
José Luiz Nunes

Determinando relevância de processos
utilizando análise de redes: Exemplos de

temas de Direito Administrativo

Rio de Janeiro

Dezembro, 2018



José Luiz Nunes

Determinando relevância de processos utilizando
análise de redes: Exemplos de temas de Direito

Administrativo

Fundação Getúlio Vargas

FGV DIREITO RIO

Orientador: Ivar Hartmann, FGV Direito Rio

Orientador: Moacyr Alvim, FGV EMAp

Rio de Janeiro

Dezembro, 2018



José Luiz Nunes
Determinando relevância de processos utilizando análise de redes: Exemplos de temas

de Direito Administrativo/ José Luiz Nunes. – Rio de Janeiro, Dezembro, 2018-
40 p. : il. ; 30 cm.

Orientador: Ivar Hartmann, FGV Direito Rio
Orientador: Moacyr Alvim, FGV EMAp

Trabalho de Conclusão de Curso – Fundação Getúlio Vargas
FGV DIREITO RIO , Dezembro, 2018.
I. Análise de Redes. II. Direito Administrativo. III. Princípio da Moralidade. IV. De-

sapropriação. V. Autoridade de Precedentes. VI. Fundação Getúlio Vargas. VII. FGV DI-
REITO RIO.

CDU 02:141:005.7



José Luiz Nunes

Determinando relevância de processos utilizando
análise de redes: Exemplos de temas de Direito

Administrativo

Trabalho aprovado em 19 de Dezembro de 2018. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro:

Ivar Hartmann
Orientador

Moacyr Alvim
Orientador

Natasha Salinas
Professora

Renato Souza
Professor

Rio de Janeiro
Dezembro, 2018



It’s an empirical matter.

It’s not a matter of thinking.

And I don’t know enough.

Daniel Kahneman



Resumo

A importância dos precedentes tem crescido no sistema jurídico brasileiro, como
pode ser notado a partir do aumento do número de decisões judiciais com efeitos vinculan-
tes. A capacidade de identificar os precedentes mais importantes de um tribunal de forma
automatizada se torna especialmente desejável nesse cenário. Como passo inicial nesse sen-
tido, este trabalho busca comparar dois conjuntos de métricas a respeito da importância de
precedentes judiciais no Supremo Tribunal Federal: a centralidade de cada precedente em
redes de decisões da corte, por um lado, e os precedentes citados pela literatura jurídica,
por outro. Para isso, foram geradas redes a partir das decisões contendo termos ligados a
"desapropriação"e "moralidade administrativa", e suas referências a outros processos. Para
testar a hipótese foi utilizado um modelo logístico usando as medidas de PageRank e HITS
para prever a citação ou não do caso em manuais. Neste trabalho não foram encontrados
indícios de que exista correlação entre os dois grupos.

Palavras-chaves: Rede de Precedentes; Precedentes; Análise de Redes; PageRank; HITS;
Autoridades; Direito Administrativo; Moralidade; Desapropriação;



Abstract

The relevance of predents has been constantly increasing in the brazilian juridical
system, as indicated by the larger amount of decisions that vinculate decisors. The capacity
to identify important precedents of a Court with algorithms becomes especially desirable
in this scenario.As a first step, this paper sought to compare two sets of metrics of predent
importance: centrality in a citation network on one hand, and cases cited by the legal liter-
ature on the other. Networks were generated with cases containing expressions related to
"expropriation" and "administrative morality", and its citations to other decisions. To test
the hypothesis a logistic model was constructed using the PageRank and HITS as inde-
pent variables to predict whether a case was cited in coursebooks. This work did not find
evidence that there is a strong correlation between the two groups.

Key-words: Precedents’ Network; Network Analysis; PageRank; Hits; Authorities; Ad-
ministrative Law; Morality; Expropriation
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Introdução

O uso de precedentes vem ganhando gradual destaque no direito brasileiro. O Novo
Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105 de 16 de março de 2015, concedeu papel
central aos precedentes judiciais no sistema jurídico.

Neste sentido, pode-se destacar especialmente o artigo 927 do CPC, que cria a denomi-
nada eficácia vinculante1 , tornando obrigatório aos decisores que observem e sigam os prece-
dentes na tomada de decisão judicial, estabelecendo também uma hierarquia entre os tipos de
precedentes, com as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no topo.

Essas normas tentam aumentar o grau de segurança jurídica com uma uniformização
da jurisprudência dos tribunais. 2 O aumento na importância dos precedentes é relevante uma
vez que a utilização de decisões elencadas no mencionado artigo deixa de ter efeito apenas
argumentativo, passando a vincular a decisão do decisor.

Esse papel vinculante dos precedentes é um dos fatores que aproximam o atual sistema
processual de um sistema de common law 3, como o americano. Contudo, esta mudança no
papel dos precedentes judiciais é um fenômeno relativamente recente em nosso sistema jurídico,
de forma que não há instrumentos que permitam a sistematização dos precedentes de maneira
apropriada, o que passa a ser necessário com a explosão de decisões que passam a ter efeito
vinculante na sistemática do Código de Processo Civil.

Colocando em perspectiva essas mudanças, a Emenda Constitucional 45, de 30 de de-
zembro de 2004, criou o efeito vinculante para parte das decisões do Supremo Tribunal Federal.
A adição do §2o no art. 102 da Constituição Federal estabeleceu que as decisões do plenário
em sede de controle concentrado são de observância obrigatória para todos os demais órgãos do
poder judiciário, assim como da administração pública direta e indireta.

A alteração constitucional também criou o artigo 103-A, o qual possibilitou ao tribunal
a criação de enunciados de Súmula Vinculante, que sistematizam a jurisprudência do tribunal
mediante decisão de dois terços dos ministros membros do tribunal. A Súmula Vinculante tem o
mesmo efeito que as decisões finais em controle de constitucionalidade, devendo ser observada
pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública.

O número de decisões de observância pip era ainda muito reduzido, o que não trouxe
à tona o problema de pesquisar e encontrar sistematicamente os precedentes relevantes devido
ao aumento no número de decisões vinculantes. Isto pode ser constatado pelo fato de desde

1 JR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil II. [S.l.]: Juspodivm, 2015.
2 DONIZETTI, Elpídio. A força dos precedentes no novo código de processo civil. Direito UNIFACS–Debate

Virtual, n. 175, 2015.
3 DONIZETTI, op. cit., p 455
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a criação dos enunciados de Súmula Vinculante, o STF aprovar apenas 56 enunciados4, uma
média inferior a 5 por ano desde 2005. Enquanto o número de decisões realizadas em sede de
controle concentrado foi de 991, média de 76 decisões por ano.

Por outro lado, o novo CPC inclui não apenas essas decisões, e outras que já possuíam
efeitos vinculantes5, mas entre suas inovações destaca-se a extensão de efeito vinculante a to-
das as decisões do Plenário ou Órgão Especial dos tribunais ao qual o decisor estiver vincu-
lado6,7Para critério de comparação, apenas no STF e no STJ8(decisões emitidas por uma de
suas 3 seções) o número de decisões emitidas que se enquadram neste caso foi de 10559 para
o STF, aproximadamente 810 por ano, e 7812 para o STJ, média de cerca de 600 decisões por
ano.

Dessa forma, faz-se necessário que sejam criadas formas que possibilitem a localização
de precedentes relevantes de forma mais simples. A simples publicação pelos tribunais através
de seus domínios na internet, incluindo a aplicação de mecanismos de busca, é um passo inicial.
Contudo, não é suficiente, uma vez que muitas vezes seu uso retorna diversas decisões que
possuem conteúdo quase idêntico, além de não considerar fatores importantes para identificar
as decisões mais importantes ao retornar os resultados, como o tipo de processo no qual a
decisão ocorreu, ou o número de citações recebidas pela decisão.

A grande relevância de precedentes no sistema americano levou à criação de grandes
bancos de dados que buscavam agregar a jurisprudência dos tribunais, de forma a auxiliar as
partes e os decisores a navegar o sistema de precedentes. Essas empresas estão atualmente entre
as principais prestadoras de serviços jurídicos, e dispõem de um alto volume de dados sobre de-
cisões judiciais, incluindo citações, os quais serviram de substrato para parte das pesquisas que
envolveram análise de citações já realizadas na academia americana. Pode-se destacar como as
principais empresas que cumprem este papel LexisNexis e WestLaw. Entretanto, não há bancos
de dados ou pesquisas que utilize esse tipo de dados de forma semelhante feitos no Brasil.

Este trabalho busca dar um passo inicial nessa área a partir da comparação de casos
citados em decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e em manuais de direito. O objetivo
é verificar se existe alguma correlação entre os casos citados em manuais de direito e os casos
que tem papel central em redes de citações de processos judiciais. Ademais, a identificação de
uma medida de centralidade de rede que identifique decisões relevantes permitiria facilmente
a identificação dessas decisões através de buscas dentro do grupo retornado em uma pesquisa
textual.

4 Informação encontrada no site do próprio tribunal.
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante. Último
acesso em 03 de junho de 2018.

5 Os julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivos já eram dotados de efeito vinculantes.
6 Conferir inciso V do mencionado artigo 927 do Código de Processo Civil.
7 Neste sentido: MELLO, ibid. pp, 22-23.
8 Para as decisões do Superior Tribunal de Justiça considerou-se as decisões emitidas por uma de suas três

sessões.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante
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Para isso, serão utilizadas ferramentas de análise de rede, aplicadas a uma rede mon-
tada tendo os processos judiciais do Supremo Tribunal Feral como nós, e as ligações entre eles
originadas das citações realizadas pelos ministros. Então, serão aplicados algoritmos que fo-
ram desenvolvidos para otimização de buscas na web, os quais atribuirão scores para cada nó
a partir das citações que existem na rede. Os algoritmos utilizados serão PageRank e HITS,
desenvolvidas para medir a importância de páginas na web.

Com as informações obtidas será possível verificar se a escolha dos casos que possuem
essas medidas elevadas é um método que replica em alguma medida a escolha de casos feita
por autores. Em caso positivo o uso do método desenvolvido aqui poderia ser aplicado como
uma simulação da seleção de casos por doutrinadores.

Por outro lado, caso não haja relação, este processo estaria identificando casos distintos.
Isto significa que estes casos são relevantes dentro da jurisprudência de uma forma distinta.
Essa informação poderia ser utilizada isoladamente para encontrar casos relevantes, ou ainda
em conjunto com a informação de quais casos são citados na literatura para elaboração de um
mecanismo de busca. Adianta-se que neste trabalho a correlação encontrada foi pequena.

Uma ferramenta de busca desenvolvida com base apenas nas características de rede das
decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos está disponível pelo projeto Bending the Law:
https://www.bendingthelaw.org/.

Para desenvolver o estudo foram selecionados dois tópicos de Direito Administrativo,
(i) princípio da moralidade e (ii) desapropriação. Esta limitação foi feita devido à necessidade
de coletar as informações de citações de livros de forma manual, ao passo que as informa-
ções relativas às citações de decisões judiciais foram obtidas de um banco de dados do projeto
Supremo em Números9.

A análise será desenvolvida ao longo de 4 seções. Inicialmente, será realizada uma breve
exposição de trabalhos pretéritos relevantes. Na segunda parte, será explicada a metodologia uti-
lizada, incluindo aqui o procedimento para coleta dos dados e uma explicação das ferramentas
de análise de rede utilizadas. Depois, os dados encontrados serão apresentados, incluindo uma
descrição das redes geradas a partir das decisões judiciais. Então, serão feitas as análises a fim
de verificar a existência de correlação entre os dados. Por fim, serão apresentadas as conclusões
do estudo.

9 O projeto tem como objetivo realizar análises empíricas quantitativas do judiciário brasileiro, em especial
do Supremo Tribunal Federal. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no seu domínio:
http://www.fgv.br/supremoemnumeros/

https://www.bendingthelaw.org/
http://www.fgv.br/supremoemnumeros/
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1 Aplicações Prévias de Análise de Rede

Alguns autores já se debruçaram sobre o problema de aplicar análise de redes sobre
dados jurídicos10. Isso ocorre principalmente por parte de autores americanas, possivelmente
devido ao seu sistema de common law, que fornece maior importância aos precedentes que os
países de civil law. Nesta seção será oferecido um breve olhar sobre análises já realizadas, a
partir de trabalhos exploratórios que tentaram entender a estrutura das decisões judiciais até
tentativas de oferecer um algoritmo de busca para decisões judiciais.

Alguns trabalhos já aplicaram essa perspectiva a objetos que não apenas decisões judici-
ais11. Contudo, como o foco aquié dá-se apenas em decisões, estes artigos não serão abordados.

Em um dos primeiros trabalhos neste campo, Thomas Smith12 se restringiu a entender
a estrutura das citações de decisões judiciais americanas. Seu objetivo era verificar a aplicabi-
lidade das ferramentas já desenvolvidas para análise de redes para entender a organização de
partes do sistema jurídico.

Sua conclusão, conforme trecho abaixo, foi de que a análise de redes seria um método
frutífero para entender a estrutura do Direito. Além disso, a configuração da rede analisada
se assemelhava a outras já longamente estudadas, o que permitiria a importação de métodos
desenvolvidos na área.

Law is a web, and now we can describe precisely features of its structure we
could only guess at before. For example, if law is a scale-free network, it is
not a seamless web, but a fragmented one. It will have organized itself spon-
taneously into clusters of cases tightly connected among themselves, but only
loosely connected to other clusters. These clusters will be semantically signi-
ficant. How law has organized itself may, or may not, correspond to the tra-
ditional legal categories lawyers and scholars are familiar with. By studying
the network structure of law, we can discover what the natural organization of
our legal system is—natural in the sense that it has not been imposed on law
by scholars or officials, but has developed over time by virtue of the millions
of connections judges have made among cases in deciding them. Other legal
systems may also be studied from a network perspective. 13

Smith então sugere possíveis resultados da aplicação de análise de rede no campo jurí-
10 Uma das primeiras aplicações pode ser encontrada em Landes, Lessig e Solimine, para mensurar a impor-

tância de juízes no judiciário federal dos Estados Unidos. Cf: LANDES, William M; LESSIG, Lawrence;
SOLIMINE, Michael E. Judicial influence: A citation analysis of federal courts of appeals judges. The Journal
of Legal Studies, The University of Chicago Press, v. 27, n. 2, p. 271–332, 1998.

11 Cf. BOULET, Romain; MAZZEGA, Pierre; BOURCIER, Daniele. A network approach to the french system
of legal codes—part i: analysis of a dense network. Artificial Intelligence and Law, Springer, v. 19, n. 4, p. 333–
355, 2011. e BOULET, Romain; MAZZEGA, Pierre; BOURCIER, Danièle. Network analysis of the french
environmental code. In: Ai approaches to the complexity of legal systems. complex systems, the semantic web,
ontologies, argumentation, and dialogue. [S.l.]: Springer, 2010. p. 39–53.

12 SMITH, Thomas A. The web of law. San Diego L. Rev., HeinOnline, v. 44, p. 309, 2007.
13 SMITH, op. cit., p 5
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dico. Entre elas a possibilidade utilizar as características para criar um sistema de busca mais
eficiente para precedentes, conforme mencionado acima.

Tentando criar uma medida que possa auferir a centralidade de um caso entre todos as
decisões de um Tribunal, Fowler et al14 lida com a rede de todos os precedentes da Suprema
Corte Americana até 2002. Neste artigo, possivelmente o primeiro abordar o problema de rele-
vância de um caso com a aplicação de ferramentas de análise de rede, os autores testam diversas
medidas para verificar qual é melhor capaz de prever a relevância de um caso a partir dele ser
citado futuramente pelo próprio Tribunal. Com isso os autores concluem que o uso do algoritmo
de HITS tem boa performance. Além disso, verificam como esta medida se comporta e evolui
ao passar dos anos para alguns casos selecionados.

Em Fowler e Jeon15 os autores utilizam a mesma base, estendida até 2005, e expandem
o estudo anterior. Neste artigo, utilizando o mesmo algoritmo, é realizado um panorama geral da
evolução do score de autoridade dos casos com o passar do tempo, identificando uma tendência
geral. Além disso, os autores foram capazes de identificar comportamentos distintos entre casos
que foram overruled e overruling. Por fim, a autoridade dos casos calculada com o HITS foi
identificada como um bom preditor para a relevância de um caso, a partir de sua citação em
rankings dos casos mais importantes julgados pela Corte.

Um empreendimento que aplica estas técnicas em um sistema mais semelhante ao brasi-
leiro, baseado em civil law, ocorreu por autores analisando a rede jurisprudencial da Holanda16

. Devido a diferença nos sistemas jurídicos, os autores optam por utilizar a citação do casos na
literatura, em substituição a citação futura pela própria corte, como parâmetro de relevância.

Outra diferença deste artigo são os dados utilizados. Os autores analisaram dois bancos
de dados distintos, um contendo dados apenas da Suprema Corte de 1965 até 2008, e os resul-
tados encontrados foram comparados com dados mais gerais contendo dados apenas a partir
de 1999 e terminando no mesmo período. Foi utilizado o PageRank como medida de rede para
esse estudo. Foi identificado que os casos mais citados eram tipicamente referentes a questões
processuais, além disso, quedas repentinas na referência a determinado caso estavam relacio-
nadas a codificação da norma previamente estabelecida pelo judiciário. Por fim, os autores não
encontraram indícios de que o uso do PageRank contribuía para identificar casos na rede que
seriam de alta autoridade.

Opijnen17 também analisou o banco de dados geral de casos da Holanda. O autor bus-
cava determinar um indicador que pudesse ser utilizado para mensurar a importância dos casos

14 FOWLER, James H et al. Network analysis and the law: Measuring the legal importance of precedents at the
us supreme court. Political Analysis, Cambridge University Press, v. 15, n. 3, p. 324–346, 2007.

15 FOWLER, James H; JEON, Sangick. The authority of supreme court precedent. Social networks, Elsevier,
v. 30, n. 1, p. 16–30, 2008.

16 WINKELS, Radboud; RUYTER, Jelle; KROESE, Henryk. Determining authority of dutch case law. Legal
Knowledge and Information Systems, v. 235, p. 103–112, 2011.

17 OPIJNEN, Marc van. Citation analysis and beyond: in search of indicators measuring case law importance.
In: JURIX. [S.l.: s.n.], 2012. v. 250, p. 95–104.
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a partir da rede. O autor fez uso de diversas informações sobre os casos, incluindo citações na
literatura em diversas formas, como publicação do caso em revistas, análises publicadas e o nú-
mero de vezes na qual o caso foi mencionado, para comparação com as estatísticas calculadas.

A conclusão encontrada foi de que o melhor preditor para a citação na literatura era
uma simples função do número de citações que o caso recebe18. Por fim, o autor sugere que
uma medida mais robusta para autoridade do caso deveria utilizar tanto as características de
rede do caso, quanto suas referências por parte da literatura.

O autor publicou outro artigo19 , no qual propõe um sistema de busca com base nas
suas conclusões no artigo anterior. Assim, elaborou um algoritmo de busca que utiliza tanto o
número de citações que uma decisão recebeu, quanto sua menção pela literatura.

Uma outra proposição de algoritmo de busca com base apenas nas características de
rede foi elaborada com base nas decisões da Suprema Corte Americana20 . Além das citações,
foi analisada também a semelhança textual entre as decisões, que foram agrupadas em grupos
textuais, de forma a simular tópicos, com base na frequência de palavras no texto das decisões.

Um experimento se utilizando dessas ferramentas para montar um sistema de busca
de decisões, e outros documentos jurídicos, foi publicada, usando como objeto decisões da
Suprema Corte dos Estados Unidos21 .

18 Seja N o número de citações que um caso recebe. A função Marc In-degree foi calculada como: 1+ log2 N.
19 OPIJNEN, Marc van. A model for automated rating of case law. In: ACM. Proceedings of the Fourteenth

International Conference on Artificial Intelligence and Law. [S.l.], 2013. p. 140–149.
20 LEIBON, Greg et al. Bending the law: geometric tools for quantifying influence in the multinetwork of legal

opinions. Artificial Intelligence and Law, Springer, v. 26, n. 2, p. 145–167, 2018.
21 LEIBON, Greg et al. Bending the law: geometric tools for quantifying influence in the multinetwork of legal

opinions. Artificial Intelligence and Law, Springer, v. 26, n. 2, p. 145–167, 2018.



2 Metodologia

Esta pesquisa está inserida em estudos que tem buscado aplicar métodos computacionais
e estatísticos, incluindo algoritmos de inteligência artificial a pesquisa em direito22 , assim
como à solução de problemas no mercado jurídico23. Mais especificamente, foram utilizados
métodos de análise de redes, onde são estudadas as conexões entre diferentes elementos e as
características desse agrupamento.

A análise de redes é um método amplamente utilizado para a análise de redes sociais,
por exemplo. Além disso, há vasta literatura que aborda um problema semelhante, para redes
de citações de artigos acadêmicos . Há também literatura aplicando análise de redes em pedidos
de patentes para compreender a relação entre as tecnologias desenvolvidas24 25 .

Com o uso dessas ferramentas, passa-se a ter um critério objetivo para medir a impor-
tância de decisões, o qual pode ser testados a partir de visões qualitativas já existentes sobre
certos casos. Ou ainda indicar a relevância de outros casos pouco explorados pela doutrina.26

Esta pesquisa busca adaptar ao panorama brasileiro testes realizados para verificar a
relação entre medidas de citações de casos dentro do sistema jurídico, com sua referência por
parte da literatura jurídica. Partindo da metodologia aplicada por Fowler e Jeon27 , e Winkels28,
o objetivo será verificar se existe relação entre as citações recebidas por um processo, incluindo
também medidas calculadas a partir delas, e o fato deste caso ser mencionado pela doutrina
jurídica.

A principal distinção com os trabalhos citados dá-se pela análise feita aqui restringir-
se a duas amostras da rede geral do Supremo Tribunal Federal, obtidas através de uma busca
textual. Essa restrição foi realizada devido a inexistência de um banco de dados que contenha

22 KATZ, Daniel Martin. Quantitative legal prediction-or-how i learned to stop worrying and start preparing for
the data-driven future of the legal services industry. Emory LJ, HeinOnline, v. 62, p. 909, 2012.

23 Isto vem sendo feito inclusive por tribunais brasileiros. Exemplo: “Inteligência artificial vai agi-
lizar a tramitação de processos no STF” Artigo descrevendo a aplicação de um software de in-
teligência artificial para auxiliar na tramitação de processos no Supremo Tribunal Federal. Fonte:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038. Último acesso em: 04 de junho
de 2018

24 LI, Xin et al. Patent citation network in nanotechnology (1976–2004). Journal of Nanoparticle Research,
Springer, v. 9, n. 3, p. 337–352, 2007.

25 CHANG, Shann-Bin; LAI, Kuei-Kuei; CHANG, Shu-Min. Exploring technology diffusion and classifica-
tion of business methods: Using the patent citation network. Technological Forecasting and Social Change,
Elsevier, v. 76, n. 1, p. 107–117, 2009.

26 Isto poderia ocorrer caso a importância procuradas por acadêmicos não seja o mesmo parâmetro que levam os
ministros a realizar citações para aqueles casos, por exemplo. Ou ainda porque um casos paradigmático fixou
o entendimento sobre um tema, sem que tenham chegados novos processos relacionados para julgamento pela
Corte.

27 FOWLER, James H; JEON, Sangick. The authority of supreme court precedent. Social networks, Elsevier,
v. 30, n. 1, p. 16–30, 2008.

28 WINKELS; RUYTER; KROESE, op. cit.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038
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informações quanto aos casos citados pela literatura jurídica, assim optou-se por restringir os
casos analisados a dois assuntos, nos quais as referências foram coletadas a partir de livros de
cursos de direito.

Abaixo, será descrita a forma de coleta dos dados utilizados. Então, será explicado o
funcionamento dos algoritmos que calculam as estatísticas utilizadas.

Um repositório contendo todo o código utilizado neste trabalho esta disponível em:
https://github.com/joseluizn/tcc_redes_administrativo

2.1 Coleta de dados

Uma possibilidade considerada seria a análise das citações em toda uma área do direito,
por exemplo, todos os casos relacionados a Direito Administrativo e as citações em todo o
manual. Entretanto, para isso seria necessário coletar as citações em todo o texto de cada livro,
o que tornaria o processo inviável dentro do tempo disponível.

Portanto, optou-se pela limitação em dois assuntos distintos. Para escolha dos tópicos
a serem testados foram considerados dois fatores: (i) existência de número considerável de
decisões contendo o termo no STF; e (ii) existência de citações de casos julgados pelo STF nos
manuais.

Além disso, como a coleta das citações em cursos o trabalho necessário para coleta
desses dados também foi considerado. Este fator levou a escolha de dois temas da mesma área
do direito, de forma que as informações sobre elas pudesse ser obtida nos mesmos livros.

Dessa forma, optou-se pela seleção dos tópicos dentro de Direito Administrativo, uma
vez que o tema é amplamente tratado pela Constituição Federal, o que atrai a competência
do Tribunal. Este fato também motivou a escolha dos temas de Desapropriação e Princípio da
Moralidade.

Citações em manuais

Para coletar as informações de citações de manuais foram selecionados manuais dos
principais autores de Direito Administrativo. 29 Assim, buscou-se obter informação contida nos
cursos mais utilizados.

Além disso, foram vistos também todos os demais autores disponíveis na Biblioteca
Mario Henrique Simonsen, da FGV Rio, e nos sites MinhaBiblioteca e BibliotecaVirtual, ambos
repositórios de livros didáticos mantidos pelas editoras.

Com este processo foram obtidos manuais dos seguintes autores:

29 Estes autores foram definidos consultando-se acadêmicos da área de Direito Administrativo.

https://github.com/joseluizn/tcc_redes_administrativo
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∙ Marçal Justen Filho
∙ Maria Sylvia Zanella di Pietro
∙ Celso Antonio Bandeira de Mello
∙ Odete Medauar
∙ José dos Santos Carvalho Filho
∙ Diogo de Figueiredo Moreira Neto
∙ Alexandre dos Santos Aragão
∙ Irene Nohara
∙ Hely Lopes de Meirelles
∙ Alessandro Coutinha e Ronald Rodor
∙ Fernanda Marinela
∙ Ricardo Alexandre e João de Deus
∙ Marcio Pestana
∙ Diógenes Gasparini
∙ Antonio Moreira Pires
∙ Reinaldo Couto
∙ Marcelo Alexandrino

Foram utilizadas as versões mais recentes encontradas dos manuais ou cursos, a exceção
do livro do Carvalho Filho, onde foi utilizada a 28a Ed.30. Em posse dos textos, checou-se a
parte do do livro que referenciavam o tópico desejado. No caso de Princípio da moralidade, na
maioria dos livros tratava-se de um tópico dentro de um capítulo ou seção sobre Princípios da
Administração Pública.

Então, as páginas eram lidas manualmente buscando-se referências a casos julgados
pelo STF. Estas eram checadas tanto no corpo do texto quanto nas notas de rodapé. Foram
contabilizados todos os casos identificado. Contudo, apenas aqueles casos decididos após a
Constituição Federal de 1988 foram anotados em sua totalidade, visto que casos mais antigos
nem sempre eram citados de forma identificável (com a classe e número do processo). Além
disso, a despeito de serem registrados, casos anteriores não estão presentes na base de dados.

As citações encontradas foram então anotadas em uma planilha, contendo a identifica-
ção do livro e o caso mencionado. Por fim, estes dados foram agregados gerando um arquivo
CSV que continha a informação em uma tabela na qual cada caso era referente a um caso, e as
colunas a autores, contendo a informação do caso ter sido ou não citado por aquele autor. Fo-
ram adicionadas também as informações de quantos autores citaram cada caso, e uma variável
discreta informando que aquele caso foi citado por algum autor.

30 A edição mais recente do manual não possuía nenhuma referência a processos sobre princípios da moralidade.
Assim, optou-se por utilizar a edição mencionada na qual leram referenciados 3 processos.
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Citações em decisões do Supremo Tribunal Federal

As citações realizadas em decisões do STF foram obtidas a partir de um banco de dados
mantido pelo projeto Supremo em Números, da FGV Direito Rio. Os dados são armazenados
em uma plataforma de Elastic Search, contendo o texto das decisões, o número do processo ao
qual ela pertence e os processos citados no corpo de seu texto. Este banco de dados contém
todas as decisões emitidas pelo Tribunal no período de 1990 até o final de 2017. Entretanto,
devido a ausência de camada de texto nos arquivos de decisões anteriores a 2000, o que pre-
judica tanto a busca nestas decisões quanto a identificação de citações em seu corpo, os dados
para este período não são confiáveis. Para identificar as citações foram utilizados instrumentos
para processamento de texto, treinado para identificar citações a outros casos como feito pelos
ministros.

Para selecionar as decisões relacionadas a cada tópico foi feita uma busca textual, e se-
lecionadas as decisões que continham os termos pesquisados. De cada decisão foram montadas
arestas que apontassem dela para os casos citados em seu texto. Destaca-se que foram monta-
das arestas apenas para processos que também foram retornadas na busca, assim citações para
processos que não contenham nenhuma decisão com os termos buscados eram ignoradas, e não
incorporaram o corpus analisado. Por exemplo, tendo-se buscado o termo "moralidade", entre
as decisão retornadas estavam o Caso A e B, o qual citava em uma decisão os casos B e C. Seria
gerada uma ligação do Caso A para o Caso B, mas a citação referente ao Caso C seria ignorada.

Como no artigo estão sendo analisados dois temas distintos, foram realizadas duas bus-
cas independentes, as quais serão analisadas também separadamente. Os termos buscados são
alterados para ignorar caracteres acentuados, ou outros símbolos especiais, assim uma busca
por "princípio"ou "principio"retorna os mesmos resultados. Em uma delas objetivava-se identi-
ficar aqueles casos que tratassem do Princípio da Moralidade. Para isso, foram selecionados os
casos que contivessem o termo "princípio moralidade", podendo estas palavras estarem separa-
das por até 3 outras entre elas, ou o termo "moralidade administrativa", sendo possível a mesma
distância. Nesta busca foram encontrados 3.203 processos com 17.081 citações.

Já para os casos referentes a desapropriação, foram selecionadas aqueles que conti-
vessem o próprio termo, sendo possível uma variação de até 2 caracteres. Esta variação foi
adicionada para considerar, especialmente em casos antigos 31, erros de identificação do texto
da decisão. Neste caso, foram identificados 6.707 processos com 15.428 citações. Ainda assim,
é possível que por erros no processo de processamento dos dados algumas decisões que conte-
nham os termos desejados tenham sido excluídas da análise, para o que não é possível contornar
totalmente as limitações computacionais.

Foi ainda aplicado um filtro aos processos retornados, para evitar que houvessem deci-
sões de temas muito distintos do desejado, mas que contivessem o termo pesquisado. Para isso

31 Para os casos mais antigos, os arquivos de decisão publicados são documentos escaneados. Assim, não contem
camada de texto, o que foi adicionado para criação do banco de dados.
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foram obtidos os assuntos registrados em cada um dos processos, e mantidos aqueles apenas no
qual a variável Ramo do Direito32 contivesse a palavra "Administrativo", ou desapropriação, na
busca sobre este tópico. Os demais casos foram descartados.

É possível, e de fato ocorre33, que diversas decisões relativas ao mesmo processo. Isso
se deve ao fato do mesmo processo no STF poder emitir múltiplas decisões, incluindo decisões
monocráticas, liminares ou agravos regimentais. Apesar de a decisão na qual ocorreu a citação
estar identificada, e diferenciada dentro do mesmo processo, não é possível individualizar a
decisão citada. Por este motivo, optou-se por agrupar todas as decisões relativas a um mesmo
caso na unidade processo.

Isto alterou uma das características estruturais da rede geradas, a ausência de ciclos.
Quando estamos tratando de decisões, a rede é necessariamente acíclica pois uma decisão nunca
poderá citar uma decisão futura, de forma que seguindo as citações existentes não é possível
retornar ao ponto de partida.

Entretanto, ao agrupar múltiplas decisões num único processo esta característica é per-
dida. Isto ocorre pois o mesmo processo agrupa múltiplas decisões, emitidas em datas distintas,
assim é possível que a primeira decisão em um processo A cite uma decisão no processo B.
Posteriormente, outra decisão emitida no processo B pode citar esta primeira decisão de A.

Apesar dessa característica ter sido encontrada nos dados, o que pode alterar as esta-
tísticas calculadas, isso não invalida seu uso ou o método aplicado, e os algoritmos utilizados
foram desenvolvidos para um ambiente no qual ciclos podem ocorrer. Portanto, destaca-se aqui
esta diferença quanto as demais pesquisas que empregas esta metodologia citadas.

Após estes filtros, os dados remanescentes foram:

∙ Princípio da Moralidade:

– 1.791 processos
– 730 citações

∙ Desapropriação:

– 4.663 processos
– 5.903 citações

Os dados encontrados foram então exportados para um arquivo de formato GEXF, ge-
rado com o pacote NetworkX da linguagem de programação Python. Com este arquivo, foi

32 O mesmo caso pode conter múltiplos temas. Além disso, cada tema fica relacionado a um "Ramo do Direito",
que seria o grupo maior. No caso o Ramo do Direito desejada seria Direito Administrativo, o qual conteria
tanto casos sobre princípios da administração pública, incluindo-se moralidade. Contudo, nem todo assunto
contém um ramo do direito preciso, algumas vezes contendo também um sub-tema na descrição, o que levou
a inclusão de todos os temas que possuíssem a palavra administrativo no ramo do direito. Além disso, há
também um ramo do direito classificado como desapropriação, o que foi incluído para os casos que continham
essa palavra.

33 Foram encontradas 5602 decisões sobre Princípio da Moralidade, contudo o número de processos distintos é
foi de 3203. Já sobre desapropriação, foram encontrados 10761 decisões, relativas a 6707 processos distintos.
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possível a visualização da rede utilizando o software Gephi.

Uma limitação do método utilizado que deve ser destacada refere-se a possibilidade de
haverem casos selecionados que ocorrem em julgamentos em bloco, quando o Tribunal decide
múltiplos casos ao mesmo tempo, o que resulta em todos possuírem o mesmo texto de decisão,
incluindo assim os casos citados34Isto poderia resultar em dezenas de casos, contendo o mesmo
texto, e citando o mesmo caso, o que poderia distorcer os resultados encontrados, uma vez que
seria resultado de um único julgamento pela Corte, mas estaria gerando diversas citações ao
mesmo caso. Não é possível identificar os casos em que este processo ocorreu, dessa forma não
houve nenhum tratamento para esse problema.

2.2 Algoritmos de Rede Utilizados

Nesta seção serão oferecidas breve explicações sobre os algoritmos utilizados. Uma ex-
plicação detalhada de cada algoritmo, e como se dá seu cálculo foge completamente ao escopo
do presente trabalho, caso seja de interesse recomenda-se a leitura da biografia citada, além de
outros textos35,36, sobre cada um deles.

Serão utilizados dois algoritmos para medir a importância de cada processo na rede
produzida. Além do algoritmo HITS, utilizado por Fowler et al37 , será realizado um teste com
o uso do PageRank.

O PageRank foi utilizado por Winkels38 em um estudo sobre os precedentes na holanda.
Além disso, foi aplicado também para citações de artigos acadêmicos, caso semelhante no qual
se busca identificar os nós mais influentes dentro da rede39.

PageRank

O PageRank foi inicialmente desenvolvido em Larry Page e Sergey Brin40 como um
algoritmo para ordenar buscas para páginas da web. O algoritmo serviu de base para a ferra-

34 Nesta notícia o próprio Tribunal divulga que o julgamento em bloco foi utilizado entre os anos de de 2007 e
2016, afirmando ser um dos motivos que levaram a diminuição no número de processos aguardando decisão
pela Corte.

35 Uma breve introdução dos conceitos de análise de rede voltadas à aplicação no Direito foi realizada por
Thomas Smith. Cf. SMITH, 2007

36 Uma versão de acesso livre de um curso sobre redes pode ser encontrada no website:
http://networksciencebook.com, em inglês, elaborado pelo professor Albert-László Barabási. O texto
aborda diversos tópicos sobre o assunto, servindo como livro didático para cursos sobre o tema. Apesar de não
abordar especificamente estes algoritmos, o livro é um ótimo recurso para uma introdução à análise redes.

37 FOWLER, James H; JEON, Sangick. The authority of supreme court precedent. Social networks, Elsevier,
v. 30, n. 1, p. 16–30, 2008.

38 WINKELS, Radboud; RUYTER, Jelle; KROESE, Henryk. Determining authority of dutch case law. Legal
Knowledge and Information Systems, v. 235, p. 103–112, 2011.

39 Cf. Chen et al. (2007), Ding et al. (2009)
40 BRIN, Sergey; PAGE, Lawrence. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. Computer

networks and ISDN systems, Elsevier, v. 30, n. 1-7, p. 107–117, 1998.

http://networksciencebook.com/
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menta de busca do Google, que levou ao enorme crescimento da empresa. O algoritmo atribui
um score para cada nó da rede, levando em conta as citações que ele recebe, e de quem a citação
é recebida. Esse score é normalizado para que a soma de todos os pontos seja igual a 1.

A ideia fundamental do PageRank é de que o valor atribuído a cada citação deve ser
distinto, e isto depende da importância da página que realizou a citação. Além disso, a impor-
tância de uma página é repassada e dividida para as páginas citadas por ela. Assim, uma página
de grande importância, que recebe um grande número de citações de páginas de relativa impor-
tância, mas que cita uma única página, atribuirá para esta página um alto valor de PageRank.
Por outro lado, caso a referida página citasse diversas outras, o valor passado seria disperso por
todas elas.

Na definição dos autores41, uma explicação objetiva é: uma página terá pagerank alto
se a soma dos pageranks das páginas que a citam for alto.

Para as páginas da web esta citação era verificada quando havia um link que apontasse
para outro endereço. Para o caso em análise, as citações significam que uma decisão dentro da-
quele processo mencionou uma decisão do processa citado em seu texto. O uso deste parâmetro
pode ser fundamentado na ideia as decisões citada por uma decisão que por sua vez seja de
alta importância devem ser consideradas relevantes. E o fator de importância da decisão na qual
houve a citação deve ser considerado para mensurar-se a da decisão referida.

HITS - Autoridades e Hubs

O algoritmo de HITS42 foi criado em uma tentativa de abordar o mesmo problema de
busca na internet. A formulação do problema para Kleinberg é de encontrar as páginas com
maior autoridade sobre o tema pesquisado, o que seriam aquelas páginas com conteúdo de
maior relevância sobre o tema. Além disso, há também páginas que servem de agregadores e
citam um grande número de autoridades, as quais foram denominadas de hubs.

Um dos fundamentos do algoritmo é de que as páginas identificadas como hubs citam
diversas autoridades do mesmo assunto. Assim, usando esses nós seria possível filtrar as páginas
que recebem muitas citações, mas são tratam do tema desejado.

Nas palavras de Fowler43, os casos com uma hub score elevado, seriam casos que citam
diversas decisões relevantes, e ajudam a definar quais decisões são importantes para determi-
nada questão jurídica. Estes seriam casos que teriam sido contestados em diversos pontos, ou
teriam um esforço elevado de justificação.

41 "Based on the discussion above, we give the following intuitive description of PageRank: a page has high
rank if the sum of the ranks of its backlinks is high. This covers both the case when a page has many backlinks
and when a page has a few highly ranked backlinks."Id., 1999, p.3

42 KLEINBERG, Jon M. Authoritative sources in a hyperlinked environment. Journal of the ACM (JACM),
ACM, v. 46, n. 5, p. 604–632, 1999.

43 Cf. FOWLER et al., 2007, p. 330
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Por outro lado, casos considerados como autoridades seriam aqueles que são citados por
múltiplas decisões prestigiadas. Ou seja, estes casos seriam vistos pelos juízes como possuindo
alto valor jurisprudencial. Como descrito acima, essas duas características estão relacionadas e
são dependentes uma da outra.

2.3 Análise de correlação

Para realizar se há correlação entre os dois dados analisados será testado modelos de
regressão nos dados. Tentará-se prever a partir das medidas calculadas, se há alguma relação
com a sua posição em um ranking na rede, e o fato dos casos terem sito citados em algum dos
livros.

Para isso, os valores do PageRank e HITS serão convertidos para o percentil que ele
ocupa dentre todos os nós na rede. A partir desses dados, formulará-se um modelo Logístico
para checar se há alguma relação entre os dados44. Este modelo tem como fundamento que,
caso haja uma relação entre os dados, dada a elevação de um de um dos parâmetros recebido
pelo modelo, a chance do caso ser citado, calculada com base nas observações, é maior.

Com este modelo será testada a hipótese nula de que um caso possuir scores elevado
nos algoritmos de rede utilizados não representa uma proxy adequada para substituir sua citação
em manuais.

44 A documentação para o modelo utilizado pode ser encontrada no link do pacote StatsModels
a seguir: https://bit.ly/2FpwEaI. A documentação do resultado ilustrado na tabela pode ser encon-
trado em: https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.discrete.discrete_model.LogitResults.html.
Último acesso em 11 de janeiro de 2019.

https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.discrete.discrete_model.Logit.html#statsmodels.discrete.discrete_model.Logit
https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.discrete.discrete_model.LogitResults.html


3 Descrição dos Dados

Nesta seção serão apresentados os dados encontrados, assim como o processo realizado
para seu tratamento e adaptação para o modelo testado. Em primeiro lugar, falarei sobre os da-
dos de citação de casos nos manuais. Então, abordarei os dados referentes às decisões judiciais.

Em cada manual, foram obtidas todas as citações aos casos que puderam ser identifica-
dos nos capítulos referentes a cada um dos tópicos delimitados: (i) Princípio da Moralidade; e
(ii) Desapropriação. O tópico dedicado ao princípio da moralidade era, no geral, reduzido nos
manuais, no geral estando inserido dentro do capítulo sobre princípios da administração. Ao
passo que há mais espaço dedicado ao tema de desapropriação, sobre o qual há ou um capí-
tulo, ou um grande tópico dentro do tema de intervenção na propriedade privada. Passemos aos
resultados de cada um dos temas.

Após a busca dos termos relevantes na plataforma Elastic Search contendo os dados
de informações judiciais, os grafos foram gerados utilizando o pacote NetworkX da lingua-
gem Python, e visualizados através do programa Gephi. Para coloração dos nós foi calculado a
Classe de Modularidade45 de cada processo, um algoritmo destinado a identificar comunidades
(subgrupos com forte relação entre si) em um grafo46.47.

Além de colorir os nós, para possibilitar a visualização foi aplicado um algoritmo dis-
ponível no Gephi denominado "Force Atlas 2", que altera a organização espacial da rede. O
resultado mantinha agrupado os nós que possuam conexões entre si, possibilitando a visualiza-
ção dos grupos presentes.

3.1 Princípio da Moralidade

3.1.1 Citações de Manuais

Devido ao curto espaço dedicado ao princípio da moralidade, grande parte dos autores
não citou nenhum caso ao longo do texto. 11 dos manuais analisados não citaram nenhum caso,
além disso houveram apenas 7 casos citados.

45 Para identificar as comunidades, este algoritmo procura encontrar desvios no número de conexões esoeradi se
a rede fisse gerada de forma aleatória, ou seja, sem grupos.

46 "In a randomly wired network the connection pattern between the nodes is expected to be uniform, indepen-
dent of the network’s degree distribution. Consequently these networks are not expected to display systematic
local density fluctuations that we could interpret as communities.". Conferir tópico sobre modularidade em:
BARABÁSI, Albert-László et al. Network science. [S.l.]: Cambridge university press, 2016.

47 Para uma discussão de modularidade, incluindo problemas de cálculo da função conferir: NEWMAN,
Mark EJ. Modularity and community structure in networks. Proceedings of the national academy of scien-
ces, National Acad Sciences, v. 103, n. 23, p. 8577–8582, 2006.



3.1. Princípio da Moralidade 23

Entre os processos citados, o que recebeu mais citações foi a ADI 2661, com 4 menções.
Ou seja, dentre os 6 manuais em que algum caso foi citado, a maioria citou o caso, o que
pode indicar sua relevância do ponto de vista dogmático. Do ponto de vista qualitativo, entre
outros pontos, o Supremo Tribunal Federal afirmou no caso que a adequação ao princípio da
moralidade condicionado a validade dos atos adminsitrativos. Dessa forma, faz sentido que este
caso seja muito citado visto que afirma a efetividade e relevância da norma no sistema jurídico.

A tabela abaixo mostra todos os casos citados referentes a princípio da moralidade, e o
número de vezes de cada um deles foi citado.

Caso Número de Citações
ADI 2.661 4
ADC 12 3
MS 23.780 2
RE 206.889 2
RE 579.951 2
Rcl 6.650 2
Rcl 6.702 2

Tabela 1: Casos sobre princípio da moralidade citados em manuais

Dentre estes casos, o Recurso Extraordinário 206.889 e a Reclamação 6.702 não foram
retornados como resultado na busca que originou o grafo, abordado na seção seguinte.

3.1.2 Referências em decisões judiciais

Conforme mencionado, a rede para Moralidade foi criada buscando decisões que men-
cionassem Princípio da Moralidade, ou Moralidade Administrativa. Foram encontradas 5602
decisões que continham os termos buscadas. Após o filtro de assunto, restaram 1791 processos
distintos. A rede possuí um total de 730 referências a outros processos, visualizadas através das
arestas.

Conforme o gráfico abaixo, podemos visualizar a distribuição do número de citações
recebidas pelos processos na rede (in degree), e de citações realizadas por processo (out degree) .
Para utilizar a escala logarítmica, tipicamente utilizada para demonstrar essa distribuição, foram
excluídos os casos que não recebiam nenhuma citação.

Apesar de o número máximo de citações na rede ser relativamente baixo, a distribuição
acima é próxima ao modelo descrito por Barabási48 para redes sem escalas, também chama-
das de redes de anexação preferencial. Esse nome se deve ao fato de nós, aqui processos, que
possuem mais citações possuírem uma probabilidade maior de serem citados.

48 BARABÁSI, Albert-László; ALBERT, Réka. Emergence of scaling in random networks. science, American
Association for the Advancement of Science, v. 286, n. 5439, p. 509–512, 1999.
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(a) Distribuição do número de citações recebidas por
processo

(b) Distribuição do número de citações realizadas
por processo

Esta constatação vai ao encontro de análises prévias realizadas em outras redes de cita-
ção judicial49. Thomas Smith50 , ao analisar a citação de precedentes de cerca de quatro milhões
de caso do judiciário americano, chegou a conclusão de que a redes se comporta de maneira se-
melhante às redes descritas por Barabási, conforme o trecho:

"The Web of Law is in substantial part a scale-free network, organized with
hub cases that have many citations and the vast majority of cases, which have
very few. The distribution of citation frequency approximates a power-law dis-
tribution, as is common with real scale-free networks, with truncations at either
extreme of its distribution, which is also common."

Assim, podemos observar que os dados encontrados se organizam de forma similar a
outras redes, já amplamente estudadas.

A visualização resultante da rede gerada pode ser encontrada na imagem abaixo51.

49 Cf. FOWLER et al., 2007 e Cf. SMITH, 2007, p. 55
50 SMITH, Thomas A. The web of law. San Diego L. Rev., HeinOnline, v. 44, p. 309, 2007.
51 Uma versão interativa da rede pode ser encontrado no link: https://joseluizn.github.io/grafos_tcc/#moralidade.gexf

https://joseluizn.github.io/grafos_tcc/#moralidade.gexf
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Figura 2: Grafo de processos referente a Moralidade

Como pode ser observado, os processos que não possuem ligações foram afastados dos
grupos existentes, os quais permaneceram no centro da imagem.

Para começar a entender a relação entre os 2 grupos de dados, podemos checar a locali-
zação dos casos mencionados em manuais na rede. Assim, poderemos identificar sua localiza-
ção e tentar identificar os principais grupos de processos na rede.

Observe-se que 2 dos casos citados pelos manuais não estão presentes na rede. Estes
casos foram o RE 206.889 e a Reclamação 6.702. Abaixo podemos ver uma figura centrada em
cada um dos casos citados, note que as arestas destacadas são conexões com processos fora da
imagem.
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Figura 3: ADI 2661

A ADI 2.661 foi o único processo que se encontrava em uma comunidade diferente dos
demais. Os outros 4 processos se encontravam na mesma comunidade, estando coloridos pela
mesma cor e proximamente conectados. Contudo, a comunidade a qual esta ação pertence está
próxima as da demais no grafo, apesar de não integrar o mesmo grupo, como pode ser observado
abaixo.

(a) ADC 12 (b) MS 23.780
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(a) RE 579.951 (b) Rcl 6.650

Figura 4: Demais casos citados nos manuais

Pode-se observar que todos os casos mencionados pelos manuais também presentes
no grafo, se encontram em uma mesma região. Além disso, estes casos integram apenas 2
comunidades distintas, sendo que a segunda delas é diretamente conectada e está próxima à
principal.

Com isto em mente, é possível que esta região da rede contenha os processos no qual a
decisão abordou as questões tratadas nos livros. É possível, por exemplo, que as demais regiões
contenham decisões sobre temas mais específicos. Ou ainda que mencionem o princípio e este
tenha sido usado como fundamento ao longo da decisão, mas não sendo o principal motivador
da decisão.

Um problema encontrado para os casos de moralidade foi o baixo número de casos
citados nos livros. No total foram citados 7 casos, sendo que apenas 5 deles estavam também
presentes entre os casos na rede. Por se tratar de um número extremamente reduzido de casos,
não será possível realizar uma análise utilizando o modelo proposto.

Com isso, a conclusão que pode ser retirada da análise dos dados sobre princípio da
moralidade é de que os autores citam casos referentes a um pequeno subespaço do gráfico
geral. Assim, é provável que o tópico abordado pelos autores de manuais, nos quais o assunto é
tratado de forma introdutória para ensino de um curso sobre Direito Administrativo, trata apenas
desses casos.

Uma visualização apenas dessa região, com a visualização alterada, pode ser vista
abaixo:
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Figura 5: Casos ligados àqueles citados em manuais

3.2 Desapropriação

3.2.1 Citações de Manuais

No caso de desapropriação, havia um número significativamente maior de páginas dedi-
cadas ao assunto. No geral, havia algo próximo a um capítulo sobre o tema. Foram encontrados
93 processos52 com citações nos manuais pesquisados. Entre os autores utilizados, apenas dois
deles não realizaram nenhuma citação a processos do Tribunal em seus livros.

A tabela abaixo mostra os casos mais citados de desapropriação:

52 Houve menção também a 15 Súmulas diferentes, as quais não estão incluídas nesse análise.
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Caso Número de Citações
ADI 2.332 14
ADI 2.260 8
RE 543.974 8
RE 635.336 5
ADI 4.537 4
ADI 2.213 3
ACO 2.162 2
RE 259.267 2

Tabela 2: Casos de Desapropriação mais citados pela doutrina.

O caso que recebeu mais citações foi a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, com
14 menções. Apesar de ter recebido julgamento afinal recentemente, em maio de 2018, a liminar
do processo foi apreciada pela Corte em Setembro de 2001. Neste processo a questão apreciada
tratava dos juros a serem recebidos pelo proprietário do imóvel em casos de desapropriação no
qual o valor é contestado53.

Os casos seguintes com maior número de citações foram a ADIn 2.260 e o RE 543.974,
com 8 referências. O primeiro caso trata da constitucionalidade de um prazo criado legalmente
para ajuizamento de ação referente a desapropriação indireta54. Já no Recurso Extraordinário
foi apreciada a questão da Expropriação de terras na qual ocorre cultivo de culturais ilegais de
plantas psicotrópicas.

No gráfico a seguir podemos observar a distribuição do número de citações que os casos
receberam:

Figura 6: Casos ligados àqueles citados em manuais

53 Conferir art. 15-A do Decreto-Lei 3.365, de 1941.
54 Segundo Medauar: "ocorre quando o Poder Público se apossa de um bem ou parte de um bem, sem consen-

timento do proprietário ou sem o devido processo legal, que é a desapropriação.". DIREITO administrativo
moderno, 21a edição. [S.l.: s.n.].
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Dentre os 93 processos citados, apenas 22 deles também estavam na rede de citações
geradas. Isto pode ser decorrente, além de eventuais desvios ocorridos nos processamentos dos
dados, do fato de muitos autores citaram casos antigos, inclusive anteriores a Constituição. Ape-
sar de ter havido uma redução significativa no número de casos disponíveis, os casos restantes
ainda são suficiente realizarmos a análise desejada.

3.2.2 Referências em decisões judiciais

Para gerar a rede de desapropriação, buscamos a decisões que contivessem o termo
desapropriação. A rede gerada possui 4.663 processos e 5.903 citações55.

Novamente, observando a distribuição dos graus dos nós56 o mesmo padrão se repete,
com uma distribuição dos nós em uma lei de potência. Esta rede também possui essa caracte-
rística típica de uma rede sem escalas.

(a) Distribuição do número de citações recebidas por
processo

(b) Distribuição do número de citações realizadas
por processo

Abaixo está a visualização geral dessa rede. Da mesma maneira, os processos sem co-
nexão foram organizados na periferia da rede. Além disso, houveram algumas comunidades de
tamanho significativo que não estão conectadas à parte central do grafo, em especial o grupo
em azul no lado esquerdo do grafo.

Ainda, podemos identificar também uma comunidade que apesar de conectada a parte
central, está ligada por apenas 2 arestas a essa, a partir de uma única decisão. Além disso, a
absoluta maioria dos demais nós nesse cluster estão conectados a um único nó central, o qual
se conecta ao resto da rede. Isto pode ser visto no grupo circular roxo na imagem abaixo.

55 Uma visualização esta disponível em: https://joseluizn.github.io/grafos_tcc/#desapropriacao.gexf
56 Excluídos aqueles casos em que o grau era 0 em cada gráfico.

https://joseluizn.github.io/grafos_tcc/#desapropriacao.gexf
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A seguinte figura apresenta uma visão geral da rede:

Figura 8: Grafo de processos referente a Desapropriação

Essa comunidade em roxo possui 760 nós, mais de 15% de do total de processos na rede.
Além disso, o nó central possui grau de entrada de 757, sendo 756 dessas citações de dentro
da rede57. Este caso é o RE 453.740, julgado em 2006, o qual trata de juros de mora incidente
sobre a remuneração de servidores públicos. Destaca-se também que o processo da rede citado
por este caso é a ADIn 2.332, mencionada acima e que julgou a incidência do mesmo tipo de
juros para caso de desapropriação.

Observando esses casos, é possível que apesar de permanecerem mesmo após os filtros

57 Apesar de não haver indícios, é possível que esses casos decorram de um julgamento em bloco pelo Tribunal.
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aplicados, estes casos sejam não relacionados ao assunto procurado. Abaixo está uma imagem
com foco nesta comunidade:

Figura 9: Comunidade que trata de juros sobre remuneração de servidores públicos.

Tendo em vista estas características desta comunidade, e o fato de apresentar um as-
sunto distinto do qual estamos observando, esses nós serão retirados para a análise de correla-
ção a seguir. Essa opção foi feita com base na hipótese de tratarem de um assunto distinto a
desapropriação.

Passamos então a verificar o posicionamento dos nós mencionados na doutrina no grafo.
A configuração encontrada aqui é absolutamente distinta da encontrada no outro grafo.

A seguir estão destacados na rede algum dos casos que foram mais citados na literatura,
visto que a exposição de todos os nós seria demasiadamente longa. Ao contrário do que ocorreu
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para o grafo sobre Princípio da Moralidade, nem todos os nós se concentram na mesma área do
grafo.

(a) ADIn 2.332 (b) ADIn 2.260

Figura 10: ADIs 2.2332 e 2.260

Além disso, alguns encontra-se mesmo na periferia da rede:

(a) Posição desta RE no gráfico. (b) Foco nos casos ligados a ela

Figura 11: RE 549.974

O RE 635.336 encontra-se totalmente isolado, sem conexão à nenhum outro processo,
como pode ser visto abaixo:
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Figura 12: RE 635.336, no entorno do resto do grafo.

Por fim, a ADIn 2.213 se encontra em outra seção do gráfico, conforme figura abaixo:

Figura 13: ADIn 2.213

Esse comportamento distinto dá-se possivelmente pela análise mais extensiva do tópico
nos manuais. Devido a cada autor analisar diversos tópicos dentro de desapropriação, os ca-
sos relacionados a este tópico não necessariamente estão diretamente interligados. Portanto, é
possível imaginar que casos que tratam de temas distintos, apesar de ligados a desapropriação,
estariam em comunidades diferentes na rede.
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4 Correlação entre Doutrina e Medidas de

Rede

Conforme mencionado na seção anterior, devido aos dados encontrados algumas limi-
tações precisaram ser realizadas para esta seção. Em primeiro lugar, devido ao baixo número de
observações relativas a princípio da moralidade, não será possível testar a existência de relação
entre as citações na literatura e as medidas desses casos na rede.

Ademais, uma comunidade contendo 760 processos foi retirada da rede de desapro-
priação para esta análise. Os processos nesse grupo parecem tratar de juros de mora sobre
remuneração de servidores públicos, não estando relacionados a desapropriação.

Reitera-se que entre os 3903 casos em análise, 22 deles receberam citações em manuais.

Abaixo pode verificar-se um gráfico exibindo a Correlação de Pearson entre as variáveis
coletadas.

Figura 14: Correlação entre as variáveis

Valores altos indicam que há uma relação linear entre valores mais elevados de uma
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variável e da outra. Assim, pode-se verificar que há uma relação fortíssima entre o quantil do
PageRank de um caso e o de authority, de forma que tipicamente casos que apresentam um
deles elevado também apresentam o outro.

A alta relação entre essas duas variáveis, além da alta variação no coeficiente do autho-

rity nos modelos com e sem a introdução do PageRank indicam a existência de uma alta co-
linearidade entre as variáveis. Com isso, apesar do R do modelo não ser prejudicado, pode
haver uma grande variação no coeficiente dessas variáveis. Portanto, optou-se por realizar dois
modelos distintos, um para cada uma delas associada ao valor de hub.

As tabelas abaixo indicam o resultados das regressões logísticas. O primeiro modelo
contém o quantil do authority e hub, enquanto o segundo contém o valor do PageRank em vez
do authority.

Dep. Variable: citado No. Observations: 3903
Model: Logit Df Residuals: 3900
Method: MLE Df Model: 2
Date: 21 Jan 2019 Pseudo R-squ.: 0.1165
Time: 16:34:17 Log-Likelihood: -120.03
converged: True LL-Null: -135.86

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

const -5.5445 0.307 -18.055 0.000 -6.146 -4.943
auth_score_quantile 0.2194 0.036 6.163 0.000 0.150 0.289
hub_score_quantile -0.0611 0.025 -2.400 0.016 -0.111 -0.011

Tabela 3: Resultado da regressão logística com Authority e Hub

Dep. Variable: citado No. Observations: 3903
Model: Logit Df Residuals: 3900
Method: MLE Df Model: 2
Date: Mon, 21 Jan 2019 Pseudo R-squ.: 0.1509
Time: 16:38:41 Log-Likelihood: -115.36
converged: True LL-Null: -135.86

coef std err z P>|z| [0.025 0.975]

const -5.7841 0.341 -16.976 0.000 -6.452 -5.116
page_rank_quantile 0.2629 0.038 6.847 0.000 0.188 0.338
hub_score_quantile -0.0458 0.025 -1.803 0.071 -0.096 0.004

Tabela 4: Resultado da regressão logística com PageRank e Hub

Os coeficientes indicam a relação que o aumento na variável independente possui na
probabilidade dela ser citada58.

58 Interpretando precisamente o coeficiente está relacionado ao aumento na chance de verificar-se a citação com
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Observando a coluna do valor de p, observamos que as variáveis são significativas nos
modelos, exceto o Quantil do Hub no modelo associado ao PageRank59, entretanto o valor é
bem próximo da significância.

Assim, verifica-se que os quantis do PageRank e authority possuem uma relação positiva
com a probabilidade do processo ser citado. Ou seja, todo o resto constante, um caso com maior
quantil desses valores teria maior chance de ser citado. Por outro lado, o Hub Score possui um
coeficiente negativo, com módulo consideravelmente inferior, o que significa que um aumento
nessa estatística, mantendo-se tudo mais constante, indicaria uma menor chance do caso ser
citado.

Os modelos indicam também que o PageRank produziu um modelo que se adequa me-
lhor aos dados que o authority. Isso pode ser verificado pelo Pseudo-R2 nas tabelas60. Contudo,
deve-se destacar que nenhum dos dois modelos tem ajuste alto às observações.

Ao contrário do R2 de regressões lineares este valor não está relacionado a variância dos
dados. Contudo, apresenta comportamento semelhante. Um modelo que não é capaz de prever
nada melhor quanto o modelo nulo61, terá este valor próximo a 0. Por outro lado, um modelo
que se ajuste extremamente bem aos dados terá valor do R de McFadden próximo a 1.62 Esse
valor pode ser interpretado como medindo a adequação do modelo proposto às observações.

Considerando este baixo valor do Pseudo-R2 encontrado, pode-se determinar que as
variáveis analisadas são significativas em relação a citação do caso no manual, e observou-se
uma relação não desprezível como fatores preditivos. Entretanto, o valor do R é baixo para
descartar a hipótese de que a citação doutrinária e a medida de PageRank ou derivadas do HITS
sejam medidores distintos da relevância nos casos que mencionam desapropriação no Supremo
Tribunal Federal.

o aumento daquela variável. Por exemplo, um aumento de 10 pontos no percentil do PageRank, tomando-se
as demais variáveis constantes, equivale as chances do processo ser citado serem aproximadamente 14 vezes
maiores.

e0.2629*10 = 13.86 (4.1)

59 Adotando-se o valor de 0.05 como máximo para que uma variável seja considerada significativa.
60 Representa o Pseudo R2 de McFadden’s. Esta valor tem a seguinte fórmula, onde Lmodelo significa a função

de verossimilhança do modelo encontrado, e Lnulo a função de verossimilhança do modelo sem nenhuma das

variáveis independentes: R2
McFadden = 1− log(Lmodelo)

log(Lnulo)
61 Todos os casos teriam a probabilidade de ser citados igual a proporção de casos citados no universo analisado.
62 Nesse caso, os casos citados teriam probabilidade de serem citados, de acordo com o modelo, próximas a 1.

Enquanto aqueles não citados próximo a 0.



Conclusão

Neste trabalho buscou-se criar uma rede com os precedentes do Supremo Tribunal Fe-
deral relacionados a "desapropriação"e "Princípio da Moralidade", ambos temas de Direito Ad-
ministrativo. A partir disso o objetivo era testar se havia correlação entre estatísticas de rede,
e o fato de um caso ser citado em manuais jurídicos. Com os dados encontrados foi possível
chegar a algumas conclusões.

Inicialmente, sobre as redes geradas foram observadas características típicas de redes
sem escalas, também chamadas redes de anexação preferencial. Esta configuração é compatível
com outros estudos já realizados de redes de precedentes judicais, como a da Suprema Corte
Americana e do judiciário Holandês. Este fato permite inferir características do desenvolvi-
mento da rede, em especial que quanto mais um caso é citado, maior sua chance de ser citado
novamente.

Deve-se destacar que não houveram citações suficientes nos manuais de casos relacio-
nados a Moralidade para realização do teste. Contudo, a partir de sua disposição foi possível
concluir que os manuais mencionam casos apenas de um sub-espaço da rede, a qual provavel-
mente trata de temas considerados centrais pelos autores.

Sobre o modelo proposto, encontramos que o PageRank e o Hub Score, obtido pelo
algoritmo de HITS, eram estatisticamente significativos no modelo. Entretanto, a melhora do
modelo encontrado em relação ao modelo nulo não foi considerada significativa suficiente para
afirmar que haja uma relação forte entre os dois grupos.

É possível que adicionando-se dados de outros tipos de produção acadêmica, como arti-
gos, possa-se encontrar uma relação. Contudo, tendo em visto os resultados obtidos a hipótese
de que os casos considerados centrais pela literatura jurídica e e os casos centrais para decisão
de outros casos na jurisprudência do tribunal sejam distintos. Isso poderia se dar pela valoriza-
ção de casos que tem alto impacto social, mas que tratam de questões que não chegam muitas
vezes para decisão do Tribunal, por exemplo.

Um ponto a ser ressaltado é que os dados analisados neste trabalho representam a ju-
risprudência do Tribunal em um momento específico. Assim, é possível que haja uma variação
na estrutura ao longo do tempo. Além disso, seria relevante também entender como se dá a
evolução da rede ao longo do tempo, e se este comportamento é compatível com os resultados
encontrados em outros países.
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