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RESUMO  

As técnicas de Classificação de Texto são de extrema importância na atualidade devido ao enorme volume de documentos e 

informações digitais. Essas técnicas podem ser aplicadas com êxito nos Tribunais Brasileiros, que possuem uma grande 

quantidade de informações a serem analisadas na entrada desses dados e após o processamento. Todos os processos em um 

Tribunal de Justiça possuem um trâmite processual. O trâmite processual é uma sequência de eventos que ocorrem de forma 

cronológica e determinam a sua movimentação. Dessa forma, dependendo da sequência de eventos/movimentos realizados, 

o tempo de execução total de um processo pode durar mais ou menos. Como tanto as peças (documentos) quanto os eventos 

que compõem cada etapa de um processo possuem textos, pode-se a partir dos documentos e descrição do evento corrente, 

buscar estimar através de técnicas de classificação de texto, qual o próximo evento/movimento a ser realizado que proporcione 

maior eficiência e celeridade ao trâmite do processo. Além de melhorar a qualidade dos dados que impactam diretamente nos 

índices de produtividade dos Tribunais. Assim, esse trabalho realiza uma revisão sistemática de técnicas de classificação de 

texto aplicadas em diversas áreas e em especial na área da justiça, posteriormente identifica às que são aplicáveis ao problema 

em questão. Nos 32 artigos analisados identificamos técnicas de Aprendizado de Máquina tradicionais, técnicas de seleção 

de recursos, técnicas de Aprendizado Profundo, além do desenvolvimento de novas técnicas para classificação de textos. 

Alguns estudos pontuam que uma combinação de técnicas é a melhor forma para alcançar um melhor desempenho na tarefa 

de classificação de texto. 

Palavras-Chave: Classificação de Texto. Sequencialidade do trâmite processual. Revisão Sistemática 

 

ABSTRACT 

Text Classification techniques are extremely important nowadays due to the enormous volume of digital documents and 

information. These techniques can be successfully applied in the Brazilian Courts, which have a large amount of information 

to be analyzed when entering these data and after processing. All the lawsuits in a court of law follow a procedural process. 

The lawsuit procedural is a sequence of events that occur in a cronologic way and determines its prosecution. Thus, depending 

on the sequence of events/transitions made, the execution total time of a lawsuit may count more or less. As both papers 

(documents) and events that compound each step of a lawsuit have texts, its possible from documents and current event 

description to estimate through text classification, what is the next event/transitions to be performed providing better 

efficiency and speed to the lawsuite prosecute. In addition to improving the quality of data that directly impact the productivity 

indices of the Courts. Thus, this work performs a systematic review of text classification techniques applied in different areas 

with empashis to area of law, after identifies which are applicable to the problem. In the 32 articles analyzed we identified 

traditional Machine Learning techniques, resource selection techniques, Deep Learning techniques, besides new text 

classification techniques development. Some studies point out that a combination of techniques is the best way to achieve 

better performance in the text classification task. 

Keywords: Text classification. Sequentiality of the procedural process. Systematic Review 
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Introdução 

O uso da tecnologia no Ecossistema de Justiça, tem se demonstrado o principal aliado das 

instituições para atender a alta demanda da sociedade. A implementação de Inteligência Artificial (IA) 

nos Tribunais de Justiça, avança cada vez mais rápido. É notório que as técnicas de IA podem auxiliar 

na tomada de decisão de forma eficaz e rápida, acelerar, automatizar e agilizar processos manuais do dia 

a dia, melhorando dessa forma a prestação jurisdicional à sociedade. 

Nesse contexto, grande parte dos tribunais brasileiros estão trabalhando com os processos no 

formato digital, ou seja, há um grande volume de informação digital a ser explorado pela Justiça. Um 

dos problemas identificados com os processos digitais é a qualidade da informação que está sendo 

gerada, que impacta diretamente nos índices de eficiência e qualidade dos tribunais. Dessa forma, a 

sequencialidade do trâmite processual é de suma importância para melhorar a qualidade desses dados. 

Para desvendar esse grande volume de informações as técnicas de classificação de texto podem ser um 

poderoso aliado na busca pela excelência. 

As técnicas mais utilizadas no processamento de linguagem natural (PNL) são as de aprendizado 

de máquina e aprendizado profundo. A classificação de textos, usando técnicas de aprendizado profundo, 

tornou-se um desafio de pesquisa no processamento de linguagem natural. 

A presente Revisão Sistemática (RS) foi conduzida com o objetivo de identificar as pesquisas 

mais recentes na área de classificação de texto. A RS é apresentada neste artigo como segue: Seção 2 

apresenta os conceitos básicos de Sequencialidade do Trâmite Processual e Classificação de Texto; 

Seção 3 resume alguns trabalhos relacionados a esta RS; Seção 4 traz a metodologia de construção da 

RS; Seção 5 apresentam os resultados e discussões da revisão; a conclusão é apresentada na Seção 6.  

 

Conceitos Fundamentais 

 Esta seção apresenta os conceitos básicos sobre sequencialidade do trâmite processual e 

classificação de texto, para permitir um melhor entendimento dos resultados apresentados nas seções 

seguintes. 

 

Sequencialidade do Trâmite Processual 

 Os Tribunais de Justiça brasileiros estão migrando os processos físicos para os processos em 

meio digital, ou seja, toda a movimentação processual é realizada através do sistema eletrônico. Cada 

ação referente ao processo representa uma movimentação processual, que nada mais é do que um texto 

com a descrição do que está sendo realizado, gravado em sequência. Essa ordem da movimentação 

processual representa a sequencialidade do trâmite processual. 

Na figura 1, temos um exemplo de um processo cujo trâmite processual está correto do início ao 

fim, ou seja, os movimentos processuais ocorreram na ordem/sequência correta e sem aumentar 

desnecessariamente o tempo do processo. A figura 1, possui 3 colunas onde Descrição indica o 
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evento/movimento processual realizado, Data/Hora indica o momento da sua realização e Evento 

apresenta a ordem de execução do evento/movimento. Como pode-se observar, no evento 1 temos a 

Distribuição do processo, no evento 10 – Julgamento e no evento 21 – Baixa Definitiva, essa sequência 

demonstra o trâmite processual correto.  

 

Figura 1 – Sequência correta no trâmite processual

 

Fonte de pesquisa: e-Proc 

 Na figura 2, temos um processo em que os eventos não foram lançados de forma correta. No 

evento 1 temos a Distribuição do processo, no evento 14 temos um evento de Suspensão ou 

Sobrestamento e no evento 24 um evento de Baixa Definitiva. O correto seria depois do evento de 

Suspensão o lançamento do evento de Levantamento da Suspensão, em seguida Julgamento e só depois 

a Baixa Definitiva. 

Observa-se ainda na figura 2, que com o lançamento do movimento equivocado (Evento 24) o tempo de 

tramitação do processo pode aumentar de forma significativa, além de alterar os índices de produtividade 

do Tribunal. 
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Figura 2 – Sequência não correta no trâmite processual

 

Fonte de pesquisa: e-Proc 

 

Classificação de Texto 

A classificação ou categorização de texto, tem como objetivo classificar os textos de interesse 

em classes ou categorias. Um sistema de classificação de texto consiste principalmente em um 

mecanismo de extração de recursos que calcula informações numéricas de um documento de texto bruto 

e um classificador que executa um processo de classificação usando conhecimento prévio dos dados 

rotulados (GÜNAL, 2012). Considere D = {d1,d2,...,dn} como um conjunto de documentos e C = 

{c1,c2,...,cn} como o conjunto de categorias (classes), a tarefa de classificação de texto consiste em 

atribuir para cada par (ci,dj) de C x D um valor de 0 ou 1, ou seja, 1 se o documento dj for atribuído à 

classe cj e 0 em caso contrário (IKONOMAKIS;KOTSIANTIS;TAMPAKAS,2005). 

É uma parte essencial de muitas aplicações de processamento de linguagem natural, incluindo 

análise de sentimento, resposta a perguntas e categorização e agrupamento de textos etc. 

Uma estrutura típica de classificação de texto, consiste em pré-processamento, extração de 

recursos, seleção de recursos e estágios de classificação. 
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 pré-processamento: O objetivo da etapa de pré-processamento é preparar o texto bruto 

para o estágio de extração de recursos, aplicando certos algoritmos de pré-processamento 

dependentes e independentes de idioma; 

 extração de recursos: Extrai informações numéricas de documentos de texto bruto, 

considerando as frequências de termo. No final disso, os documentos de texto são 

representados com valores numéricos, também conhecidos como, vetores de 

características.  

 seleção de recursos: o objetivo é diminuir a dimensão do recurso removendo os 

irrelevantes. Consequentemente, a seleção de recursos desempenha um papel crítico na 

classificação do texto no que diz respeito a acelerar o cálculo, e melhorar a precisão. O 

principal objetivo é obter uma melhor representação dos dados.  

 estágios de classificação: um classificador realiza o processo de classificação usando um 

conhecimento prévio dos dados rotulados e os documentos são classificados em classes 

adequadas. No entanto, a seleção do classificador apropriado aumenta a taxa de sucesso 

da classificação. 

É no estágio de classificação que entram os algoritmos de aprendizado de máquina, que são 

capazes de aprender, generalizar, extrair padrões com base no conteúdo e rótulos de documentos textuais. 

 

Trabalhos relacionados 

 A revisão sistemática, elaborada por (JINDAL; MALHOTRA; JAIN, 2015), apontou que os 

algoritmos Support Vector Machines (SVM) e K-Nearest Neighbour (KNN) são os algoritmos de 

aprendizado de máquina mais amplamente usados na área de classificação de texto no período 

pesquisado de 1997 a 2012. Esses algoritmos foram usados por 65% dos artigos.  

 O artigo de (MIROŃCZUK; PROTASIEWICZ, 2018), trata-se de uma revisão dos trabalhos que 

tratam de classificação de texto, onde três objetivos foram traçados: identificação das fases cruciais do 

processo de classificação de texto, análise qualitativa de cada fase para identificar as técnicas comuns e 

análise quantitativa para observar algumas tendências. As fases distintas no processo de classificação de 

texto, foram denominadas como: aquisição de dados, análise de dados e classificação, construção e 

ponderação de recursos, seleção e projeção de recursos, treinamento de um modelo de classificação e 

avaliação da solução. O estudo não especifica os algoritmos utilizados na classificação de texto. 

 Já a pesquisa realizada por (ABIKOYE; OMOKANYE; ARO, 2018), apresenta os algoritmos: 

Naïve Bayes (NB), K-Nearest Neighbour (KNN), Support Vector Machines (SVM), Artificial Neural 

Networks (ANN) e Decision Trees, relatando que as comparações mostraram que um único algoritmo 

não pode ser o mais adequado para todos os problemas de classificação de texto, e que deve-se observar 

que as condições dos dados afetarão a precisão da classificação. Portanto, tais dados devem ser bem 

apresentados. 
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 Em, (THANGARAJ; SIVAKAMI, 2018), são apresentados as seguintes técnicas de classificação 

de texto: Logistic Regression, Naïve Bayes, SVM, Decision Trees, Rule Induction, K-NN, Artificial 

Neural Networks, K- Means, Hebbian Algorithm, Anomaly Detection, Expectation Maximization, 

Singular Value Decomposition (SVD). Com base na literatura, a classificação textual semi-

supervisionada vem ganhando importância na mineração de texto devido à sua eficiência de 

classificação. 

 Dos trabalhos citados, apenas o primeiro trata de uma revisão sistemática realizada com dados 

até 2012. Os demais são revisões de literaturas com comparativos de técnicas e algoritmos. Os estudos 

mencionados não são aplicados em um problema específico, como apresentado na revisão sistemática 

apresentada neste artigo. 

 

Metodologia adotada para a Revisão Sistemática neste trabalho 

Uma Revisão Sistemática (RS) busca identificar, analisar e interpretar os estudos primários 

relacionados com um assunto particular de pesquisa ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM, 2007). 

Nesse caso a RS é considerada um estudo secundário. 

A condução dessa RS foi baseada nas diretrizes propostas por (KITCHENHAM, 2007), sendo 

constituída das seguintes fases: planejamento, condução e resultados. 

 

Planejamento da Revisão 

Essa fase tem como objetivo identificar: a motivação para a execução de uma RS, as questões de 

pesquisa que se pretende responder e a definição de um protocolo para a escolha dos estudos que farão 

parte da revisão. 

 Justificativa para a Revisão Sistemática 

 Nas pesquisas realizadas para a composição desse artigo, até onde foi possível identificar, não 

existem revisões sistemáticas publicadas referente as técnicas de classificação de texto aplicadas na 

sequencialidade do trâmite processual. As revisões sistemáticas e de literaturas encontradas são 

comparativos entre algumas técnicas. Diante deste cenário, esta revisão se justifica como um meio de 

sistematicamente, organizar e apontar os estado-da-arte obtidos na área de classificação de texto. 

 

Questões de pesquisa 

As questões de pesquisa de uma revisão são de fundamental importância para o 

desenvolvimento da RS, pois são escolhidas em função do foco e objetivo dela. 

Q1 Quais as principais técnicas no estado da arte aplicadas à classificação de     texto? 

Q2 Quais das técnicas identificadas na Q1 que são aplicadas na área da Justiça? 

Q3 Quais das técnicas identificadas em Q2 cujo objeto de estudo seja a Sequencialidade 

do trâmite processual? 
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 Protocolo da Revisão Sistemática 

O seguinte protocolo envolve a definição das fontes de dados, as estratégias de busca, a 

seleção dos estudos primários e a extração dos dados. 

 Fontes de dados: As fontes de dados escolhidas para serem usadas nesta RS foram: Portal 

Periódicos da Capes, ACM, IEEE, Sciencedirect. São fontes conhecidas pelos pesquisadores, 

algumas temáticas, com mecanismos de filtragem eficientes e que retornaram uma boa 

quantidade de estudos; 

 Estratégia de Busca: Foi definida duas strings de busca para responder as questões de pesquisa, 

para Q1: “text classification” AND (“machine learning” OR “natural language processing”) e 

para Q2: “text classification” AND (“machine learning” OR “natural language processing”) 

AND “legal document*”. A string é composta por palavras chaves com o intuito de maximizar 

a abrangência de recuperação e trazer estudos relevantes para as questões de pesquisa. 

 Seleção de estudos primários: Para essa seleção foram estabelecidos critérios de inclusão:  

o CI-1: o trabalho estará disponível na web; 

o CI-2: Foram considerados apenas estudos primários relacionados aos termos buscados e 

ao escopo desta RS; 

o CI-3: o trabalho faz referência explicita ao uso de técnicas de classificação de texto. 

o CI-4: estudos na área da Justiça – apenas para a Q2 

 

 Extração de dados: Se deu a partir da leitura, na íntegra, dos artigos selecionados para inclusão 

na RS, organizados com informações básicas como títulos, autores, veículos de publicação, 

informações sobre o conteúdo em relação a classificação de texto. 

 

4.1.4 Condução da Revisão Sistemática 

 A condução da revisão foi dividida em duas etapas: (i) identificação e seleção dos estudos 

primários e (ii) extração e síntese dos dados desses estudos. 

i. Identificação e seleção dos estudos primários – Para responder as questões de pesquisa, 

foi necessário criar duas strings de busca. Para Q1 uma string mais genérica de busca foi 

executada em cada uma das fontes de dados, no período de janeiro a maio de 2021, 

retornando 339 estudos. Para Q2 uma string mais restritiva, no período de 2016 a maio 

de 2021, retornando 40 estudos. Nesses resultados foram aplicados os critérios de 

inclusão na ordem proposta. 

ii. Extração e síntese de dados – Leitura dos artigos e anotações. 
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 Resultados e Discussões 

Nesta seção são apresentados os resultados, baseados nas questões de pesquisa. A aplicação dos 

critérios de inclusão resultou na seleção de 32 estudos, sendo que a aplicação do critério CI-4 resultou 

em 11 estudos. 

 

Q1 Quais as principais técnicas no estado da arte aplicadas à classificação de     texto? 

Dos 32 estudos primários selecionados, foi possível verificar que a técnica SVM – Support Vector 

Machine foi a mais utilizada sendo citada em 10 estudos o que representa 31,25% dos estudos, seguido 

por CNN – Convolution Neural Network com 8 estudos, representando 25%. Alguns trabalhos 

apresentaram diversas técnicas relacionadas a Deep Learning, desse modo, foi categorizado de forma 

genérica, lembrando que CNN e RNN fazem parte da Deep Learning mas foram separadas por 

apresentarem relevância nos estudos selecionados. A tabela 1 apresenta as técnicas mais utilizadas, sendo 

importante ressaltar que um estudo pode apresentar diversas técnicas. 

Tabela 1 – Ranking das técnicas mais citadas nos estudos. 

Técnicas Total de estudos referenciados 

SVM – Support Vector Machine 10 

CNN – Convolution Neural Network 8 

NBC – Naive Bayes Classifier 7 

Deep Learning (várias técnicas) 7 

Proposta Novas Técnicas 6 

KNN – K-Nearest Neighbor 5 

LR – Logistic Regression 4 

DTC – Decision Tree Classifier 4 

Random forest 4 

RNN – Recurrence Neural Network 3 

DNN -Deep Neural Network 3 

Active Learning 2 

Seleção de Recursos 2 

Fonte de pesquisa: elaborado pelos autores 

 

 Na análise dos estudos foram identificadas algumas propostas de novos algoritmos para 

classificação de texto em (MOU; DU; CHENG, 2021) e (WANG et al., 2021), este último apresenta um 

algoritmo baseado em raciocínio chamado Multi-Label Reasoner (ML-Reasoner) para classificação 

multi-label. Em (MOIRANGTHEM; LEE, 2021) é apresentado um modelo de classificação de textos, 

baseado no Multiple Timescales Gated Recurrent Unit (MTGRU ), o Hierarchical and Lateral MTGRU 

(HL-MTGRU), para os casos de entradas de texto mais longas. Ao combinar as unidades lentas e rápidas 

do HL-MTGRU, o modelo classifica efetivamente textos longos com várias frases nas classes desejadas.  
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 Para alguns autores a Seleção de Recursos é de extrema importância para um bom resultado na 

classificação de texto, como propõe (TARASCONI et al., 2020) e (IQBAL et al., 2020). De acordo com 

(KOWSARI et al., [s.d.]), os algoritmos de classificação de texto existentes funcionam com mais 

eficiência se tiver um melhor entendimento dos métodos de extração de recursos e como avaliá-los 

corretamente. Algoritmos de classificação de texto podem ser classificados principalmente da seguinte 

maneira: (I) Métodos de extração de características, tais como TF-IDF, que significa frequência do 

termo-inverso da frequência, frequência de termo (TF), incorporação de palavras (por exemplo, 

Word2Vec), representações de palavras contextualizadas, vetores globais para representação de palavras 

(GloVe), e FastText), são amplamente usados em aplicações acadêmicas e comerciais. 

 Em (LUO, 2021), são utilizados os algoritmo SVM - Support Vector Machine, NB – Naive Bayes 

e LR – Logistic Regression em um experimento na classificação de textos e documentos em inglês. O 

SVM supera os outros classificadores NB e LR, para o conjunto de dados utilizado.  

 Segundo (ALI; MISSEN; HUSNAIN, 2021), algoritmos de aprendizado profundo (Deep 

Learning), ou seja, CNN, DNN e RNN, são preferíveis aos algoritmos de aprendizado de máquina 

tradicionais. DNN e RNN superaram entre todos os outros classificadores e mostraram uma precisão 

geral de 84% e 81%, respectivamente. Comparativamente, o desempenho da CNN e da RNN são 

melhores do que Naive Bayes e SVM. 

 Com a análise dos estudos verificou-se que apesar das técnicas tradicionais de Machine Learning 

ainda serem muito utilizadas, há um crescimento considerável na utilização das técnicas de Deep 

Learning. 

 

Q2 Quais das técnicas identificadas na Q1 que são aplicadas na área da Justiça? 

 Na área da Justiça 11 estudos primários foram selecionados, sendo que SVM e CNN foram 

citados em 3 estudos o que representa 27.27% dos estudos para cada técnica. Pode-se observar na Tabela 

2, que os resultados estão bem equalizados.  

Tabela 2 – Ranking das técnicas utilizadas nos estudos na área da Justiça. 

Técnicas Total de estudos referenciados 

SVM – Support Vector Machine 3 

CNN – Convolution Neural Network 3 

LR – Logistic regression 2 

Random forest 2 

Proposta Novas Técnicas 2 

RNN – Recurrence Neural Network 1 

Active Learning 1 

Fonte de pesquisa: elaborado pelos autores 

 

 Em (NOGUTI; VELLASQUES; OLIVEIRA, 2020), é avaliado uma variedade de modelos de 
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classificação, tendo identificado melhor desempenho no uso de Redes Neurais Recorrentes (RNN) para 

classificar a área do direito dos textos curtos. A representação obtida com Word2Vec específico de 

domínio aplicado junto com a Long Short-Term Memory (LSTM) que é um tipo mais avançado de RNN 

alcançou os melhores resultados, com uma precisão de 90% e F1-Pontuação de 85% na tarefa de 

classificação de dezoito campos diferentes da lei. 

 Segundo (CHHATWAL et al.,2017), a técnica Active Learning chamou a atenção da comunidade 

jurídica por causa de seu potencial para tornar o processo de classificação ainda mais eficaz e eficiente. 

O objetivo do active learning é gerar um modelo preditivo preciso com o mínimo de exemplos de 

treinamento possível. 

 Em (TARASCONI et al., 2020), diferentes abordagens baseadas no modelo da linguagem BERT 

foram experimentadas, juntamente com alternativas, tipicamente baseadas em Bag-of-Words. A solução 

ideal, implantada em um ambiente de produção controlado, foi em dois dos três casos com base em 

BERT afinado (para a extração de referências jurídicas e classificação de texto), enquanto, no caso de 

classificação de relevância, um modelo Random Forest, foi preferido. 

 No artigo de (KEELING et al.,2019), a pesquisa demonstrou que Convolutional Neural Networks 

(CNN) pode ser aplicada de forma eficaz na classificação de texto como parte de um protocolo de 

codificação preditiva. Foram usados dados de quatro revisões reais com documentos de diversos 

tamanhos, onde a CNN foi comparada com outros algoritmos de aprendizado de máquina para 

classificação de texto, como: Logistic Regression, Support Vector Machine e Random Forest. O estudo 

demonstra que a CNN teve um bom desempenho, mas que não houve algoritmo único que teve o melhor 

desempenho em toda a combinação de conjuntos de dados e tamanhos de amostra de treinamento. 

 Apesar dos estudos selecionados na área da justiça, mostrar que as técnicas utilizadas estão 

equalizadas, percebe-se que há uma crescente utilização das técnicas de Deep Learning.  

Q3 Quais das técnicas identificadas em Q2 cujo objeto de estudo seja a sequencialidade do trâmite 

processual? 

 Nos estudos selecionados não foram encontradas referências a abordagem de classificação de 

texto aplicados nos dados processuais especificamente para a sequencialidade do trâmite processual.  

 

Conclusão 

Várias abordagens têm sido utilizadas para realizar a tarefa de classificação de texto, uma delas 

é o aprendizado de máquina, que tem demonstrado um bom desempenho nessa tarefa. As mais comuns 

são: Support Vector Machines (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), Naive Bayes e Logistic Regression 

(LR).  

Recentemente Deep Learning faz uso de modelos baseados em redes neurais que se tornaram 

abordagens de última geração para muitas tarefas de PNL, incluindo classificação de texto. Por exemplo, 

as Redes Neurais Convolucionais. Percebe-se um crescente aumento na utilização das técnicas de Deep 
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Learning na classificação de texto. Muitas técnicas novas estão sendo criadas para otimizar o processo 

de classificação de texto. 

A grande maioria dos estudos analisados pontuam que uma combinação de técnicas é a melhor 

forma para alcançar um melhor desempenho na tarefa de classificação de texto, pois o tamanho e a 

qualidade dos dados a serem classificados influenciam significativamente na escolha das técnicas. Por 

exemplo, os algoritmos de classificação de texto existentes funcionam com mais eficiência se for obtido 

um melhor entendimento de métodos de extração de recursos e como avaliá-los corretamente. 

Dos 32 artigos analisados, apenas 11 correspondem ao segmento da justiça, e nenhum deles tem 

como objeto de estudo o trâmite processual. Isso se apresenta como uma oportunidade de 

desenvolvimento de aplicações, em especial as que fazem uso de classificação de texto aplicadas ao 

trâmite processual de documentos eletrônicos judiciais. 
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