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Abstract. Through files received by e-mails in PDF format and that are managed by              
a CRM, users need to classify them in legal documents that contain an preliminary              
decision so that they can be analyzed by the legal sector in a timely manner, thus                
avoiding possible fines to the company. To facilitate this flow performed manually, it             
is proposed to automate this process using robot software implemented in VBS in an              
RPA environment. The steps for this development take place with the use of OCR to               
convert PDF files into text files, and then, using regular expressions to search for              
keywords in each document, aiming at the analysis of its associated contents            
possible preliminary order, in addition to analyzing their deadlines. With the results,            
they are separated into two different sets. The automation of this task in a service               
provider company resulted in the efficiency of the process, as assessed by the             
professionals responsible for these assignments. 

Resumo. Através de arquivos recebidos por e-mails no formato PDF e que são             
gerenciados por um CRM, usuários precisam classificá-los em documentos jurídicos          
que contenham decisão de liminar para que possam ser analisados pelo setor jurídico             
com tempo hábil e, assim, evitando possíveis multas à empresa. Para facilitar este             
fluxo realizado manualmente, propõe-se a automatização deste processo através de          
um software robô implementado em VBS no ambiente de um RPA. As etapas para              
este desenvolvimento se dá com o uso de OCR para conversão dos arquivos PDF em               
arquivos de textos, e em seguida, utilizando-se de expressões regulares fazer a busca             
de palavras-chave em cada documento, objetivando a análise de seus conteúdos           
associados a possíveis liminares, além de analisar seus prazos. Com os resultados,            
faz-se a separação dos mesmos em dois conjuntos distintos. A automatização desta            
tarefa em uma empresa prestadora de serviços resultou na eficiência do processo,            
conforme avaliação dos profissionais responsáveis por estas atribuições.  

1. Introdução 

Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça [CNJ 2018], 80 milhões de ações              
tramitaram no Judiciário brasileiro no ano de 2017. Já o escritório de advocacia [Amaral              



2016], aborda que mais de 80% das ações judiciais estão associadas aos custos e              
responsabilidades por pessoas jurídicas, sendo que deste percentual, 53.47% dos litígios estão            
relacionados a grandes empresas. 

 A empresa definida como estudo de caso para este trabalho, realizou um levantamento             
de gastos mensais relacionados a processos jurídicos, na qual foi possível identificar um custo              
superior a um milhão de reais com multas de processos que poderiam ser evitados atendendo               
aos prazos das decisões de liminares proferidas por juízes, mas que devido ao grande fluxo               1

de documentos recebidos, não foi possível tomar tais ações em um curto período de tempo               
para análise e classificação dos mesmos. É importante enfatizar que, todo documento recebido             
que, até então os anos que antecederam 2019, consequentemente antes da implantação desta             
proposta, diante dos inúmeros documentos analisados pela área jurídica da empresa, não havia             
o tempo hábil para tomada de decisões dentro do prazo determinado e, assim, incidindo,              
muitas vezes, em multas de até dez mil reais por dia devido o descumprimento pela empresa,                
gerando um alto custo no seu orçamento mensal.  

Diante do exposto, para que a empresa pudesse concluir a leitura e a análise destes               
documentos, eram alocados no setor jurídico vários funcionários para realizar a classificação            
dos mesmos, objetivando identificar e separar quais arquivos possuíam ou não liminar            
deferida pelo juiz. É claro que o foco principal nesta separação de documentos eram os               
pedidos de liminares, já que os mesmos eram considerados os mais críticos devido aos prazos               
para cumprimento dos pedidos. Na leitura de cada documento, diante da observação das ações              
executadas por cada funcionário, observou-se que muitas vezes ela era superficial, tendo um             
olhar mais atencioso sempre à busca de palavras-chave existentes no texto e, assim, pudessem              
classificar cada arquivo como sendo liminar ou não-liminar. 

A Figura 1 aborda o fluxo do trabalho manual para atender as demandas apresentadas              
pelo setor jurídico. De com o estudo realizado na empresa e considerando o fluxo              
apresentado, após o recebimento do documento, havia um tempo médio de dois dias para              
cumprimento de todas as etapas do atendimento. Todavia, casos mais críticos poderiam estar             
no meio de documentos recebidos e que precisavam de ações mais rápidas para que não               
pudessem ser aplicadas multas nas liminares. E aí vem o questionamento: como saber no              
meio de tantos arquivos recebidos, quais teriam que ter tal atenção redobrada e serem              
inseridos no topo da fila para análise. 

1 Liminar é uma medida tomada por ordem judicial com a finalidade de resguardar direitos antes da discussão do 
feito, ou seja, é um pedido de antecipação dos efeitos da decisão, antes do seu julgamento. Conceito da análise 
do texto através do link 
http://www.andap.org.br/fotosbd/file/SICAP%20ANDAP%20NEWS/128-11-Definicao%20de%20Medida%20L
iminar.pdf.  
 
 



  
Figura 1. Fluxo manual para análise e classificação de documentos no setor jurídico 

Diante da pergunta-problema, observou-se que todos os processos, desde o          
recebimento dos documentos, a análise dos seus conteúdos e a classificação dos mesmos             
como liminar ou não, poderiam ser automatizados através de sistemas já existentes no             
ambiente de estudo (CRM e RPA ) e associando o conhecimento prévio destes funcionários             2 3

que já trabalhavam no setor jurídico e que tinham grande nível de conhecimento técnico.  

Assim, surge a proposta deste trabalho: através de uma plataforma RPA, desenvolver            
uma aplicação para classificar documentos jurídicos no formato PDF usando o           
reconhecimento óptico de caracteres e expressões regulares. Diante deste objetivo, foram           
definidos os processos necessários para realização desta ideia central, sendo: 

● Aplicar OCR nos documentos: exportar os documentos do CRM. Em seguida na            4

plataforma RPA, especificar instruções para converter PDF para imagem. Após, aplicar           
instruções para OCR fazendo com que em cada arquivo possa executar buscas de             
palavras-chave. 

● Classificar os documentos: estudar possíveis palavras-chave com os especialistas da área           
jurídica e definir regras para gerar as expressões regulares. Em seguida, criar um script              
usando expressão regular para classificação dos documentos em dois conjuntos distintos:           
liminar e não liminar.  

● Armazenar em banco de dados: através do modelo físico já existente na empresa em              
estudo, armazenar as informações coletadas na classificação de documentos.  

Assim, para abordagem do objetivo exposto, além desta introdução, o presente           
trabalho está organizado em seis seções ordenadas, sendo: fundamentação teórica,          
metodologia, desenvolvimento, conclusão, trabalhos futuros e relação das referências         

2 Sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (Client Relation Management) se concentra na               
automação e simplificação dos processos de uma empresa, através da padronização de dados. 

3 Solução de automação de processos utilizando-se de programas que realizam ações de click e inserção de dados                  
exatamente como uma pessoa realizaria. 

4 Sigla para o inglês Optical Character Recognition, é uma tecnologia utilizada para reconhecer caracteres em                
imagens. 
 



utilizadas tanto na pesquisa sobre as metodologias adotadas quanto das ferramentas que foram             
fundamentais para o desenvolvimento, além do conhecimento técnico de outras áreas que            
embasaram a proposta. 

2. Referencial teórico 

Esta seção apresentará os principais conceitos e definições que fundamentam  os  aspectos  de 
negócios e técnicos utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

2.1. Medida Liminar 

De acordo com [Vieira 2016], a liminar é uma medida tomada por ordem judicial com a                
finalidade de resguardar direitos antes da discussão do feito, ou seja, é um pedido de               
antecipação dos efeitos da decisão, antes do seu julgamento. A medida liminar é a decisão que                
analisa um pedido urgente, também compreendida pelas chamadas tutelas que podem ser            
antecipadas ou de urgência. 

É concedida quando a demora da decisão pode causar prejuízos irreparáveis, por            
exemplo em caso de planos de saúde, tutelas normalmente são para realização de exames,              
procedimentos e compras de remédios. Quando concedido a tutela de urgência, quer dizer que              
o juiz, à primeira vista, concedeu o pedido antes de se julgar toda causa, porém a tutela                 
concedida em sede liminar não significa vitória no processo. No fim do processo a decisão de                
tutela pode ser revertida e, caso seja algo possível de se obter de forma monetária, deve ser                 
devolvida a parte que teve de cumprir a decisão. Considera-se que o prazo para cumprimento               
de liminar se dá do primeiro dia útil após a sua publicação até o dia de vencimento da mesma. 

Um documento classificado como medida liminar, de acordo com exemplos deste tipo            
de arquivo abordados por stakeholders internos da empresa em estudo, possui palavras-chave            
tais como liminar, preliminar, tutela, defiro ou indefiro. 

2.2. Especificação de requisitos 

Segundo [Sommerville 2011], os requisitos de software são frequentemente classificados          
como requisitos funcionais e requisitos não funcionais. 

O autor define requisitos funcionais como as funcionalidades de um sistema, além de             
comportamentos em determinadas situações. Já os requisitos não funcionais são abordados           
como restrições às funcionalidades, podendo estar relacionados ao uso da aplicação quanto ao             
desempenho, usabilidade, segurança, confiabilidade, manutenção e tecnologias envolvidas. 

O documento de especificação de requisitos declara oficialmente os serviços          
fornecidos pelo sistema, suas qualidades específicas e suas restrições operacionais, assim           
refletindo as necessidades dos usuários do sistema. 



2.3. Metodologias ágeis 

De acordo com [Sommerville 2011], metodologias ágeis são processos de desenvolvimento           
rápido e capazes de lidar com mudanças nos requisitos de software. Este processo tem como               
objetivo produzir rapidamente softwares utilizáveis, antes mesmo que todas as          
funcionalidades do sistema estejam prontas. Para atender tal objetivo, o software não é             
desenvolvido em apenas uma unidade, mas sim em uma série de incrementos com novas              
funcionalidades a serem adicionadas no sistema. 

A abordagem Scrum, para [Schwaber e Beedle 2001 apud Sommerville 2011], é um             
método ágil geral, focado no gerenciamento do desenvolvimento iterativo. No Scrum são            
realizadas reuniões diárias, na qual todos os membros da equipe compartilham informações,            
descrevem seu progresso desde a última reunião, os problemas encontrados e o que está              
planejado para o dia atual e o seguinte. Assim toda equipe pode compartilhar soluções para               
problemas e replanejar o trabalho a curto prazo. 

Conforme apresenta a Figura 2 e de acordo com [Schwaber e Beedle 2001 apud              
Sommerville 2011], existem três fases no Scrum, sendo: planejamento geral e projeto de             
arquitetura, ciclo dos Sprints e encerramento do projeto. 

 
Figura 2. O processo Scrum [SOMMERVILLE 2011] 

A lista numérica abaixo apresenta uma breve descrição de cada fase do processo             
Scrum [Sommerville 2011]. 

1. Planejamento geral e projeto de arquitetura: estabelecer os objetivos do projeto e            
expectativas, garantindo os recursos para sua execução. 

2. Sprints: são uma série de ciclos de desenvolvimento. Cada Sprint é uma unidade definida              
no planejamento (fase 1), na qual o trabalho a ser realizado é avaliado, os recursos para o                 
desenvolvimento são selecionados e a aplicação é implementada. Ao final de um Sprint, a              
funcionalidade é entregue aos stakeholders e, assim, inicia uma novo Sprint. Geralmente,            
cada Sprint tem o intervalo de duas a quatro semanas. No processo de avaliação do Sprint é                 
importante ter a participação do cliente para que haja uma revisão em conjunto das              
prioridades e riscos identificados, além da possibilidade de serem introduzidos novos           
requisitos ou tarefas. 



3. Finalização: esta fase indica o encerramento com a entrega final do projeto apresentando,             
além do produto, documentação, manuais do usuário e avaliação final de todo o processo. 

2.4. Sistemas de informação 

Para [Laudon e Laudon 2014], sistema de informação é um conjunto de elementos que              
interagem, coletam, processam, guardam e distribuem informações utilizadas como base          
para a tomada de decisões e o controle de uma organização. Além do suporte à tomada de                 
decisões e controle destas informações, esses sistemas também auxiliam funcionários na           
análise de  problemas,  visualização de  assuntos complexos e criação de novos produtos. 

Existem diversas empresas que operam sem o apoio de sistemas de informações,            
porém à medida que a empresa cresce e a quantidade de dados armazenados aumenta, torna-se               
necessário o acompanhamento e gerenciamento de maneira integrada e fácil para todos os             
tipos de usuários, desde os operacionais até os estratégicos. Para resolver tais questões,             
empresas começam implantar sistemas de informações com o objetivo de automatizar           
processos empresariais, visando maior controle e suporte à decisões. Um exemplo deste tipo             
de sistema são os softwares voltados para o gerenciamento de relacionamento com o cliente. 

De acordo com [Buttle 2004], um sistema de gerenciamento de relacionamento com o             
cliente (conhecido no mercado de softwares como CRM) se concentra na automação e             
simplificação dos processos de uma empresa, por exemplo de vendas e atendimento ao             
consumidor. 

Outro tipo de sistema de informação muito conhecido é o ERP, que consiste na              
interação por meio de módulos de sistemas que irão integrar os setores da empresa e, assim,                
gerenciar os processos da organização. Todavia a diferença de um CRM, é que este tem o                
propósito principal da gestão de vendas por meio de serviços e/ou produtos e da relação com                
seus clientes . 5

2.4.1. Automação Robótica de Processo (RPA - Robotic Process Automation) 

Consiste na automação de processos utilizando-se de programas, normalmente chamados de           
softwares robô. Um RPA navega na camada de visualização de sistemas, ou seja, na interface               
de usuário realizando ações de click e inserção de dados exatamente como uma pessoa              
realizaria. Esta característica permite que tarefas estruturadas e repetitivas em processos sejam            
facilmente automatizadas e, assim, otimizando processos, mitigando erros humanos e          
reduzindo custos operacionais. “Os robôs não substituem completamente a mão de obra            
humana, mas ajudam na produtividade das equipes, realizando de forma rápida e precisa as              
tarefas simples e recorrentes, permitindo que os funcionários foquem em atividades           
complexas e estratégicas.” [Stanzione 2017]. Outra característica a ser destacada é a interação             
do RPA com outros sistemas, sem que haja necessidade de integração ou customização. 

5 Característica extraída do site https://www.guiaempreendedor.com/guia/qual-diferenca-entre-erp-e-crm. 



Para execução destes chamados robôs, usam-se máquinas virtuais que simulam o           
ambiente do usuário para desempenharem tarefas automatizadas por meio de agendamentos.           
A vantagem deste tipo de ambiente é o que o robô ou outros robôs poderão trabalhar de                 
maneira virtual, não havendo a necessidade de alocar um computador físico para execução             
destas tarefas  [Silva e Barion 2018]. 

Considerando que há um roteiro claro e detalhado na implementação de um RPA, o              
tempo para configurar, testar e iniciar as automações em produção leva menos de dois meses.               
São definidas oito etapas para automatizar algum processo com RPA na empresa: 1.             
apresentar os benefícios da implementação RPA aos envolvidos; 2. criar um workshop            
objetivando conhecer os detalhes dos processos com interação dos usuários; 3. após o             
workshop, avaliar possíveis casos de uso para escolha do processo mais adequado; 4. criar              
uma prova de conceito para treinar o robô em um ambiente de teste por meio do processo                 
escolhido; 5. implantar um processo piloto sob supervisão rigorosa, avaliando possíveis           
ajustes; 6. colocar o robô em produção; 7. com a execução do robô, este poderá receber                
suporte quando observarem possíveis erros; 8. definir ajustes e re-treinamento do robô, na             
medida que a empresa ganhar maturidade com o uso do RPA nos seus processos diários . 6

No contexto do RPA, o teste tem o objetivo de observar se o robô executará               
corretamente a tarefa que foi mapeada e programada, respeitando os possíveis cenários de             
exceção e observando a possibilidade de erros que possam surgir. Tendo em vista estas              
possibilidades, é necessário que haja grande volume de massa de dados em ambiente de              
qualidade para mapeamento de todas as possíveis exceções e erros que venham a surgir na               
execução da tarefa. Estes erros gerarão estudos para buscar soluções. 

Quanto aos testes, como apresenta [Silva e Barion 2018], são processados através do             
robô junto com o usuário que executa a tarefa. “O usuário irá preparar uma massa de teste,                 
que aborde todos os casos de sucesso, erro e exceção que possam aparecer durante a execução                
da tarefa. Com esta execução, é possível avaliar o grau de efetividade do robô e, se                
necessário, realizar ajustes até que nesta etapa, após concluída, o robô atinja um grau mínimo               
aceitável de efetividade, que fora acordado entre as partes antes do desenvolvimento”. 

2.5. Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR - Optical Character Recognition) 

É um método utilizado para converter documentos, como papéis escaneados, arquivos em            
PDF e imagens capturadas com câmera digital em dados pesquisáveis e editáveis por             
computadores [PATEL et. al 2012]. 

OCR é comumente aplicado junto a outras tecnologias, tais como a inteligência            
artificial, com o objetivo de extrair informações de documentos que estão escritos à mão ou               

6 As etapas de implementação RPA é um resumo da leitura do link 
http://datascienceacademy.com.br/blog/um-guia-rapido-de-como-implementar-automacao-robotica-de-processos
-rpa/.  



que não seriam possíveis realizar alterações e buscas nos dados através de softwares de edição               
de textos. Conforme é apresentado na Figura 3, OCR pode ser utilizado para extrair textos da                
foto de uma placa de advertência, e deste modo, sistemas de informações podem utilizar o               
texto extraído para identificar a possível finalidade do alerta. Para este exemplo, foi utilizado              
OCR Google Vision, na qual detectou e extraiu os textos da imagem.  

 
Figura 3. OCR Google Vision 

2.6. Expressões Regulares 

De acordo com [Jargas 2016] uma expressão regular é um método formal de se especificar um                
padrão de texto, sendo composta por símbolos e caracteres com funções especiais, que quando              
agrupados formam uma sequência/expressão. 

A expressão criada é utilizada para encontrar um texto que possui variações            
minimamente conhecidas, sendo interpretada como uma regra que quando uma entrada de            
dados se associar (em inglês o termo usado é match) com essa regra, ou seja, obedecer                
exatamente a todas as condições, é retornado o dado que atende as mesmas, chamado de               
padrão (pattern). 

A Figura 4 explora a aplicação da expressão regular, tendo como objetivo encontrar             
em um conjunto de caracteres, datas que podem estar nos seguintes padrões 30/07/2019 ou              
01/10/93. 

  
Figura 4. Expressão Regular 

Estes são exemplos de apenas alguns metacaracteres extraídos do site [RegExr 2019],            



sendo disponibilizado na opção regEx Reference diversos outros metacaracteres que podem           
ser agregados, combinando suas funções e fazendo construções mais complexas para assim            
obter diversos padrões que nos auxiliem na extração de palavras-chave em textos. 

2.7. Ferramentas para o desenvolvimento 

Nesta seção serão detalhadas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento da proposta. 

2.7.1. Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics oferece aplicativos conectados e inteligentes que reúnem as funções de            
CRM, podendo ser conectado a ferramentas como o Outlook [Steger e Snyder 2008]. É usado               
como um meio para gerar, gerenciar e obter dados de relações entre a empresa e os clientes. 

2.7.2. Automation Anywhere 

É uma das mais reconhecidas ferramentas RPA. É um software que facilita o desenvolvimento              
de processos robóticos automatizados, possuindo tecnologias como inteligência artificial e          
aprendizado de máquina em uma única plataforma. Deste modo torna-se gerenciável e            
escalável, além de possuir um sistema de segurança que utiliza criptografia para acesso às              
credenciais utilizadas pelos robôs em operação [Automation Anywhere 2019]. 

2.7.3. Tesseract OCR 

É um software de reconhecimento óptico de caracteres, sendo de código aberto. Usa-se para              
detecção de texto em imagens, convertendo a saída em uma única coluna através de arquivo               
TXT. O Automation Anywhere permite configurar plugins, na qual o Tesseract OCR já vem              
instalado com o produto e, assim, estando disponível para uso [Automation Anywhere 2019].  
2.7.4. RegExp 

É um construtor de objeto para expressão regular. Pode ser usado com várias linguagens, na               
qual neste trabalho será implementado com o uso da linguagem VBScript. Através da sua              
ferramenta, o Automation Anywhere também traz esta biblioteca, possibilitando a construção           
de expressões regulares [Automation Anywhere 2019].  
2.7.5. Visual Basic Script 

Comumente chamado de VBScript ou apenas VBS, é uma linguagem de script criada sobre a               
linguagem de programação Visual Basic, sendo desenvolvida pela empresa Microsoft. Permite           
o uso de funções avançadas do Sistema Operacional, como manipulação de arquivos e             
registros do Windows [Tutorials Point 2020]. Sendo uma linguagem de script, pode ser             
utilizada para automatizar em tempo de execução tarefas realizadas antes manualmente por            
humanos no sistema. A partir da versão 5.5 do VBScript, permite-se o uso do objeto RegExp                
para efetuar verificações/validações de expressões regulares [Goyvaerts 2019]. 



 
2.7.6. SQL Server 

Segundo [Date 2004], um banco de dados pode ser definido como um sistema baseado em               
computador, cujo objetivo global é registrar e manter informações, permitindo com que            
usuários possam buscar e atualizar informações. Um dos bancos de dados mais usados é o               
modelo relacional, na qual estas ações de manipulação de dados podem ser executadas por              
meio de instruções na linguagem SQL (Structured Query Language). O SQL Server é um              
exemplo de Sistema Gerenciador de Banco de Dados da empresa Microsoft. 

3. Metodologia 

Como abordado na seção 1, a proposta deste trabalho é um estudo de caso e terá como                 
pesquisa de campo uma empresa prestadora de serviços na cidade de Campinas. 

A base do trabalho partiu de uma pesquisa aplicada, considerando um estudo sobre             
ação do tipo liminar, além de uma análise técnica quanto a aplicação de reconhecimento              
óptico de caracteres e expressões regulares usando a linguagem VBScript. 

Para explorar o fluxo de cada processo que compõe o trabalho, apresenta-se na seção              
4, um diagrama que poderá ser comparado com a rotina destas ações antes e depois da                
proposta. 

Quanto à gestão e planejamento do software foi utilizada a metodologia ágil. Foram             
definidos cinco Sprints, sendo cada um com duração de dez dias. 

Foram definidos os seguintes passos para desenvolvimento e conclusão do objetivo           
geral apresentado: 

● Através de um SGBD já implantado na empresa, criar novas tabelas para armazenamento             
das ações e resultados gerados através do robô implementado. 

● Definir um padrão para download dos arquivos PDF dos e-mails recebidos pela área             
jurídica através do CRM Microsoft Dynamics, parametrizando para armazenamento dos          
arquivos a lógica de algoritmo FIFO (First In, First Out). 

● Utilizar tecnologias de reconhecimento óptico de caracteres e expressões regulares, sendo           
implementadas através da ferramenta Automation Anywhere, software de RPA usado pela           
empresa. 

● Parametrizar e implementar na Automation Anywhere o uso da ferramenta Tesseract OCR            
para conversão dos arquivos PDF para imagem. 

● Parametrizar e implementar na Automation Anywhere o uso da ferramenta RegExp para            
aplicar a busca em cada arquivo que houve a conversão, por meio de expressões              



regulares. Implementar testes e log. As palavras-chave para busca nos arquivos foram            
definidas pelos stakeholders e, assim, houvesse a implementação desta etapa. 

4. Desenvolvimento 

Esta seção apresentará a solução técnica, sendo subdividida em subseções, na qual a Figura 5               
apresenta cada um dos ciclos através dos Sprints que serão abordados, enfatizando os ciclos              
associados ao desenvolvimento. 

  
Figura 5. Backlog da proposta 

Já a Figura 6 aborda todos os fluxos do desenvolvimento até a execução do robô. Ela                
pode ser comparada com a Figura 1, já que esta apresenta cada etapa através da interação                
manual pelo usuário. 

 
Figura 6. Fluxo automatizado para análise e classificação de documentos no setor jurídico 

4.1. Definir as tabelas para armazenamento das ações e resultados gerados com a             
execução do software robô. 

Foi utilizado o banco de dados relacional já existente na empresa para armazenar as              
informações dos processos realizados pelo robô, permitindo gerar indicadores de eficiência e            
efetividade, além de poder identificar os documentos classificados e realizar análises, se            
necessárias, por meio do próprio sistema CRM já implantado na empresa. 

A Figura 7 apresenta o modelo físico denominado banco de monitoramento e, em             



seguida, há uma exploração das principais colunas das tabelas. 

  
Figura 7. Modelo relacional do banco de monitoramento 

● Tabela Processos: armazena informações referente aos robôs desenvolvidos para diversos          
processos. As principais colunas são: - Management_ID: código utilizado para identificar           
a área de negócio ao qual foi desenvolvido, por exemplo, financeiro, RH ou jurídico; -               
Process_Time: valor em segundos do tempo utilizado para se realizar manualmente o            
processo. Este é um campo utilizado principalmente para calcular o tempo economizado            
pela área de negócio com a automação do processo podendo, assim, gerar relatórios             
estratégicos através de outros sistemas relacionados com a mesma base de dados. 

● Tabela MonitorInit: armazena os dados do início de execução do robô. As principais             
colunas são: - Monitor_ID: código único gerado para identificar a execução iniciada; -             
Bot_ID: código que identifica o robô na tabela Processos, afinal a empresa possui vários              
robôs com diferentes atividades em plena execução; - Computer_Name: código que           
identifica a máquina virtual que o robô está sendo executado. 

● Tabela MonitorCycleInit: armazena os detalhes de início de cada ciclo realizado em uma             
execução (um ciclo envolve todos os fluxos que são apresentados na Figura 8, afinal são os                
passos para se analisar cada documento que se encontra na fila). As principais colunas são:               
- Monitor_ID: código utilizado para identificar a execução; - Cycle_ID: código único            
gerado para identificar o ciclo iniciado; - Cycle_Identifier: campo utilizado para informar            
uma característica que permite encontrar o objeto processado. 

● Tabela MonitorCycleFinish: armazena os dados de finalização de um ciclo, tendo como            
principais colunas: - Cycle_ID: código utilizado para identificar o ciclo a ser terminado; -              
Cycle_Description: campo utilizado para informar brevemente o resultado final do ciclo; -            
Cycle_Status: status final do ciclo, aceitando apenas 0, 1 e 2, representando            
respectivamente, sucesso, exceção e outros. 

● Tabela MonitorLogout: armazena os dados de finalização de uma execução, tendo como            
principais colunas: - Monitor_ID: código utilizado para identificar a execução a ser            
terminada; - Status_Finish: campo para especificar o status final de execução, por exemplo             



se finalizou com sucesso ou houve algum erro de sistema durante o processo.  

Para facilitar a inserção dos dados nas tabelas de monitoramento, conforme descrição            
das mesmas na Figura 7, existem as seguintes tarefas que inserem grande parte dos dados               7

sem a necessidade de serem informados pelo RPA, utilizando-se variáveis de ambiente como             
Machine e AATaskName: tarefa Monitor 1 (responsável por inserir dados na tabela            
MonitorInit, possui instruções para obter dados como Computer_Name, Task_Name e          
Data_Exec automaticamente, retornando o valor Monitor_ID); tarefa Monitor 2 (insere dados           
na tabela MonitorLogout); tarefa Monitor 3 (insere dados na tabela MonitorCycleInit,           
retornando o valor Cycle_ID); tarefa Monitor 4 (insere dados na tabela MonitorCycleFinish). 

4.2. Padronização para download dos arquivos PDF quanto aos e-mails recebidos pela            
área jurídica através do CRM 

Antes da automatização, todas as filiais associadas a empresa definida como estudo de caso,              
recebiam os documentos pelas mãos dos oficiais de justiça, na qual os escaneavam e os               
enviavam por e-mails em arquivos no formato PDF ou quando os recebiam já nos seus               
endereços eletrônicos, encaminhavam-os à sede para análise dos mesmos. 

Neste Sprint foi definida a tarefa para melhorar a organização dos arquivos através da              
automatização, objetivando o recebimento dos anexos dos e-mails. Assim, foi definido o uso             
do CRM Microsoft Dynamics como modo de armazenamento e direcionamento dos           
documentos. 

Diante desta padronização no CRM, a Figura 8 apresenta os passos de processamento             
do robô. Ao iniciar, o primeiro passo realizado é chamar a tarefa de monitoramento 1,               
passando como parâmetro apenas o nome do robô e recebendo como retorno o número do               
campo Monitor_ID. 

 
Figura 8. Fluxo de execução 

Toda navegação no CRM é realizada pelo comando Object Cloning da plataforma            
RPA (Figura 9), na qual permite capturar objetos de uma aplicação ou navegador. Cada objeto               
possui ações específicas, podendo realizar clicks, obter e alterar atributos como textos,            

7 Enfatiza-se que tarefa é cada função criada na ferramenta RPA que podem receber parâmetros para realizar                 
atividades específicas. 



arrastar, entre outros eventos. 

Também há possibilidade de realizar ações informando as coordenadas de um objeto            
na tela ou através do reconhecimento de imagens informando o objeto. A Figura 9 é um                
exemplo de tela do RPA para definição das ações/eventos apresentados. Estes parâmetros são             
fundamentais para que o robô possa executar as tarefas propostas para ele. Enfatiza-se que as               
configurações do Object Cloning é de responsabilidade da área de desenvolvimento do            
software robô. 

 
Figura 9. Tela Automation Anywhere da instrução Object Cloning 

Após este procedimento, o próximo passo é Obter Documento. Através do CRM há             
uma opção para listagem geral de todos arquivos, independente se estão concluídos na             
classificação como documentos judiciais. Sendo assim, foi criada uma parametrização no           
sistema para que pudesse ser apresentada uma visão mais específica para futura execução do              
software robô, considerando os valores da coluna “Razão do Status” (em destaque na Figura              
10) apenas como “Pendente” ou “Em Análise”, fazendo com que a execução do mesmo              
pudesse ser mais eficiente. Esta restrição se tornou uma regra de negócio para possibilitar a               
inclusão de documentos na fila que realmente deveriam ser passados pela análise do robô e,               
consequentemente, melhorar o seu comportamento. 

Enfatiza-se que a sequência de itens para classificação dos documentos como liminar            
ou não-liminar, segue a ordem “primeiro a entrar, primeiro a sair”. Esta tarefa de identificação               
do item a ser processado poderia ser realizada obtendo o primeiro item da fila, porém como                
foi definido no processo, os itens continuariam em análise mesmo após a definição da fila,               
sendo assim continuando na visão para o robô no CRM. Assim para resolver um problema               
encontrado na obtenção do código de solicitação no CRM pela ferramenta RPA (ação que será               
executada pelo robô proposto e apresentado na subseção 4.3), foi decidido armazenar o último              
código de solicitação que já foi executado pelo robô e, assim, evitando uma busca              
desnecessária em outras páginas. A Figura 10 apresenta um exemplo de tela com esta              
especificidade através do CRM. 



 
Figura 10. Tela CRM com apresentação da gestão de documentos judiciais 

Com o código de solicitação sendo sequencial, isso permite que a busca seja realizada              
pelo último código armazenado validando se este está entre o primeiro e o último código               
listado no CRM. Neste momento é iniciado o processo item por item através de um loop                
implementado para capturar cada arquivo armazenado no CRM. Ao acessar o item é             
executada a tarefa de monitoramento 3 informando como Cycle_Identifier (dado a ser inserido             
na tabela Tabela MonitorCycleInit) o código de solicitação, para que seja mais eficiente a              
busca na base de dados, quanto ao arquivo que passará pela análise do robô. 

4.3. Implementação do processo de classificação de documentos PDF após a execução do             
fluxo ObterDocumentos 

Considerando a parametrização quanto ao destino dos arquivos que serão validados pelo            
software robô (Figura 9), para o próximo passo denominado Classificar, foi utilizada a função              
Extract Text, sendo uma ferramenta disponibilizada pelo Automation Anywhere, capaz de           
extrair textos de PDF. Todavia, com a execução da mesma, observou-se que através dela não               
era possível obter o texto de PDFs criptografados ou escaneados, retornando apenas            
caracteres aleatórios. 

Diante do exposto e conforme apresenta a Figura 11, para validar o texto extraído e               
identificar os casos de PDF criptografados, alguns caracteres como “¥,§ e æ” são localizados              
no texto através de um script VBS que, se encontrados, a extração do texto é realizada da                 
seguinte forma: 1. Cada página do PDF é transformada em uma imagem através do comando               
PDF Integration: Convert to Image, na plataforma RPA (Figura 11 - 1); 2. Para cada imagem                
gerada, é aplicado OCR (Figura 11 - 2) e o texto adicionado a um arquivo de texto (Figura 11                   
- 3). Após a conversão e armazenamento do arquivo, é chamado o script para executar o                



processo de classificação (Figura 11 - 4). 

  
Figura 11. Trecho do RPA para converter PDF para TXT e aplicar a função OCR 

4.3.1. Script para classificação de documentos após conversão de arquivo e extração de             
texto 

A classificação é realizada através de um script VBS, na qual recebe como parâmetro o               
caminho do arquivo de texto gerado no passo anterior (Figura 11 - 4). 

O script utiliza três arquivos de textos onde estão definidos os padrões para             
classificação de documentos através de expressões regulares, sendo: com liminar (Figura 12) ,             
sem liminar (Figura 13) e prazos (Figura 14). As próximas imagens apresentam o conteúdo              
destes arquivos que serão usados para que a função Regexp possa ser executada através do               
software robô. 

 
Figura 12. Expressões regulares para documentos com liminar 



 

 
Figura 13. Expressões regulares para documentos sem liminar 

 

 
Figura 14. Expressões regulares para identificação de prazos 

As Figuras 15, 16, 17, 18 e 19 apresentam o script criado para a busca das expressões                 
regulares através dos documentos que foram convertidos para TXT. Os próximos parágrafos            
farão uma abordagem das figuras citadas. 

A Figura 15 (linhas do código entre 45 e 50) aborda a parte do script responsável em                 
buscar o arquivo texto para dar início ao processo de classificação. A linha 45 do código                
demonstra o uso do objeto RegExp, onde é definido que o padrão a ser procurado é                
“(liminar|tutela)”, referindo-se à busca pelas palavras liminar ou tutela no arquivo de texto. Já              
a linha 48 utiliza o objeto FileSystemObject (fso) do VBS para obter acesso ao sistema de                
arquivos do computador e assim realizar a leitura de um arquivo de texto através do método                
OpenTextFile. 

 
Figura 15. Trecho do script VBS para validação do arquivo a ser classificado 

Já a Figura 16 apresenta a próxima parte do script (linhas do código entre 56 a 62),                 
responsável pela leitura dos arquivos de texto que contêm as expressões regulares e a              
separação das linhas em uma matriz. Após, a função RegexMatches receberá estes valores             
como parâmetros. 

 
Figura 16. Trecho do script VBS para leitura dos arquivos que contêm as regras para aplicação 

das expressões regulares 



Quanto à Figura 17, ela apresenta a terceira parte do script, ou seja, a execução da                
função RegexMatches responsável por aplicar as regras recebidas dos arquivos com           
expressões regulares (Figuras 12, 13 e 14). Esta função é chamada nas linhas 58 e 62 do                 
código exposto na Figura 16. 

A função é responsável por receber um texto e uma matriz com as regras (expressões               
regulares) e retornar a quantidade de matches totais e os trechos que atendem as regras. Para                
armazenar tais informações, é criada uma matriz inicialmente vazia (Figura 17 - linha 146) e               
através de um loop por cada regra recebida (Figura 17 - linha 149) é executado o objeto                 
Regexp, armazenando a quantidade de matches (Figura 17 - linha 153 a 156). 

Nem todas as regras recebidas são executadas, é realizada uma validação se a regra é               
diferente de vazio (Figura 17 - linha 152). Como pode ser observado na Figura 12, as                
expressões podem estar separadas em blocos nos arquivos de texto com o objetivo de              
melhorar a identificação das regras e realização de futuras manutenções.  

Como não é possível determinar o tamanho exato da matriz para armazenar cada             
match, é utilizada a instrução Redim Preserve para adicionar mais uma posição no final da               
mesma. Em seguida é adicionado o match à matriz (Figura 17 - linha 158 a 161). 

 
Figura 17. Trecho do script VBS para execução da função RegexMatches 

Para os resultados oriundos da função para as regras com liminar (Figura 16 - linha               
58), caso alguma regra seja atendida, é executada a função Prazos (Figura 18), utilizando              
como parâmetro os trechos encontrados referente a liminar deferida e as regras do arquivo de               
prazos (Figura 14) para que possam ser identificados. 



Considerando que foi encontrado liminar no documento e conforme a linha 96 do             
código apresentado na Figura 18, são obtidos 500 (quinhentos) caracteres após o trecho e              
executadas as regras definidas no arquivo que há as expressões regulares para prazos (Figura              
14). Para cada regra atendida, buscam-se os números no trecho utilizando a expressão regular              
\d{1,2} e validado se estes são iguais aos já encontrados no texto. Caso os números não sejam                 
encontrados, busca-se o termo “imediat” no texto (Figura 18, linha 129), podendo se referir às               
palavras “imediato” ou “imediatamente”. Sendo uma destas palavras localizadas, define-se 0           
para o prazo, afinal conclui-se um documento que deve ser analisado com urgência, pois não               
há prazo. 

 
Figura 18. Trecho do script VBS para aplicar as regras definidas para prazo de liminar 

Quanto aos resultados da análise das expressões e possíveis prazos, a Figura 19 aborda              
o trecho do código responsável por tal saída. 

 
Figura 19. Trecho do script VBS para determinar o retorno 



Considerando a rotina implementada, a seguir são demonstrados possíveis retornos do           
script para a plataforma RPA, sendo esta saída composta por uma linha com três campos               
separados por ponto e vírgula. Possíveis valores que poderão ser gerados para cada campo: 

● Coluna 1 - Status: poderá receber os valores 0 (Exceção), 1 (Com Liminar) ou 2 (Sem                
Liminar); 

● Coluna 2 - Prazo: sendo um número inteiro indicando as horas ou Nulo (Não              
encontrado); 

● Coluna 3 - Descrição: trecho das expressões atendidas ou descrição da exceção. 

A partir desta abordagem, abaixo cinco exemplos de saída: 

● Exemplo 1 - casos de documentos não relacionados à decisão liminar: 0;;Palavra tutela ou              
liminar não encontrado 

● Exemplo 2 - casos de documentos relacionados a liminar, mas nenhuma regra é atendida:              
0;;Não atende regras 

● Exemplo 3 - casos onde regras com liminar e sem liminar são atendidas: 0;;Encontrou os               
dois:Concedida a liminar|Indefiro a tutela 

● Exemplo 4 - casos onde apenas regras com liminar são atendidas: 1;48;Concedo a tutela 

● Exemplo 5 - casos onde apenas regras sem liminar são atendidas: 2;;Indefiro a Liminar 

4.4. Salvar os resultados obtidos no fluxo na base de dados 

O último passo antes da conclusão de todo o ciclo, é armazenar os resultados na base de                 
dados.  

Executa-se a tarefa de monitoramento 4 (fechar o ciclo) informando no campo            
Cycle_Description (tabela MonitorCycleFinish) o retorno do script, conforme os exemplos          
apresentados. Deste modo podem ser extraídos relatórios da base de dados de monitoramento,             
a fim de analisar as classificações realizadas. 

A descrição retornada pelo script também é escrita no campo “Análise” no CRM.             
Assim, a classificação pode ser validada pelos usuários, podendo apontar erros e melhorias. 

Outra regra de negócio definida com o retorno do script de classificação, é a troca do                
status de “Pendente” para “Em análise”. Esta mudança é definida pelo objeto Object Cloning,              
conforme apresentado na Figura 9. 

O código de solicitação é armazenado para identificar o último item processado que,             
conforme já apresentado no início desta seção, será utilizado para evitar buscas desnecessárias             



no CRM. 

Os logs de execução podem ser acessados em uma ferramenta da plataforma RPA             
responsável por gerenciar as execuções dos robôs, o qual possui diversas informações, como             
por exemplo, quais instruções obtiveram erro durante o processo, além do status de             
finalização da execução. Um novo log é iniciado sempre que robô entra em execução. 

5. Conclusões 

A automação foi concluída e implantada na empresa considerando os requisitos funcionais            
definidos no projeto. 

Foram realizados testes unitários durante o desenvolvimento dos Sprints e durante o            
processo de operação controlada. Os resultados obtidos foram analisados e validados junto à             
área jurídica. Todavia, como haviam vários robôs sendo executados na empresa por meio de              
máquinas virtuais, foram definidos agendamentos de modo a não impactar outras execuções e             
atender a demanda de arquivos. Esta foi uma regra de negócio definida no levantamento dos               
requisitos. Os testes foram satisfatórios, todavia, muitas vezes, com demora na execução do             
robô, devido a busca de arquivos na fila de documentos pelo CRM. 

Para desenvolvimento deste trabalho e até mesmo destacando as competências e           
habilidades adquiridas no decorrer do Curso Superior de Tecnologia em Análise e            
Desenvolvimento de Sistemas, houve aplicação de conceitos associados às disciplinas de           
Algoritmos e Linguagem de Programação, Banco de Dados, além da Engenharia de Software,             
Metodologia de Pesquisa e Projeto de Sistemas para planejamento e desenvolvimento           
teórico-técnico. Outros conhecimentos necessários para o desenvolvimento do trabalho foram          
agregados através de pesquisa bibliográfica e estudo técnico por meio das ferramentas            
apresentadas. 

6. Trabalhos futuros 

Como futuras inserções/atualizações de tarefas na proposta, poderá ser adicionado ao RPA o             
tratamento de arquivos de diferentes extensões e não apenas PDF, conforme apresentado            
neste documento. 

Outra tarefa para estudo é o trabalho contínuo de acompanhamento e criação de novas              
regras para definirem as expressões regulares com a execução do robô. Isso diminuirá cada              
vez mais a atuação humana no processo. 

Quanto ao CRM, fundamenta-se um estudo para criação de uma fila de entrada de              
documentos para que diminua a mesma na leitura e, assim, execução do robô. Até a proposta                
e implantação, todos os arquivos eram inseridos na fila, sejam os documentos que estavam              
com status em análise e até mesmo os novos, fazendo com que o robô ficasse mais lento em                  
toda a sua operação. 



E como última proposta futura, caso seja retornado pelo script que o documento             
analisado pelo robô é uma liminar e há prazo, que possa ser realizado um cálculo que                
apresente o total de dias para cumprimento de cada liminar. Isso facilitará em um simples               
relatório que pode ser apresentado pelo próprio CRM, mas sendo calculado pelo robô. Assim              
a empresa terá informações das liminares e o tempo que a empresa tem para cumprir com                
êxito os seus prazos e, consequentemente, evitando possíveis multas. 
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