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Informação Digital

• Estamos buscando a crista da terceira onda vislumbrada 
por Alvin Toffler em 1980.

• Na sociedade da informação, o conhecimento é 
produzido e acumulado mais rápido do que podemos 
recuperar e assimilar.

• A capacidade em bem aproveitar o conhecimento 
circulante ditará o futuro das pessoas, das organizações 
e das nações.



  

Situação

• Os órgãos de Poder Judiciário produzem quantidades 
imensas de informação digital durante o desempenho da 
atividade judicante.

• Uma parte considerável da informação produzida é 
transferida entre os órgãos durante o trâmite dos 
processos na forma de papel

• Estamos perdendo a onda da informação e isto precisa 
ser revertido.



  

Contexto

• A informação está lá, em meio eletrônico, pronta para ser 
recuperada.

Porém
• O conteúdo processual foi dissecado e modelado de 

forma ligeiramente diferente em cada tribunal.
• As plataformas tecnológicas adotadas são diversas e 

incompatíveis.



  

Solução

• Homogeneizar o entendimento do processo.
– Estabelecer uma Ontologia do processo judicial

• Definir padrões abertos para referência, representação e 
transferência dos dados.

• Desenvolver uma ferramenta que abstraia a diversidade 
tecnológica envolvida no armazenamento e recuperação 
dos dados.



  

Desafios

• Ainda que a ontologia do processo judicial defina a 
denominação dos componentes de um processo e os 
seus significados, a forma como esses dados se 
encontram armazenados não será alterada.

• É necessário que as diferenças entre os elementos da 
ontologia e os bancos de dados dos tribunais sejam 
ocultadas dos usuários de dados processuais

   



  

Desafios

• Na linguagem de recuperação de dados dos bancos 
relacionais, o SQL, o S não quer dizer SIMPLE.

SELECT SA.PROCESSO.NUM_PROCESSO, SA.PARTE.NOM_PARTE 

FROM 

       SA.PROCESSO 

       INNER JOIN SA.PROC_PARTE 

          ON SA. PROCESSO.NUM_PROCESSO = SA.PARTE_PROC.NUM_PROCESSO

       INNER JOIN SA.PARTE 

         ON SA.PARTE_PROC.NUM_PARTE = SA.PARTE.NUM_PARTE

WHERE SA.PROCESSO.NUM_PROCESSO = 2001203152005

   



  

Desafios

• É preciso separar a necessidade do consulente dos 
aspectos técnicos da recuperação de dados.

   
SELECIONE.NUM_PROCESSO E NOM_PARTE 
ONDE NUM_PROCESSO = 2001203152005

Query SQL
SELECT SA.PROCESSO.NUM_PROCESSO, SA.PARTE.NOM_PARTE FROM 
SA.PROCESSO INNER JOIN SA.PROC_PARTE ON 
SA.PROCESSO.NUM_PROCESSO = SA.PARTE_PROC.NUM_PROCESSO INNER 
JOIN SA.PARTE ON SA.PARTE_PROC.NUM_PARTE = SA.PARTE.NUM_PARTE 
WHERE SA.PROCESSO.NUM_PROCESSO = 2001203152005



  

Arquitetura da solução

Ontologia
XML Schema
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Query em XML

SELECIONE...
ONDE ...

PARA  USUÁRIO ...
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Base de configurações

usuario

jdbc:db2://servidor:7870/database

COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver



  

Conclusão

• O Integrador não nos coloca sobre a crista da terceira 
grande onda econômico social, mas nos ajuda a 
acumular e recuperar informação digital, tornando 
acessível a matéria-prima com a qual construiremos a 
prancha de surf que nos trará à tona das transformações.


