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#3  Ferramentas para 
transformar seus 
documentos jurídicos

Tempo de Leitura | 5 min
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Inovação
Jurídica 

Olá!
Em 2022, o ÍRIS | Laboratório de Inovação e Dados 
do Governo do Ceará publica a série “Pílulas de 
Direito Visual”, para compartilhar suas experiências 
com essa técnica inovadora no mundo jurídico. 

Nesta terceira pílula, o time de Inovação Jurídica do 
ÍRIS fez uma curadoria incrível e separou algumas 
ferramentas para ajudar você a transformar sua 
comunicação jurídica de forma prática e fácil. 

Confira nas próximas páginas!

Acesse os conteúdos 
das pílulas anteriores:
Psicologia das Cores
e o Uso de Ícones.

https://irislab.ce.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/PILULAS-DIREITO-VISUAL-1.pdf
https://irislab.ce.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/PILULAS-DIREITO-VISUAL-2.pdf
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Quais programas usar nos seus
projetos de Direito Visual?

Separamos 6 programas para você criar seus documentos jurídicos.

Vamos comparar?

Versão on-line — limitada
Versão premium — ilimitada

Versão on-line — limitada
Versão premium — ilimitada

100% pago

Versão on-line — limitada
Versão premium — ilimitada

* O nível de dificuldade do programa considera a intuitividade de navegação, a quantidade de 
ferramentas disponíveis e a facilidade com que o usuário encontra e usa essas ferramentas.

Programa

Microsoft
Word Fácil

Versão on-line — gratuita
Versão off-line — paga

Versão on-line — gratuita
Versão off-line — pagaFácil

Fácil

Difícil

Difícil

Intermediário

Microsoft
PowerPoint

Canva

Infogram

Figma

Adobe
InDesign

Tem custo?Qual é o nível 
de dificuldade?*
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1. Microsoft Word: 
o queridinho de todo mundo

Dica!

O Word costuma ser um dos primeiros programas que conhecemos quando 
aprendemos a mexer no computador. Mas só quem conhece bem esse 
programa sabe que é possível fazer muito mais do que editar textos!

Podemos usar o Word para criar  infográficos e fluxogramas, incluir formas, 
imagens, hiperlinks e muito mais.

É fácil usar o Word para produzir conteúdos mais básicos, já que tanto sua 
interface quanto sua usabilidade são simples e intuitivas.

No entanto, se a ideia for criar um projeto de 
design mais audacioso, você precisará dominar 
ferramentas e métodos mais específicos.

Insira imagens, formas, ícones, esquemas ou escolha modelos de gráfico, 
quadro ou tabela prontos para preencher com as informações que quiser.

1. Abra o Word.
2. No canto superior esquerdo, clique na aba “Inserir”.
3. Selecione o elemento que deseja inserir no seu documento.
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O caso do “Mandado de Citação e Intimação da Penhora”, da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte, é um bom exemplo de documento feito no Word e que 
cumpriu perfeitamente com o principal propósito do Direito Visual: tornar um 
documento jurídico mais claro e acessível.

Exemplo prático

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA – BLOQUEIO BACENJUD

PPRROOCCEESSSSOO  NNºº: XXXXXXX-XX.XXXX.X.XX.XXXX – EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  FFIISSCCAALL
EEXXEECCUUTTAADDOO: EMPRESA X
EEXXEEQQUUEENNTTEE: CONSELHO X
66ªª  VVAARRAA  FFEEDDEERRAALL  –– RRNN

CCIITTAANNDDOO::  Nome do citando
CCPPFF//CCNNPPJJ::  
EENNDDEERREEÇÇOO  DDEE  CCIITTAAÇÇÃÃOO::  Endereço
VVAALLOORR  DDAA  DDÍÍVVIIDDAA:: Valor

FFiinnaalliiddaaddee:: Promover a CITAÇÃO do(a) devedor(a), conforme determinado na
decisão inicial, bem como a INTIMAÇÃO da penhora de ativos financeiros, fixando-
se o PPRRAAZZOO DDEE 3300 ((TTRRIINNTTAA)) DDIIAASS, a contar do recebimento deste documento, para,
caso queira, propor embargos à execução.

TELEFONE:
(84) 4005-7532/ (84) 99119-5590

E-MAIL: 
SECRETARIA6VARA@JFRN.JUS.BR

WHATSAPP:
(84) 99119-5590

O(a) autor(a) ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a esta ação também
terá que ser apresentada de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª
Região). Os(as) advogados(as) devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico
https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/avisoCadastro.seam e assinar o termo de
compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, sendo
obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

EEmmbbaarrggooss àà eexxeeccuuççããoo::
PPRRAAZZOO DDEE 3300 DDIIAASS..

CENTRAL DE 
RELACIONAMENTO

MMAARRCCOO  BBRRUUNNOO  MMIIRRAANNDDAA  CCLLEEMMEENNTTIINNOO
Juiz Federal Titular da 6ª Vara – JFRN

Assinatura incluída eletronicamente (portaria nº POR.0006.000002-4/2013)

ZOOM: LINK NO SÍTIO 
ELETRÔNICO DA VARA

VÍDEO INFORMATIVO SOBRE 
ESTE DOCUMENTO
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2. Microsoft PowerPoint: 
o xodó das apresentações

Dica!

Para muita gente, esse é o primeiro programa pensado na hora de criar uma 
apresentação visual com slides, certo? Mas ele tem muito mais utilidades do 
que você pode imaginar! 

O formato padrão para a apresentação de slides é o “paisagem”, aquele na 
horizontal. Mas você sabia que dá para criar documentos no formato A4 ou 
em qualquer outro? Para isso, basta mudar a orientação da página ou, se 
quiser um tamanho específico, digitar as dimensões desejadas. 
Assim, o PowerPoint se torna um forte aliado para os seus 
projetos de Direito Visual.

1. Abra o PowerPoint.
2. Na barra superior, clique na aba “Design”.
3. Clique em “Tamanho do slide” e selecione “Tamanho do slide personalizado”.
4. No canto direito da caixa, selecione a opção “Retrato” ou determine outros 
tamanhos de largura e altura. 

Em versões mais recentes do programa, é possível criar formas em 3D e escolher 
e usar modelos prontos, bastando clicar em “Ideias de design”.
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Dica!

As ferramentas Documentos Google (Google Docs) e Apresentações 
Google (Google Slides) são opções gratuitas e on-line que cumprem 
com as funções apresentadas nas ferramentas anteriores.

Com elas, é possível elaborar documentos de forma colaborativa, 
editando arquivos em equipe e em tempo real.
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3. Canva: design 
para quem não é designer

Dica!

Esse programa on-line ficou popular durante a pandemia de Covid-19 e 
trouxe uma nova proposta para os modelos de apresentações, relatórios 
e, principalmente, comunicação nas redes sociais.

A versão gratuita do Canva já traz várias funcionalidades excelentes e 
modelos prontos para você adaptar. Já a versão paga, além 
de possuir ótimo custo-benefício, traz ainda mais modelos 
prontos, deixando suas opções de formatação tão 
ilimitadas quanto a sua imaginação.

1. Acesse o site <www.canva.com>.
2. Crie uma conta.
3. No canto superior esquerdo da tela, clique na aba “Para você”.

Nessa página, você encontra vários modelos editáveis de currículo, 
documento em formato A4, relatório, planejadores, carta, papel timbrado, 
propostas comerciais, checklists, memorandos, entre outras opções que 
podem ser facilmente adaptadas para o objetivo do seu projeto.

https://www.canva.com/
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Ao abrir qualquer dos modelos de documento, você 
encontrará a seguinte página:

Na lateral esquerda, há uma barra de ferramentas com todos os elementos 
de design disponíveis, como: 

Templates: monte um design do zero ou se inspire em um dos modelos 
da plataforma. Digite o assunto do seu projeto e o programa indicará 
modelos prontos.
Elementos: digite um tema e veja sugestões automáticas de ícones.
Texto: escolha um tipo de fonte para o seu projeto.
Fotos: procure fotos e figuras dentro do banco de imagens 
do próprio Canva ou importe uma foto do seu computador.
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O Acordo de Cooperação Técnica do ÍRIS com a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) foi feito inteiramente no Canva! Bacana, não é mesmo? 

#DicaBônus!

Você também encontra milhares de modelos editáveis 
nos seguintes programas:

Adobe Express
VistaCreate
Easil

Exemplo prático

PRAZO

RESUMO

ACORDO DE 
COOPERAÇÃO

TÉCNICA
Nº 27/2022

PARTES

+

OBJETIVO

Articular ações para apoiar e trocar experiências
sobre práticas e projetos inovadores nas áreas:

12 meses

Linguagem Simples
Direito Visual
Inovação na Gestão Pública
Transformação Digital
Metodologias Ágeis
Lei Geral de Proteção de Dados  (LGPD)

COM A CONCORDÂNCIA DA

2

ACORDO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA 
N° 27/2022

https://www.adobe.com/br/express/
https://create.vista.com/pt/
https://www.easel.ly/
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4. Infogram: muito conteúdo, 
pouca complicação

De modo semelhante ao Canva, o Infogram possui muitos modelos editáveis 
incríveis para ajudar você a produzir infográficos, gráficos, apresentações e, é 
claro, documentos jurídicos!

Uma desvantagem desse programa, porém, é que só com a 
versão paga você pode baixar os modelos prontos ou salvar 

os conteúdos criados.
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Um documento todo feito no Figma é o Aviso para Regularizar Dívida, 
produzido pelo ÍRIS em parceria com a Procuradoria Geral do Estado 
do Ceará (PGE-CE).

Exemplo prático

5. Figma: para quem 
quer ir além do esperado
É uma ferramenta 100% on-line e colaborativa, ou seja, todos que 
estejam conectados em um mesmo arquivo visualizam, em tempo real, 
as alterações feitas.

Apesar de ser difícil no começo, ele é excelente para projetos que pedem 
uma aparência mais sofisticada, como sites e aplicativos. Nele, você 
pode criar protótipos de plataformas, desenhar serviços e testar botões 
e funcionalidades.



13

6. Adobe InDesign: 
para os mais experientes
Esse é o preferido de muitos profissionais, principalmente quando o 
projeto possui várias páginas, como um guia, uma cartilha ou uma revista.

Para usar as funções do InDesign, você precisa pagar uma licença mensal 
da Adobe.

Por ter muitas funcionalidades, esse programa é ideal para produzir 
textos longos que serão impressos ou lidos em telas. 
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O exemplo abaixo apresenta o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre 
o ÍRIS e o Laboratório de Inovação da Justiça Federal no Ceará (Inovajus). 
O documento foi criado no Indesign, a partir do trabalho colaborativo entre as 
equipes de Linguagem Simples, Inovação Jurídica e Design do ÍRIS.

Exemplo prático

N° 03/2022 | Casa Civil
N° 02/2022 | Justiça Federal

Acordo de 
N° 03/2022 | Casa Civil

N°02/2022 | Justiça Federal 

Cooperação Técnica
Celebrado entre o ÍRIS, por meio da Casa Civil, e o INOVAJUS, 
por meio da Justiça Federal no Ceará, com a concordância 
da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará.

Casa Civil do Estado do Ceará
CNPJ/ME nº 09.469.891/0001-02
Palácio da Abolição | Av. Barão de Studart, 505, 

Meireles, 60.120- 000, Fortaleza-CE.

Representado neste acordo por:
Francisco das Chagas Cipriano Vieira,  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil  
do Governo do Ceará

CNPJ/ME nº 06.622.070/0001-686
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150,   

60.811-520, Fortaleza-CE.

Representada neste Acordo por:
Antonia Camily Gomes Cruz, 
procuradora-geral do Estado do Ceará

Justiça Federal no Ceará
CNPJ nº 05.424.487/0001-53

Praça Murilo Borges, s/n, Centro,  

60.035-210, Fortaleza-CE. 

Representado neste acordo por:
Juiz Federal Alcides Saldanha Lima,  

diretor do Foro do Ceará

Partes

Neste Acordo, 
“ÍRIS” e “INOVAJUS” 
serão denominados 

“partes” quando 
citados em conjunto; 

e como “parte”, 
quando citados 

individualmente. 

Com a concordância da

Interveniente 
anuente

Casa Civil Justiça Federal

ÍRIS INOVAJUS
criado pelo Decreto 

nº 34.292/2021
criado pela Portaria 

nº 58/2021
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Quanto mais Direito Visual, melhor!
 

E quanto mais designers, também… Sempre que possível 
tenha alguém da área colaborando! 

No ÍRIS, contamos com um time de Design que trabalha junto 
com a equipe de Inovação Jurídica para que as técnicas visuais 
sejam aplicadas da melhor forma, considerando a experiência 
da cidadã e do cidadão com os documentos. A contratação 
de profissionais especializados é uma parte importante para 
inovar no setor público. 
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https://www.qrcodefacil.com/https://br.qr-code-generator.com/

Onde gerar Códigos-QR?

Onde encontrar slides por tema e editáveis?

De acordo com uma pesquisa feita pelo grupo Visual Law, a Magistratura Federal não 
é muito fã de Códigos-QR em petições. 

Os motivos envolvem desde o trabalho extra que o juiz precisa fazer para acessar o código 
até a insegurança no acesso de sites ou ambientes fora do processo judicial eletrônico. 

Além disso, algumas pessoas podem não saber como usar essa ferramenta.

Fique atento! 

https://slidesgo.com/pt/
https://www.slidescarnival.com/pt-br
https://elements.envato.com/
https://powerpointify.com/
https://prezi.com/pt/

https://www.qrcodefacil.com/
https://br.qr-code-generator.com/
https://slidesgo.com/?login=B6W7mWN2UL0pY77P
https://www.slidescarnival.com/pt-br
https://elements.envato.com/pt-br/
https://powerpointify.com/
https://prezi.com/pt/
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Esperamos que essas #DicasÍRIS ajudem você 
a colocar a “mão na massa” no seu próximo projeto! ;)


