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Abstract. This research proposes the integration between the concept of busi-
ness process management and the formalization, verification and validation of
legal contracts to simplify and, possibly, optimize these processes. For this,
existent models and notations made for business processes management and the
possibility of customizing these models for legal contracts problems, will be stu-
died.

Resumo. Esta pesquisa propõe a integração entre o conceito de gestão de
negócios e a formalização, verificação e validação de contratos legais, para
facilitar e, possivelmente, otimizar estes processos. Para isso, serão estudados
modelos e notações já existentes para os processos de negócios, e a possibi-
lidade de customizar estes modelos e notações para o problema de contratos
legais.



1. Introdução
Neste trabalho queremos estudar a possibilidade de utilizar um conceito de gestão de
negócios, com foco na formalização de contratos para a eliminação de ambiguidades nas
cláusulas, o que poderia levar à rescisão de contrato e desentendimentos entre as partes
envolvidas. Estes problemas motivam a formalização dos contratos com embasamento
matemático, para que seja possı́vel a validação matemática e computacional.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica
Esta seção apresenta os conceitos relacionados a BPM, modelagem e notações do
BPM, contratos e algumas de suas caracterı́sticas, formalização e lógica deôntica para
representação formal de sistemas. Fornecendo um conjunto de conceitos necessários para
desenvolver a pesquisa proposta neste trabalho.

2.1. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

O Business Process Management é um conceito de gestão de negócios com foco na
otimização dos resultados por meio da melhoria dos processos de negócios, que é um
conjunto de atividades estruturadas e relacionadas que produzem um serviço ou produto
para seus clientes. Neste trabalho queremos estudar a possibilidade de utilizar esse con-
ceito na formalização de contratos.

2.1.1. BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)

Assim como o UML (Unified Modeling Language), temos o BPMN como uma das
notações mais utilizadas para representação de processos de negócios. Trata-se de uma
série de ı́cones padrões para a representação dos elementos e relações entre eles no pro-
cesso, como um diagrama ou work-flow.

A modelagem é uma etapa muito importante pois é nela que os processos são
representados e podem ser feitas alterações para otimização.

2.1.2. Elementos

Na modelagem BPMN existem quatro grupos de elementos[10]:

1. Flow Objects (Objetos de fluxo)

Objetos de fluxo representam os conceitos sendo modelados. Eles podem
ser separados em três áreas: eventos, atividades e gateways.

Eventos podem ser customizados para representar detalhes especı́ficos do
processo, como mensagens ou tempo.

Atividades descrevem o tipo de trabalho que está sendo executado em uma
determinada instancia. No BPMN existem 4 tipos de atividades: tarefas, sub-
processos, transações e chamadas.



Gateways são sı́mbolos que controlam o fluxo de sequência, separam e re-
combinam fluxos em um diagrama.

2. Connecting Objects (Objetos de conexão)

Objetos de conexão são linhas que representam as conexões no fluxo do di-
agrama. Existem três tipos diferentes de objetos de conexão: fluxos de sequência,
fluxos de mensagem e associações.

3. Swimlanes

Swimlanes, ou simplesmente Lanes, são usadas para organizar um dia-
grama no BPMN. Lanes distintas agrupam objetos facilitando a visualização de
cada aspecto do diagrama, e além disso, podem mostrar atrasos, ineficiências,
bem como, o responsável por cada tarefa do processo.

4. Artifacts

Artefatos representam informações relevantes para o modelo, mas não para
elementos individuais do processo. Existem três tipos: anotações, grupos e
objetos dedos.

Anotações permitem descrever fluxos adicionais do modelo ou notação por
quem está modelando.

Grupos organizam tarefas ou processos que são significantes.

Objetos de dados representam dados atribuı́dos ao processo, resultantes do
processo, que precisam ser coletados ou que devem ser armazenados.

2.1.3. Sı́mbolos

A BPMN possuı́ muitos sı́mbolos e notações, cada forma tem um significado especı́fico.
Abaixo estão alguns dos sı́mbolos[7] que serão utilizados no exemplo da Figura 1. [11]
na subseção de diagrama e modelagem.

Sı́mbolos de eventos:

- Simbolo de inı́cio do processo.

- Simbolo de fim do processo.

- Simbolo de fim de um passo do processo.



- Simbolo de mensagem.

- Simbolo de tempo ou data.

Sı́mbolos de Gateways:

- Simbolo de Gateway baseado em evento.

- Simbolo de Gateway que permite eventos em paralelo.

Objetos de Conexão:

- Representa a sequencia de fluxo entre os objetos.

- Representa o fluxo de mensagens no processo.

Sı́mbolos de atividades:

- Representa uma tarefa que deve ser realizada.

Pool e SwimLanes

-Pools e Lanes separam as diferentes partes do processo nos seus respectivos res-
ponsáveis.



2.1.4. DIAGRAMA E MODELAGEM

Abaixo temos um exemplo de uma modelagem simples para um pedido e entrega de pizza.
Este é um exemplo simples que demonstra a interação entre duas partes distintas, cliente
e vendedor, eles estão divididos em duas piscinas ou Pool.

Figura 1. Pizza Example[11]

O processo se inicia no cliente, pelo sı́mbolo Hungry for pizza que representa
o inicio do evento, em sequencia temos duas atividades, Select a pizza e Order a pizza
respectivamente. A atividade Order a pizza dispara uma mensagem pizza order para a
Pool Pizza vendor, que inicia o seu processo recebendo a mensagem Order received, a
tarefaOrder a pizza segue para o sı́mbolo de Gateway baseado em evento, que aguardará
até que um dos dois eventos subsequentes ocorram, ou o evento de tempo 60 minutes
caso 60 minutos se passem, enquanto isso, na Pool Pizza vendor, a Lane clerk, que
representa o atendente, segue o processo pelo sı́mbolo de atividade paralela para a lane
pizza chef , que inicia a tarefaBake the pizza, enquanto isso o atendente fica pronto para
receber uma mensagem where is my pizza?. Na lane do cliente, um dos dois eventos
podem ocorrer, ou o evento 60 minutes caso 60 minutos se passem, ou pizza received
caso receba a pizza, no primeiro caso, uma tarefa Ask for the pizza dispara uma men-
sagem para o atendente, que está pronto para responder com a tarefa Calm customer.
Após a tarefa Bake the pizza ser concluı́da, o processo segue para a Lane Delivery boy
que executa a tarefa Deliver the pizza enviando uma mensagem pizza para o cliente,
que libera o evento pizza received levando à tarefa Pay the pizza que troca mensagens
com a tarefa Receive payment, a qual após enviar sua mensagem, termina o processo
da Pool Pizza vendor, que leva para pay the pizza e em seguida para a tarefa Eat the
pizza finalizando o processo.



2.2. CONTRATOS

Um contrato pode ser definido como um conjunto de clausulas, que rege uma negociação
entre duas ou mais partes, para que estes constituam, modifiquem ou extinguam vı́nculos
jurı́dicos. Os contratos são uma forma de manifestar e garantir as vontades destas partes
sobre um determinado assunto, geralmente de natureza patrimonial.[2]

O contrato eletrônico é uma conversão de contratos convencionais, em que duas
ou mais partes possam expressar, ou não, suas declarações de vontade por meios digi-
tais.Para que o contrato eletrônico tenha sua existência e validade jurı́dica, é necessária a
observância de requisitos que cabem aos contratos em geral. Além disso, ainda há abor-
dagens que tratam da utilização de contratos eletrônicos para formalizar regras de negócio
em work-flows [9], verificação de sistemas baseados em multi-agentes [14], verificação
de arquiteturas baseadas em serviços e em nuvem [12], entre outras aplicações.

2.2.1. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

O processo de formalização pode ser entendido como a depuração técnica do vago ao pre-
ciso [1], de forma a eliminar ambiguidades e imprecisões que possam ser causadas pela
linguagem natural, mediante a representação por sı́mbolos e definindo operações a serem
executadas por artefatos formais sobre esses sı́mbolos. [4] Nos contratos a formalização
pode ser considerada como essencial, visto que é indesejável que haja ambiguidades nas
clausulas, o que poderia levar à rescisão do contrato ou desistência de negócio por uma das
partes, e para que isso não ocorra é necessário um alto grau de precisão. A utilização de
formalismos em contratos também possibilita a verificação sistemática com apoio com-
putacional. [5]

2.2.2. VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS

Algumas das técnicas mais comuns na verificação de contratos eletrônicos são[5]:

Negociação: É um cenário em que pelo menos dois indivı́duos visam alcançar
um acordo. Normalmente, cada parte inicia a negociação oferecendo a solução preferida
de seu interesse, a outra parte, caso não aceite, deve fazer contrapropostas de forma a
convergir para que ambos aceitem a solução proposta.

Detecção de Conflitos: Tem como objetivo detectar e eliminar conflitos em clau-
sulas que se contradizem [6]. Esta situação invalida um contrato, visto que podem gerar
uma violação. A verificação de conflitos deve ocorrer antes da execução do contrato e, se
for o caso, após sua negociação.

Assinatura: O problema da assinatura digital dos contratos ocorre posteriormente
a etapa de negociação e, se for o caso, detecção de conflitos. O problema pode ocorrer
caso uma das outras partes se recuse a assinar depois de ter obtido a assinatura do primeiro
indivı́duo, o que pode causar uma desvantagem indesejável para algum dos envolvidos.

Monitoramento: O monitoramento ocorre durante a execução do contrato e busca
verificar se as clausulas são respeitadas pelas partes. Um sistema de monitoramento de
contratos precisa saber quais ações os indivı́duos podem tomar e, caso alguma clausula



seja violada, o sistema deve saber quem é o responsável. O monitoramento da execução
torna o relacionamento entre as partes mais confiável, eficiente e aceitável.

2.3. LOGICA DEÔNTICA
A logica deôntica é um tipo especial de lógica modal que aborda os conceitos norma-
tivos, sistemas de normas e o raciocı́nio sobre estas normas. Os conceitos normativos
incluem deveres, possibilidades e impossibilidades, representados respectivamente, pela
obrigação, permissão e proibição de ações [16].

Operadores:

O:Obrigatório
F :Proibido
P :Permitido

Tabela de equivalências[16]:

Op ≡ F¬p ≡ ¬P¬p
O¬p ≡ Fp ≡ ¬Pp
¬O¬p ≡ ¬Fp ≡ Pp
¬Op ≡ ¬F¬p ≡ P¬p

A partir do operador O, é possı́vel qualificar atos ou proposições como obri-
gatórios e a partir do operador de obrigação e da negação lógica (¬) é possı́vel definir os
operadores de proibição (F ) e de permissão (P ):

Oα ≡ F¬α ≡ ¬P¬α

3. Objetivos
Este trabalho propõe integrar um conceito de gerenciamento de processos de negócios
com a formalização, validação e verificação de contratos, para que estas tarefas sejam
realizadas de forma mais simples.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Aprofundar os estudos das modelagens do BPM e das notações do BMPN, visando as pos-
sibilidades de aplicação do modelo em contratos e, se necessário, customizar as notações
para que se encaixem no problema.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo aprofundado sobre modelagem BPM e utilização do BPMN;
2. Aprofundar estudos sobre lógicas de representação formal de sistemas;
3. Estudar as possibilidades de aplicação do modelo BPM em contratos.
4. Propor um modelo e, se for o caso, uma notação BPM para formalização,

validação e verificação de contratos;



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov

Atividade 1 X X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Simplificar e facilitar a formalização, validação e verificação de contratos legais com a
utilização de um conceito em alto nı́vel, buscando não perder a precisão e até mesmo
proporcionar uma otimização nesses processos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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