no conjunto resposta 

ideal? Esta probabilidade é então computada separadamente para cada 

documento de uma coleção. Assim, os documentos podem ser classificados por 

probabilidade, ou seja, quanto maior a probabilidade de um documento atender a 

uma necessidade do usuário, mais relevante ele será para aquela consulta em 

particular.  

A lista de documentos recuperados pode ser limitada, por exemplo, a 

documentos com probabilidade superior a 70%, evitando assim listas de 

resultados enormes com a presença de inúmeros documentos irrelevantes, ou 

improváveis de atender a consulta formulada. 

O modelo probabilístico tenta resolver a questão de recuperar informação 

por meio de cálculos probabilísticos, usando para tal a teoria da probabilidade 

(GREENGRASS, 2000). Nesse contexto, para BOBBIO ET AL (2001) as Redes 

Bayesianas vem se tornando um método padrão para a construção dos sistemas 

que adotam o conhecimento probabilístico, e tem sido aplicada em uma variedade 

de atividades do mundo real. 

2.4.5. Redes de Crença 
Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), o modelo Bayesiano de 

Rede de Crenças que usa a teoria das probabilidades, está ganhando um 

crescente interesse na área de RI. Esse modelo generaliza um modelo anterior 

também baseado na teoria das probabilidades utilizando-se de redes Bayesianas, 

o modelo de Rede de Inferência. 
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TURTLE & CROFT (1989, 1991) introduziram o uso de redes Bayesianas 

em RI (MANNING ET AL, 2008). Uma rede Bayseana é um grafo acíclico, onde os 

nós representam as variáveis de entrada e de saída que se relacionam entre si, e 

representam a estrutura de raciocínio de um especialista em um domínio de 

aplicação. Os nós são ligados por arcos, direcionados no sentido do nó saída para 

o nó entrada, e para cada arco devem ser estimados os valores da probabilidade 

condicional que representam as regras tipo “SE saída ENTÃO entrada”. Assim, 

uma rede Bayesiana é construída de duas partes: a qualitativa, que são os nós da 

rede; e a quantitativa, que são as probabilidades.  

TURTLE & CROFT (1989, 1991) usaram uma sofisticada rede Bayesiana 

para modelar as complexas dependências entre um documento e uma 

necessidade de informação do usuário. O modelo é decomposto em duas partes: 

uma rede representando a coleção de documentos e uma rede representado a 

query. A rede da coleção de documentos (document network) é extensa, porém 

pode ser pré-processada. A rede da query (query network) é relativamente 

pequena, porém precisa ser construída a cada nova consulta, e só então 

associada à rede da coleção de documentos. Como resultado, forma-se uma 

sofisticada rede de probabilidades que pode generalizar modelos Booleanos e 

probabilísticos simples (MANNING ET AL, 2008).  A Figura 2.5 ilustra uma Rede 

de Crença básica no contexto de RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Rede de Crença em RI 
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2.5. Consultas 

Nesta seção serão apresentados conceitos relativos às consultas do 

usuário. 

2.5.1. Tipos de consulta 
BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999) definem as consultas no contexto 

de RI classificado-as em três tipos: baseadas em Palavras-Chave, em Casamento 

de Padrões e Com Estrutura. 

As consultas baseadas em Palavras-Chave subdividem-se em: 

Palavras isoladas: É o tipo de consulta mais simples em um SRI. Consiste 

em uma lista de palavras isoladas sem operadores booleanos. O SRI adiciona 

implicitamente o conector OR entre as palavras e retorna documentos que contêm 

pelo menos uma das palavras da consulta.   

Com contexto: Quando o SRI busca palavras dentro de um determinado 

“contexto”. Em RI, o conceito de “contexto” é visto como a proximidade das 

palavras da consulta dentro do documento. A consulta também é elaborada com 

uma lista de palavras. No ranqueamento do resultado, o SRI considera mais 

relevantes aqueles documentos cujas palavras da consulta estão mais próximas 

dentro do texto. Outra alternativa é a busca por Grupo Nominal, na qual a consulta 

estabelece termos compostos para recuperação dos documentos, isto é, a 

recuperação dos documentos é baseada na ocorrência de palavras contíguas 

dentro do texto. Em alguns casos, a consulta poderá definir a distância máxima, 

medida em palavras, entre as palavras da lista da consulta. A ordem de 

aparecimento das palavras no texto pode ou não ser considerada. Para possibilitar 

consultas com “contexto”, a Base de índices deverá armazenar as posições de 

cada palavra no documento. 

Booleanas: São consultas onde as palavras são combinadas utilizando 

operadores booleanos. Utilizam-se normalmente os operadores OR, AND e BUT. 

Em geral os SRIs não usam o operador NOT porque podem resultar em um 

número muito grande de documentos recuperados. O operador BUT pode ser 

usado para restringir o número de documentos. A consulta booleana “palavra1 

BUT palavra2” retorna todos os documentos que contenham a palavra1, mas não 
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a palavra2. Os usuários inexperientes com lógica booleana têm dificuldades em 

tirar vantagem desta classe de consulta. 

Em Linguagem Natural: Em geral, consultas de texto completo em 

Linguagem Natural são consideradas como strings arbitrárias pelos SRIs de 

propósito geral. Excluímos aqui os SRIs de Pergunta-Resposta, e os com interface 

em Linguagem Natural. Em diversos modelos essas consultas são tratadas como 

um “bag” de palavras, e são processadas usando métodos padrão de 

recuperação. 

As consultas baseadas em Casamento de Padrões permitem recuperação 

de pedaços de texto que possuem certas propriedades. Esse tipo de consulta 

pode ser vista como uma ferramenta avançada no contexto de RI. Existem 

dificuldades de ranqueamento dos resultados com esse tipo de consultas. Para 

implementação de uma recuperação eficiente, é necessária a utilização de 

estruturas de índice e algoritmos mais sofisticados que a de Arquivo invertido. 

As consultas Com Estrutura assumem que o documento possui uma 

estrutura que pode ser explorada na busca. A estrutura poderia ser determinada 

por um conjunto fixo de campos, por exemplo, título, autor, resumo, etc. 

Poderíamos também encontrar uma estrutura de documentos na forma hierárquica 

de árvore, por exemplo, livro, capítulo, título, seção e subseção. Nestes casos, o 

SRI poderá aceitar, na formulação da consulta, que se determine se a busca se 

dará em toda a estrutura do documento ou em apenas uma parte selecionada.  

2.5.2. Operações sobre consulta 
Segundo BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999), muitos usuários têm 

dificuldade em formular consultas que resultem em um conjunto de documentos 

compatível com suas reais necessidades. Essa dificuldade sugere que a primeira 

consulta deva ser tratada como uma tentativa inicial de recuperação de 

informação relevante. Seguindo essa ideia, os documentos inicialmente 

recuperados podem ser examinados em sua relevância, e uma nova formulação 

de consulta pode ser construída a partir desse julgamento, na tentativa de 

recuperar outros documentos ainda mais relevantes. As operações sobre consulta 

podem ser constituídas em duas etapas: Expansão da Consulta Original e 

Feedback de Relevância. 
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Expansão da Consulta Original: Nesta técnica, adicionam-se novos 

termos relacionados com as palavras da consulta formulada pelo usuário. Busca-

se aumentar a quantidade de documentos recuperados e, portanto a cobertura do 

SRI. Esses novos termos da consulta podem ser obtidos através de uso de um 

Tesauro, que fornece informação sobre sinônimos e termos semanticamente 

relacionados a uma palavra (e.g a palavra juros pode ser expandida para os 

termos usura, capitalização e tabela price). Esse método geralmente aumenta a 

cobertura, recuperando mais documentos, porém, pode diminuir significativamente 

a precisão, ou seja, recuperar também documentos irrelevantes, particularmente 

quando existem termos ambíguos na query.  

Feedback de Relevância: Após apresentar os resultados de uma consulta, 

o SRI pode permitir ao usuário fornecer feedback sobre os documentos 

recuperados.  Esse feedback pode ser usado para reformular a consulta inicial. 

Novos resultados serão produzidos com base na consulta reformulada. Trata-se 

de um processo interativo e iterativo. O método utiliza a Repesagem de termos 

com o objetivo de aumentar o peso dos termos que aparecem em documentos 

relevantes e diminuir o peso de termos que aparecem em documentos 

irrelevantes.  Existem diversos algoritmos para reformular consultas com base em 

Repesagem de termos.  

O problema dessa técnica é que os usuários relutam em fornecer feedback 

explícito, normalmente porque isso requer maior tempo de computação, ou porque 

dificulta o entendimento do motivo de um determinado documento ter sido 

recuperado. Para tanto, pode-se usar feedback de relevância sem uma entrada 

explícita do usuário, apenas assumindo que os n documentos iniciais recuperados 

são relevantes, e então se reformula a consulta automaticamente por um número 

previamente definido de iterações. 

2.6. Avaliação de Desempenho de SRIs 

Existem diversas alternativas de projeto e implementação de um SRI. Como 

saber qual delas é a mais efetiva em determinadas situações de uso? Métodos de 

avaliação de desempenho de SRIs são largamente utilizados com o objetivo de 

viabilizar benchmarks e estudos comparativos de desempenho entre diversos 

modelos e técnicas de RI para uma determinada coleção de documentos. 
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Como ponto de partida para aplicação dos métodos e métricas de avaliação 

de desempenho, é necessária a criação de um corpus de avaliação. Definiremos 

corpus de avaliação como sendo uma coleção de teste constituída de três itens 

(MANNING ET AL, 2008): 

1. Uma coleção de documentos; 

2. Um conjunto de Necessidades de informação do usuário, expressas na 

forma de consultas; 

3. Um julgamento de relevância, que determine para cada documento da 

coleção, o seu grau de relevância em relação a cada consulta 

especificada no item 2. 

As métricas clássicas de avaliação de SRIs largamente adotadas são a de 

Precisão e a de Cobertura.  

Defini-se Precisão (do inglês, Precision) como a habilidade do SRI em, 

dada uma necessidade de informação do usuário, recuperar apenas os  

documentos que são de fato   relevantes, deixando de fora aqueles irrelevantes 

para o usuário. 

Nesse mesmo contexto, a métrica Cobertura (do inglês, Recall) está 

relacionada com a habilidade do Sistema em, dada uma necessidade de 

informação do usuário, recuperar o maior número possível de documentos 

relevantes dentre o conjunto do total de documentos relevantes que atendam 

aquela necessidade (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999). 

BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999) definem assim os conceitos de 

Cobertura e Precisão: Em uma coleção de teste, considere uma necessidade de 

usuário I e um conjunto ideal de documentos relevantes R que atendem à 

requisição I. Tomaremos como |R| o número de documentos do conjunto R. Uma 

determinada estratégia de recuperação processa a requisição I e gera como 

resultado o conjunto de documentos A. Tomaremos |A| como o número de 

documentos do conjunto A.  Adicionalmente, tomemos |RA| como o número de 

documentos da interseção dos conjuntos R e A, conforme ilustra a Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Precisão e Cobertura para um dado exemplo de resultado de uma consulta 

 

As medias de Cobertura e Precisão são assim obtidas: 

• Cobertura é a fração do número de documentos relevantes |R| que 

foram de fato recuperados |RA|. 

(�)���*�� �
|+,|

|+|
 

• Precisão é a fração do número de documentos recuperados |A| que 

são de fato relevantes |RA|. 

-��.�/ã� �
|+,|

|,|
 

 

Observa-se, contudo, que o usuário examina os documentos recuperados 

na ordem em que lhes são apresentados, ou seja, dos mais relevantes aos menos 

relevantes. Assim, de forma relativa, as medidas de Cobertura e Precisão variam 

conforme o usuário avança na análise dos documentos recuperados. Portanto, a 

forma mais adequada de medição de desempenho seria traçar uma curva de 

Precisão versus Cobertura.  

Como forma de computar e apresentar a curva Precisão versus Cobertura 

consideraremos o exemplo a seguir. Tomaremos como Rq {d12, d25, d32, d41, d63, d72, 

d95, d109} o conjunto de documentos resultante do julgamento de relevância 

definido por especialistas para uma query I, representando uma necessidade de 

informação do usuário. 

Considere que o SRI em estudo retornou como resultado da query I os 

documentos apresentados na Tabela 2.2, devidamente ordenados segundo seus 

Coleção 

Docs relevantes 
recuperados - RA 

Docs  relevantes 
R 

A 

Docs  recuperados 
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critérios de relevância. Identificamos com um “X” os documentos que de fato são 

relevantes, presentes no conjunto Rq, e tomaremos como i o enésimo documento 

relevante do resultado da consulta. 

Calcula-se a Cobertura para cada documento relevante contido no conjunto 

Rq, da seguinte forma: 

(�)���*�� �
�

|+|
 

 

Calcula-se a Precisão para cada documento relevante contido no conjunto 

Rq da seguinte forma: 

-��.�/ã� �  
�

<
 

Onde O é o número da ordem que o documento relevante aparece no 

resultado da query pelo SRI.  

 

Tabela 2.2 - Exemplo de resultado de query 

Ordem - O DOC # Contido 
em Rq 

iiii    Cobertura Precisão 

1 d95 X 1 0,13 1,00 

2 d14     
3 d32 X 2 0,25 0,67 

4 d27     
5 d35     
6 d12 X 3 0,38 0,50 

7 d49     
8 d25 X 4 0,50 0,50 

9 d72 X 5 0,63 0,56 

10 d59     
11 d82     
12 d41 X 6 0,75 0,50 

13 d123     
14 d105     
15 d39     
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Para traçar o gráfico de Precisão versus Cobertura definem-se 11 (onze) 

níveis de Cobertura padrão. Para cada nível de Cobertura padrão atribui-se um 

valor de Precisão obtido através de uma função interpolada, conforme 

apresentado na Tabela 2.3. 

O valor da Precisão interpolada de um determinado nível de cobertura é o 

valor da máxima Precisão, Pmax, para a query, compreendido entre o valor de 

início daquele nível e o do nível seguinte. No exemplo, a Precisão para o nível de 

cobertura 0,2 é igual 0,67, que é o valor máximo de Precisão, Pmax, 

compreendido entre 0,2 e 0,3, tal que 0,2 ≤ Pmax ≤ 0,3.  

Caso não exista valor de Precisão na query dentro da faixa de um 

determinado nível de cobertura, assume-se o valor do nível de cobertura 

subsequente, conforme observado nos níveis 0,0 e 0,4. Caso não exista valor para 

o nível de cobertura subsequente, assume-se 0 (zero), conforme observado nos 

níveis 0,8, 0,9 e 1,0.    

 

Tabela 2.3 - Dados para curva de Precisão x Cobertura 

Nível de 
Cobertura 

Precisão 
Interpolada 

0,00 1,00 

0,10 1,00 

0,20 0,67 

0,30 0,50 

0,40 0,50 

0,50 0,50 

0,60 0,56 

0,70 0,50 

0,80 0,00 

0,90 0,00 

1,00 0,00 

 

Obtida a Precisão interpolada para cada nível de Cobertura traça-se a 

curva, conforme apresentado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Curva de Precisão x Cobertura 

 

O exemplo acima traça uma curva para uma única query. Considerando 

que as curvas de Precisão versus Cobertura são frequentemente utilizadas para 

comparar estratégias de recuperação de SRIs, deve-se, portanto, traçar uma única 

curva para um conjunto de queries de cada estratégia de recuperação adotada. A 

curva de uma determinada estratégia de recuperação é obtida computando-se, 

para cada nível de Cobertura, a Precisão interpolada através da média da 

Precisão obtida por todas as queries que compõem o estudo para aquele nível de 

Cobertura. 

Uma outra métrica relevante para medição de desempenho de SRIs é a F-

Measure. A métrica de F-Measure combina as métricas de Precisão com a de 

Cobertura, calculando uma média harmônica entre as duas. A vantagem de usar 

média harmônica em relação à média aritmética é que ambas as medidas, 

Precisão e Cobertura, precisão ser altas para que a média harmônica seja alta. 

Para calcular a F-Measure utilizamos a fórmula seguinte: 

@ �
2-(

- A (
�

2

1
(
A
1
-

 

Onde, F é o resultado da medida F-Measure, P, a medida de Precisão para 

uma dada consulta e C, a medida de Cobertura para uma dada consulta.  
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O resultado da medida F-Measure assume valores no intervalo entre 0 e 1, 

sendo 0 quando nenhum documento recuperado for relevante e 1 quando todos os 

documentos recuperados forem relevantes (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 

1999). 

Como complemento a uma análise de desempenho de SRIs, pode-se 

também considerar fatores relacionados ao esforço e ao tempo gastos pelo 

usuário para formular consultas, conduzir as buscas e verificar resultados nos 

documentos recuperados. Em algumas situações, o tempo de resposta do SRI 

decorrido entre o recebimento da consulta do usuário e a apresentação dos 

documentos recuperados pode ser crucial para viabilizar a sua utilização, nesses 

casos, o tempo de resposta passa a ser uma medição mandatória. 

2.7. Considerações finais 

Neste capítulo abordamos os principais conceitos da área de Recuperação 

de Informação que serão utilizados para aplicação da técnica de expansão 

automática das consultas, na construção do SRI protótipo e na avaliação dos 

resultados dos experimentos realizados. No capítulo seguinte, abordaremos 

características de SRIs para a área jurídica e faremos uma análise de Tesauros 

disponíveis neste mesmo domínio que subsidiará o desenvolvimento do SRI 

protótipo. 
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3. SRIs para a Área Jurídica 

Este capítulo apresenta considerações a respeito de SRIs para a área 

Jurídica. Inicialmente, na Seção 3.1 abordaremos as definições de documento de 

natureza Jurídica e de SRI para a área Jurídica. Nas seções 3.2 e 3.3, 

apresentaremos, respectivamente, o SRI do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) e 

uma breve análise do mesmo, que servirá como parâmetro para os nossos 

estudos. Por fim, na Seção 3.4 apresentaremos um levantamento de Tesauros 

Jurídicos no Brasil que embasaram a escolha do Tesauro a ser adotado no nosso 

SRI protótipo. 

3.1. Documentos de Natureza Jurídica e SRI para a área 

Jurídica 

No intuito de estabelecer um entendimento de documento da área jurídica, 

faz-se necessário primeiramente conceituar documento.   

Na visão de THEODORO JUNIOR (1996), o termo documento possui dois 

sentidos: o primeiro, no sentido lato, compreende não somente os escritos, mas 

toda e qualquer coisa que transmita diretamente um registro físico a respeito de 

algum fato; o segundo, no sentido restrito, trata especificamente dos documentos 

escritos, que são aqueles em que o fato vem registrado através da palavra escrita, 

em papel ou outro suporte adequado, notadamente o digital. 

Dentro desta perspectiva, o nosso estudo está baseado no conceito de 

documento restrito, ou seja, aqueles documentos com registros através da palavra 

escrita. 

Adicionalmente, BARITÉ & GUIMARÃES (1999) definem o conceito de 

documentação jurídica como: 

“conjunto de documentos sobre qualquer suporte de informação em que estejam 

representados, cujo conteúdo refere-se direta ou indiretamente a questões relacionadas 

com o Direito ou regulados por este, e portanto, são significativos para os usuários 

específicos desse macrodomínio temático (advogados, escrivães, empresas, governos, 

instituições, professores, estudantes), e de interesse para a sociedade em geral.” 
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Vê-se, portanto, que o documento se caracteriza como de natureza jurídica 

em função do seu conteúdo estar relacionado com a matéria do Direito.  Têm-se 

como exemplos notórios de documentos de natureza jurídica as legislações, 

jurisprudências, doutrinas, processos, pareceres, acórdãos, contratos, convênios e 

petições, dentre outros, cuja ocorrência pode variar em função do contexto da 

prática profissional, tais como escritórios de advocacia, procuradorias, 

promotorias, defensorias, varas e tribunais.  

Podemos, portanto, afirmar, como definição abrangente de Sistema de 

Recuperação de Informação para a área Jurídica, que se trata de um SRI que 

busca por documentos jurídicos na forma de texto escrito livre, não estruturados 

ou semi estruturados, em uma coleção do domínio específico do Direito que 

satisfaçam uma necessidade de informação do usuário. 

3.2. SRI de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  

Objetivando trazer para a pesquisa experiências implementadas por 

instituições que tratam com o problema de Recuperação de Informação em uma 

coleção de documentos de natureza jurídica, utilizamos como base de estudos o 

SRI de Jurisprudência do STJ que abrange as principais características de 

diversos outros SRIs encontrados em tribunais do Poder Judiciário Brasileiro. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão da esfera federal, compõe o 

Poder Judiciário brasileiro. Criado pela Constituição Federal de 1988, é a corte 

responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, 

seguindo os princípios constitucionais, e por garantir e defender o Estado de 

Direito (STJ (1), 2009). 

O STJ mantém na Internet um site para consulta de jurisprudências 

publicadas por aquele tribunal9.  Jurisprudência é uma decisão irrecorrível de um 

tribunal, ou a orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais 

proferidas num mesmo sentido sobre uma dada matéria. Pode ser entendida como 

uma uniformização da interpretação da lei baseada em casos, e definida por 

cortes superiores (TEIXEIRA, 1981). 

                                            
 
9 <http://www.stj.jus.br/SCON/> (STJ (2), 2010) 
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No sistema computacional do STJ, uma jurisprudência também é 

referenciada nas telas de ajuda do site como um julgado. 

A estrutura de um julgado é composta por um conjunto de campos 

(metadados). Os campos podem variar de acordo com o tipo de julgado 

(Acórdãos, Súmulas, Decisões Monocráticas, Informativos de Jurisprudência), no 

entanto existe um conjunto de campos comuns a todos os tipos, por exemplo, 

campos de número, ministro, órgão julgador, ementa, resumo estruturado. Um 

campo de um julgado pode também ser composto por um texto livre, não 

estruturado, em muitas situações extenso, por exemplo, campos de ementa, 

resumo estruturado, acórdão e decisão. 

A Figura 3.1 apresenta a tela inicial do SRI do STJ para consulta às 

jurisprudências do STJ. Nela o usuário poderá elaborar uma pesquisa 

expressando sua necessidade de diversas formas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Tela de consulta de Jurisprudência – STJ 

Inicialmente o usuário pode optar por uma “Pesquisa Livre”. Através de 

palavras isoladas, o sistema recupera todas as jurisprudências que contêm ao 

menos uma das palavras em quaisquer campos, incluindo implicitamente o 

operador booleano OR. 
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Também é possível a construção de consultas booleanas com a utilização 

dos conectivos “E”, “OU” e “NÃO”, correspondendo respectivamente aos 

operadores booleanos AND, OR e BUT. 

Consultas com contexto podem ser elaboradas utilizando-se conectivos 

específicos para tal fim. O conectivo “ADJ” é utilizado para delimitar a distância 

entre palavras digitadas na consulta, indica um número entre 1 e 99 que traduz a 

quantidade máxima de palavras que podem ocorrer entre os termos na ordem da 

busca. O conectivo “PROX” é similar ao “ADJ”, porém admite a proximidade dos 

termos em qualquer ordem. O conectivo “COM” recupera julgados em que ambos 

os termos da expressão aparecem no mesmo parágrafo, podendo estar 

adjacentes ou não, e em qualquer ordem ou distância. O conectivo “MESMO” 

recupera julgados a partir de termos que estejam em um mesmo campo.  

Outros conectivos auxiliares são disponibilizados. O conectivo “$” permite 

que a consulta especifique radicais; por exemplo, especificando $legal$ o sistema 

recupera julgados contendo o radical legal com qualquer prefixo ou sufixo. O 

conectivo “?” funciona como um caractere “coringa”, seu uso só é permitido em 

alguns campos, recuperando julgados através de termos de busca parcialmente 

definidos. Por exemplo, o termo de consulta 200210??.DTPB. recupera julgados 

cuja data de publicação (campo DTPB) seja de  qualquer dia do mês de outubro 

de 2002. 

O SRI também possibilita consultas com estrutura, ou seja, possui o recurso 

de pesquisa em campos (ou metadados). Para tanto, o usuário pode especificar 

em que campo o termo da consulta deve ser buscado. Por exemplo, o termo 

(homicídio).EMEN. localiza o termo homicídio no campo ementa (EMEN), o termo 

@DTDE=20010417 localiza julgados cuja data de decisão (DTDE) seja igual a 

17/04/2001. Alguns campos são disponibilizados como opção na própria tela de 

consulta, diminuindo assim a complexidade para o usuário em elaborar uma 

consulta Com estrutura. 

Outra possibilidade disponível é a opção da utilização de sinônimos. Ao 

pesquisar o termo assalto sem a opção de sinônimo, o Sistema recupera 0 

documentos em súmulas e 186 documentos em acórdãos. Realizando a mesma 

pesquisa com a opção de sinônimo marcada, o Sistema retorna uma quantidade 

maior de documentos; 1 em súmulas e 5677 em acórdãos. Observa-se que, na 
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segunda pesquisa, o sistema considerou o termo roubo como sinônimo de assalto, 

utilizando-se do Tesauro disponível, sendo a consulta com a palavra assalto 

expandida para a expressão booleana assalto ou roubo. 

O usuário poderá também optar por refinar consultas, através de uma lista 

de consultas prévias realizadas por ele. Neste caso, a nova pesquisa ficará 

limitada ao conjunto de informações recuperadas na pesquisa prévia selecionada 

da lista. Para realizar o refinamento, o sistema acrescenta aos termos de uma 

consulta prévia os termos do refinamento desejado utilizando-se do conector “E”, 

realizando a partir daí uma nova consulta mais refinada que a anterior. 

Pode-se também limitar a consulta a determinados tipos de julgado 

(Acórdãos, Súmulas, Decisões Monocráticas, Informativos de Jurisprudência) 

predefinidos na própria tela de consulta. 

A Figura 3.2 apresenta o resultado de uma consulta à base de 

jurisprudência do STJ. Os julgados recuperados são apresentados através de uma 

lista navegável de itens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.2 - Tela de resultado de consulta 
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Ao solicitar o detalhamento de um determinado julgado, o sistema o faz 

dependendo do tipo de julgado. No caso de um Acórdão, a apresentação se dá 

conforme ilustra a Figura 3.3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 - Tela de detalhe de uma jurisprudência 

 

Na tela de detalhamento do julgado abre-se a alternativa de consultar na 

íntegra o teor do documento. Optando-se por ela, o sistema traz a visualização de 

um arquivo em formato PDF.  

Apesar de todas as opções de consulta disponíveis, ao se elaborar 

consultas com termos contidos nesses PDFs, constatou-se que o sistema não 

realiza a busca considerando os seus conteúdos. Todas as buscas se dão apenas 

nos metadados ou campos associados aos documentos. 

Observamos também que o sistema traz a opção de visualizar no browser o 

conteúdo dos campos sem formatação HTML, útil para utilização de recursos de 

“copiar e colar”, muito utilizado no meio jurídico em citações e referências a 

trechos de documentos de terceiros. 
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3.3. Análise do SRI de Jurisprudência do STJ 

Como forma de procedermos a avaliação do SRI do STJ, os seguintes 

critérios foram adotados: facilidade de uso, variedade de tipos de consulta, rapidez 

na recuperação, abrangência da busca, apresentação e navegabilidade dos 

resultados. Outros critérios, como as medidas de cobertura e precisão não foram 

considerados. Para medição da cobertura, seria necessário termos a 

disponibilização de toda a base de documentos para marcá-los, tarefa de inviável 

realização no nosso contexto. Para a medição da precisão, seria necessária a 

elaboração de um conjunto de queries, seguido de um julgamento de relevância 

dos documentos recuperados por cada uma delas, tarefa descartada por 

insuficiência de tempo para executá-la. 

No critério facilidade de uso, o sistema apresentou uma interface bastante 

intuitiva. Percebe-se na tela inicial de pesquisa uma preocupação em apresentar 

ao usuário algumas alternativas de consultas avançadas, talvez as mais úteis. Isso 

estimula o usuário a utilizar essas opções quando uma pesquisa livre simplificada 

não atender às suas necessidades. No entanto, essas opções de consulta 

avançada também “carregam” a tela de pesquisa, e podem causar ao usuário não 

experiente uma sensação de complexidade de uso. Uma boa alternativa seria 

trabalhar com um número menor de elementos na tela inicial de pesquisa, 

apresentando um botão com a alternativa de expandir as opções de consulta, 

essa expansão de opções se daria sem necessariamente recarregar ou 

apresentar uma nova tela de pesquisa. 

No critério variedade de tipos de consulta, o sistema é bastante eficiente e 

apresenta praticamente todas as alternativas de consulta possíveis. O usuário 

poderá realizar consultas por palavras-chave isoladas, permitindo também a 

construção de expressões booleanas e expressões com “contexto” (por 

proximidade de palavras-chave). Também é disponibilizada a possibilidade de 

formatação de consultas utilizando-se da estrutura dos documentos, que é 

fortemente baseada em metadados. Para os usuários já experientes em 

formulação de consultas mais avançadas, a sintaxe é apresentada através de 

links, e se apresenta bastante intuitiva, com a facilidade de ter sido definida para o 

idioma português. A possibilidade de restringir a consulta a parte do acervo, de 



3 – SRIs para a Área Jurídica                                                                                57 
______________________________________________________________________ 

 

acordo com o tipo de jurisprudência, é bastante útil. A opção de refinamento da 

pesquisa partindo de resultados prévios estimula o usuário a aumentar a 

complexidade de sua pesquisa, na medida em que alguns resultados 

intermediários são conseguidos. 

No critério rapidez de recuperação, o sistema se apresentou bastante 

rápido na realização da consulta propriamente dita, na montagem e navegação da 

tela de documentos recuperados e na apresentação do inteiro teor dos 

documentos. 

No critério abrangência da busca, o sistema apresentou um grave limitador. 

A pesquisa se restringe aos metadados dos documentos textuais, sugerindo que 

apenas esta parte do repositório foi indexada. Na prática, essa característica 

restringe também a ampla recuperação de informações que, uma vez não 

indexadas, ficam de fato inacessíveis para efeito de busca do SRI. 

No critério de apresentação e navegabilidade dos resultados, o sistema 

mostrou-se bastante claro, com visualização simples da lista, trazendo de imediato 

a quantidade de informação necessária para que o usuário faça uma distinção 

prévia entre os documentos. O SRI apresenta com clareza a quantidade de 

documentos recuperados, o critério de busca utilizado, e quais documentos estão 

sendo visualizados no momento. A navegação é simples e eficiente, sendo 

possível de ser utilizada mesmo quando se detalham os documentos da lista. A 

tela do sistema alterna entre a lista completa dos documentos recuperados e o 

detalhe de um dado documento de forma natural e intuitiva, permitindo sem 

confusão um “vai e vem” entre telas sempre que conveniente ao usuário. 

3.4. Tesauros Jurídicos no Brasil 

CAMPOS & GOMES (2006) definem Tesauro como uma lista de termos de 

um domínio, relacionados entre si, com objetivo de indexação/recuperação em um 

sistema de recuperação de informação. Acrescentam que um Tesauro conceitual 

baseia-se em conceitos, ou seja, cada termo denota um conceito, uma unidade de 

conhecimento. Para eles, na construção de um tesauro conceitual são necessários 

princípios para: (a) estabelecimento dos termos/conceitos, e (b) estabelecimento 

das relações entre eles.  
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Segundo o Padrão Norte Americano para construção de tesauros,  
 

“Um tesauro é um vocabulário controlado organizado em uma ordem 
preestabelecida e estruturado de modo a que os relacionamentos de 
equivalência, de homografia, de hierarquia, e de associação entre termos sejam 
indicados claramente e identificados por indicadores de relacionamento 
padronizados empregados reciprocamente.”10 (ANSI, AMERICAN NATIONAL 
STANDARDS INSTITUTE, 2005) 

 

Segundo BRASIL-TSE (2010), definindo o Thesaurus do TSE, o vocabulário 

controlado de um Tesauro relaciona os termos em ordem alfabética sem levar em 

consideração hífens e espaçamentos entre palavras.  

Os termos obedecem à seguinte classificação: 

• Descritores (termos autorizados): Termos que deverão ser utilizados 

para indexação. 

• Não descritores (termos não autorizados): Termos que deverão ser 

substituídos pelo termo autorizado correspondente seguido da 

anotação “USE”.  

• Anotações utilizadas UP, USE, TR e NOTA: As anotações “UP” e 

“USE” têm por finalidade evitar a sinonímia e estabelecer relação de 

univocidade entre termo e conceito. 

o “UP” – Usado para: precede o(s) termo(s) não autorizado(s) 

substituído(s) pelo descritor. Exemplo: 

Título de eleitor 

UP - Título eleitoral 

O termo “Título de eleitor” é o descritor a ser usado em substituição 

ao termo “Título eleitoral”. 

o “USE” – indica o descritor que substitui o termo não autorizado. 

Exemplo: 

Regime democrático 

USE - Democracia 

Neste caso, a entrada pelo não-descritor indica o descritor a ser 

utilizado. 

                                            
 
10Livre tradução do autor. 
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o “TR” – Termo relacionado: indica as relações possíveis com outros 

termos. Objetiva facilitar a compreensão do significado real de um 

termo, num campo específico, dentro de seu espaço ou ambiente 

semântico. Exemplo: 

Votação eletrônica 

TR – Votação  

o “NOTA” – explica os limites da utilização do descritor ou apresenta 

informação situacional sobre ele. 

Em vocabulários controlados, pode-se também estabelecer relação de 

hierarquia. Termos específicos são indicados por “TE”, sendo uma especialização 

de termo mais genérico, termos genéricos, indicados por “TG”, são uma 

generalização de um termo mais específico. 

O Tesauro, por sua própria natureza, é um documento que requer 

constante atualização, nunca se encontrando, assim, em forma estável e 

definitiva. 

Existem no Brasil diversos Tesauros que podem ser aplicados ao domínio 

da área jurídica. Dentre eles, podemos destacar: 

Macrothesaurus Brasileiro de Direito Constitucional: publicado em 

1987, é resultado do esforço conjunto do Senado Federal e da Fundação Casa de 

Rui Barbosa. Para a sua composição foi delimitada a literatura básica da área, 

posteriormente os termos foram extraídos desta literatura. Os descritores estão 

dispostos por temas e subtemas (alfabeticamente dentro de cada um) seguidos de 

descritores hierárquicos e associativos, também em ordem alfabética 

(FUNDAÇÃO CASA RUI BARBOSA, 1987). 

Mundo do Trabalho: Segundo LEVACOV ET AL (2002), a necessidade de 

normalizar o ingresso das palavras-chave para a recuperação correta dos 

documentos foi a principal motivação para o desenvolvimento do tesauro 

eletrônico da Unitrabalho. A Unitrabalho é uma rede universitária nacional que 

agrega, atualmente, 92 universidades e instituições de ensino superior de todo o 

Brasil. A construção desse tesauro foi baseada no Tesauro da OIT  Organização 

Internacional do Trabalho, publicação impressa sobre a área que traz os termos 

hierarquicamente organizados em francês, inglês e espanhol.  
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TEJUT – Thesaurus em Direito do Trabalho: Elaborado pelo Serviço de 

Documentação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Começou-se a 

planejar a informatização dos serviços bibliotecários do Serviço de Documentação 

do TRT 4ª Região em fins de 1993, neste momento foi diagnosticada a 

necessidade de uma linguagem documental para o controle terminológico, que 

atuaria na representação da informação obtida pela análise e síntese dos 

documentos e na formulação de estratégias de busca (FERREIRA, 2005). 

Tesauro CNI: Elaborado pelo Setor de Bibliografia e Documentação, em 

trabalho conjunto com os Serviços de Informação Setoriais da CNI, abrangendo as 

áreas de Economia, Indústria, Direito, Administração e Infraestrutura (CNI, 1990). 

Tesauro Jurídico da Justiça Federal11: elaborado pela Comissão Técnica 

de Jurisprudência do Conselho de Justiça Federal (CJF), instituída pela 

Portaria/CJF nº 022, de 28/9/1992, composta por representantes dos Tribunais 

Regionais Federais, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, sob a coordenação do Centro de Estudos Judiciários do CJF 

(CJF, 2010). 

Tesauro Jurídico – Superior Tribunal de Justiça12: Mantido pela 

Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), derivado do 

Tesauro do Conselho de Justiça Federal (CJF) (STJ (1), 2010). 

Thesaurus do Senado Federal (WEBTHES)13: Mantido pela Subsecretaria 

de Informações, da Secretaria de Documentação e Informação do Senado 

Federal, o Thesaurus do Senado Federal é utilizado tanto na indexação, quanto na 

recuperação de documentos processados nos bancos de dados do SICON 

(Sistema de Informação do Congresso Nacional), gerenciados pela Subsecretaria 

de Informações (SSINF), a saber: Banco de Dados NJUR - Normas Jurídicas 

Federais; Banco de Dados DISC - Discursos de Senadores e Deputados; Banco 

de Dados MATE - Matérias em Tramitação no Congresso Nacional. Utiliza-se da 

ferramenta WebThes para consulta através da internet ao seu conteúdo. 

(SENADO FEDERAL, 2010). 

                                            
 
11 <http://www.cjf.jus.br/biblioteca/> (CJF, 2009) 
12 <http://www.stj.jus.br/SCON/> (STJ (1), 2010) 
13 <http://webthes.senado.gov.br/thes/> (SENADO FEDERAL, 2010) 
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Tesauro do Supremo Tribunal Federal – TSTF14: Derivado do Tesauro do 

Conselho de Justiça Federal (CJF) (STF, 2010). 

Vocabulário Controlado da USP15: Base de Dados de Descritores em 

Língua Portuguesa para Indexação e Recuperação da Informação. Produto do 

trabalho de um grupo de bibliotecários do Sistema Integrado de Bibliotecas da 

USP (SIBi/USP), destina-se à indexação de assuntos em bibliotecas, coleções 

particulares e documentação em geral, em sistemas manuais ou automatizados. 

Contém 24.564 entradas, distribuídas entre diversas áreas do conhecimento 

(PASSOS, 2009) (USP, 2010). 

Tesauro do Tribunal Superior Eleitoral16: O Thesaurus do TSE destina-

se a padronizar a linguagem utilizada na indexação dos documentos. É um 

instrumento de trabalho dos servidores da Secretaria de Documentação e 

Informação (SDI) e de funcionários dos tribunais regionais que atuam na área de 

documentação jurídica e administrativa (jurisprudencial, legislativa ou doutrinária) 

(BRASIL-TSE, 2010). 

3.5. Considerações finais 

Neste capítulo abordamos características de um SRI para a área jurídica e 

analisamos Tesauros disponíveis neste mesmo domínio que subsidiará o 

desenvolvimento do SRI protótipo. A seguir, apresentaremos o trabalho realizado 

na construção do SRI protótipo que deu suporte aos experimentos realizados, 

detalhando a expansão automática das consultas. 

                                            
 
14 <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarVocabularioJuridico.asp>. (STF, 2010). 
15 <http://143.107.73.99/Vocab/Sibix652.dll>. (USP, 2010). 
16 <http://www.tse.gov.br/internet/CatalogoPublicacoes/pdf/tesauro/Tesauro_web_novo.pdf>. 
(BRASIL-TSE, 2010). 
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4. Expansão Automática das Consultas 

Este capítulo apresenta em detalhes o trabalho que foi realizado durante o 

curso de mestrado, objetivando a aplicação e avaliação da técnica de expansão 

automática de consulta utilizando um Tesauro do domínio específico do Direito.  

Para suportar nossos objetivos, tomamos como base a construção de um 

SRI protótipo com funcionalidades suficientes para aplicação dos experimentos. 

Além disso, foi necessária a construção de um Corpus de documentos jurídicos e 

a utilização de um Tesauro jurídico para realizar a expansão das consultas. 

O trabalho realizado foi estruturado em três etapas, que são detalhadas 

separadamente nas seções a seguir. Iniciaremos na Seção 4.1 descrevendo a 

metodologia adotada para realização deste trabalho; na Seção 4.2 

apresentaremos as diversas etapas realizadas para a construção do SRI protótipo 

que implementou e viabilizou os experimentos e as análises; e na Seção 4.4 

abordaremos as considerações finais do capítulo. 

4.1. Metodologia de Desenvolvimento 

Para que o objetivo geral proposto pudesse ser atingindo com sucesso, o 

trabalho foi dividido nas etapas descritas nesta seção. 

4.1.1. Estudos e levantamento bibliográfico 
Nesta etapa, desenvolveram-se atividades relacionadas a estudos mais 

aprofundados sobre métodos e técnicas para construção de repositórios digitais 

de documentos, e abordagens para refinamento e reformulação de consulta 

utilizando técnicas de expansão automática baseada em Tesauro para 

recuperação de documentos em uma coleção de domínio específico. 

Foi observado o estado da arte dos assuntos relacionados a modernas 

técnicas de Recuperação de Informação, incluindo a construção e avaliação de 

desempenho de SRIs. 

4.1.2. Modelagem e Implementação do SRI protótipo 
Nesta etapa, o SRI proposto para o domínio específico de documentos 
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jurídicos foi projetado e implementado. O protótipo conta com funcionalidades 

suficientes para aplicação e avaliação da expansão automática de consulta 

utilizando-se de um Tesauro, não tendo, contudo, a pretensão de ser completo do 

ponto de vista de atender a todas as exigências e funcionalidades de uma versão 

elaborada para utilização em ambiente de produção por usuários finais. 

4.1.3. Definição e elaboração do Corpus 
Para realizar esta etapa, fez-se necessário um estudo aprofundado em 

linguística de corpus17, incluindo técnicas para construção do corpus de estudo e 

métodos de conversão de conteúdo dos documentos digitais e ferramentas de 

construção e análise de corpora.  

Realizamos ainda nesta etapa: (a) a seleção de uma quantidade 

significativa de documentos textuais relevantes para o problema; (b) a definição 

dos metadados que foram associados e armazenados na base de índices de 

documentos; (c) a criação da base de índices dos documentos selecionados; e (d) 

elaboração das consultas e indicação de relevância com apoio de especialistas da 

área jurídica.  

4.1.4. Experimentos e avaliação do SRI 
Nesta etapa, realizamos experimentos com o SRI protótipo, registrando os 

resultados da recuperação submetendo consultas na forma em que foram 

originalmente formuladas (i.e., sem nenhum refinamento), e posteriormente com 

reformulações da consulta original aplicando técnicas de expansão automática  

utilizando-se do Tesauro jurídico de domínio específico. 

Utilizamos para a avaliação do SRI protótipo as medidas clássicas de 

avaliação de desempenho largamente utilizadas na área de RI: Precisão e 

Cobertura, que se baseiam na noção de documentos relevantes em relação a uma 

determinada necessidade de informação do usuário (ver Capítulo 5).  

                                            
 
17 SARDINHA (2004) define linguística de corpus como a área que trata do uso de corpora 
computadorizados (coletâneas de textos, escritos ou de transcrição de fala, mantidas em arquivo 
de computador) 
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4.2. Construção do SRI protótipo 

Esta seção descreve o SRI proposto para o domínio de documentos 

jurídicos. O protótipo foi desenvolvido na plataforma Java18. Adotamos ainda a 

biblioteca Apache Lucene19 (MACCANDLESS ET AL, 2010), tomando-a como 

base tanto para a operacionalização do engenho de busca quanto para a 

construção das Bases de Índices do SRI. O sistema utiliza o modelo de RI espaço 

vetorial, tendo os pesos dos termos calculados pela fórmula tf-idf (ver Capítulo 2). 

Utilizamos o Tesauro jurídico do Conselho de Justiça Federal (CJF) como 

fonte para a expansão automática da consulta. 

Descrevemos na Seção 4.2.1 a Arquitetura do SRI. Em seguida, 

apresentamos na Seção 4.2.2 o Tesauro jurídico do CJF.  Detalharemos nas 

seções 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6 os trabalhos realizados para, respectivamente, 

as operações sobre o texto, a Indexação, a expansão automática da consulta e a 

elaboração da interface com o usuário.  

4.2.1. Arquitetura do SRI 
De formal simplificada, a arquitetura geral do SRI protótipo é composta por 

dois blocos funcionais distintos, conforme apresenta o esquema da Figura 4.1. O 

primeiro módulo, chamado de ‘Aplicação’, trata do controle da criação das bases 

de índice, da interface com o usuário e do controle da expansão e execução da 

consulta. O segundo módulo, composto pela biblioteca Apache Lucene, trata de 

toda geração e recuperação de informação nas Bases de Índices. Estes dois 

blocos funcionais trabalham de forma integrada e juntos constituem o SRI 

protótipo.  

Como dito, o protótipo foi desenvolvido na plataforma Java utilizando a 

biblioteca de recuperação de informação Apache Lucene, indispensável e 

necessária para implementação das rotinas de operações sobre o texto e queries, 

criação e manutenção das bases de índice e engenho de busca. 

 

                                            
 
18 Plataforma Java - http://www.java.com/pt_BR/about/ 
19 Apache Lucene – http://lucene.apache.org/java/docs/index.html 
 



4 – Expansão Automática das Consultas                                                              65 
______________________________________________________________________ 

 

Inseridos no processo esquematizado de forma simplificada pela Figura 4.1, 

os subprocessos Coletor Tesauro, Coletor Documentos e Indexação foram 

implementados no SRI protótipo para serem processados em modo batch. 

O subprocesso Coletor Documentos é responsável pela leitura no Sistema de 

Arquivos de cada documento em seu formato texto e dos seus metadados no 

arquivo de formato XML correspondente, disparando em seguida o subprocesso 

Indexação para que o documento seja indexado na base de índices.  

As rotinas de operação sobre o texto dos documentos estão inseridas no 

subprocesso Indexação, como consequência de serem implementadas pelo 

Apache Lucene de forma integrada. 

O subprocesso Coletor Tesauro é responsável pela leitura no Sistema de 

Arquivos do arquivo de texto que contém o conteúdo do Tesauro Jurídico do CNJ, 

disparando em seguida o subprocesso Indexação para criação de uma base de 

índices específica para Tesauro. 

Uma vez geradas as Bases de Índices, os subprocessos responsáveis pela 

recuperação da informação podem ser utilizados. Inicialmente o usuário formula 

uma consulta, que é tratada pelo subprocesso de Expansão de Consulta gerando 

uma consulta ampliada pelos termos do Tesauro jurídico. Essa consulta ampliada 

é então submetida às mesmas operações sobre o texto aplicadas na indexação 

dos documentos do Corpus, sendo em seguida gerada a query que será 

processada pelo engenho de busca. A biblioteca Apache Lucene trata também o 

ordenamento dos documentos recuperados, bem como a funcionalidade de 

recuperar trechos do documento original destacando as palavras contidas na 

consulta do usuário. 
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Figura 4.1 - Arquitetura do SRI proposto 

4.2.2. Tesauro Jurídico 
Como dito, o Tesauro jurídico adotado para efeito desta Dissertação foi o do 

Conselho de Justiça Federal (CJF)20, instituído pela Portaria/CJF nº 022, de 28 de 

setembro de 1992 (ver Seção 3.4). A razão da escolha deste Tesauro foi baseada 

em sua abrangência que conta com uma grande quantidade de conceitos e sua 

utilização constante pelos órgãos da Justiça Federal mantendo-o sempre 

atualizado. Outro fator preponderante para a escolha do Tesauro do CJF foi a 

facilidade de obtermos sua cessão para utilização neste trabalho. Esse Tesauro é 

composto por termos simples ou compostos, que se relacionam. Os 

relacionamentos estabelecidos podem expressar equivalência, hierarquia e 

associação entre termos.  

                                            
 
20 http://www.cjf.jus.br/biblioteca/ 
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A relação de equivalência é utilizada para termos que representam o 

mesmo conceito e é expressa pelos símbolos USE (Use) e UP (Usado Para). 

A relação de hierarquia é utilizada para indicar uma generalização ou uma 

especialização entre termos e é expressa pelos símbolos TG<n> e TE<n> onde 

TG indica o termo genérico, TE o termo específico e <n> o nível hierárquico 

ascendente, caso proceda ao símbolo TG (Termo Genérico), ou descendente, 

caso proceda ao símbolo TE (Termo Específico).  

A relação associativa ocorre entre termos que não são equivalentes, nem 

carregam uma relação de hierarquia entre si, no entanto, possuem uma forte 

associação mental entre seus conceitos que precisam ser relacionados de forma 

explícita no Tesauro. O símbolo TR (Termo Relacionado) é utilizado para 

expressar este tipo de relação. 

Um melhor entendimento do Tesauro Jurídico do CJF está apresentado no 

ANEXO A – Parte do Tesauro Jurídico do CJF. 

4.2.3. Operações sobre texto 
Nem todas as palavras são igualmente importantes em um texto ou se 

encontram no formato “ideal” para representá-lo semanticamente. Com o objetivo 

de obter-se um melhor desempenho do SRI, foi realizada uma etapa de um pré-

processamento, anterior à indexação dos documentos, no intuito de executar e 

efetivar as técnicas de operações sobre texto. 

Dentre as etapas do pré-processamento, executamos inicialmente operação 

de análise léxica, identificando e separando as palavras do texto, tratando 

espaçamentos, hifenização, pontuação, caracteres numéricos e especiais.  

Na segunda etapa, executamos a operação de transformação de todas as 

palavras para caixa baixa seguindo-se da etapa de eliminação dos caracteres 

acentuados, convertendo-os em caracteres sem acentuação. 

No contexto jurídico, é extremamente comum a busca por documentos 

relacionados a uma pessoa física ou jurídica, com o intuito de avaliar o histórico 

processual de um indivíduo ou empresa. Nestes casos pode-se utilizar um número 

de CPF, CNPJ ou mesmo de um processo jurídico como termo de uma consulta. 

Em se tratando de sequencias numéricas, que comumente veem acompanhadas 
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de caracteres de separação tais como “-“, “.” e “/”, optamos por indexar tais 

sequencias sem os caracteres de separação, acrescentando esta operação sobre  

texto no pré-processamento. 

A quinta operação sobre texto foi a eliminação das stopwords, diminuindo o 

universo de palavras do texto para um conjunto mais representativo, retirando 

aquelas palavras que, por ocorrerem em alta frequência na coleção, não distingue 

satisfatoriamente um texto dos demais. Além de palavras comuns sem significado 

semântico associado (e.g., artigos, pronomes preposições, conjunções), essa lista 

inclui também palavras específicas do domínio jurídico que ocorrem com alta 

frequência nesse tipo de documento. No Anexo B – Listas de Stopwords, 

apresentamos as listas de stopwords utilizadas no SRI protótipo, separando-as 

entre lista de stopwords típicas do idioma português (Brasil) e lista de stopwords 

específicas para a área jurídica. 

 A última operação sobre texto considerada foi o stemming, método que retira 

das palavras seus sufixos e prefixos permitindo assim a recuperação de variações 

sintáticas dos termos utilizados como argumento de consulta. Utilizamos no SRI 

protótipo a classe do Apache Lucene, BrazilianStemmer, desenvolvida 

especificamente para palavras do idioma português (Brasil) baseada no 

SnowBall21, que é derivado do algoritmo de stemmer de Martin Porter22. 

Em resumo, foram seis as operações sobre texto consideradas no pré-

processamento dos documentos: 

1. Análise léxica; 

2. Transformação em caixa baixa; 

3. Conversão dos caracteres acentuados; 

4. Eliminação de caracteres de separação de sequencias numéricas; 

5. Eliminação de stopwords; 

6. Stemming. 

                                            
 
21 SnowBall – Stemmer baseado no algoritmo de Martin Porter - http://snowball.tartarus.org/ 
(SNOWBALL, 2010) 
22 http://tartarus.org/~martin/PorterStemmer/index.html (PORTER, 2010) 
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4.2.4. Indexação 
Foram criadas duas Bases de Índice para suportar o SRI protótipo. A primeira 

base foi gerada a partir da coleção de documentos, considerando o texto e 

metadados. A segunda base foi gerada a partir do Tesauro Jurídico do CJF, com o 

intuito de facilitar o processo de expansão de consulta. Reforçamos aqui que as 

rotinas de indexação de ambas as bases de índice têm o seu processamento em 

modo batch e sempre utilizam o pré-processamento com as operações sobre 

texto. A seguir apresentaremos detalhes da criação das bases de índices dos 

documentos e do Tesauro Jurídico do CJF. 

4.2.4.1. Criação da Base de Índices dos Documentos 
Na base de índice de documentos, cada documento da coleção ocupa uma 

entrada. Para cada entrada foi definido um conjunto de campos que a compõe. No 

SRI protótipo, definimos nove campos para os documentos; são eles: Identificador 

único; autor; assunto; tipo; título; indicação no sistema de arquivos do documento 

em formato texto (txt); url do documento em formato PDF; conteúdo; e 

documentos vinculados. 

Para o Apache Lucene, cada campo pode ter suas propriedades ajustadas de 

acordo com a necessidade do SRI. A propriedade Stored indica se o conteúdo do 

campo, além de indexado, será armazenado ou não na base de índice. A 

propriedade Analyzed indica se o campo será ou não submetido às operações 

sobre texto antes de sua indexação. A propriedade PositionOffset indica se o 

campo, quando indexado, guardará a posição de cada palavra no texto original, 

sendo útil tanto para pesquisas que considerem a proximidade e o posicionamento 

de termos, quanto para possibilitar a recuperação de trechos do documento 

original para serem apresentados, dando destaque às palavras chave que 

aparecem no texto recuperado.  

Em nosso caso, as propriedades foram definidas conforme o Quadro 4.1 a 

seguir. 
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Quadro 4.1- Propriedades dos campos da base de índice de documentos 

Campo 

Propriedades do LUCENE 

Conteúdo indexado 
Stored Analyzed 

Position 
Offset 

docid SIM NÃO NÃO Id do documento 

autor SIM SIM SIM Autor 

assunto SIM SIM NÃO Assunto 

tipo SIM NÃO NÃO Tipo 

titulo SIM SIM SIM Título 

textoOrigem SIM NÃO NÃO Caminho do 
documento no sistema 
de arquivos 

url SIM NÃO NÃO URL do documento 
que será apresentado 
ao usuário 

docsvinc SIM NÃO NÃO Documentos 
vinculados a este no 
Sistema de Informação 
corporativo 

conteudo NÃO SIM SIM Texto do documento + 
Título + Autor + 
Assunto + Tipo 

 

Observamos aqui que o campo conteudo teve sua propriedade Stored 

ajustada para “NÃO”, para que não seja armazenado todo o texto original dos 

documentos na base de índice, o que poderia torná-la muito extensa. Para 

acessar o conteúdo do texto original, optou-se por inserir no índice o campo 

textoOrigem, que indica o caminho no sistema de arquivos do documento 

indexado.  

No caso do campo tipo, foi necessário apenas que o seu conteúdo fosse 

armazenado na base de índice como um metadado. Este campo não será objeto 

de pesquisa, não sendo necessário, portanto, nem passar pelas operações sobre 

texto nem ser objeto de indexação. 
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Ressaltamos ainda que no campo conteudo indexamos o texto completo do 

documento, acrescido de seu título, autor, tipo e assunto. Para a biblioteca do 

Apache Lucene, este artifício possibilita que sejam recuperados documentos 

também pelos termos contidos nesses metadados, mesmo que estes termos não 

constem do seu conteúdo textual. 

Para a geração da base de índice dos documentos foi necessário tratar os 

arquivos contendo o conteúdo a ser indexado em formato texto (.txt) e os em 

formato XML representando os metadados relacionados a cada documento.  

4.2.4.2. Indexação do Tesauro Jurídico do CJF 
A base de índice do Tesauro foi construída com objetivo de permitir que o 

SRI realize a expansão da consulta de forma flexível e eficiente. 

Cada entrada dessa base é composta de uma relação entre um descritor e 

outro. De forma análoga à base de índice de documentos, para cada entrada 

foram definidos quatro campos que a compõe e ajustadas as suas propriedades, 

conforme o  

 

Quadro 4.2 a seguir. 

 

 

Quadro 4.2 - Propriedades dos campos da base de índice do Tesauro 

Campo 

Propriedades do LUCENE 

Conteúdo indexado 
Stored Analyzed 

Position 
Offset 

descritor SIM SIM SIM Descritor principal 

decsritor2 SIM NÃO NÃO Descritor relacionado 

descritor_inteiro SIM NÃO NÃO Descritor principal em 
inteiro teor aplicada as 
operações sobre texto 

relacao SIM NÃO NÃO Tipo de relação entre o 
descritor2 e o descritor 
principal 
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O campo descritor representa o descritor principal da relação. O campo 

descritor2 representa o descritor que está relacionado ao descritor principal. Cabe 

aqui salientar que a propriedade PositionOffset dos campos descritor e descritor2 

possibilita a consulta por proximidade permitindo variações na ordem dos termos 

compostos. 

 No campo descritor_inteiro é armazenado o conteúdo do campo descritor em 

seu inteiro teor após a aplicação das operações sobre texto, ou seja, após as 

operações de análise léxica, transformação em caixa baixa, conversão dos 

caracteres acentuados, eliminação de stopwords e stemming.  

No campo relacao é armazenado o tipo de relação existente entre os campos 

descritor2 e descritor, observando o sentido do segundo descritor ao descritor 

principal. Destacamos aqui a possibilidade que este campo dá ao SRI de aplicar 

filtro por tipo de relação entre descritores. 

Por fim, exemplificamos a seguir como um descritor do Tesauro Jurídico é 

representado de forma simples na base de índice do SRI. Tomemos como 

exemplo o descritor ABANDONO COLETIVO DE TRABALHO e suas relações 

com outros descritores do Tesauro. 

 

ABANDONO COLETIVO DE TRABALHO  
TG1     CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  
TG2     CRIME 
TG3     DELITO 
TR      PARALISAÇÃO DE TRABALHO  
TR      SERVIÇO DE INTERESSE COLETIVO  

 

A sua representação simplificada na base de índice toma a forma 
apresentada no Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3 - Representação de um termo do Tesauro na base de índice 

descritor descritor2 descritor_inteiro relação 

ABANDONO 
COLETIVO DE 
TRABALHO  

CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO 
DO TRABALHO 

abandon colet trabalh TG1 

ABANDONO 
COLETIVO DE 
TRABALHO  

CRIME abandon colet trabalh TG2 

ABANDONO 
COLETIVO DE 
TRABALHO  

DELITO abandon colet trabalh TG3 

ABANDONO 
COLETIVO DE 
TRABALHO  

PARALISAÇÃO DE TRABALHO abandon colet trabalh TR 

ABANDONO 
COLETIVO DE 
TRABALHO  

SERVIÇO DE INTERESSE COLETIVO abandon colet trabalh TR 

 

4.2.5. Expansão automática da consulta 
Partimos do princípio que a maioria das queries formuladas pelos usuários é 

ambígua ou imprecisa (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999. p. 117.). Assim, 

a expansão automática da consulta visa melhorar a qualidade das queries, 

reformulando-as através de adição de termos. 

Como visto anteriormente, o SRI protótipo implementa a técnica de expansão 

automática de consulta partindo dos termos originais apresentados pelo usuário e 

acrescentando termos relacionados registrados em um Tesauro do domínio 

específico. Vale aqui relembrar que o domínio do Tesauro é o mesmo da base 

textual, ambos da área jurídica. 

Conforme visto no Capítulo 2, um dos efeitos não desejados da expansão da 

consulta é um aumento demasiado dos documentos recuperados, retornando um 

excesso de documentos não relevantes à necessidade de informação do usuário. 

Assim, a fim de evitarmos o efeito acima, optamos por considerar apenas as 
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relações diretamente ligadas ao termo expandido. 

 

Tomamos como regra de expansão primeiramente as relações do tipo USE e 

UP, adicionando os sinônimos dos termos originais da consulta. Após a adição 

dos sinônimos, optamos por expandir os termos específicos de primeiro nível, ou 

seja, as relações do tipo TE1. Em seguida expandimos as relações para os termos 

genéricos de primeiro nível TG1. 

Exemplificando a regra acima, tomemos como exemplo uma consulta simples 

formulada apenas com o termo roubo. Observamos primeiramente o registro do 

termo roubo como descritor do Tesauro. 

 
ROUBO  
UP      ASSALTO  
TG1     CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO  
TG2     CRIME 
TG3     DELITO 
TE1     LATROCÍNIO 
TE1     ROUBO IMPRÓPRIO 
TE1     ROUBO PRÓPRIO 
TE1     ROUBO QUALIFICADO 
TR      FURTO  
TR      GRAVE AMEAÇA  
TR      POSSE NÃO-JUSTIFICADA DE INSTRUMENTO USUAL NA PRÁTICA DE FURTO  

 
Teremos como resultado da consulta expandida o próprio termo original 

adicionado dos termos relacionados do tipo UP, USE, TE1 e TG1, conforme 

descrito abaixo. 

 

[ROUBO, ASSALTO, CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, LATROCÍNIO, ROUBO IMPRÓPRIO, 
ROUBO PRÓPRIO, ROUBO QUALIFICADO] 

 

Cabe ressaltar os diferentes resultados da expansão quando tratamos termos 

compostos e termos simples. Exemplificaremos com o termo composto crime 

hediondo apresentando abaixo seu registro no Tesauro.  

 
CRIME HEDIONDO  
TG1     CRIME 
TG2     DELITO 
TE1     ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR  
TE1     ENVENENAMENTO COM ÁGUA POTÁVEL QUALIFICADO  
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TE1     ENVENENAMENTO DE SUBSTÂNCIA MEDICINAL QUALIFICADO  
TE1     EPIDEMIA COM RESULTADO MORTE  
TE1     ESTUPRO 
TE1     EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO  
TE1     EXTORSÃO QUALIFICADA 
TE1     GENOCÍDIO 
TE1     HOMICÍDIO QUALIFICADO 
TE1     LATROCÍNIO 
TR      CRIME INAFIANÇÁVEL 
TR      DELAÇÃO PREMIADA 
TR      GRAVIDADE ABSTRATA 
TR      GRUPO DE EXTERMÍNIO  
TR      LEI DOS CRIMES HEDIONDOS  
TR      TERRORISMO  
TR      TORTURA  
 
 
 

Caso a consulta seja concebida pelo usuário com aspas abrindo e fechando 

o termo composto, ou seja, grafada como “crime hediondo”, o resultado da 

expansão é o que se segue, conforme as regras definidas que considera as 

relações USE, UP, TE1 e TG1. 

 
[CRIME, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ENVENENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
QUALIFICADO, ENVENENAMENTO DE SUBSTÂNCIA MEDICINAL QUALIFICADO, EPIDEMIA 
COM RESULTADO MORTE, ESTUPRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO, EXTORSÃO 
QUALIFICADA, GENOCÍDIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, LATROCINIO] 
 

Os termos adicionados são somados ao termo original, assim a consulta 

completa resultaria nos seguintes termos:  

 

[CRIME HEDIONDO, CRIME, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ENVENENAMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL QUALIFICADO, ENVENENAMENTO DE SUBSTÂNCIA MEDICINAL 
QUALIFICADO, EPIDEMIA COM RESULTADO MORTE, ESTUPRO, EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQÜESTRO, EXTORSÃO QUALIFICADA, GENOCÍDIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, 
LATROCINIO] 

 
 

Caso a consulta seja concebida pelo usuário sem aspas, ou seja, grafada 

como crime hediondo, o SRI tratará o termo crime e o termo hediondo 

separadamente, resultando em uma expansão de consulta completamente distinta 

àquela formulado com as aspas indicando um caso de termo composto.  

Analisando separadamente os termos, teremos para o termo crime, de 

acordo com o seu registro no Tesauro, a expansão da seguinte forma: 

 
[ATO CRIMINOSO, ATO DELITUOSO, DELITO, CORRUPÇÃO DE MENORES, CRIME À 
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DISTÂNCIA, CRIME ACESSÓRIO, CRIME AFIANÇÁVEL, CRIME COMISSIVO, CRIME 
COMPLEXO, CRIME COMUM] 

  
 

Seguindo o raciocínio, para o termo hediondo não teríamos nenhuma 

expansão, pois o mesmo não possui registro no Tesauro como um descritor. 

Os termos adicionados são somados aos termos originais, assim a consulta 

completa resultaria nos seguintes termos: 

 

[CRIME, HEDIONDO, ATO CRIMINOSO, ATO DELITUOSO, DELITO, CORRUPÇÃO DE 
MENORES, CRIME À DISTÂNCIA, CRIME ACESSÓRIO, CRIME AFIANÇÁVEL, CRIME 
COMISSIVO, CRIME COMPLEXO, CRIME COMUM] 

 
Ainda considerando o tratamento de termos compostos, surge uma questão 

relacionada à ordem e ao distanciamento dos termos simples que os compõe, e 

que podem sofrer pequenas variações sem que com isso percam em semântica. 

Como exemplo, podemos citar o termo composto “extorsão mediante sequestro”. 

Caso o texto do documento contenha o trecho “extorsão mediante crime de 

sequestro”, esse documento não será recuperado.  

No entanto, podemos definir um grau de tolerância para recuperação de um 

termo composto, de modo que variações na ordem e no distanciamento dos 

termos simples que os compõe sejam aceitáveis. Esse grau de tolerância é 

implementado no Apache Lucene através de um atributo de query associado ao 

termo composto chamado de slop factor. O slop factor pode ser atribuído a um 

termo composto através da adição de um caractere ~ (til) seguido de um número 

inteiro. No exemplo acima se a consulta for formulada com o termo composto 

“extorsão mediante sequestro”~4, o documento contendo a frase extorsão 

mediante crime de sequestro seria recuperado, pois o inteiro 4 (quatro) indica uma 

tolerância de distanciamento ou de ordenamento de até 4 (quatro) palavras dentro 

do texto original entre os termos simples que compõe o termo composto constante 

da consulta. 

No SRI aqui proposto, o slop factor foi padronizado para 3 (três) para todos 

os termos compostos que foram informados pelo usuário ou adicionados pela 

expansão automática da consulta. 

Por fim, vale observar que assim como são aplicadas operações sobre o 

texto dos documentos que compõem a coleção, também são aplicadas as 
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mesmas operações ao texto da consulta. Portanto, para todo termo da consulta 

formulada pelo usuário, bem como àqueles resultantes da expansão automática, o 

SRI aplica as operações de análise léxica, transformação em caixa baixa, 

conversão dos caracteres acentuados, eliminação de caracteres de separação de 

sequencias numéricas, eliminação de Stopwords e Stemming. 

Como podemos observar retomando exemplos de consultas anteriores, a 

consulta por “crime hediondo” gera após a expansão automática: 

 
[CRIME HEDIONDO, CRIME, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ENVENENAMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL QUALIFICADO, ENVENENAMENTO DE SUBSTÂNCIA MEDICINAL 
QUALIFICADO, EPIDEMIA COM RESULTADO MORTE, ESTUPRO, EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQÜESTRO, EXTORSÃO QUALIFICADA, GENOCÍDIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO] 

 
Em seguida, após as operações sobre o texto da consulta e a adição do slop 

factor, gera-se a query abaixo, seguindo a formatação do Apache LUCENE: 

 
"crim hediond"~3 crim "atent|violent|pudor"~3 "envenen|agu|potavel|qualific"~3 
"envenen|substanc|medicinal|qualific"~3 "epidem|result|mort"~3 estupr "extorsa|sequestr"~3 
"extorsa|qualific"~3 genocidi "homicidi|qualific"~3 
 

4.2.6. Interface com o usuário 
O presente trabalho de mestrado não tem como foco questões relacionadas 

à interface com usuário, portanto, procuramos elaborar uma interface simples com 

intuito de colaborar com o objetivo principal da pesquisa, para o tratamento e a 

avaliação dos resultados da expansão da consulta.  

A interface do SRI protótipo possui duas telas distintas: a tela inicial de 

entrada para elaboração da busca e a tela de apresentação dos resultados. 

Na tela inicial, para elaboração da busca, conforme apresentado na  Figura 

4.2, temos um campo de entrada livre para digitação dos argumentos de busca, 

em seguida o botão Buscar para iniciar a pesquisa. No contexto do protótipo, as 

principais opções de filtro de documentos são os metadados: Tipo e Assunto. 

Optamos por identificar os principais valores destes metadados para que o usuário 

eventualmente possa limitar a busca àqueles que forem marcados. Por fim, como 

opção de busca, o usuário define se deseja expandir a consulta utilizando o 

Tesauro Jurídico. 
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Figura 4.2 - Tela de entrada da busca 

 

Conforme pode ser visto na Figura 4.3, a tela de apresentação dos 

resultados comporta-se de forma tradicional a diversos outros SRIs, ou seja, é 

apresentada uma lista de documentos recuperados, ordenados por relevância 

conforme o modelo espaço vetorial. Ainda na tela de resultados, apresentamos os 

argumentos originais da busca, os termos expandidos e a query resultante que 

será trabalhada pelo engenho de busca. 

Observamos aqui que certas informações foram introduzidas com o intento 

de facilitar a análise dos resultados sob o ponto de vista do objeto da dissertação, 

não sendo necessariamente úteis para o usuário final do SRI. Para efeito de 

melhor identificação, inserimos na lista de documentos recuperados os 

metadados: docId, titulo, autor, tipo e assunto. 
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Utilizamos ainda como recurso adicional o destaque (highlight) de termos 

da consulta inseridos em trechos do documento original para que o usuário tenha 

um indício da relevância ou não de um documento da lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Tela de apresentação de resultados 

 

Considerando ser bastante comum que documentos jurídicos possuam 

relações entre si, a interface prevê a apresentação destas relações na forma de 

links para os documentos associados.  Recordamos, conforme visto na Seção 

4.2.4.1, que o vinculo destes documentos é oriundo do Sistema de Informações 

corporativo, suportado por banco de dados relacional e trazidos para a base de 

índice de documentos através do metadado docsvinc, vide Quadro 4.1. A lista de 

documentos vinculados, quando existente, vem oculta, indicando apenas a 

quantidade de documentos existentes vinculados, podendo ser expandida por 

conveniência do usuário, conforme ilustra a Figura 4.4 a seguir. 
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Figura 4.4 - Lista de documentos vinculados expandida 

 

Por fim, o usuário poderá visualizar o texto do documento na íntegra em 

formato PDF ao seguir o link relacionado ao nome do documento. 

4.3. Trabalhos Relacionados 

Nesta seção serão apresentados alguns trabalhos que se relacionam com o 

tema central desta dissertação. O elo de ligação está centrado na expansão das 

consultas objetivando melhorias de desempenho em Sistemas de Recuperação de 

Informação. 

De uma forma geral, os trabalhos relacionados a seguir partem do princípio 

de que a consulta inicial do usuário é uma primeira tentativa em recuperar 

informações e deve ser usada para a construção de uma nova consulta 

aperfeiçoada. 
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BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO (1999) exploram o tema de expansão 

das consultas em RI através de três abordagens. A primeira se baseada em 

feedback do usuário, a segunda em informações locais oriundas do conjunto de 

documentos inicialmente recuperados, também conhecida como Local Analysis, e 

a terceira é baseada em informações globais oriundas de toda a coleção de 

documentos também conhecida como Global Analysis. 

O trabalho de GROOTJEN & VAN DER WEIDE (2006) descreve o que eles 

denominam de expansão de consulta conceitual23. Neste artigo, os autores 

propõem uma nova abordagem híbrida para expansão da consulta. Nesta 

abordagem eles utilizam para a expansão da consulta tanto o conjunto local de 

documentos relevantes recuperados pela consulta inicial quanto às informações 

globais derivadas de um Tesauro auto gerado a partir da coleção. Eles assumem 

que os documentos melhor ranqueados de uma consulta inicial formam uma 

excelente base para criação de um Tesauro local. Este Tesauro local é formado 

através de uma operação envolvendo o Tesauro global e os documentos melhor 

ranqueados da consulta inicial. Cada conceito dessa nova estrutura gerada 

(Tesauro local) é potencialmente candidato para a expansão da consulta, o 

problema está em encontrar qual ou quais os melhores conceitos que deverão ser 

usados para reformulação da consulta inicial. Considerando a dificuldade de se 

encontrar uma heurística simples para identificar o melhor conceito dentre os 

disponíveis, os autores propõem que o usuário “navegue” pela estrutura do 

Tesauro local para que ele próprio localize o melhor conceito. Os experimentos 

apresentados mostram que o usuário encontra seu melhor conceito em poucos 

passos e que o resultado deste método de expansão de consulta mostrou-se 

promissor. 

O trabalho de BETTIO (2006) preconiza o desenvolvimento de um Modelo 

Computacional que possibilite a recuperação de documentos textuais ordenados 

pela similaridade semântica, baseado na interseção das técnicas de extração de 

termos e expansão da consulta. Partindo de um feedback do usuário, que escolhe 

um documento relevante da sua consulta inicial, o modelo computacional proposto 

por BETTIO (2006) assume como entrada, além deste documento inicial, uma 

                                            
 
23 Tradução livre do autor para a expressão Conceptual Query Expansion 
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ontologia do domínio e os demais documentos da coleção para geração de um 

vetor de corte que represente uma nova consulta (conjunto de termos agrupados 

pelos operadores lógicos and e or) mais eficiente. A pesquisa foi realizada com 

documentos e ontologia da área de Ciência da Computação, subárea de 

Construção de Interfaces com o Usuário na Linguagem Java. O autor conclui que 

obteve melhorias de cobertura na consulta reformulada em relação à consulta 

original, no entanto, observou-se perda de precisão. Faz ainda ressalva ao modelo 

gerado alertando para o impacto na degradação da performance caso o tamanho 

da ontologia seja alto, considerando ainda que o seu estágio embrionário requer 

novos experimentos no tratamento de ontologias, na extração de termos e sua 

utilização em outras áreas do conhecimento. 

No trabalho de GONZALEZ & LIMA (2001), são apresentados os resultados 

obtidos com a expansão automática de consulta utilizando um Tesauro do domínio 

específico. Segundo os autores, a seleção dos novos termos e o cálculo de seus 

pesos, na consulta expandida, depende da sobreposição dos campos lexicais e do 

nível de profundidade que se avança na busca de descritores dos termos 

considerados. Foram utilizados uma coleção de documentos constituída por 

resumos de dissertações da área de sistemas de informação e um conjunto de 

consultas de teste oriundas de palavras-chave associadas (por um sistema 

tradicional de biblioteca) aos documentos. Os resultados indicam que a expansão 

de consulta, com a abordagem utilizada, traz benefícios para a RI.  

Ainda como um trabalho relacionado, MANDALA ET AL (1999) propõe uma 

expansão de consulta baseada em evidências encontradas em vários tipos de 

Tesauros. Baseada nos termos originais da consulta do usuário, a técnica é 

aplicada combinando três tipos de Tesauro: o Tesauro Wordnet, do tipo feito a 

mão (por especialistas) e de uso geral, um Tesauro automaticamente gerado com 

base nas relações de coocorrência entre termos nos documentos da coleção e um 

Tesauro automaticamente gerado com base em relações linguísticas entre termos. 

O princípio da técnica está em adicionar termos a consulta atribuindo pesos aos 

mesmos de acordo com a medida de similaridade média obtida entre os termos 

originais da consulta e os termos relacionados nos 3 (três) Tesauros. Os autores 

expõem que erros na expansão são evitados pelo método de atribuição de peso 

utilizado, que considera o grau de similaridade em todos os Tesauros. Concluem 
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que a técnica de expansão combinando diversos tipos de Tesauros obteve 

melhores resultados das que se utilizam dos Tesauros individualmente. 

Todos os trabalhados apresentados relacionam-se com a expansão de 

consulta em Recuperação de Informação, alguns partem de algum feedback do 

usuário indicando um ou vários documentos relevantes para a consulta inicial, 

outros realizam a expansão de forma automática, sem a participação do usuário. A 

exceção do trabalho de BETTIO (2006) que se baseia em ontologias, todos os 

outros se utilizaram de Tesauros como auxiliar na expansão da consulta, no 

entanto, nenhum deles tratou o domínio específico do Direito, alvo de nossa 

dissertação. 

Importante salientar que os trabalhos aqui apresentados obtiveram 

resultados animadores que trazem melhorias nas consultas inicialmente 

formuladas levando a um conjunto de documentos recuperados mais relevante 

para o usuário. 

4.4. Considerações finais 

Nesta etapa do trabalho concentramos as atividades na criação e utilização 

do SRI protótipo em conjunto com o Corpus e o Tesauro jurídico abordados nas 

seções anteriores deste capítulo. Experimentamos a aplicação das técnicas com e 

sem a expansão automática das consultas, avaliando os resultados de cada 

variação. Tais experimentos são abordados com destaque no Capítulo 5, a seguir, 

e servirão como base para as conclusões finais desta dissertação. 
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5. Experimentos 

Neste capítulo apresentamos os experimentos realizados a fim de validar o 

SRI implementado. Na Seção 5.1 descrevemos a construção do corpus de estudo. 

Nas seções 5.2 e 5.3 apresentamos respectivamente os experimentos realizados 

e as medidas de desempenho alcançadas. Por fim, na Seção 5.4 interpretaremos 

os resultados obtidos. 

5.1. Construção do Corpus 

A primeira atividade realizada para a construção do corpus de estudo foi a 

identificação de documentos que refletissem a realidade da área do direito. Nesse 

contexto, identificamos no âmbito de órgãos de execução do Ministério Público de 

Pernambuco três origens distintas de documentos: (a) Documentos gerados em 

órgãos da área Criminal; (b) Documentos gerados em órgãos da área Cível; e (c) 

Documentos gerados em órgãos da área de Defesa da Cidadania. 

Para cada área acima identificada, reunimos um conjunto de documentos de 

forma aleatória a fim de compor nosso corpus de trabalho.  

5.1.1. Caracterização, composição e estatísticas do Corpus  

O Corpus foi elaborado com a finalidade de estudo, composto por textos 

com conteúdo integral, sem cortes, contemporâneos, escritos em português por 

falantes nativos do Brasil e especializados na área do Direito, originários de 

órgãos de execução do Ministério Público de Pernambuco das áreas Criminal, 

Cível e Defesa da Cidadania especializada em Patrimônio Público. 

Os documentos da área Criminal são compostos por 12 (doze) denúncias, 

48 (quarenta e oito) pareceres, 10 (dez) alegações finais e 5 (cinco) recursos em 

sentido restrito, totalizando 75 (setenta e cinco) documentos. Os documentos da 

área Cível são compostos por 75 (setenta e cinco) pareceres. Os documentos da 

área de Defesa da Cidadania são compostos de 43 (quarenta e três) ações civis 

públicas da área do patrimônio público. 
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Assim, o Corpus é composto por um total de 193 textos, com número 

aproximado de palavras por texto variando entre 80 e 7.815, gerando uma média 

aproximada de 656,49 palavras por texto. Têm-se um número total de 233.686 

palavras em todo o Corpus sendo que destas 15.857 são de palavras distintas. 

Para a elaboração de parte das estatísticas abaixo, utilizamos o software 

WordSmith Tools24. No Quadro 5.1 segue a caracterização, a composição e o 

resumo das estatísticas do Corpus em estudo. 

Quadro 5.1 - Estatísticas do Corpus de estudo 

                                            
 
24 Word Smith Tools - http://www.lexically.net/wordsmith/ 

Descrição  Qtd 

Número total de documentos 193 

Língua Português (Brasil) 

Modo Escrito 

Tempo Contemporâneo 

Conteúdo Especializado 

Autoria De língua nativa 

Finalidade Estudo 

Textos Integrais 

Número de Documentos  
Assunto: Patrimônio Público / Tipo: Ação Civil Pública 

43 

Número de Documentos  
Assunto: Cível / Tipo: Parecer 

75 

Número de Documentos  
Assunto: Criminal / Tipo: Denúncia 

12 

Número de Documentos  
Assunto: Criminal / Tipo: Parecer 

48 

Número de Documentos  
Assunto: Criminal / Tipo: Alegações Finais 

10 

Número de Documentos  
Assunto: Criminal / Tipo: Recurso em Sentido Estrito 

5 

Total de palavras 233.686 

Total de palavras distintas 15.857 

% de palavras distintas por total de palavras 6,79% 

Tamanho médio das palavras (em caractere) 5,09 

Número de palavras do menor texto 80 

Número de palavras do maior texto 7.815 
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No APÊNDICE A – Detalhamento do Corpus, apresentamos estatísticas e 

uma lista detalhada de cada documento que compõe o Corpus de estudo. 

5.1.2. Preparação dos documentos 
Inicialmente, os documentos originais foram disponibilizados pelos órgãos 

de execução do Ministério Público de Pernambuco em formato de arquivo do 

Microsoft Word (formato .doc). Para possibilitar que a biblioteca do Lucene gere o 

Índice necessário à recuperação da informação desejada, os documentos foram 

convertidos de seus formatos originais para o formato texto utilizando um software 

utilitário para esta conversão. 

Com o intuito de melhorar a visualização dos documentos quando 

recuperados pelo SRI, optamos também por converter cada documento para o 

formato PDF, que será o formato a ser apresentado pela interface ao usuário do 

sistema. Ainda para cada documento original (.doc) do corpus, criamos um 

terceiro documento resultante, no formato XML, contendo os metadados 

relacionados ao mesmo. Os metadados desses documentos foram extraídos de 

um Sistema de Informação Corporativo que matem informações estruturadas em 

um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional25. 

Os metadados indexados em conjunto com o conteúdo do texto dos 

documentos foram escolhidos em função da importância da informação em melhor 

qualificar o texto a ser recuperado. Como metadados, optamos por considerar o 

seguinte grupo de informações: 

• <docId> - Identificado do documento 

• <titulo> - Título do documento 

• <autor> - Autor do documento 

• <assunto> - Assunto do documento  

• <tipo> - Tipo do documento    

• <url> - Url para apresentação do documento na interface com o usuário  

• <docsVinculados> - Lista de identificadores de documentos que 
possuem associação no Sistema de Informações, caso exista.  

                                            
 
25 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional – Sistema Gerenciador utilizado para 
armazenar, manipular e recuperar dados estruturados na forma de tabelas (HOFFER ET AL, 2007) 
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A seguir temos um exemplo de arquivo XML associado a um determinado 

documento do corpus. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>  

<docroot>   

 <docdados> 

    <docId>1</docId> 

    <titulo>20081120_Acao_Artigo_10_Aripuana</titulo>    

    <autor>Charles Hamilton dos Santos Lima</autor>    

    <assunto>Patrimônio Público</assunto>    

    <tipo>Ação Civil Pública</tipo>    

   
 <url>/documentos/20081120_Acao_Artigo_10_Aripuana.pdf</url>    

  <docsVinculados></docsVinculados> 

      </docdados> 

</docroot> 

 

Como resultado da organização do corpus, apresentamos a seguir a 
hierarquia definida no sistema de arquivos (Figura 5.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Organização hierárquica do corpus 
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Cada documento do 

fisicamente armazenados no diretório correspondente ao seu assunto e tipo. No 

exemplo a seguir, apresentado pel

20081120_Acao_Artigo_11[1]

arquivo é o documento em seu forma

segundo, o documento convertido para o formato PDF. 

em formato XML representado os metad

quarto e último, o documento convertido para o formato 

geração da base de índices.

Quadro 5.2 

Documento 

20081120_Acao_Artigo_11[1]

20081120_Acao_Artigo_11[1]

20081120_Acao_Artigo_11[1]

20081120_Acao_Artigo_11[1]

5.1.3. Formulação das consultas
Para efeito de aplicação das técnicas de RI no 

necessária a formulação das

Foram formuladas 5 (cinco) consultas 

critérios: 

1. Possuírem documentos relevantes no 

2. Possuírem pelo menos 1 (um) termo que pudesse ser expandido 

com outros termos relacionados no Tesauro jurídico.
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ada documento do Corpus é representado por quatro arquivos que são 

fisicamente armazenados no diretório correspondente ao seu assunto e tipo. No 

apresentado pelo Quadro 5.2, temos o documento 

Acao_Artigo_11[1] representado através de quatro arquivos. 

documento em seu formato original do Microsoft Word (

o documento convertido para o formato PDF. O terceiro, 

formato XML representado os metadados relacionados a este documento. 

o documento convertido para o formato texto (txt)

geração da base de índices. 

 - Arquivos representando um documento do Corpus

Diretório Tipo 

20081120_Acao_Artigo_11[1] 
\PATRIMÔNIO 
PÚBLICO\acao 

civil publica 

Documento 
Microsoft 

Word 
 

20081120_Acao_Artigo_11[1] 
\PATRIMÔNIO 
PÚBLICO\acao 

civil publica 

Documento 
PDF 

20081120_Acao_Artigo_11[1] 
\PATRIMÔNIO 
PÚBLICO\acao 

civil publica 

Documento 
XML 

20081120_Acao_Artigo_11[1] 
\PATRIMÔNIO 
PÚBLICO\acao 

civil publica 

Documento 
TXT 

Formulação das consultas 
plicação das técnicas de RI no Corpus de estudo, f

a formulação das consultas que foram submetidas ao 

Foram formuladas 5 (cinco) consultas que se enquadrassem nos segu

Possuírem documentos relevantes no Corpus de estudo;

Possuírem pelo menos 1 (um) termo que pudesse ser expandido 

com outros termos relacionados no Tesauro jurídico. 
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é representado por quatro arquivos que são 

fisicamente armazenados no diretório correspondente ao seu assunto e tipo. No 

, temos o documento 

representado através de quatro arquivos. O primeiro 

to original do Microsoft Word (doc). O 

 um documento 

ados relacionados a este documento. O 

), necessário à 

Corpus 

Descrição 

 
Documento 
original 

 

Documento 
em formato 
de 
apresentação 
para o 
usuário 

 

Metadados 
relacionados 
ao 
documento 

 

Documento 
usado para o 
processo de 
indexação 

de estudo, fez-se 

ao SRI protótipo. 

que se enquadrassem nos seguintes 

de estudo; 

Possuírem pelo menos 1 (um) termo que pudesse ser expandido 
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Consideramos primeiramente uma necessidade do usuário expressa em 

forma textual para, em seguida, traduzirmos essa necessidade no formato final da 

consulta, definindo cada um de seus termos. 

Optamos pelo operador booleano “OR” para unir os termos da consulta. 

Para tanto, omitimos do texto da consulta o operador booleano, assim o operador 

“OR” será assumido por default pelo SRI. Como resultado, obtivemos as consultas 

indicadas no Quadro 5.3. 

Quadro 5.3 - Consultas experimentais 

Consulta Descrição 1º termo 2º termo Consulta 

1 Todos os documentos 
relacionados com a Lei de 
Crimes Hediondos com 
utilização de arma de fogo. 

“crime 
hediondo” 

“arma de 
fogo” 

“crime hediondo” 
“arma de fogo” 

2 Todos os documentos 
relacionados a Denúncias 
envolvendo crime com 
entorpecentes. 

“entorpecente” “denúncia” “entorpecente” 
“denúncia” 

3 Todos os documentos 
relacionados a crimes contra 
a liberdade sexual 

“contra a 
liberdade 
sexual” 

- “contra a 
liberdade sexual” 

4 Todos os documentos 
relacionados a crime contra 
a administração pública 
envolvendo 
estabelecimentos de ensino 

“crime contra a 
administração 
pública” 

“escola” “crime contra a 
administração 
pública” “escola” 

5 

 

Todos os documentos 
envolvendo servidor público 
e pensão 

“servidor 
público” 

“pensão” “servidor 
público” 
“pensão” 

 

5.1.4. Julgamento de relevância 
O julgamento da relevância dos documentos em relação às consultas 

previamente definidas para os experimentos com SRI protótipo foi realizado por 

três profissionais da área do Direito, portanto especialistas no assunto.   

Cada profissional foi instruído sobre o conceito de relevância que deveria 

ser considerado para análise dos documentos. Informamos que deveriam ser 

considerados relevantes aqueles documentos que satisfizessem a descrição da 

consulta, conforme apresentado no Quadro 5.3, na coluna “Descrição”.  
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Intencionando uma maior celeridade nesta etapa dos experimentos, 

dividimos o Corpus em três conjuntos, destinando um para cada profissional 

disponível para realização do experimento. Os documentos foram separados por 

assunto, ou seja, o primeiro conjunto foi composto por 75 (setenta e cinco) 

documentos da área Criminal, o segundo conjunto composto por 75 (setenta e 

cinco) documentos da área Cível e o terceiro composto por 43 (quarenta e três) 

documentos da área de Defesa da Cidadania, mais especificamente do Patrimônio 

Público. 

Esclarecemos ainda aos profissionais que o julgamento deveria considerar 

apenas o critério binário de relevância, ou seja, para cada uma das consultas 

definidas ou o documento é relevante ou não. Não consideramos para efeito de 

estudo uma escala graduada de relevância que tratasse os documentos de forma 

ranqueada, pois isso iria dificultar o trabalho dos especialistas – que não 

dispunham de muito tempo para essa tarefa. 

Os profissionais nos remeteram os resultados dos julgamentos de 

relevância de cada documento do conjunto sob sua responsabilidade para cada 

consulta definida no Quadro 5.3. Obtivemos como resultado final a relação 

“consulta x documentos relevantes”, conforme apresentada na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Documentos relevantes por consulta 

Consulta # 
Qtd Docs 
relevantes 

Documentos relevantes 

1 13 
610102, 599144, 599850, 665310, 654600, 164583, 651366, 
647521, 636587, 665479, 647345, 659730, 118335 

2 10 
599752, 664176, 642637, 598621, 647327, 658088, 658094, 
639515, 653110, 631427 

3 5 602433, 647552, 631174, 658105, 647393 

4 28 
1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 29, 30, 31, 34, 35, 39 

5 11 
631110, 630995, 663471, 644892, 664145, 663389, 663367, 
663387, 663342, 654638, 137973 
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5.2. Experimentos realizados no SRI protótipo 

Nesta seção, apresentamos os experimentos realizados com o SRI 

protótipo e os resultados obtidos quando submetido às consultas definidas. A fim 

de investigarmos o desempenho do protótipo sob diversos contextos, submetemos 

o SRI a configurações distintas, aplicando variações ora nas operações sobre o 

texto; ora na forma de expansão dos termos consulta. Assim, apresentamos na 

Seção 5.2.1 as configurações testadas com o SRI, como veremos, num total de 12 

(doze). 

Considerando que as variações nas operações sobre o texto resultam em 

versões distintas de Bases de Índice para os mesmos documentos, optamos por 

apresentar os resultados dos experimentos agrupando-os por cada versão de BI 

(Seções 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5). 

5.2.1. Configurações testadas 
Como dito, investigamos o desempenho do protótipo sob diversos contextos 

submetendo o SRI a configurações distintas, aplicando variações ora nas 

operações sobre o texto; ora na forma de expansão dos termos da consulta. 

Em todas as configurações testadas e versões de Base de Índices geradas 

foram utilizadas operações sobre texto básicas, listadas abaixo: 

• Análise léxica;  

• Transformação em caixa baixa;  

• Conversão dos caracteres acentuados;  

• Eliminação de caracteres de separação de sequencias numéricas; 

 

A partir daí, testamos variações de operações sobre o texto com e sem o 

algoritmo de stemmer, e com e sem a eliminação de stopwords do domínio 

jurídico. Como dito, as variações nas operações sobre texto indicadas acima, 

aplicadas aos conteúdos dos documentos e do tesauro, têm reflexo no processo 

de indexação e, portanto, foram geradas quatro versões distintas da Base de 

Índices. Ressaltamos ainda que, para mantermos a necessária uniformidade no 

tratamento dos termos indexados e dos termos pesquisados, essas mesmas 
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operações foram aplicadas adequadamente ao texto das consultas quando da sua 

submissão pelo usuário. 

Isso nos levou a quatro configurações de teste enumeradas a seguir:  

1. Com stemmer e sem eliminação das stopwords do domínio (Seção 5.2.2); 

2. Com stemmer e com eliminação das stopwords do domínio (Seção 5.2.3); 

3. Sem stemmer e sem eliminação das stopwords do domínio (Seção 5.2.4); 

4. Sem stemmer e com eliminação das stopwords do domínio (Seção 5.2.5); 

 

Para cada uma dessas quatro configurações, testamos diferentes 

combinações de expansão automática das consultas, com base nas relações 

existentes entre termos do Tesauro Jurídico do CJF. Como visto anteriormente, as 

relações USE e UP são utilizadas para indicar os sinônimos de um conceito. As 

relações TE (termo específico) e TG (termo genérico) são utilizadas para indicar 

respectivamente especificidade e generalidade entre conceitos. O numeral que 

segue os tipos de relação TE e TG indicam o nível hierárquico superior, no caso 

de TG, ou inferior, no caso de TE, que um determinado conceito tem em relação a 

outro.  

Para efeito de nossos experimentos, desconsideramos as relações do tipo 

TR, que são utilizadas para indicar outros tipos de relações entre termos. 

Desconsideramos também todas as relações hierárquicas de segundo nível ou 

superior. A decisão para desconsiderarmos os tipos de relações acima foi 

baseada na expectativa de que as expansões resultantes viriam a ampliar em 

demasia a cobertura sem a contrapartida da precisão desejada. No  APÊNDICE B 

– Termos Expandidos, apresentamos os resultados da expansão dos termos das 

consultas experimentais exibidas no Quadro 5.3. 

Assim, para a expansão da consulta, testamos as variações: 

1. Sem expansão da consulta; 

2. Com expansão da consulta utilizando as relações USE, UP, TE1 e TG1; 

3. Com expansão da consulta utilizando as relações USE, UP e TE1. 
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Desta forma, combinando as quatro configurações iniciais com cada uma 

das três variações relacionadas à expansão dos termos da consulta, obtivemos 

um total de 12 (doze) configurações, sintetizadas no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 - Configurações testadas 

Configurações 
testadas 

Quanto às operações sobre o 
texto Quanto à expansão das consultas 

Versão 
de Base 

de 
Índices 

Uso do 
Algoritmo de 

Stemmer 

Eliminação 
de 

Stopwords 
do domínio 

Sem 
expansão 

Com expansão 

Sim Não Sim Não 
(USE + UP + 
TE1 + TG1) 

(USE + UP 
+ TE1) 

1 
1 

X   X X     
2 X   X   X   
3 X   X     X 
4 

2 
X   X X     

5 X   X   X   
6 X   X     X 
7 

3 
  X X X     

8   X X   X   
9   X X     X 
10 

4 
  X X X     

11   X X   X   
12   X X     X 

 

Apresentamos a seguir, na Seção 5.2.2, os experimentos com o uso do 

algoritmo de stemmer e sem eliminação das stopwords do domínio, consistindo 

das configurações 1, 2 e 3 que estão relacionadas à versão 1 da Base de Índices. 

Em seguida, na Seção 5.2.3 apresentamos os experimentos com o uso do 

algoritmo de stemmer e com eliminação das stopwords do domínio, consistindo 

das configurações 4, 5 e 6 que estão relacionadas à versão 2 da Base de Índices. 

Na Seção 5.2.4 apresentamos os experimentos sem o uso do algoritmo de 

stemmer e sem eliminação das stopwords do domínio, consistindo das 

configurações 7, 8 e 9 que estão relacionadas à versão 3 da Base de Índices. Por 

fim, na Seção 5.2.5 apresentamos os experimentos sem o uso do algoritmo de 

stemmer e com a eliminação das stopwords do domínio, consistindo das 

configurações 10, 11 e 12 que estão relacionadas à versão 4 da Base de Índices. 
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5.2.2. Com stemming e sem eliminação das stopwords do 
domínio 

Nesta etapa, o SRI protótipo foi configurado para gerar a base de índices 

pré-processando o conteúdo dos documentos com o uso do algoritmo de stemmer 

e sem eliminação das stopwords do domínio - i.e., eliminando apenas as 

stopwords básicas do idioma português (Brasil). 

Foram submetidas ao SRI todas as consultas definidas, pré-processando-

as da mesma maneira que os documentos foram indexados. 

Nas Tabela 5.2, Tabela 5.3 e Tabela 5.4, conforme as variações quanto aos 

termos da consulta, apresentamos para todas as consultas submetidas, o total de 

documentos recuperados e o total de documentos relevantes recuperados. Os 

dados abaixo servirão como base para o cálculo das medidas médias de 

desempenho. 

Tabela 5.2 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 1 

Sem Expansão de Consulta 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 9 9 2 18 8 

Qtd de Docs recuperados 25 61 2 29 46 

 

 

Tabela 5.3 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 2 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1+TG1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 11 10 5 18 7 

Qtd de Docs recuperados 157 67 5 81 74 

 
 

Tabela 5.4 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 3 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 10 10 5 18 8 

Qtd de Docs recuperados 31 67 5 31 74 
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5.2.3. Com stemming e com eliminação das stopwords do 
domínio 

Nesta etapa, o SRI protótipo foi configurado para gerar a base de índices 

pré-processando o conteúdo dos documentos com o algoritmo de stemmer e com 

a eliminação das stopwords do domínio. 

Foram submetidas ao SRI todas as consultas definidas, pré-processando-

as da mesma maneira que os documentos foram indexados. 

Nas Tabela 5.5, Tabela 5.6 e Tabela 5.7, conforme as variações quanto aos 

termos da consulta, apresentamos para todas as consultas submetidas, o total de 

documentos recuperados e o total de documentos relevantes recuperados. Os 

dados abaixo servirão como base para o cálculo das medidas médias de 

desempenho. 

Tabela 5.5 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 4 

Sem Expansão de Consulta 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 9 9 2 18 9 
Qtd de Docs recuperados 25 61 2 29 55 

 

 

Tabela 5.6 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 5 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1+TG1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 11 9 5 18 10 
Qtd de Docs recuperados 68 61 5 38 59 

 

 

Tabela 5.7 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 6 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 10 9 5 18 10 
Qtd de Docs recuperados 31 61 5 38 59 
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5.2.4. Sem stemming e sem eliminação das stopwords do 
domínio 

Nesta etapa, o SRI protótipo foi configurado para gerar a base de índices 

pré-processando o conteúdo dos documentos sem o algoritmo de stemmer e sem 

a eliminação das stopwords do domínio, eliminando apenas as stopwords básicas 

do idioma português (Brasil). 

Foram submetidas ao SRI todas as consultas definidas, pré-processando-

as da mesma maneira que os documentos foram indexados. 

Nas Tabela 5.8, Tabela 5.9 e Tabela 5.10, conforme as variações quanto 

aos termos da consulta, apresentamos para todas as consultas submetidas, o total 

de documentos recuperados e o total de documentos relevantes recuperados. Os 

dados abaixo servirão como base para o cálculo das medidas médias de 

desempenho. 

 

Tabela 5.8 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 7 

Sem Expansão de Consulta 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 9 7 2 18 0 
Qtd de Docs recuperados 25 54 2 23 11 

 

 

Tabela 5.9 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 8 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1+TG1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 11 8 5 17 4 
Qtd de Docs recuperados 64 58 5 74 37 

 
 

Tabela 5.10 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 9 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 10 8 5 18 4 
Qtd de Docs recuperados 31 58 5 25 37 
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5.2.5. Sem stemming e com eliminação das stopwords do 
domínio 

Nesta etapa, o SRI protótipo foi configurado para gerar a base de índices 

pré-processando o conteúdo dos documentos sem o algoritmo de stemmer e com 

a eliminação das stopwords do domínio. 

Foram submetidas ao SRI todas as consultas definidas, pré-processando-

as da mesma maneira que os documentos foram indexados. 

Nas Tabela 5.11, Tabela 5.12 e Tabela 5.13, conforme as variações quanto 

aos termos da consulta, apresentamos para todas as consultas submetidas, o total 

de documentos recuperados e o total de documentos relevantes recuperados. Os 

dados abaixo servirão como base para o cálculo das medidas médias de 

desempenho. 

 

Tabela 5.11 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 10 

Sem Expansão de Consulta 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 9 6 2 18 7 
Qtd de Docs recuperados 25 54 2 23 43 

 

 

Tabela 5.12 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 11 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1+TG1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 11 8 5 18 8 
Qtd de Docs recuperados 64 58 5 28 47 

 

 

Tabela 5.13 - Documentos recuperados x relevantes – Configuração 12 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1) 

  Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 

Qtd de Docs relevantes 
recuperados 10 8 5 18 8 
Qtd de Docs recuperados 31 58 5 28 47 
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5.3.  Medidas de desempenho 

Para efeito de melhor compreensão do texto que se segue, neste ponto 

reeditamos na Tabela 5.14 a quantidade de documentos relevantes por consulta, 

resultante do julgamento de relevância dos especialistas. 

 

Tabela 5.14 - Qtd de documentos relevantes por consulta 

CONSULTAS => Consulta1 Consulta2 Consulta3 Consulta4 Consulta5 
Qtd de Docs relevantes |R| 13 10 5 28 11 

 

Para análise de desempenho dos experimentos realizados com o SRI 

protótipo, utilizamos as medidas de desempenho habituais de Cobertura, Precisão 

e F-Measure, bem como o gráfico de precisão interpolada para os 11 níveis de 

cobertura padrão (0%, 10%, 20%, ..., 100%).  

A Tabela 5.15 apresenta os resultados obtidos pelo SRI protótipo para a 

medida de Cobertura. 

 

Tabela 5.15 - Medidas de desempenho – Cobertura 

 

Cobertura 

Configurações 
Consultas Desempenho 

médio Cons. 1 Cons. 2 Cons. 3 Cons. 4 Cons. 5 

1 0,69 0,90 0,40 0,64 0,73 0,67 

2 0,85 1,00 1,00 0,64 0,64 0,83 

3 0,77 1,00 1,00 0,64 0,73 0,83 

4 0,69 0,90 0,40 0,64 0,82 0,69 

5 0,85 0,90 1,00 0,64 0,91 0,86 

6 0,77 0,90 1,00 0,64 0,91 0,84 

7 0,69 0,70 0,40 0,64 0,00 0,49 

8 0,85 0,80 1,00 0,61 0,36 0,72 

9 0,77 0,80 1,00 0,64 0,36 0,72 

10 0,69 0,60 0,40 0,64 0,64 0,59 

11 0,85 0,80 1,00 0,64 0,73 0,80 

12 0,77 0,80 1,00 0,64 0,73 0,79 
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A Tabela 5.16 apresenta os resultados obtidos pelo SRI protótipo para a 

medida de Precisão. 

Tabela 5.16 - Medidas de desempenho - Precisão 

Precisão 

Configurações 
Consultas Desempenho 

médio Cons. 1 Cons. 2 Cons. 3 Cons. 4 Cons. 5 

1 0,36 0,15 1,00 0,62 0,17 0,46 

2 0,07 0,15 1,00 0,22 0,09 0,31 

3 0,32 0,15 1,00 0,58 0,11 0,43 

4 0,36 0,15 1,00 0,62 0,16 0,46 

5 0,16 0,15 1,00 0,47 0,17 0,39 

6 0,32 0,15 1,00 0,47 0,17 0,42 

7 0,36 0,13 1,00 0,78 0,00 0,45 

8 0,17 0,14 1,00 0,23 0,11 0,33 

9 0,32 0,14 1,00 0,72 0,11 0,46 

10 0,36 0,11 1,00 0,78 0,16 0,48 

11 0,17 0,14 1,00 0,64 0,17 0,42 

12 0,32 0,14 1,00 0,64 0,17 0,45 

Por fim, a Tabela 5.17 apresenta os resultados obtidos pelo SRI protótipo 

para a medida de F-Measure. 

Tabela 5.17 - Medidas de desempenho – F-Measure 

F-Measure 

Configurações 
Consultas Desempenho 

médio Cons. 1 Cons. 2 Cons. 3 Cons. 4 Cons. 5 

1 0,47 0,25 0,57 0,63 0,28 0,44 

2 0,13 0,26 1,00 0,33 0,16 0,38 

3 0,45 0,26 1,00 0,61 0,19 0,50 

4 0,47 0,25 0,57 0,63 0,27 0,44 

5 0,27 0,25 1,00 0,55 0,29 0,47 

6 0,45 0,25 1,00 0,55 0,29 0,51 

7 0,47 0,22 0,57 0,71 0,00 0,39 

8 0,29 0,24 1,00 0,33 0,17 0,40 

9 0,45 0,24 1,00 0,68 0,17 0,51 

10 0,47 0,19 0,57 0,71 0,26 0,44 

11 0,29 0,24 1,00 0,64 0,28 0,49 

12 0,45 0,24 1,00 0,64 0,28 0,52 

 

Com base nos desempenhos médios obtidos das medidas individuais de 

Cobertura, Precisão e F-Measure das consultas submetidas ao SRI, traçamos os 
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5.2 apresenta o gráfico de Cobertura média
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gráficos comparativos entre as 12 (doze) configurações experiment

apresenta o gráfico de Cobertura média, a Figura 5.3 apresenta o gráfico

Figura 5.4 apresenta o gráfico da F-Measure média.

 

Figura 5.2 - Gráfico de Cobertura média 

Figura 5.3 - Gráfico de Precisão média 
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experimentadas. A Figura 

apresenta o gráfico de 

Measure média. 
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Complementado a apresentação das medidas de desempenho elaboradas 

para análise dos resultados obtidos

as curvas de precisão interpolada 

em 11 níveis de cobertura padrão (0%, 10%, 20%, ..., 100%) e traçadas em um 

gráfico de cobertura x preci

variações submetidas ao SRI podem ser visualizados e comparados.

Na Tabela 5.18 apresentaremos os dados obtidos de precisão interpolada 

que foram considerados para geração dos gráficos. Ma

informações com base nas versões de Base de Índices geradas como resultado 

das variações nas operações sobre o texto.
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Figura 5.4 - Gráfico de F-Measure média 

Complementado a apresentação das medidas de desempenho elaboradas 

lise dos resultados obtidos, apresentamos os gráficos que 

interpolada média. A precisão interpolada média é calculada 

em 11 níveis de cobertura padrão (0%, 10%, 20%, ..., 100%) e traçadas em um 

gráfico de cobertura x precisão onde os indicadores de desempenho das 

variações submetidas ao SRI podem ser visualizados e comparados.

apresentaremos os dados obtidos de precisão interpolada 

que foram considerados para geração dos gráficos. Mais uma vez agrupamos as 

informações com base nas versões de Base de Índices geradas como resultado 

das variações nas operações sobre o texto. 
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Complementado a apresentação das medidas de desempenho elaboradas 

que representam 

. A precisão interpolada média é calculada 

em 11 níveis de cobertura padrão (0%, 10%, 20%, ..., 100%) e traçadas em um 

são onde os indicadores de desempenho das 

variações submetidas ao SRI podem ser visualizados e comparados. 

apresentaremos os dados obtidos de precisão interpolada 

is uma vez agrupamos as 

informações com base nas versões de Base de Índices geradas como resultado 
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Tabela 5.18 - Dados para os gráficos de Cobertura versus Precisão 

Níveis de 
Cobertura 

Precisão interpolada média das configurações testadas 

Versão 1 da Base de 
Índices 

Versão 2 da Base de 
Índices 

Versão 3 da Base de 
Índices 

Versão 4 da Base de 
Índices 

Conf1 Conf2 Conf3 Conf4 Conf5 Conf6 Conf7 Conf8 Conf9 Conf10 Conf11 Conf12 

0,00 0,40 0,47 0,36 0,40 0,60 0,36 0,47 0,40 0,40 0,47 0,40 0,40 

0,10 0,71 0,68 0,69 0,75 0,56 0,56 0,60 0,51 0,55 0,77 0,55 0,54 

0,20 0,70 0,70 0,69 0,73 0,56 0,56 0,57 0,52 0,56 0,74 0,57 0,57 

0,30 0,52 0,60 0,67 0,57 0,59 0,60 0,40 0,57 0,58 0,56 0,56 0,54 

0,40 0,53 0,54 0,56 0,57 0,60 0,59 0,41 0,55 0,56 0,58 0,58 0,56 

0,50 0,47 0,57 0,60 0,59 0,61 0,62 0,44 0,52 0,56 0,56 0,61 0,60 

0,60 0,42 0,34 0,35 0,60 0,41 0,43 0,34 0,33 0,37 0,45 0,41 0,42 

0,70 0,36 0,28 0,34 0,41 0,42 0,43 0,20 0,34 0,38 0,20 0,41 0,43 

0,80 0,21 0,29 0,23 0,32 0,32 0,27 0,16 0,32 0,29 0,20 0,34 0,27 

0,90 0,21 0,20 0,20 0,27 0,26 0,26 0,17 0,10 0,14 0,20 0,13 0,13 

1,00 0,10 0,18 0,18 0,14 0,07 0,08 0,17 0,10 0,14 0,20 0,13 0,13 

 

A seguir, nas Figura 5.5, Figura 5.6, Figura 5.7 e Figura 5.8 apresentamos 

os gráficos de Cobertura versus Precisão interpolada de todas as configurações 

testadas, agrupadas por versões da Base de Índices (vide Quadro 5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Gráfico de Cobertura versus Precisão interpolada - Versão 1 da Base de Índices 
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Figura 5.6 - Gráfico de Cobertura versus Precisão interpolada - Versão 2 da Base de Índices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.7 - Gráfico de Cobertura versus Precisão interpolada - Versão 3 da Base de Índices 
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Figura 5.8 - Gráfico de Cobertura versus Precisão interpolada - Versão 4 da Base de Índices 

 

5.4. Interpretação dos resultados 

Analisando as medidas apresentadas na Seção 5.3, observamos que o 

desempenho geral do SRI, representado pela medida F-Measure, alcançou seus 

pontos máximos nas configurações 3, 6, 9 e 12, que são aquelas que apresentam 

em comum o método de expansão automática das consultas com as relações 

USE, UP e TE1 do Tesauro. Conforme veremos a seguir, o aumento no 

desempenho geral destas configurações em relação às demais se deu, sobretudo, 

pelo excelente desempenho alcançado na medida de Cobertura, mantendo-se 

relativamente estável a medida de Precisão correspondente. 

Por outro lado, os pontos mínimos das medidas de F-Measure foram 

obtidos nas configurações 2, 7 e 8. As configurações 2 e 8 têm em comum a 

expansão automática das consultas utilizando as relações USE, UP, TE1 e TG1 

do Tesauro e a não eliminação das stopwords do domínio jurídico. Nestes casos, 

o baixo desempenho geral foi acarretado pelos baixos níveis de Precisão 

alcançados. Acreditamos que a baixa Precisão destas configurações se deu pelo 

aumento dos documentos não relevantes recuperados, devido à inclusão de 
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termos genéricos oriundos das relações TG1, bem como pela não eliminação de 

stopwords do domínio jurídico. Quanto ao baixo desempenho geral da 

configuração 7, acreditamos que, muito embora a medida de precisão desta 

configuração se manteve acima da média das demais, a ausência do algoritmo de 

stemmer e a ausência da expansão dos termos das consultas inibiram o aumento 

da cobertura, e como consequência um melhor desempenho global desta 

configuração. 

Avançando na interpretação das medidas a partir dos dados já 

apresentados, podemos calcular o ganho médio entre as medidas de desempenho 

obtidas sem a expansão das consultas e as medidas de desempenho obtidas com 

as duas alternativas de expansão das consultas.  Como resultado, temos os 

percentuais apresentados na Tabela 5.19 abaixo. 

Tabela 5.19 - Ganho de desempenho (Sem expansão versus Com expansão) 

Variação de desempenho médio em relação ao método sem expansão das 
consultas 

  
Ganho médio de 

Precisão 
Ganho médio de 

Cobertura 
Ganho médio de F-

Measure 

Com expansão 
(USE+UP+TE1+TG1) -22% 22% 2% 

Com expansão 
(USE+UP+TE1) -5% 21% 20% 

Se analisarmos os ganhos de desempenho médio da medida de F-Measure 

das configurações com expansão de consulta em relação às configurações sem 

expansão de consulta, concluímos que, quando a expansão considera as relações 

USE+UP+TE1+TG1 o ganho é de apenas 2%, no entanto, se a expansão da 

consulta se der apenas com os termos sinônimos e os termos mais específicos 

dos seus termos originais, ou seja, com as relações USE+UP+TE1, obtivemos um 

ganho de desempenho geral da ordem de 20%. 

Observamos ainda que a melhoria no desempenho geral (F-Measure) do 

método de expansão USE+UP+TE1 foi acarretada pelo aumento da Cobertura 

sem uma perda significativa da Precisão. Em contrapartida, no método expansão 

USE+UP+TE1+TG1, os ganhos obtidos com o aumento da Cobertura foi 

praticamente anulado com a alta perda da Precisão. 

Continuando nossa análise, passamos a avaliar as curvas de Cobertura 

versus Precisão (Figura 5.6, Figura 5.7, Figura 5.8 e Figura 5.9). Observamos que 
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de uma forma geral não houve melhoria de Precisão nas configurações com 

expansão de consulta nos primeiros 20% dos níveis de cobertura, as melhoras de 

Precisão só foram observadas entre os níveis 20% a 80% de cobertura. Tais 

resultados nos fazem concluir que os usuários obterão ganho com as 

configurações que exploram a expansão das consultas na medida em que 

avançarem na lista de documentos recuperados. 

Em relação às variações nas operações sobre o texto, observamos que a 

retirada do algoritmo de stemmer teve reflexo maior na queda da Cobertura, 

sugerindo sua maior influência nesta última do que na medida de Precisão. 

Observamos ainda que as configurações sem expansão das consultas que se 

utilizaram da lista de stopwords do domínio obtiveram ganhos significativos de 

Precisão no início da curva. 

Por fim, para uma análise em separado, extraímos as melhores e piores 

configurações sem a expansão das consultas (Conf10 e Conf7) e com a expansão 

(Conf3 e Conf8), apresentando suas curvas de Cobertura versus Precisão no 

gráfico da Figura 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 - Cobertura versus Precisão - Melhores e piores configurações 
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A configuração 10 obteve o melhor desempenho dentre aquelas sem 

expansão das consultas, neste caso associada a não utilização do stemming, mas 

com as stopwords do domínio. 

A configuração 3 obteve o melhor resultado dentre aquelas com expansão 

automática das consultas, confirmando que a expansão com as relações 

USE+UP+TE1 trazem melhores ganhos, neste caso associada com a aplicação de 

stemming e sem eliminação das stopwords do domínio. 

Finalizamos as interpretações indicando o pior desempenho sem a 

expansão para a configuração 7, e com a expansão para a configuração 8, 

sugerindo que ausência do stemming piora a cobertura e a ausência das 

stopwords do domínio piora a precisão, e juntos pioram o desempenho geral (as 

configurações 7 e 8 também tiveram a F-Measure dentre as piores). 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Nesta dissertação, foi apresentado um SRI protótipo cujo principal objetivo 

foi de melhorar o acesso a documentos do setor jurídico, de maneira simples e 

eficaz. Tal sistema oferece a opção de reformulação de consulta através da 

técnica de expansão automática com a utilização de um Tesauro jurídico. 

O protótipo foi avaliado experimentalmente, a fim de se verificar os 

resultados obtidos com as consultas expandidas em relação aos obtidos com as 

consultas contendo apenas os termos originais do usuário. Como resultado, 

verificou-se que as consultas expandidas podem trazer benefícios à RI, na medida 

em que ampliaram de modo significativo a Cobertura do sistema. Contudo, não foi 

observado aumento significativo na medida de Precisão. Esse resultado era 

esperado, uma vez que é sabido que consultas expandidas favorecem o aumento 

da Cobertura, considerando que a busca é realizada com mais termos na 

consulta. 

Outra hipótese a se investigar é a influência do tamanho do corpus de teste 

nos resultados. É possível que a precisão não tenha sido ampliada devido à 

pequena quantidade de documentos na base. Veja Seção 6.2 para trabalhos 

futuros nessa direção. 

6.1. Principais contribuições 

Algumas das principais contribuições deste trabalho são:  

1) A realização de um estudo aprofundado sobre SRI na área jurídica no 

Brasil, bem como de tesauros disponíveis para esse domínio de 

aplicação;  

2) A criação de um SRI protótipo para documentos jurídicos acrescido de 

expansão automática da consulta com base em um tesauro do 

mesmo domínio; 

3) A realização dos experimentos e os resultados obtidos.  
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6.2. Trabalhos futuros 

Um desafio a ser vencido na área de RI é a idéia de que Tesauros são bons 

para aumentar os valores de Cobertura, mas não para melhorar a Precisão. 

Acreditamos que o tamanho do Corpus utilizado nesta pesquisa pode ter 

mascarado alguns resultados relacionados à medida de Precisão. Portanto, como 

primeiro trabalho futuro, sugerimos a realização de novos experimentos utilizando 

um Corpus de documentos significativamente maior, uma vez que nos 

experimentos realizados o aumento da Precisão pode não ter sido alcançado por 

falta de documentos relevantes na coleção.  

Ainda visando melhorar a Precisão do sistema obtida nos experimentos, 

poderíamos indicar como trabalho futuro a implementação de técnicas de cálculo 

de pesos, diferenciando os pesos dos termos originais daqueles expandidos, e 

desta forma, melhorar o ranqueamento dos documentos recuperados aumentando 

a Precisão no início da lista. Outra opção seria trabalhar na melhoria do algoritmo 

de stemmer e na criação de uma lista de stopwords para o idioma português 

(Brasil) específica para a área jurídica. Poderíamos ainda incluir a detecção 

automática de termos compostos na consulta original do usuário baseado no 

Tesauro, uma vez que nem sempre os usuários se utilizam das aspas para 

identificar os termos compostos quando escrevem suas consultas. 

Como vimos no Capítulo 1, fatores culturais, sociológicos, formação 

profissional, visão espacial e idade, dentre outros, podem contribuir para aceitação 

ou rejeição da interface do SRI (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999). Assim, 

sugerimos como possibilidade de trabalhos futuros a elaboração de um modelo de 

interface com o usuário também específico para o ambiente jurídico. Dentre outras 

características, uma interface específica para a área jurídica poderá apresentar: 

• Links para legislações; 

• Extração automática de pessoas físicas e jurídicas no conteúdo dos 

documentos, através de nomes, CPFs e CNPJs, sugerindo ao usuário a 

busca por documentos relacionados (apoio a investigações); 

• Sugestão de inclusão de novos termos na consulta obtidos das relações 

do tipo TR (Termos relacionados) do Tesauro. 
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APÊNDICE A – Detalhamento do Corpus 

Apresentamos no Quadro APA.1 abaixo o detalhamento do Corpus de estudo 

incluindo para cada documento sua identificação e classificação, o tamanho em 

KB, a quantidade de palavras total, a quantidade de palavras distintas (sem 

repetição), o percentual de palavras distintas em relação ao total de palavras e o 

tamanho médio em caracteres das palavras.  Ao fim do quadro apresentamos uma 

linha totalizadora para todo o Corpus. 

Quadro APA.1 - Detalhamento dos documentos do Corpus 

Nº Doc Assunto Tipo Doc 

File 
size 
(KB) 

Qtd de 
palavras 

Qtd de 
palavras 
distintas 

% palavras 
distintas / 
palavras 

tamanho 
médio da 
palavra   

(caracter) 
563477 Civil Parecer 7,59 1151 412 35,79 4,88 
564612 Civil Parecer 9,62 1454 666 45,80 5,15 
565790 Civil Parecer 2,57 389 220 56,56 4,74 
567725 Civil Parecer 9,27 1292 555 42,96 5,12 
567732 Civil Parecer 5,87 906 392 43,27 5,01 
594263 Civil Parecer 8,04 1134 521 45,94 5,28 
595996 Civil Parecer 10,94 1532 678 44,26 5,36 
596753 Civil Parecer 5,90 885 388 43,84 4,82 
600635 Civil Parecer 9,35 1349 612 45,37 5,00 
603848 Civil Parecer 9,52 1397 580 41,52 4,97 
603859 Civil Parecer 5,78 813 410 50,43 5,16 
603863 Civil Parecer 7,74 1076 499 46,38 5,17 
606450 Civil Parecer 5,51 826 391 47,34 5,07 
607467 Civil Parecer 11,44 1727 734 42,50 5,16 
624863 Civil Parecer 12,74 1877 759 40,44 5,07 
627292 Civil Parecer 8,13 1179 429 36,39 5,22 
627302 Civil Parecer 8,16 1209 518 42,85 4,94 
627304 Civil Parecer 3,79 546 266 48,72 4,75 
629097 Civil Parecer 13,20 1894 732 38,65 5,20 
630821 Civil Parecer 3,95 550 307 55,82 4,94 
630995 Civil Parecer 5,81 845 434 51,36 5,24 
631110 Civil Parecer 11,20 1650 693 42,00 4,97 
631119 Civil Parecer 6,76 984 464 47,15 5,14 
642386 Civil Parecer 3,21 455 251 55,16 5,00 
642389 Civil Parecer 3,89 554 320 57,76 4,86 
642392 Civil Parecer 3,37 482 281 58,30 4,80 
642400 Civil Parecer 20,52 2947 986 33,46 5,13 
642406 Civil Parecer 4,25 611 308 50,41 5,14 
642882 Civil Parecer 1,32 175 116 66,29 5,16 
642900 Civil Parecer 3,52 521 268 51,44 5,06 
643201 Civil Parecer 8,99 1304 491 37,65 5,23 
644869 Civil Parecer 12,98 1857 669 36,03 5,19 
644886 Civil Parecer 2,50 326 200 61,35 5,17 
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Nº Doc Assunto Tipo Doc 

File 
size 
(KB) 

Qtd de 
palavras 

Qtd de 
palavras 
distintas 

% palavras 
distintas / 
palavras 

tamanho 
médio da 
palavra   

(caracter) 
644892 Civil Parecer 5,51 762 395 51,84 5,22 
644894 Civil Parecer 6,05 863 405 46,93 5,01 
644896 Civil Parecer 8,82 1295 512 39,54 5,17 
646062 Civil Parecer 6,19 880 431 48,98 5,20 
646065 Civil Parecer 8,51 1228 551 44,87 5,27 
646066 Civil Parecer 8,61 1242 543 43,72 5,29 
662559 Civil Parecer 2,56 291 164 56,36 5,02 
662569 Civil Parecer 3,72 459 240 52,29 5,19 
662581 Civil Parecer 2,65 326 172 52,76 5,09 
662584 Civil Parecer 1,48 170 103 60,59 4,97 
662591 Civil Parecer 1,38 156 96 61,54 4,93 
662609 Civil Parecer 5,38 702 323 46,01 5,02 
663337 Civil Parecer 15,35 2220 713 32,12 5,12 
663339 Civil Parecer 7,92 1052 473 44,96 5,28 
663340 Civil Parecer 6,18 856 399 46,61 5,10 
663341 Civil Parecer 2,57 366 221 60,38 5,20 
663342 Civil Parecer 7,49 1027 467 45,47 5,24 
663345 Civil Parecer 16,70 2445 813 33,25 5,17 
663349 Civil Parecer 5,78 799 408 51,06 5,12 
663352 Civil Parecer 1,01 114 84 73,68 4,98 
663353 Civil Parecer 4,35 602 279 46,35 4,99 
663356 Civil Parecer 2,27 301 191 63,46 4,70 
663358 Civil Parecer 1,53 217 145 66,82 5,22 
663360 Civil Parecer 0,86 112 89 79,46 5,07 
663361 Civil Parecer 7,69 1168 509 43,58 5,06 
663366 Civil Parecer 6,90 1044 487 46,65 4,97 
663367 Civil Parecer 9,80 1252 532 42,49 5,47 
663372 Civil Parecer 9,77 1401 688 49,11 5,50 
663373 Civil Parecer 2,20 286 190 66,43 4,80 
663376 Civil Parecer 3,48 463 240 51,84 5,35 
663378 Civil Parecer 2,32 305 195 63,93 4,77 
663379 Civil Parecer 2,31 309 199 64,40 4,85 
663382 Civil Parecer 2,06 281 184 65,48 2,50 
663384 Civil Parecer 0,86 109 80 73,39 4,60 
663387 Civil Parecer 3,58 520 262 50,38 5,03 
663389 Civil Parecer 5,22 732 344 46,99 5,11 
663471 Civil Parecer 5,22 758 401 52,90 5,10 
663933 Civil Parecer 5,15 745 406 54,50 5,38 
663936 Civil Parecer 4,54 665 326 49,02 5,49 
664130 Civil Parecer 8,22 1205 476 39,50 5,26 
664143 Civil Parecer 12,27 1782 697 39,11 5,15 
664145 Civil Parecer 14,67 2131 705 33,08 4,96 

629567 Criminal 
Alegações 

Finais 9,04 1376 602 43,75 5,10 

631427 Criminal 
Alegações 

Finais 8,25 1378 477 34,62 4,61 

632033 Criminal 
Alegações 

Finais 4,45 723 338 46,75 4,75 

639515 Criminal 
Alegações 

Finais 11,89 1927 569 29,53 4,66 
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tamanho 
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palavra   

(caracter) 

647393 Criminal 
Alegações 

Finais 10,67 1765 653 37,00 4,74 

653110 Criminal 
Alegações 

Finais 7,62 1178 434 36,84 4,96 

653919 Criminal 
Alegações 

Finais 9,06 1372 546 39,80 5,06 

654855 Criminal 
Alegações 

Finais 5,00 764 335 43,85 4,85 

655279 Criminal 
Alegações 

Finais 6,52 1054 469 44,50 4,77 

665433 Criminal 
Alegações 

Finais 7,06 1098 494 44,99 5,07 
598621 Criminal Denúncia 4,36 630 339 53,81 5,24 
599144 Criminal Denúncia 4,90 719 360 50,07 4,86 
599752 Criminal Denúncia 4,09 591 340 57,53 5,24 
599850 Criminal Denúncia 4,51 694 348 50,14 5,01 
601405 Criminal Denúncia 3,49 519 289 55,68 5,06 
601407 Criminal Denúncia 3,31 479 263 54,91 4,81 
602433 Criminal Denúncia 5,12 761 371 48,75 4,95 
609117 Criminal Denúncia 2,87 413 213 51,57 4,63 
610102 Criminal Denúncia 7,03 1072 471 43,94 4,87 
614794 Criminal Denúncia 4,04 592 317 53,55 4,96 
642637 Criminal Denúncia 4,14 590 325 55,08 5,20 
664176 Criminal Denúncia 4,02 564 306 54,26 5,23 

65 Criminal Parecer 8,82 1310 568 43,36 5,16 
164583 Criminal Parecer 5,99 974 425 43,63 4,95 
165035 Criminal Parecer 3,45 541 271 50,09 5,01 
165137 Criminal Parecer 5,12 762 384 50,39 5,14 
631174 Criminal Parecer 8,58 1350 548 40,59 4,95 
631186 Criminal Parecer 2,93 438 225 51,37 5,13 
632387 Criminal Parecer 8,63 1243 488 39,26 5,19 
636304 Criminal Parecer 1,83 283 168 59,36 4,82 
636587 Criminal Parecer 4,05 584 287 49,14 5,20 
638239 Criminal Parecer 2,98 439 256 58,31 5,17 
643245 Criminal Parecer 5,18 762 389 51,05 5,16 
647299 Criminal Parecer 3,05 417 226 54,20 5,34 
647324 Criminal Parecer 3,66 569 270 47,45 4,85 
647327 Criminal Parecer 4,14 625 343 54,88 5,12 
647345 Criminal Parecer 2,69 417 204 48,92 5,09 
647409 Criminal Parecer 5,29 776 405 52,19 5,35 
647508 Criminal Parecer 4,60 666 356 53,45 5,22 
647521 Criminal Parecer 1,00 133 88 66,17 5,25 
647531 Criminal Parecer 3,07 435 249 57,24 5,36 
647552 Criminal Parecer 5,43 805 400 49,69 5,21 
647569 Criminal Parecer 1,99 305 161 52,79 5,07 
650595 Criminal Parecer 2,31 351 179 51,00 4,58 
650600 Criminal Parecer 10,52 1549 640 41,32 5,16 
650602 Criminal Parecer 8,01 1188 508 42,76 4,95 
650824 Criminal Parecer 4,90 678 377 55,60 5,48 
651366 Criminal Parecer 3,25 480 263 54,79 5,18 
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651368 Criminal Parecer 3,38 513 281 54,78 5,10 
652457 Criminal Parecer 3,00 439 259 59,00 5,20 
652533 Criminal Parecer 2,41 345 176 51,01 4,95 
654563 Criminal Parecer 4,09 582 304 52,23 5,41 
654600 Criminal Parecer 6,78 1069 458 42,84 5,00 
654638 Criminal Parecer 5,90 899 414 46,05 5,12 
654659 Criminal Parecer 4,18 617 309 50,08 5,07 
655543 Criminal Parecer 2,65 413 224 54,24 4,96 
655553 Criminal Parecer 3,80 588 268 45,58 5,02 
658088 Criminal Parecer 6,60 943 449 47,61 5,11 
658094 Criminal Parecer 7,06 1041 440 42,27 5,01 
658105 Criminal Parecer 6,92 1022 406 39,73 5,24 
659720 Criminal Parecer 5,16 695 363 52,23 5,50 
659725 Criminal Parecer 5,05 796 341 42,84 4,98 
659730 Criminal Parecer 3,99 603 310 51,41 5,04 
664641 Criminal Parecer 4,46 701 368 52,50 4,84 
664671 Criminal Parecer 5,17 791 404 51,07 5,20 
664777 Criminal Parecer 4,78 704 346 49,15 5,11 
665299 Criminal Parecer 3,56 561 277 49,38 4,76 
665310 Criminal Parecer 6,01 919 424 46,14 5,15 
665314 Criminal Parecer 3,55 533 267 50,09 4,86 
665479 Criminal Parecer 7,52 1236 413 33,41 4,78 

95755 Criminal 
Recurso em 

Sentido Estrito 0,77 99 79 79,80 5,14 

96757 Criminal 
Recurso em 

Sentido Estrito 6,18 828 400 48,31 5,11 

98857 Criminal 
Recurso em 

Sentido Estrito 4,93 671 316 47,09 4,96 

118335 Criminal 
Recurso em 

Sentido Estrito 11,79 1810 672 37,13 4,90 

137973 Criminal 
Recurso em 

Sentido Estrito 8,44 1290 479 37,13 4,97 

1 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 27,69 4059 1210 29,81 5,11 

2 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 27,71 4050 1212 29,93 5,12 

3 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 21,68 3215 991 30,82 5,10 

4 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 22,34 3330 989 29,70 5,10 

5 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 21,52 3209 970 30,23 5,09 

6 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 23,25 3436 1034 30,09 5,07 

7 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 26,44 3771 1129 29,94 4,85 

8 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 24,36 3552 1082 30,46 4,98 

9 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 22,06 3258 989 30,36 5,04 
10 Patrimônio Ação Civil 36,63 5240 1367 26,09 4,98 
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Público Pública 

11 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 36,49 5224 1366 26,15 4,97 

12 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 27,82 4121 1188 28,83 5,16 

13 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 29,21 4272 1270 29,73 5,04 

14 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 22,68 3327 1014 30,48 4,95 

15 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 27,64 4113 1183 28,76 5,13 

16 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 24,33 3156 1020 32,32 5,57 

17 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,87 126 82 65,08 4,93 

18 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,87 126 82 65,08 4,93 

19 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,87 126 84 66,67 4,94 

20 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,66 99 70 70,71 4,68 

21 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 10,02 1455 74 5,09 4,91 

22 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,67 96 67 69,79 4,94 

23 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,93 134 88 65,67 4,99 

24 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 52,09 7815 2046 26,18 5,29 

25 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 17,65 2678 951 35,51 5,15 

26 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 17,65 2678 951 35,51 5,15 

27 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 1,14 182 109 59,89 4,61 

28 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 19,24 2818 979 34,74 5,19 

29 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 17,01 2461 754 30,64 5,20 

30 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 10,37 1490 485 32,55 5,18 

31 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 1,09 161 114 70,81 4,90 

32 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 1,81 233 123 52,79 5,53 

33 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,55 80 55 68,75 4,74 

34 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 3,16 466 230 49,36 5,19 

35 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 0,83 120 82 68,33 4,93 

36 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 27,29 3496 1088 31,12 4,77 

37 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 1,90 283 164 57,95 5,07 
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38 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 2,44 372 203 54,57 4,89 

39 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 19,05 2822 976 34,59 5,28 

40 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 35,55 5343 1607 30,08 5,28 

41 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 32,18 4782 1428 29,86 5,35 

42 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 1,30 186 125 67,20 5,25 

43 
Patrimônio 

Público 
Ação Civil 

Pública 20,66 3140 1106 35,22 5,15 

TOTAIS 
193 

Documentos 1597,22 233686 15857 6,79 5,09 
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APÊNDICE B – Termos Expandidos 

Neste apêndice apresentamos os termos expandidos das consultas com as 

relações (USE+UP+TE1+TG1) e (USE+UP+TE1), respectivamente no  Quadro 

APB.1 e Quadro APB.2. 

Quadro APB.1 – Termos expandidos (USE + UP + TE1 + TG1) 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1+TG1) 

Consulta  Termos originais Termos expandidos 

1 
"crime hediondo" 

"arma de fogo" 

Para o Termo "crime hediondo" ==> CRIME, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, 
ENVENENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL QUALIFICADO, ENVENENAMENTO DE 
SUBSTÂNCIA MEDICINAL QUALIFICADO, EPIDEMIA COM RESULTADO MORTE, 
ESTUPRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO, EXTORSÃO QUALIFICADA, 
GENOCÍDIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, LATROCÍNIO, LEI   

 Para o Termo "arma de fogo" ==> ARMA, CONTRAVENÇÃO REFERENTE À 
INCOLUMIDADE PÚBLICA, CRIME 

2 
"entorpecente" 

"denúncia" 

Para o Termo "entorpecente" ==> DROGA, TÓXICO, COCAÍNA, LANÇA-
PERFUME, MACONHA 

Para o Termo "denúncia" ==> -  

3 
"contra a 
liberdade sexual" 

Para o Termo "contra a liberdade sexual"  ==> CRIME CONTRA OS COSTUMES, 
ATENTADO AO PUDOR MEDIANTE FRAUDE, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, 
ESTUPRO, POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE 

4 

"crime contra a 
administração 
pública" 
"escola" 

Para o Termo"crime contra a administração pública" ==> CRIME, CRIME 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, CRIME PRATICADO POR 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CRIME 
PRATICADO POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, 
PECULATO, CRIME CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS, CRIME CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ABANDONO DE CARGO, ADVOCACIA 
ADMINISTRATIVA, CONCUSSÃO, CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA, 
CORRUPÇÃO PASSIVA, EMPREGO IRREGULAR DE RENDAS PÚBLICAS, 
EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS, EXCESSO DE EXAÇÃO, 
EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO, EXERCÍCIO FUNCIONAL 
ILEGALMENTE PROLONGADO, EXTRAVIO DE DOCUMENTO, EXTRAVIO DE 
LIVRO, FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO, FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO, 
INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO, INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, PECULATO, 
PREVARICAÇÃO 

Para o Termo "escola"  ==> ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO, 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO FEDERAL, ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
ESTADUAL, ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICIPAL, ESTABELECIMENTO 
DE ENSINO PÚBLICO, ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

5 
"servidor público" 
"pensão" 

Para o Termo "servidor público"  ==> FUNCIONÁRIO PÚBLICO, SERVENTUÁRIO 
DA JUSTIÇA, SERVIDOR PÚBLICO CIVIL, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, 
SERVIDOR PÚBLICO EXCEDENTE, SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL, PASEP, FUNCIONÁRIO PÚBLICO CIVIL, SERVIDOR 
PÚBLICO, MILITAR, PASEP, REGIME JURÍDICO 
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Para o Termo "pensão" ==> PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENSÃO ESPECIAL, 
PENSÃO ESTATUTÁRIA, PENSÃO MILITAR, PENSÃO PERIÓDICA, PENSÃO POR 
MORTE, PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, PENSÃO PROVISÓRIA, PENSÃO 
TEMPORÁRIA, PENSÃO VITALÍCIA, PENSÃO COMPLEMENTAR, PENSÃO 
INDENIZATÓRIA 

 

Quadro APB.2 – Termos expandidos (USE+UP+TE1) 

Com Expansão Automática de Consulta (USE+UP+TE1) 

Consulta Termos Termo expandidos 

1 
"crime hediondo" 
"arma de fogo"  

Para o Termo "crime hediondo" ==> ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, 
ENVENENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL QUALIFICADO, ENVENENAMENTO 
DE SUBSTÂNCIA MEDICINAL QUALIFICADO, EPIDEMIA COM RESULTADO 
MORTE, ESTUPRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO, EXTORSÃO 
QUALIFICADA, GENOCÍDIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, LATROCÍNIO 

 Para o Termo "arma de fogo" ==> - 

2 "entorpecente" 
"denúncia" 

Para o Termo "entorpecente" ==> DROGA, TÓXICO, COCAÍNA, LANÇA-
PERFUME, MACONHA 

Para o Termo "denúncia" ==> -  

3 
"contra a 
liberdade sexual"  

Para o Termo "contra a liberdade sexual"  ==> ATENTADO AO PUDOR 
MEDIANTE FRAUDE, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ESTUPRO, POSSE 
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE 

4 
"crime contra a 
administração 
pública" "escola"  

Para o Termo "crime contra a administração pública" ==> CRIME CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CRIME PRATICADO POR 
PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, PECULATO, CRIME 
CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS, ABANDONO DE CARGO, ADVOCACIA 
ADMINISTRATIVA, CONCUSSÃO, CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA, 
CORRUPÇÃO PASSIVA, EMPREGO IRREGULAR DE RENDAS PÚBLICAS, 
EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS, EXCESSO DE EXAÇÃO, 
EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE ANTECIPADO, EXERCÍCIO 
FUNCIONAL ILEGALMENTE PROLONGADO, EXTRAVIO DE DOCUMENTO, 
EXTRAVIO DE LIVRO, FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO, FACILITAÇÃO DE 
DESCAMINHO, INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO, INUTILIZAÇÃO DE LIVRO, 
PECULATO, PREVARICAÇÃO, SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO, SONEGAÇÃO 
DE LIVRO 

Para o Termo "escola" ==> ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO, 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO FEDERAL, ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
ESTADUAL, ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICIPAL, 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO, ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

5 
"servidor público" 
"pensão" 

Para o Termo "servidor público"  ==> FUNCIONÁRIO PÚBLICO, 
SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA, SERVIDOR PÚBLICO CIVIL, SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL, SERVIDOR PÚBLICO EXCEDENTE, SERVIDOR 
PÚBLICO FEDERAL, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PASEP, 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO CIVIL, MILITAR, PASEP 

Para o Termo "pensão" ==> PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENSÃO ESPECIAL, 
PENSÃO ESTATUTÁRIA, PENSÃO MILITAR, PENSÃO PERIÓDICA, PENSÃO 
POR MORTE, PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, PENSÃO PROVISÓRIA, PENSÃO 
TEMPORÁRIA, PENSÃO VITALÍCIA, PENSÃO COMPLEMENTAR, PENSÃO 
INDENIZATÓRIA 
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ANEXO A – Parte do Tesauro Jurídico do CJF 

O Tesauro Jurídico possui em torno de 1311 páginas de texto razão pela qual 

inviabiliza apresentação da lista completa neste espaço, o texto em sua íntegra 

poderá ser obtido através do sítio do CJF26, Conselho de Justiça Federal.  

Abaixo listamos, até o fim do presente anexo, trechos do Tesauro Jurídico do 

CJF onde podemos observar a sua estrutura e forma de apresentação: 

                                               
                                                

APRESENTAÇÃO 
  
  
O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal apresenta o Tesauro Jurídico da Justiça 
Federal, resultado do trabalho dos diretores órgãos de Jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, sob 
a coordenação da sua Secretaria de Pesquisa e Informação Jurídicas.  
  
O Tesauro Jurídico da Justiça Federal inclui a terminologia do Direito nas áreas de competência da Justiça 
Federal, com a finalidade de ser um instrumento adequado para:  
  

· maximizar o uso da informação jurisprudencial, atingindo níveis crescentes de acessibilidade para 
usuários internos - magistrados e servidores - e externos - órgãos do Poder Judiciário, advogados e 
público em geral;  
  
· atingir maior uniformidade e flexibilidade no tratamento da informação;  
  
· facilitar o intercâmbio da informação entre sistemas e bases de dados, possibilitando uma integração 
mais abrangente.  
  

As categorias e subcategorias desta obra correspondem às classificações e divisões dos textos legais 
pertinentes, com a adoção, sempre, da terminologia usualmente empregada pelos magistrados, selecionada 
dos acórdãos incluídos nas bases de dados de jurisprudência dos TRFs.  
  
                                                
                                                

NOTAS EXPLICATIVAS 
                                                
                                                
1)  DESCRIÇÃO DOS TERMOS:  
  
Descritores são termos eleitos para representarem os conceitos na indexação e recuperação de informações.  
  
Não-descritores são termos que, embora representem os mesmos conceitos que os 
descritores, não são autorizados para uso na indexação e recuperação, evitando-se a proliferação de 
sinônimos, que dificulta a recuperação da informação.  
  
Modificadores são termos de sentido amplo que não são utilizados isoladamente na indexação e recuperação 
de informações. São combinados com descritores para esclarecer ou limitar seu significado.  
 
 
  
  
2)  PADRONIZAÇÃO DOS TERMOS:  
  

                                            
 
26 http://www.cjf.jus.br/biblioteca/ 
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Visando à padronização dos termos incluídos no Tesauro Jurídico, foram adotados os seguintes critérios:  
  
a)     Uso de substantivos para representar os conceitos, não se permitindo o uso de verbos e adjetivos 
isoladamente.  
Ex.: AUTENTICAÇÃO e não AUTENTICAR  
  
b)     Uso de termos na forma singular, exceto quando essa modifica o sentido do termo ou quando o termo 
técnico é utilizado somente no plural.  
Ex.: PENA e não PENAS  
Ex.: JUROS e não JURO  
Ex.: RECURSOS HUMANOS e não RECURSO HUMANO  
  
c)     Uso de termos em latim quando o conceito jurídico é mais conhecido dessa forma.  
Ex.: ABERRATIO DELICI UP (USADO PARA) RESULTADO DIVERSO DO 
PRETENDIDO  
  
d) Uso das siglas, fazendo-se remissiva para o termo por extenso.  
Ex.: DAS e não DIREÇÃO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR  
  
e) Inclusão de caracteres especiais quando necessário:  
-parênteses para adicionar um qualificador ao descritor.  
Ex.: BRASÕES (SÍMBOLO)  
  
-Os qualificadores são termos utilizados junto aos descritores para esclarecer ou limitar seu significado, 
diferenciando descritores homônimos.  
  
-hífen: mantido de acordo com a grafia correta das palavras.  
Ex.: BOA-FÉ  
  
f) Inclusão de notas explicativas para esclarecer o significado de um descritor ou sua utilização na indexação.  
Ex.: CHEQUE SEM FUNDOS  
Refere-se ao título de crédito. Em se tratando de crime use: fraude no pagamento por meio de cheque  
  
g) Uso dos nomes de crimes na forma composta, devido à necessidade de precisão na recuperação de 
informações de jurisprudência.  
Ex.: CRIME CONTRA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO  
  
Apesar de existirem os termos simples que representam os conceitos: crime e domicílio, esses não 
representam integralmente o conceito expresso pelo termo composto.  
  
Os termos simples foram mantidos para utilização em diferentes contextos, através da pós-coordenação com 
outros descritores.  
 
  
3)  CATEGORIZAÇÃO DOS DESCRITORES E NÃO-DESCRITORES:  
  
O Tesauro Jurídico encontra-se organizado em categorias e subcategorias, utilizando-se, para sua 
estruturação, as subdivisões dos códigos e acrescentando-se a legislação extravagante. Essas categorias e 
subcategorias foram codificadas utilizando-se caracteres alfanuméricos. A lista das categorias e 
subcategorias do Tesauro é apresentada na página seis.  
  
Os descritores e não-descritores foram agrupados de acordo com o conceito que representam, permitindo-se 
o cadastramento desses em mais de uma categoria/subcategoria, desde que o conceito representado seja o 
mesmo. Quando há diferença de significado utiliza-se o qualificador.  
Ex.: ABORTO PROVOCADO está inserido categoria DP (Direito Penal), subcategoria  
DPA (Crimes contra a pessoa)  
  
  
4)  RELAÇÕES ENTRE CONCEITOS:  
  
Os tipos de relações estabelecidas entre os conceitos neste Tesauro são:  
  
a) Relação de equivalência: tipo de relação estabelecida entre termos que representam o mesmo conceito, ou 
seja, entre termos sinônimos ou equivalentes. Esses termos são incluídos no Tesauro, sendo que apenas um 
deles será o descritor, os demais serão considerados não-descritores. Essa relação é expressa pelos 
símbolos USE e UP (usado para).  
Ex.:  DOENTE UP ENFERMO  
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       ENFERMO USE DOENTE  
  
b) Relação hierárquica: exprime os graus de superordenação e subordinação entre os conceitos. O termo 
superordenado (TG - termo genérico) representa o conceito mais abrangente, do qual o termo subordinado 
(TE - termo específico) é um tipo. Representa-se essa relação através dos símbolos TG e TE.  
Ex.:  PENA  
       Te1 PENA ACESSÓRIA  
       Te1 PENA AUTÔNOMA  
  
       PENA ACESSÓRIA  
       tg1 PENA 
  
       PENA AUTÔNOMA  
       tg1 PENA 
  
Os níveis hierárquicos são expressos pelos números que aparecem após os símbolos TG e TE  
  
Exemplo de cadeia ascendente:  
INCÊNDIO (CRIME)  
 
 
TG1       CRIME DE PERIGO COMUM  
 TG2      CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA  
  TG3     CRIME  
   TG4    DELITO  
  
Esse tipo de apresentação permite a visualização de toda a cadeia ascendente ou descendente de um 
descritor. No exemplo acima, representa-se a seguinte hierarquia:  
  
                                      
  
Exemplo de cadeia descendente:  
DELITO  
 TE1       CRIME  
  TE2      CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA  
   TE3     CRIME DE PERIGO COMUM  
     TE4    INCÊNDIO (CRIME)  
  
c)     Poliierarquia: permite-se que um termo específico possua uma relação direta com mais de um termo 
genérico.  
Ex.:  ESTUPRO  
       TG1 CRIME HEDIONDO  
       TG1 CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL  
  
d)     Relação associativa: ocorre entre termos que não são equivalentes nem formam uma hierarquia, mas 
são tão associados mentalmente que se deve tornar essa relação explícita no Tesauro. O símbolo TR 
representa essa relação.  
Ex.:  PRINCÍPIO DA ORALIDADE  
       TR  AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO  
       TR  PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL  
  
  
5)  FORMA DE APRESENTAÇÃO DESTE TESAURO:  
  
Neste tipo de saída, os termos são organizados em ordem alfabética acompanhados de suas relações, código 
numérico e códigos das categorias nas quais está inserido. Cada descritor aparece da seguinte maneira na 
lista estruturada:  
  
Código numérico  DESCRITOR  
tipo de relação      (nota explicativa)  
  
UP                   NÃO-DESCRITOR 
TG1,2 ou 3           DESCRITORES GENÉRICOS  
TE1,2 ou 3           DESCRITORES ESPECÍFICOS  
TR                   DESCRITORES ASSOCIADOS 
CAT                  CÓDIGOS DAS CATEGORIAS 
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EXEMPLO DE SAÍDA ALFABÉTICA-ESTRUTURADA  
  
(407)         ESPIONAGEM ECONÔMICA 
              (Crimes de corrupção para a obtenção de vantagem indevida.)  
 TG1          CONCORRÊNCIA DESLEAL  
  TG2         CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL  
   TG3        CRIME  
    TG4              DELITO  
  TG2         CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
   TG3        CRIME  
    TG4              DELITO  
TR            VANTAGEM INDEVIDA 
CAT           DP/DPC 
  
O indexador deverá utilizar primeiramente a saída alfabética-estruturada, localizando, na ordem alfabética, o 
descritor desejado. Caso deseje verificar a qual categoria pertence o descritor, verificar o código informado ao 
final de cada descritor e localizá-lo na lista de categorias e subcategorias.  
  
  
   
 

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DO TESAURO JURÍDICO 
                                                
                                                
  
DAD - DIREITO ADMINISTRATIVO  
     DAA - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO  
     DAD1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO  
     DAD2 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
     DAD3 - PODERES ADMINISTRATIVOS  
     DAD4 - ATOS ADMINISTRATIVOS  
     DAD5 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
     DAD6 - SERVIÇOS PÚBLICOS  
     DAD7 - FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS  
     DAD8 - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
     DAD9 - CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
     DAD10 - PROCESSO ADMINISTRATIVO  
     DAD11 - DOMÍNIO PÚBLICO  
     DAD12 - INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE  
     DAD13 - ATUAÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  
     DAD14 - TRÂNSITO  
     DAD15 - TELECOMUNICAÇÕES, ENERGIA E SERVIÇOS POSTAIS  
  
DAM - DIREITO AMBIENTAL  
     DAM1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO AMBIENTAL  
     DAM2 - RECURSOS NATURAIS  
     DAM3 - ECOSSISTEMAS  
     DAM4 - CRIME AMBIENTAL  
     DAM5 - TUTELA JURISDICIONAL DO MEIO AMBIENTE  
     DAM6 - DANO AMBIENTAL  
     DAM7 - BIODIVERSIDADE  
  
DCOM - DIREITO COMERCIAL  
     DCOM1 - ATIVIDADE COMERCIAL  
     DCOM2 - LIVRE INICIATIVA  
     DCOM3 - REGISTRO DE EMPRESA  
     DCOM4 - LIVROS COMERCIAIS  
     DCOM5 - ESTABELECIMENTO COMERCIAL  
     DCOM6 - NOME EMPRESARIAL  
     DCOM7 - EMPRESÁRIO  
     DCOM8 - SOCIEDADE COMERCIAL  
     DCOM9 - TÍTULOS DE CRÉDITO  
     DCOM10 - FALÊNCIA  
     DCOM11 - CONCORDATA  
     DCOM12 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  
     DCOM13 - CONTRATOS MERCANTIS  
     DCOM14 - SEGURO MERCANTIL  
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DCS - DIREITO DO CONSUMIDOR  
     DCS1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO DO CONSUMIDOR  
     DCS2 - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO  
     DCS3 - RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO  
     DCS4 - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO  
     DCS5 - PRÁTICAS COMERCIAIS  
     DCS6 - PROTEÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR  
     DCS7 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
     DCS8 - INFRAÇÕES PENAIS  
     DCS9 - DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO  
     DCS10 - CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO  
  
DCT - DIREITO CONSTITUCIONAL  
     DCT1 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  
     DCT2 - DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS  
     DCT3 - ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
     DCT4 - ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
     DCT5 - DEFESA DO ESTADO E AS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS  
     DCT6 - TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO  
     DCT7 - ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
     DCT8 - ORDEM SOCIAL  
     DCT9 - DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS  
     DCT10 - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  
  
DCV - DIREITO CIVIL  
     DCV1 - PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO CIVIL  
     DCV2 - PESSOAS  
     DCV3 - DOMICÍLIO  
     DCV4 - BENS  
     DCV5 - FATO, ATO E NEGÓCIO JURÍDICO  
     DCV6 - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA  
     DCV7 - OBRIGAÇÕES  
     DCV8 - CONTRATOS  
     DCV9 - COISAS  
     DCV10 - FAMÍLIA  
     DCV11 - SUCESSÕES  
     DCV12 - RESPONSABILIDADE CIVIL  
     DCV13 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
     DCV14 - DIREITO AGRÁRIO  
     DCV15 - REGISTROS PÚBLICOS  
  
DEF - DIREITO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
     DEF1 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FINANCEIROS  
     DEF2 - DESPESA E RECEITA PÚBLICA  
     DEF3 - ORÇAMENTO  
     DEF4 - CRÉDITO PÚBLICO  
     DEF5 - DÍVIDA PÚBLICA  
     DEF6 - PRINCÍPIOS DE DIREITO ECONÔMICO  
     DEF7 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA  
     DEF8 - CONCORRÊNCIA  
     DEF9 - ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL  
     DEF10 - DIREITO PENAL ECONÔMICO  
     DEF11 - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO  
  
DET - DIREITO ELEITORAL  
     DET1 - ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ELEITORAL  
     DET2 - ALISTAMENTO  
     DET3 - PROCESSO ELEITORAL  
     DET4 - GARANTIAS ELEITORAIS  
     DET5 - PROPAGANDA PARTIDÁRIA  
     DET6 - RECURSOS  
     DET7 - CRIMES ELEITORAIS  
     DET8 - PARTIDOS POLÍTICOS  
  
DIP - DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO  
     DIP1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO  
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     DIP2 - DAS PESSOAS  
     DIP3 - DAS COISAS  
     DIP4 - DAS OBRIGAÇÕES  
     DIP5 - DAS SUCESSÕES  
     DIP6 - DIREITO COMERCIAL INTERNACIONAL  
     DIP7 - DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL  
     DIP8 - ATOS INTERNACIONAIS  
     DIP9 - DIREITO DE FAMÍLIA  
  
DM - DIREITO MARÍTIMO  
     DM1 - EMBARCAÇÕES  
     DM2 - PERSONAGENS DO DIREITO MARÍTIMO  
     DM3 - PROFISSIONAIS DA NAVEGAÇÃO  
     DM4 - CONTRATOS MARÍTIMOS  
     DM5 - ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO  
     DM6 - TRIBUNAL MARÍTIMO  
  
DPB - DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO  
     DPB1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO  
     DPB2 - ACORDOS E COSTUMES INTERNACIONAIS  
     DPB3 - PERSONALIDADE INTERNACIONAL  
     DPB4 - ESTRANGEIRO  
     DPB5 - DOMÍNIO PÚBLICO INTERNACIONAL  
     DPB6 - PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS  
     DPB7 - SUCESSÃO DE ESTADOS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS  
     DPB8 - RELAÇÕES JURÍDICAS INTERNACIONAIS  
  
DPC - DIREITO PROCESSUAL CIVIL  
     DPC1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO  
     DPC2 - JURISDIÇÃO E AÇÃO  
     DPC3 - PARTES E PROCURADORES  
     DPC4 - ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA  
     DPC5 - ATOS PROCESSUAIS  
     DPC6 - FORMATAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO  
     DPC7 - PROCEDIMENTOS  
     DPC8 - RECURSOS  
     DPC9 - EXECUÇÃO  
     DPC10 - PROCESSO CAUTELAR  
     DPC11 - MANDADO DE SEGURANÇA  
     DPC12 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
     DPC13 - AÇÃO POPULAR  
     DPC14 - AÇÕES POSSESSÓRIAS  
     DPC15 - AÇÕES DE ALIMENTOS  
     DPC16 - DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO  
     DPC17 - AÇÃO MONITÓRIA  
     DPC18 - JUIZADOS ESPECIAIS  
     DPC19 - ARBITRAGEM  
  
DPN - DIREITO PENAL  
     DPN1 - APLICAÇÃO DA LEI PENAL  
     DPN2 - CRIME  
     DPN3 - IMPUTABILIDADE PENAL  
     DPN4 - CONCURSO  
     DPN5 - PENAS  
     DPN6 - MEDIDAS DE SEGURANÇA  
     DPN7 - AÇÃO PENAL  
     DPN8 - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  
     DPN9 - CRIMES CONTRA A PESSOA  
     DPN10 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO  
     DPN11 - CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL  
     DPN12 - CRIMES CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  
     DPN13 - CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS  
     DPN14 - CRIMES CONTRA OS COSTUMES  
     DPN15 - CRIMES CONTRA A FAMÍLIA  
     DPN16 - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA  
     DPN17 - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA  
     DPN18 - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA  
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     DPN19 - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL  
     DPN20 - CONTRAVENÇÕES PENAIS  
     DPN21 - CRIMES HEDIONDOS  
     DPN22 - ENTORPECENTES  
     DPN23 - CRIMES DE IMPRENSA  
  
DPP - DIREITO PROCESSUAL PENAL  
     DPP1 - PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO PENAL  
     DPP2 - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL  
     DPP3 - INQUÉRITO POLICIAL  
     DPP4 - AÇÃO PENAL (DIREITO PROCESSUAL PENAL)  
     DPP5 - AÇÃO CIVIL EX DELITO  
     DPP6 - COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO  
     DPP7 - QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES  
     DPP8 - PROVA  
     DPP9 - SUJEITOS PROCESSUAIS E AUXILIARES DA JUSTIÇA  
     DPP10 - PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA  
     DPP11 - CITAÇÕES E INTIMAÇÕES  
     DPP12 - APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÃO DE DIREITOS E 
MEDIDAS DE SEGURANÇA  
     DPP13 - PROCESSO COMUM  
     DPP14 - PROCESSOS ESPECIAIS  
     DPP15 - SENTENÇA  
     DPP16 - NULIDADES  
     DPP17 - RECURSOS CRIMINAIS  
     DPP18 - RELAÇÕES JURISDICIONAIS INTERNACIONAIS  
     DPP19 - PRAZOS  
     DPP20 - EXECUÇÃO PENAL  
     DPP21 - JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS  
  
DPV - DIREITO PREVIDENCIÁRIO  
     DPV1 - SEGURIDADE SOCIAL  
     DPV2 - CUSTEIO  
     DPV3 - BENEFÍCIOS  
     DPV4 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
     DPV5 - PREVIDÊNCIA PRIVADA  
     DPV6 - ILÍCITOS PREVIDENCIÁRIOS  
  
DTR - DIREITO TRIBUTÁRIO  
     DTR1 - SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
     DTR2 - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA  
     DTR3 - IMPOSTOS  
     DTR4 - TAXAS 
     DTR5 - TARIFAS 
     DTR6 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  
     DTR7 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
     DTR8 - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO  
     DTR9 - OUTROS TRIBUTOS  
     DTR10 - DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA  
     DTR11 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  
     DTR12 - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  
     DTR13 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO  
     DTR14 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
     DTR15 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS  
     DTR16 - IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS  
     DTR17 - INFRAÇÕES E SANÇÕES TRIBUTÁRIAS  
     DTR18 - GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO  
     DTR19 - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA  
  
PIN - PROPRIEDADE INTELECTUAL  
     PIN1 - DIREITO AUTORAL  
     PIN2 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
     PIN3 - SOFTWARE  
     PIN4 - CULTIVARES  
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LISTA ALFABÉTICA ESTRUTURADA DO TESAURO JURÍDICO 

                                      
                                      
AB-ROGAÇÃO  
TG1     REVOGAÇÃO 
TR      DERROGAÇÃO  
CAT     DCV/DCV1,DTR/DTR11  
  
ABALO DE CRÉDITO  
TR      CRIME DE IMPRENSA  
TR      INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  
CAT     DPN/DPN23  
  
ABALROAMENTO  
TR      ACIDENTE  
CAT     DM/DM5  
  
ABANDONO COLETIVO DE TRABALHO  
TG1     CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  
TG2     CRIME 
TG3     DELITO 
TR      PARALISAÇÃO DE TRABALHO  
TR      SERVIÇO DE INTERESSE COLETIVO  
CAT     DPN/DPN12  
  
 
.... 
 
 
 
AÇÃO JUDICIAL  
TE1     AÇÃO ANULATÓRIA 
TE2     AÇÃO DE ANULAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR  
TE1     AÇÃO CAUTELAR 
TE1     AÇÃO CIVIL EX DELICTO  
TE1     AÇÃO CIVIL PÚBLICA  
TE1     AÇÃO COMINATÓRIA 
TE1     AÇÃO CONDENATÓRIA 
TE1     AÇÃO DE ALIMENTOS 
TE1     AÇÃO DE ATENTADO 
TE1     AÇÃO DE COBRANÇA 
TE1     AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
TE1     AÇÃO DE DEMARCAÇÃO 
TE1     AÇÃO DE DEPÓSITO 
TE1     AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
TE1     AÇÃO DE DESPEJO 
TE1     AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL  
TE1     AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO  
TE1     AÇÃO DE DIVISÃO 
TE1     AÇÃO DE EXIBIÇÃO 
TE1     AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA  
TE1     AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TE1     AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO  
TE1     AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO  
TE1     AÇÃO DE SONEGADOS 
TE1     AÇÃO DE USUCAPIÃO 
TE1     AÇÃO DECLARATÓRIA 
TE2     AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL  
TE1     AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC)  
TE1     AÇÃO DISCRIMINATÓRIA 
TE1     AÇÃO EXECUTIVA 
TE1     AÇÃO MONITÓRIA 
TE1     AÇÃO PENAL 
TE2     AÇÃO PENAL PRIVADA  
TE3     AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA  
TE2     AÇÃO PENAL PÚBLICA  
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TE3     AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA  
TE3     AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA  
TE1     AÇÃO POPULAR 
TE1     AÇÃO POSSESSÓRIA 
TE2     AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE  
TE2     AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE  
TE2     AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE  
TE2     INTERDITO PROIBITÓRIO 
TE1     AÇÃO REGRESSIVA 
TE1     AÇÃO RENOVATÓRIA 
TE1     AÇÃO RESCISÓRIA 
TE1     AÇÃO REVISIONAL 
TE1     AÇÃO REVOCATÓRIA 
TR      AJUIZAMENTO  
TR      PROCESSO JUDICIAL  
TR      RECURSO JUDICIAL  
TR      SUB JUDICE  
CAT     DPC/DPC2  
  
AÇÃO MONITÓRIA  
TG1     AÇÃO JUDICIAL 
TR      EMBARGOS  
TR      PROVA DOCUMENTAL  
TR      TÍTULO EXECUTIVO  
CAT     DPC/DPC17  
  
AÇÃO PAULIANA  
USE     AÇÃO REVOCATÓRIA  
CAT     DPC/DPC2  
  
AÇÃO PENAL  
TG1     AÇÃO JUDICIAL 
TE1     AÇÃO PENAL PRIVADA  
TE2     AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA  
TE1     AÇÃO PENAL PÚBLICA  
TE2     AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA  
TE2     AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA  
TR      AMPLA DEFESA  
TR      CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE  
TR      CRIME  
TR      JUÍZO CRIMINAL  
TR      MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)  
TR      PERSECUÇÃO PENAL  
TR      PRETENSÃO PUNITIVA  
TR      TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL  
CAT     DPP/DPP4  
  
AÇÃO PENAL PRIVADA  
TG1     AÇÃO PENAL 
TG2     AÇÃO JUDICIAL 
TE1     AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA  
TR      QUEIXA  
TR      QUERELANTE  
CAT     DPP/DPP4  
  
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA  
TG1     AÇÃO PENAL PRIVADA  
TG2     AÇÃO PENAL 
TG3     AÇÃO JUDICIAL 
TR      QUERELANTE  
TR      VÍTIMA  
CAT     DPP/DPP4  
  
... 
 
ACÓRDÃO  
UP      ARESTO  
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TG1     ATO DECISÓRIO 
TG2     ATO PROCESSUAL 
TR      ACÓRDÃO RECORRIDO  
TR      EMENTA  
TR      PARTE DISPOSITIVA  
TR      RECURSO JUDICIAL  
TR      SENTENÇA  
TR      TRÂNSITO EM JULGADO  
TR      TRIBUNAL  
TR      VOTO VISTA  
CAT     DPC/DPC5  
  
ACÓRDÃO RECORRIDO  
TG1     DECISÃO RECORRIDA 
TR      ACÓRDÃO  
TR      RECURSO JUDICIAL  
CAT     DPC/DPC5  
  
ACORDO  
TR      CONVÊNIO  
CAT     DAD/DAD5  
  
... 
 
 
ASSALTO  
USE     ROUBO  
CAT     DPN/DPN9  
  
... 
 
ROUBO  
UP       ASSALTO  
TG1     CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO  
TG2     CRIME 
TG3     DELITO 
TE1     LATROCÍNIO 
TE1     ROUBO IMPRÓPRIO 
TE1     ROUBO PRÓPRIO 
TE1     ROUBO QUALIFICADO 
TR      FURTO  
TR      GRAVE AMEAÇA  
TR      POSSE NÃO-JUSTIFICADA DE INSTRUMENTO USUAL NA PRÁTICA DE FURTO  
CAT     DPN/DPN10  
 
... 
 
SUCESSÃO  
TE1     SUCESSÃO LEGÍTIMA 
TE1     SUCESSÃO POR CABEÇA  
TE1     SUCESSÃO POR ESTIRPE  
TE1     SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA 
TR      ABERTURA DA SUCESSÃO  
TR      DIREITO DE HERANÇA  
TR      ESPÓLIO  
TR      HABILITAÇÃO  
TR      HERANÇA  
TR      HERDEIRO  
TR      MEAÇÃO  
TR      MORTE  
TR      PATRIMÔNIO  
TR      SUB-ROGAÇÃO  
TR      SUCESSOR  
TR      VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES  
CAT     DCV/DCV11  
  
SUCESSÃO LEGÍTIMA  
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TG1     SUCESSÃO 
TR      ASCENDENTE  
TR      DESCENDENTE  
TR      HERDEIRO LEGÍTIMO  
TR      SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA  
TR      VOCAÇÃO HEREDITÁRIA  
CAT     DCV/DCV11  
  
SUCESSÃO POR CABEÇA  
TG1     SUCESSÃO 
TR      SUCESSÃO POR ESTIRPE  
CAT     DCV/DCV11  
 
... 
 
ZONA URBANA  
TR      IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)  
TR      LOTEAMENTO  
TR      PROPRIEDADE URBANA  
TR      TERRENO URBANO  
TR      ZONA RURAL  
CAT     DCV/DCV9  
  
ZPE  
USE     ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO (ZPE)  
CAT     DTR/DTR3  
 
... 
 

EQUIPE TÉCNICA 
  
  
SECRETARIA DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DO CEJ  
  
ELABORAÇÃO  
Comissão Técnica de Jurisprudência  
  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL  
Neide Alves Dias De Sordi - Coordenadora da Comissão  
Mônica Lacerda de Medeiros  
Evany Marinho dos Santos  
  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Gilsérgio dos Santos Silva  
Newton Tavares Filho  
Cesar Galuban  
  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
Jane Maria Muritiba Grasso  
Rachel Marcelino Martins  
Ruth Alves de Castro  
Selena Lobo de Carvalho  
  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
Carmem Lúcia de Castro  
  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
Flávia de Almeida Léda  
Maria Margarida Tosta  
  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO  
Carmem Beatriz de Freitas Lopes  
  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO  
Adílson Ferreira de Lima  
Cláudio Ferreira de Lima  
Derly Dallegrave  
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL  
Fernanda Pires D'Andrada  
Jerry Adriane Teixeira  
Jeanne D'Arc Lopes  
  
Consultoria Técnica  
Marisa Bräscher Basílio Medeiros, do IBICT  
  
Revisão  
Lorena Coelho Gonçalves  
  
Diagramação em Word  
Alice Zilda Dalben Siqueira  
  
Diagramação em Folio  
Secretaria de Informática  
Walisson Alan Correia de Almeida  
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ANEXO B – Listas de Stopwords 

Neste anexo, apresentamos no Quadro ANB.1 a lista de stopwords típicas 

e, no Quadro ANB.2, a lista de stopwords específica para a área jurídica, ambas 

para o idioma português (Brasil), utilizadas no SRI protótipo. 

Assumimos a lista de stopwords típicas do idioma português (Brasil) 

disponível na Biblioteca Apache Lucene através da classe BrazilianAnalyzer. 

A lista de stopwords para a área jurídica foi elaborada exclusivamente para 

o propósito desta dissertação levando-se em consideração apenas os 193 

documentos do nosso corpus de estudo.  Como critério para geração da lista de 

stopwords da área jurídica, consideramos aquelas palavras que ocorrem em pelo 

menos 40% dos documentos do corpus de estudo. Utilizamos o software 

WordSmith Tools27 para identificação das stopwords desta lista. 

Ressaltamos que as listas foram geradas já no formato que serão utilizadas 

pelos algoritmos de eliminação de stopwords, ou seja, com a transformação das 

palavras em caixa baixa e a conversão dos caracteres acentuados em não 

acentuados. 

Quadro ANB.1 – Lista de stopwords típicas do português (Brasil) 

A elas pelo 

Ainda ele pelos 

Alem eles perante 

Ambas em pois 

Ambos entao por 

Antes entre porque 

Ao essa portanto 

Aonde essas propios 

aos esse proprio 

apos esses quais 

aquele esta qual 

aqueles estas qualquer 

as este quando 

                                            
 
27 Word Smith Tools - http://www.lexically.net/wordsmith/ 
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assim estes quanto 

com ha que 

como isso quem 

contra isto quer 

contudo logo se 

cuja mais seja 

cujas mas sem 

cujo mediante sendo 

cujos menos seu 

da mesma seus 

das mesmas sob 

de mesmo sobre 

dela mesmos sua 

dele na suas 

deles nao tal 

demais nas tambem 

depois nas teu 

desde nem teus 

desta nesse toda 

deste neste todas 

dispoe nos todo 

dispoem o todos 

diversa os tua 

diversas ou tuas 

diversos outra tudo 

do outras um 

dos outro uma 

durante outros umas 

e pelas uns 

ela pelas   
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Quadro ANB.2 – Lista de stopwords da área jurídica (baseada no corpus de estudo)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acao feito prazo 

art fls presente 

artigo foram processo 

autos forma processual 

caso juiz procuradoria 

civil julgamento prova 

comarca justica publica 

criminal legal publico 

defesa lei recife 

diante ministerio recurso 

dias nº relator 

direito parecer sentido 

estado parte termos 

exposto pedido tribunal 

face penal vara 

fato pernambuco vista 


