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Contextualização:

O design serve para compreender as pessoas e a interação delas 

com as coisas. É sobre resolver problemas ...

Com várias áreas definidas de acordo com o tipo de desafio ...



Tipos de design:

Fonte:



Tipos de design:

Fonte:



A informação jurídica como problema:
É preciso entender os problemas que envolvem a relação com a informação jurídica e adaptar 

a mentalidade de trabalho.

Volume da informação e 

rapidez de desatualização

📃
Diversidade de fontes 

emissoras

📡
Proliferação de obrigações

❌

Interação constante com 

outras áreas técnicas

🔎
Público exigente e com alto 

risco em erros

💲
Necessidade de rigor e 

precisão

📌

Necessidade de Rapidez na 

transmissão

⏳

Necessidade de confiabilidade

✅



Tradição jurídica vs. Mentalidade de design:

"Data máxima vênia", permitam-me lhes apresentar as razões pela 

qual o petitório está desvestido de supedâneo jurídico para a 

cognoscência dos manejadores do átrio forense, além do que, "ab 

initio", BLÁ, BLÁ, BLÁ...



Tradição jurídica vs. Mentalidade de design:

"Data máxima vênia", permitam-me lhes apresentar as razões pela 

qual o petitório está desvestido de supedâneo jurídico para a 

cognoscência dos manejadores do átrio forense, além do que, "ab 

initio", BLÁ, BLÁ, BLÁ...

❌ ❌❌



Mentalidade de design:

Construa para 
pensar 

(processo)

Crie limites 
claros

Seja visual

Pense que tudo 
é possível e seja 

criativo

Trabalhe com times interdisciplinares

Questione tudo, 
como um 

principiante

Centre no 
usuário

Tudo é protótipo

Mas saiba bem quem ele é...



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Escreva na voz ativa

A voz ativa elimina a confusão, enquanto a voz passiva torna as frases mais longas e indiretas, 

e inverte a ordem natural e ativa das frases.

Os documentos necessários deverão ser 
apresentados à Emissora pelo Patrocinador 

A data de início deverá ser determinada pelo 
Gestor do Projeto

O Patrocinador deverá apresentar à Emissora 
os documentos necessários 

O Gestor do Projeto deverá determinar a data 
de início

Não diga Diga



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Use verbos de ação

Estas formas de escrita são difíceis de ler e tornam as frases mais longas.

dar consideração a

é aplicável a

fazer o pagamento

dar reconhecimento a

estar atento a

Não diga Diga

considerar

aplica-se a

pagar

reconhecer

atentar



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Evite exceções

Se possível, declare uma regra ou categoria diretamente, em vez de descrever essa regra ou 

categoria declarando suas exceções.

As partes do acordo, incluindo a Cedente, 
Cessionária e Anuente, com exceção das 
testemunhas, deverão reconhecer firma na 
assinatura.

O Cedente, Cessionário e Anuente deverão 
reconhecer firma na assinatura.

Não diga Diga



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Sejam diretos:

Fale diretamente com seus leitores e usando um tom imperativo. Documentos que envolvem 

regras geralmente se adaptam a esse estilo, especialmente procedimentos, instruções de 

como fazer e listas de obrigações.

As cópias deverão ser assinadas

Dever-se-á anexar o passaporte

O Participante concorda que deverão ser 
contratados os serviços da Empresa por meio 
da formalização de um contrato de prestação 
de serviços. 

Assine todas as cópias

Anexe uma cópia do seu passaporte

Os serviços da Empresa devem ser 
contratados por Contrato de prestação de 
serviços 

Não diga Diga



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Use o tempo presente

Um documento jurídico que vai perdurar durante o tempo e que tem efeito contínuo deve 

conter um direcionamento pautado no momento em que você o aplica, não a partir do 

momento em que você o redige.

A multa por dirigir sem carteira será de R$ 10,00.

Os contratos deverão conter as seguintes 
garantias abaixo descritas, isoladamente ou em 
conjunto...

A multa por dirigir sem carteira é de R$ 10,00.

Os contratos devem conter as seguintes 
garantias

Não diga Diga



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Escreva positivamente

Se você tiver a possibilidade de expressar uma ideia num texto jurídico com a mesma 

precisão, positiva ou negativamente, opte por expressá-la positivamente. Evite também o uso 

de várias palavras negativas em uma mesma frase.

Não diga Diga

O limite máximo de concentração de lastros por 
Estado não poderá ultrapassar 15% do valor total da 
emissão...

Um projeto de demonstração não será aprovado a 
menos que todos os requisitos da aplicação sejam 
atendidos.

O limite de concentração de lastros por Estado é de 15% 
do valor total da emissão

Um projeto de demonstração só será aprovado se o 
candidato atender a todos os requisitos.



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Seja consistente:

Quando possível, não use palavras diferentes para denotar as mesmas coisas. Variação pela 

variação e o uso de um sinônimo em vez de repetir o termo preciso apenas confunde o leitor.

Não diga Diga

Cada proprietário de veículo motorizado deve 
registrar seu carro com a Divisão de Automóveis do 
Departamento de Polícia Metropolitana.

A Requerente mantém contratos de comercialização 
de sementes desde a safra 2013/2014, e o último 
contrato assinado teve como objeto a colheita de 
2018/2019, posterior à coleta realizada em 2016/2017

Cada proprietário de automóvel deve registrar seu 
automóvel na Divisão de Automóveis do Departamento 
de Polícia Metropolitana.

A Requerente mantém contratos de comercialização de 
sementes desde a safra 2013/2014, e o último contrato 
assinado teve como objeto a safra de 2018/2019, 
posterior à safra de 2016/2017.



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Utilize a estrutura paralela:

Organize as frases de forma que as ideias paralelas pareçam paralelas. Isso é importante 

quando você usa uma lista.

Construção não paralela Construção paralela

As atribuições do Secretário Executivo do 
Comitê Administrativo são:

● Fazer atas de todas as reuniões; (frase)
● O Secretário Executivo responde a toda a 

correspondência; e (cláusula)
● Redação de relatórios mensais. (tópico)

As atribuições do Secretário Executivo do 
Comitê Administrativo são:

● Fazer atas de todas as reuniões;
● Responder toda a correspondência; e
● Redigir os relatórios mensais.



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Prefira palavras simples:

A escrita deve ser digna, mas não precisa ser pomposa. Isso pode ser feito com uma 

linguagem simples, direta e forte. 

Não diga Diga

Como condição precedente ao desembolso será 
necessária a adesão de XYZ...

Crucial que se abra um parêntese acerca destas  4 
primeiras laudas da exordial, pois nelas está contida a 
razão de improcedência da ação.

A condição para o desembolso é a adesão de XYZ...

É importante destacar as 4 primeiras páginas desta 
petição, onde está a razão de improcedência da ação.



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Omita palavras desnecessárias:

Não use preposições compostas e outras expressões prolixas quando o mesmo significado 

pode ser transmitido com uma ou duas palavras.

Não diga Diga

devido ao fato de

chamar a sua atenção para o fato de que

ao longo do período de

em muitos ocasiões

em algumas situações

à exemplo de

o fato de que ele não teve sucesso

a questão de saber se

por causa de

atentar para

durante ...

muitas vezes

às vezes

como...

o fracasso de...

se...



Princípios de redação clara para documentos jurídicos:

Escreva frases curtas

As frases legíveis são simples, ativas, afirmativas e declarativas.

Soluções

● Diga apenas uma coisa em cada frase.

● Divida as frases longas em duas ou três frases curtas.

● Remova todas as palavras desnecessárias. Elimine modificadores desnecessários.

● Se apenas uma ou duas condições simples devem ser atendidas antes que uma regra se aplique, declare as 

condições primeiro e depois declare a regra.

● Se duas ou mais condições complexas devem ser atendidas antes que uma regra se aplique, declare a regra 

primeiro e, em seguida, defina as condições.

● Se várias condições ou disposições subordinadas devem ser atendidas antes que uma regra se aplique, use uma 

lista.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

“Entendeu ou quer que eu desenhe?” 

Como adequar o uso das imagens corretas para explicar 

ideias...



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Expressando cronologia:

Documentos jurídicos geralmente estão centrados em 

períodos de tempo. Por exemplo: um contrato pode 

prever um período de exclusividade; prazos para 

pagamentos ou medições periódicas, etc.

Elemento visual: A combinação de linhas verticais e 

horizontais é boa para retratar estes períodos. As 

famosas linhas do tempo.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Expressando Resposta atrelada ao tempo:

Contratos podem dispor sobre um período específico 

para o exercício de uma opção, por exemplo, ou 

resposta a evento específico.

Elemento visual: Os efeitos utilizados nas linhas ou 

formatos, podem ser utilizados para destacar ações 

específicas ou prazos finais.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Expressando limites e mudanças:

Informações jurídicas podem prever limites a termos 

econômicos ou direitos específicos; ajustes de preço, 

aumentos percentuais. 

Elemento visual: OGráficos são úteis para 

representar quantias limite, principalmente para 

aqueles casos em que os limites evoluem com o 

tempo.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Expressando termos variáveis ou pacotes:

Contratos podem atrelar questões financeiras ou 

outras para a performance das partes ou outros 

fatores. Por exemplo, taxas de juros, taxas de royalties, 

mudanças no preço em um contrato de construção.

Exemplo de elemento visual: Tabelas são boas para 

capturar termos que variam conforme performance, 

período de tempo ou outros fatores.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Expressando processos:

Os contratos podem prever um cálculo, tomada de 

decisão ou outros processos. Os acordos de 

aquisição, por exemplo, podem incluir provisões de 

ganho pós-fechamento ou reconciliação financeira.

Exemplo de elemento visual: Linha, efeito de linha, 

forma e sombreamento são úteis no processo de 

captura. 



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Estrutura/Organograma/Árvore de decisão:

Vemos isso na complexidade dos termos das ações 

preferenciais. Outros exemplos incluem marcos para 

acordos de pagamento, relacionamento de plataforma 

digital, garantias de empréstimos da controladora, e 

acordos de securitização e financiamento estruturado. 

Exemplo de elemento visual: Os diagramas são úteis 

para representar a estrutura. As formas são usadas 

para identificar entidades.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Arquitetura de Políticas e informações internas

O jurídico é utilizado também em referência a como o 

negócio é documentado. Questões societárias; de 

proteção de dados, etc, consistem em vários documentos 

conectados entre si. Como encaixar tudo isso?

Exemplo de elemento visual: O diagrama é útil para 

descrever o uso de vários contratos. As formas são usadas 

para identificar documentos, e as linhas relacionamento.



Texto vs. Imagens: como conciliar?

Expressando Interação interna:

Como diferentes partes do contrato interagem umas 

com as outras. Os exemplos de nível micro são 

igualmente familiares; uma deficiência na Seção X 

pode resultar em um evento de inadimplência na 

Seção Y.

 

Exemplo de elemento visual: Linhas e setas são úteis 

para relacionamento e resultado.
15 dicas

Uso de recursos visuais em mecânicas contratuais 

https://drive.google.com/file/d/18NO88xktNWnUBe2ImPJ8EQGdhBAZt4Lo/view?usp=sharing


Muito obrigado !

Victor Scarpa de A. Maranhão

victorsamaranhao@gmail.com

victor@bitsacademy.com.br


