
As novas dinâmicas da sociedade e o uso crescente da tecnologia nas
at iv idades do dia a dia têm demandado grandes t ransformações na
forma como organizamos as inst i tu ições do universo jur íd ico.  Mas,  ao
contrár io do que se acredita,  a tecnologia não i rá acabar com o Direi to.
Pelo contrár io ,  ex iste grande demanda por prof iss ionais  qual i f icados
para esses novos problemas e o desaf io é,  justamente,  a formação para
essas novas habi l idades e competências.  Ou seja,  o que vai  mudar não é
o Direi to,  mas a forma como prestamos nossos serv iços jur íd icos.  

E é neste panorama que surgem as f iguras do Legal  Design e Visual  Law,

os quais  buscam a interação entre tecnologia e o universo jur íd ico,  por

meio da apl icação do design focado em pessoas ao mundo do direi to,

para tornar os s istemas e serv iços jur íd icos mais centrados no ser

humano,  na tentat iva de fazer com que as prát icas jur íd icas se tornem

mais modernas,  v isuais  e centradas na exper iência de seu dest inatár io.

Importante ressaltar  que o Visual  Law será a mater ia l ização deste

design centrado no usuár io,  através do redesenho de contratos,  peças e

demais documentos jur íd icos,  ut i l izando-se de conceitos de design

gráf ico,  por meio do uso de elementos v isuais  e até mesmo uma

l inguagem s imples e c lara,  a qual  denominamos como ‘ ’UX Writ ing’ ’ ,  que

nada mais é do que uma estratégia de conteúdo que engloba a escolha

das palavras ideais ,  das cores e dos formatos para melhorar a

exper iência do usuár io f inal .  

Embora à pr imeira v ista essas metodologias sugiram uma mudança

radical  da advocacia,  vale ressaltar  que a inst i tu ição do design

enquanto organização do trabalho jur íd ico v isa poss ibi l i tar  uma nova

forma de se comunicar ,  ou seja,  o Direi to em s i  não mudará;  apenas a

maneira como os serv iços jur íd icos são prestados e t ransmit idos.
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UX WRITING
L inguagem s imples é um
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https://drive.google.com/drive/folders/1YwF69qmVFlZQaXLkcOA2PiFz2hePATMT?usp=sharing


Hoje v ivemos em uma ‘ ’economia de exper iência’ ’ ,  não é apenas
entregar um produto,  seja ele um contrato,  ou uma peça jur íd ica,  mas
sim entregar ao seu cl iente uma exper iência.  Ressalto,  entregar uma
boa exper iência passa desde a percepção do que o seu cl iente precisa
(empatia) ,  até o que de fato t rará resultados ao caso concreto.  

Importante fr isar  que,  Legal  Design e Visual  Law não são s inônimos,  mas
metodologias que se complementam dentro de uma estratégia.  Se de
um lado o Legal  Design v isa t ransformar os procedimentos dentro dos
escr i tór ios ,  mudar o mindset e propor inovação nas soluções
apresentadas,  o Visual  Law é o recurso que mater ia l izará todo esse
processo e impactará,  di retamente,  na transformação da comunicação
para o usuár io f inal ,  por isto,  entender essas ferramentas é de suma
importância,  af inal  estamos falando de mudanças que vão desde a
forma de organização e gestão de um escr i tór io ou setor  jur íd ico,  até a
apl icação destas mudanças a um caso prát ico.  

Mas por que se preocupar com o design das informações? Documentos
com aspectos mais v isuais  e com os pontos mais importantes i rão lhe
auxi l iar  a compreender melhor o que está exposto,  poss ibi l i tando que se
obtenha um resultado mais efet ivo.  

É preciso entender como o dest inatár io f inal  se re lacionou com o
produto entregue. O advogado que se volta apenas para questões
processuais  e técnicas  acaba por reduzi r  a sua atenção para pessoas
envolv idas na sua atuação,  entretanto,  por vezes,  se faz necessár io uma
interação mult id iscipl inar buscando uma maior  efet iv idade para esta
f inal idade.

O design,  então,  vem para auxi l iar  nessa relação para que as
exper iências obt idas sejam posit ivas e,  a lém disso,  efet ivas.  Um
exemplo,  no que diz respeito ao ju iz ,  sabe-se que este estuda direi to,
mas a matér ia basi lar  precisa ser  expl icada de forma mais c lara,
pr incipalmente na parte técnica e de provas e é nisso que o legal
design pode contr ibui r  de maneira s ignif icat iva.

Neste sent ido,  tem-se v isto inclus ive uma movimentação do própr io
Poder Judiciár io para uso desta ferramenta.  A resolução do CNJ 347/20
já prevê que:  "sempre que poss ível ,  dever-se-á ut i l izar  recursos de
visual  law que tornem a l inguagem de todos os documentos,  dados
estat íst icos em ambiente digital ,  anál ise de dados e dos f luxos de
trabalho mais c laros,  usuais  e acess íveis ."

Ainda os Tr ibunais  de Goiás,  Bahia,  R io Grande do Sul ,  Ceará,  Dist r i to
Federal ,  Paraná,  ass im como a Just iça Federal  de São Paulo e o
Supremo Tr ibunal  Federal  estão invest indo em laboratór ios de inovações
para conduzir  pesquisas,  estudos e desenvolv imento de novas soluções.
O própr io STF inovou com o seu projeto gráf ico,  adotando recursos
audiovisuais  para faci l i tar  a compreensão dos le i tores com ícones para
acessar o v ídeo do ju lgamento ou escutar o áudio do texto em seus
informativos.
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Porém necessár io ressalvar que ass im como na área da comunicação,  o
design e a produção de qualquer peça jur íd ica exige uma técnica por
trás.  Transformar um contrato,  um regulamento ou qualquer outro
documento jur íd ico nesse novo formato não é uma tarefa s imples.  Não
basta uma agência de publ ic idade ou apenas um designer.  

No caso dos contratos,  por exemplo,  só um advogado é capaz de
entender os requis i tos legais  e os pontos mais re levantes,  quais  pontos
podem gerar problemas de não cumprimento de obr igações e como essa
comunicação com as partes pode ser  mais assert iva e ef icaz.  É esse
prof iss ional  que vai  def in i r  e descrever tudo o que deve conter em cada
uma dessas in ic iat ivas,  sempre com o olhar no dest inatár io f inal  dessas
informações.  

A ideia do uso desses elementos é tornar o conteúdo mais c laro e
didát ico e não o contrár io.  L inguagem clara e peças organizadas,  com
informações objet ivas e resumidas,  portanto,  são bem-vistas pelo
Judiciár io e esse tem s ido o grande desaf io da advocacia
contemporânea,  ‘ ’abr i r  mão do excesso de ‘ ’ jur id iquês ’ ’ ,  e da l inguagem
ainda arcaica do Direi to,  af inal  texto ef ic iente é aquele que é
compreendido na pr imeira le i tura,  seja qual  for  o usuár io daquele
documento.  

Fr isa-se,  este exercíc io não pode ser  estát ico e indiv idual ,  o ideal  é que
haja a montagem de grupo de estudo cont ínuo para que advogados
conversem entre s i  e al inhem pontos de melhor ia da informação a ser
passada. A jornada do legal  design em um escr i tór io de advocacia tem
como objet ivo melhorar a exper iência do cl iente.

O ser  humano naturalmente,  quando se depara com a necess idade de
mudanças,  tende a v isual izá- la como algo ru im ou não necessár io.
Todavia,  é inegável  que o avanço da tecnologia,  o impulso t razido pelo
própr io cenár io mundial ,  a pandemia,  acelerou a v i r tual ização dos
serv iços,  e não ser ia diferente no universo jur íd ico ,  e o emprego do
legal  design e do v isual  law, quando adequadamente empregados,  pode
gerar f rutos posit ivos ,  sendo necessár io que os advogados estejam
atentos a essa necess idade de mudança e adaptação.

 www.carmoearantes.com.br

Apoio:  Visual  Law: Como os Elementos Visuais  Podem Transformar o Direi to,  Revista
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