
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 142/2022

Institui grupo de trabalho responsável pelo acompanhamento, orientação
e supervisão da implantação das ações de melhoria e evolução do sistema
ALEI - Análise Legal Inteligente, visando dar continuidade e evolução
do objeto do TED 001/2019,celebrado entre o TRF1 e a Universidade de
Brasília.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante nos autos do PAe/SEI 0089789-
66.2021.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) que o TRF1 possui elevado volume de acervo processual, muito superior a sua
capacidade laborativa, o que representa campo altamente favorável para aplicação de tecnologia inovadora
em termos de métodos de reconhecimento de padrões oriundos da área de Inteligência Artificial,
especificamente Aprendizado de Máquina (AM), com o objetivo de usar métodos de potenciais
reconhecimento de padrões relativos a julgamentos;

b) que durante o desenvolvimento do sistema ALEI - Análise Legal Inteligente foi criado
o conceito de Objeto de Recurso (OR) formalizado num contexto de demandas judiciais como uma
tradução textual sintética do pedido, da questão submetida a julgamento, da controvérsia em litígio;

c) que os Objetos de Recurso possibilitam busca mais refinada de processos judiciais
semelhantes, a aglutinação de julgados que tratem da mesma questão e servem de referência ao
treinamento dos algoritmos;

d) que cada OR está atrelado a um conjunto informacional composto de Precedentes
Judiciais, Jurisprudências e Súmulas dos Tribunais Superiores, Jurisprudências e Incidentes de Resolução
de Demandas Repetidas (IRDR) do TRF1 e demais TRFs;

e) a assinatura do Termo Aditivo 13758617 aoTermo de Execução Descentralizada –
TED 001/2019, celebrado entre o TRF1 e a Universidade de Brasília, que viabilizou a criação do Gestor
de Objetos de Recursos (GOR), uma tecnologia adicional, com a finalidade de permitir ao próprio TRF1
identificar novos Objetos de Recursos (ORs) na massa processual dos Gabinetes ainda não atrelada a
qualquer OR previamente identificada, bem como a atualização de julgados das Cortes Superiores e do
próprio TRF1;

f) que, com a atualização dinâmica dos ORs, surge a necessidade de incrementar a
capacidade da solução, haja vista que, com a dinamicidade do direito, novos ORs surgirão;

g) a necessidade de compor uma equipe multidisciplinar para identificar, analisar e
propor novos ORs,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º  INSTITUIR grupo de trabalho para acompanhar, orientar, supervisionar e
gerenciar a implantação do sistema ALEI - Análise Legal Inteligente/GOR - Gestor de Objetos de
Recursos, composto pelos seguintes membros:

 



MEMBRO UNIDADE FUNÇÃO/ATRIBUIÇÃO

Roberto Carvalho Veloso
Juiz Federal  coordenador do Núcleo
de Gerenciamento de Precedentes -
Nugep

Coordenador

Maria Cândida Carvalho
Monteiro de Almeida

Juíza Federal em auxílio à
Corregedoria Vice-coordenadora

Paula Cristiane Naves

Assessoria de Projetos de Suporte e
Fomento à Atividade Judicial -
Asfaj/Diges

Consultoria em Gestão de Projetos, Objetos
de Recursos e Conjunto Informacional -
ALEI/GOR.

 

Diana Lucia de Oliveira
Sarmento
Milena Lima Pereira Araujo
Kênia Menezes Teles do
Nascimento
Hugo Ferreira Leite Filho

Secretaria de Tecnologia da
Informação - Secin

Acompanhamento das atividades
relacionadas à aplicação de Inteligência
Artificial (IA), a métodos de Aprendizado
de Máquina (AM) e ao PJe e
Acompanhamento das atividades
relacionadas à interoperabilidade e interface
com o usuário.

Marcos Salenko Guimarães
(suplente)

Marília de Souza Mello Divisão de Gestão da Informação,
Jurisprudência e Biblioteca -
Digib/Cojin/Secju

Consultoria em pesquisa em sistemas de
informação, tabelas de assuntos,
vocabulário controlado e taxionomia.

Antônio Róger Pereira de
Aguiar (suplente)

Rosane Santos Batista da Silva Núcleo de Jurisprudência -
Nujur/Cojin/Secju Consultoria em Jurisprudência do TRF1.

Ricardo Teixeira
MarraraKlayton César Barbosa
de Sousa

Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes - Nugep/Presi Consultoria em Precedentes do TRF1.

Erick Gama Touret de Faria
Núcleo Regional de Apoio do
Processo Judicial Eletrônico -
Nupje/Secin

Consultoria em Análise de fluxos do PJe e
integração das estruturas, ALEI e PJe.

Ayala Santana Torres Gabinete de Desembargador Federal
João Luiz Souza

Consultoria em Modelos de Negócio de
Gabinetes, Assuntos Judiciais, Modelos de
Minutas de Julgamento e proposição de
novos ORs por Seção.

Osmarina Maciel Nascimento Gabinete de Desembargador Federal
Cândido Ribeiro

Fabrício Ramos Ferreira
Gabinete de Desembargador Federal
Daniel Paes Ribeiro

Afrânio Luis Alves Gabinete de Desembargador Federal
Hercules Fajoses

Wellington José Barbosa Carlos
4ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal - Projeto de
Inteligência Artificial (IA)

Consultoria em Modelos de Negócio de
Gabinetes, Assuntos Judiciais e de Modelos
de Minutas de Julgamento em Varas
Federais.

 

§ 1º A participação dos servidores dar-se-á, prioritariamente, por videoconferência.

§ 2º O grupo de trabalho ora instituído poderá convidar outros servidores e unidades
técnicas a participar dos trabalhos, sem necessidade de alteração desta Portaria.

§ 3º Os servidores indicados lotados na Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à
Atividade Judicial - Asfaj/Diges são responsáveis pelo suporte à juíza federal coordenadora do grupo de
trabalho, ficando o primeiro responsável pela organização dos trabalhos e o segundo pelo agendamento de
compromissos e reuniões, guarda de documentos, elaboração de pautas e atas de reunião, elaboração de
relatórios, consolidação de dados e estatísticas, elaboração e expedição de documentos em geral, além de
outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas pelo coordenador do grupo de trabalho.



Art. 2º São atribuições e responsabilidades do grupo de trabalho:

I – realizar estudos de ordem jurídica do problema com viés de implementação
tecnológica, atividade técnica prevista na alínea c), da Seção 5.4 - Método, Plano de Trabalho, Anexo II,
Termo Aditivo 13758617;

II – propor, analisar, validar e cadastrar a criação de novos Objetos de Recursos (ORs),
bem como o conjunto informacional associado;

I I I – promover o treinamento de aprendizagem de máquina e desenvolver novos
algorítmos para atender a criação de novos ORs;

IV – avaliar e aprimorar a acurácia de novos ORs;

V – acompanhar o desenvolvimento do projeto e propor soluções na área técnica e
negocial em parceria com a UnB;

VI – sugerir capacitação referente aos conhecimentos inerentes à criação, design,
desenvolvimento e homologação de soluções atinentes a sistemas tecnológicos contemplados no estado da
arte;

VII – sugerir outras medidas que possam colaborar com a execução do projeto;

VIII – promover ajustes, melhorias e desenvolvimento das ferramentas ALEI/GOR.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Desembargador Federal  JOSÉ AMÍLCAR MACHADO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 16/05/2022, às 16:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15317818 e o código CRC 79110EE9.
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