
Simplificação e (re)design de instrumentos técnicos e 
jurídicos públicos: pelo direito de entender

PRÁTICA



ÍRIS
Laboratório de Inovação e Dados 
do Governo do Ceará



O ÍRIS tem como propósito 
promover a Cultura de Inovação 
no Governo do Ceará para 
acelerar a Transformação Digital 
centrada no humano e impactar 
positivamente o cidadão e o 
ambiente público.



http://www.youtube.com/watch?v=D2-82O7SUKc


Nós acreditamos que 
transformação digital é 
gente.
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LINGUAGEM 
COMPLEXA

Linguagem técnica e jurídica 
aplicada às informações públicas 
(direitos e deveres).



"As regras [do juridiquês e do burocratês] 
têm que ser aprendidas artificial e 
conscientemente. 

São, portanto, linguagens para uso e aplicação 
nos seus contextos específicos, e a que poucas 
pessoas têm acesso. Trata-se de uma instância 
muito específica do processo de letramento."

Profa. Maria Inez Matoso Silveira.  Artigo: "O burocratês: 
análise à luz de uma gramática retórica" (2019).





De jurista  para  jurista.

De jurista                       para                       leigo.



O Direito é para todes.



Programa de Inovação Jurídica
Por uma nova cultura de linguagem no Direito.



DIREITO VISUAL

Design Gráfico e 
Linguagem Simples 

aplicadas ao Direito para 
entregar informações 

jurídicas de forma 
empática e centradas no 

cidadão.

ABORDAGEM + TÉCNICAS

DESIGN

Conceitos, técnicas e 
processos para pensar, 

criar e desenvolver 
comunicações jurídicas 

visuais.

LINGUAGEM 
SIMPLES

Técnica para planejar e 
produzir uma 

comunicação concisa, 
clara, empática e 

adequada ao propósito 
do documento e ao 

público-alvo.



ENGAJAR

Promover a adesão e 
o engajamento da 
gestão pública via 
redes (nacional e 
locais). 

FACILITAR

Transformação de 
documentos: 
simplificar 
comunicações 
técnicas e jurídicas da 
administração 
pública. 

PILARES DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO JURÍDICA

FORMAR

Cultivar uma 
mentalidade reflexiva e 
aberta às mudanças.
Ensinar aos(às) 
servidores(as) diretrizes 
de linguagem e design 
para simplificar 
conteúdos jurídicos em 
suas organizações. 



22 
documentos

(mentorados/
simplificados em 

Direito Visual)

29 
cooperações

(oficinas, eventos e aplicações de 
Direito Visual)

10
Acordos de 
Cooperação

Técnica 

5
acordos em

Direito Visual

ATÉ JUNHO DE 2022…

Fonte: ÍRIS.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18NQ977zjqz09Kl0ZQibpWKEWV0fyNLgDY0erhBrkyVc/edit#gid=284267401


Parcerias e Acordos de 
Cooperação Técnica

Prefeitura de Fortaleza

Procuradoria Geral do Estado do Ceará

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Tribunal de Justiça do Ceará

Justiça Federal (Seção Judiciária do Ceará)



Parcerias e Acordos de 
Cooperação Técnica



Uma nova 
cultura de 

linguagem no 
Direito começa 
nos Acordos de 
Cooperação…



ÍRIS + PREFEITURA DE FORTALEZA/IPLANFOR
Acordo de Cooperação Técnica



Primeiro 
documento 
jurídico 
brasileiro 
assinado em 
Direito Visual 
por um 
governador e 
um prefeito. 





Primeiro 
documento 
publicado via 
QR CODE em 
DOE no Brasil.



EDITAL PAINÉIS 
ARTÍSTICOS NAS ESCOLAS

Projeto



Antes Depois



Antes Depois



Inovações



“O Edital foi realizado em Linguagem Simples, para superar as 
dificuldades de leitura de documentos desse tipo. 

Ele atende tanto aos critérios de empatia, direito visual e foco no 
cidadão como atende ao compromisso que firmamos junto a 
Unesco de promover a cultura do Design." 

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza 

Fonte: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-seleciona-obras-para-instalacao-de-40-paineis-artisticos-em-escolas-publicas-da-capita l

https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-seleciona-obras-para-instalacao-de-40-paineis-artisticos-em-escolas-publicas-da-capita


Acordo de Cooperação Técnica

ÍRIS + PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

: 



Encontros de 
sensibilização, 
oficinas de 
capacitação em 
Direito Visual e 
Linguagem Simples, 
mentorias para 
simplificação de 
documentos.



Manual de Condutas 
Proibidas pela 
Legislação Eleitoral | 
PGE-SP.

Ano: 2022.



Acordo de Cooperação Técnica

ÍRIS + PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL





AVISO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA
Projeto



Aviso de Inscrição de 
Débitos na Dívida 
Ativa da União, da 
Procuradoria Geral 
da Fazenda 
Nacional.



Aviso de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa | Íris Na Mídia | 2022
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/05/carta-de-cobranca-para-contribuintes-na-divida-ativa-vai-reduzir-juridiques.shtml?pwgt=k92ld29vh5cvss0fngvrvlrp69eca7iz1trlf7kmfs3ak9aa&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwagift
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/05/carta-de-cobranca-para-contribuintes-na-divida-ativa-vai-reduzir-juridiques.shtml?pwgt=k92ld29vh5cvss0fngvrvlrp69eca7iz1trlf7kmfs3ak9aa&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwagift


Acordo de Cooperação Técnica

ÍRIS +  JUSTIÇA FEDERAL (SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ) 

: 







MANDADO CIDADÃO
Projeto

Mandado de Citação e Pagamento
Mandado Criminal





“Buscamos redesenhar a comunicação processual, tornando-a 
mais acessível ao cidadão e, de alguma maneira, mais empática. 

Essa é uma experiência que começa pequena, inclusive dentro da 
lógica da inovação, e vai ser testada, aprimorada, mas tem ambição 
de se tornar uma referência para toda a região”

Leonardo Resende, juiz federal e coordenador do InovaJus 



Acordo de Cooperação Técnica

ÍRIS + TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ 





JUÍZO 100% DIGITAL
Projeto







“O trabalho até aqui consistiu em revisar e simplificar os documentos utilizados 
nas intimações para audiências de conciliação desses juizados. 

Eles tinham um texto muito carregado do chamado ‘juridiquês’, sendo que é 
direcionado à população. Há pessoas que recebem esses comunicados em casa e 
precisam traduzir o que está escrito. E, normalmente, o brasileiro já tem muita 
dificuldade na compreensão de textos simples. A reação natural dessa pessoa é 
buscar um advogado”

Welkey Costa, coordenador do Laboratório de Inovação do Poder Judiciário

Fonte: https://www.tjce.jus.br/noticias/presidente-do-tjce-assina-acordo-de-cooperacao-tecnica-interpoderes-direito-visual-e-linguagem-simples-sao-destaque/



CHANCELA DA CONSULTORIA JURÍDICA 
(CONJUR)

Para que não fosse meramente um parecer 
favorável, foi produzido um novo modelo de 
Parecer, fazendo uso das mesmas técnicas de 
que trata o Acordo de Cooperação, num trabalho 
conjunto da Conjur do TJCE e do Laboratório de 
Inovação do Judiciário.

!



ÍRIS + PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO CEARÁ

Cooperação Técnica



AVISO PARA REGULARIZAR DÍVIDA
Projeto





LEI MAIS SIMPLES
Projeto







“Essa parceria com o Íris LabGov é uma maneira de buscarmos 
novas soluções para o Portal [do Contribuinte]. Na medida em que 
ele é mais acessível e mais transparente nas informações, 
temos melhores resultados.”

Camilly Cruz, procuradora-geral do Estado do Ceará



ÍRIS + SECRETARIA DA CULTURA DO CEARÁ + 
ASSOCIAÇÃO CEARÁ DESIGN

Cooperação Técnica



colaboramos, cocriamos e experimentamos











Sobre o site Análise de Legibilidade Textual. Fornece índices de legibilidade para textos da língua portuguesa, tomando por base fórmulas adaptadas do inglês. Nosso algoritmo 
conta o número de letras, de sílabas, de palavras, de frases e de palavras complexas e, a partir das fórmulas de índices conhecidos, como a legibilidade de Flesch-Kincaid e outros, calcula 
os índices de leiturabilidade dos textos.

TESTE DE LEGIBILIDADE TEXTUAL

Redação original Redação simplificada



Sensibilizações e oficinas em 
Inovação Jurídica 

Direito Visual

Linguagem Simples



3.832 pessoas impactadas



OFICINAS DE INOVAÇÃO EM 
LINGUAGEM E DIREITO VISUAL

Ministério Público Federal de Rondônia (MPF-RO)
Ministério Público Federal de São Paulo (Inovalab / Laboratório de Inovação)

Justiça Federal do Ceará (Inovajus / Laboratório de Inovação)
Justiça Federal do Paraná (LINC | Laboratório de Inovação e Criatividade)
Justiça Federal de São Paulo (IJuspLab / Laboratório de Inovação)

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE)
Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP)
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Receita Federal do Brasil
Governo de Santa Catarina (Nidus | Laboratório de Inovação)
Departamento de Trânsito (Detran-CE)
Grupo de Pesquisa Visu.Law

Programa de Inovação Jurídica | Pilar de Capacitação | 2021/22



Conteúdos e eventos 
de formação 

Direito Visual

Linguagem Simples



PRODUTO 
METODOLOGIA DE
SIMPLIFICAÇÃO
Versão-piloto da metodologia de 
simplificação de documentos públicos, com 
base nas técnicas de Linguagem Simples, 
Direito Visual e Design, além de princípios 
de Usabilidade e Acessibilidade Digital.

Projeto fruto dos 
experimentos de 
mentorias com 

parceiros.

Programa Linguagem Simples Ceará + Programa Inovação Jurídica + Redes 

bit.ly/guiaIRIS2021 

https://bit.ly/guiaIRIS2021










COCRIAÇÃO DE REDE 
E DISSEMINAÇÃO DA 
LINGUAGEM SIMPLES
Projetos para disseminar e debater a Linguagem 
Simples: Encontros da Rede Linguagem Simples CE e 
Dialoga Simples Ceará. 

Cocriação, gestão e participação na Rede Linguagem 
Simples Brasil.

+3500
visualizações 

nos eventos de 
Linguagem 

Simples 

Fonte: YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCDEl1cX3p25i0fA_CAtGtrQ


CARTILHA | COMO USAR A 
LINGUAGEM SIMPLES 
Publicação criada para orientar as 
comunicações da Controladoria e Ouvidoria 
Geral do Estado (CGE), em parceria com o 
Programa Linguagem Simples Ceará do ÍRIS. 



Outros projetos 



Plantão Coronavírus 

Perguntas e respostas sobre 
a vacinação contra a 
COVID-19 revisadas em 
Linguagem Simples.

Programa Linguagem Simples Ceará | Eixo Facilitar

Textos 
+ simples

Plataforma Saúde Digital
Programa CearáCredi
Dívida Ativa (PGE-CE)



Tive Covid-19, posso receber a vacina?

É improvável que a vacinação de indivíduos 
infectados (em período de incubação) ou 
assintomáticos tenha um efeito prejudicial 
sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o 
adiamento da vacinação nas pessoas com 
quadro sugestivo de infecção em atividade 
para se evitar confusão com outros 
diagnósticos diferenciais. Como a piora clínica 
pode ocorrer até duas semanas após a infecção, 
idealmente a vacinação deve ser adiada até a 
recuperação clínica total e pelo menos quatro 
semanas após o início dos sintomas ou quatro 
semanas a partir da primeira amostra de PCR 
positiva em pessoas assintomáticas.

Já tive Covid-19, posso tomar a vacina?

Sim, mas se estiver com sintomas ou seu teste 
tiver dado positivo, o ideal é que você se 
recupere totalmente da doença e espere, pelo 
menos, 4 semanas depois do início dos 
sintomas ou do resultado positivo.   

ATENDIMENTO VIRTUAL | PLANTÃO CORONAVÍRUS 
ÍRIS + Secretaria da Saúde do Ceará



"Gosto da forma que vocês nos fazem pensar."

AVALIAÇÃO DE PARTICIPANTE — 
OFICINA DE INOVAÇÃO EM LINGUAGEM DO SETOR PÚBLICO



@irislabgov

Íris Laboratório de Inovação e Dados

Íris Laboratório de Inovação e Dados

bit.ly/cartaoiris


