Departamentos jurídicos
mais eficientes na
sociedade da informação
Técnicas eficientes de mercado
para poupar seu tempo

A busca pelo aprimoramento faz parte do
desenvolvimento profissional, em todos
os ramos, para, cada vez mais, ajustar as
atividades desenvolvidas às demandas do
mercado, empregando recursos de maneira
mais eficiente e racional, a fim de se obter
o melhor rendimento possível e minimizar
perdas inerentes a fluxos operacionais,
inclusive quando relacionadas ao tempo.
Na busca por mais eficiência, o uso de ferramentas e
técnicas multidisciplinares apresentam-se como grandes
aliadas, sendo a tecnologia, inequivocamente, uma
facilitadora neste processo. No âmbito jurídico corporativo
isto não seria diferente. Atualmente, já é possível construir
fluxo eletrônico eficaz e confiável em torno das atividades
jurídicas, tendo como pilares a segurança, a celeridade e a
efetividade de referidos processos.
Este eBook apresentará a você algumas das melhores
práticas que os departamentos jurídicos de empresas vêm
adotando, na sociedade da informação, para tornarem-se
mais eficientes na execução de seus projetos e atividades,
preservando o recurso mais importante para qualquer
profissional: o seu tempo.
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1. Aplique técnicas de gestão – Ciclo PDCA
No intuito de aprimorar o seu desempenho e eficiência, e,
consequentemente, melhor atender às demandas do mercado,
as empresas buscam implementar técnicas e procedimentos
amplamente difundidos e, reconhecidamente, bem-sucedidos, na
aplicação de técnicas de gestão.
Um dos métodos de gestão mais conhecidos é o Método PDCA (Plan,
Do, Check, Action1), utilizado para o controle e melhoria contínua de
processos e produtos, que possui como função básica o auxílio no
diagnóstico, análise e prognóstico de problemas organizacionais, sendo
extremamente útil para a solução de problemas e ganho de eficiência.
Conforme apresentado por sua nomenclatura, o Ciclo PDCA se
divide em 04 (quatro) fases bem definidas, quais sejam:

• planejamento

(“plan”) – na qual se estabelece um plano

de ações, definindo-se objetivos, estratégias e métodos a
serem utilizados;

• execução do plano (“do”) – que consiste na execução do que
foi planejado, pautando-se na capacitação dos envolvidos, em
nível individual e organizacional, eem sua implementação
propriamente dita;

• verificação

dos resultados (“check”) – por meio da qual se

realiza a análise de informações obtidas a partir da conferência
e da comparação do planejamento versus o que foi realizado,
subsidiando, dessa forma, a próxima fase e

• realização

de ações corretivas (“action”) – que se pauta

na adoção de medidas corretivas e/ou melhorias, após as
constatações obtidas na fase anterior, de modo a buscar o
aperfeiçoamento contínuo e a solução dos problemas
Neste sentido, a adoção do Ciclo PDCA pode ser dar tanto por uma
organização como um todo, como também por um departamento,
individualmente, como o Jurídico, desde que em sinergia com
as estratégias e planejamentos estabelecidos pela direção da
empresa. A adoção desses simples passos garantirá maior eficiência
no desenvolvimento das atividades da sua companhia e do
seu departamento.

1

ASQ. Plan-do-check-act (PDCA) Cycle. Disponível em: <http://asq.org/

learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html> . Acesso em:
14.08.2018
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2. Ganhe mobilidade com uso de assinatura digital
No contexto da sociedade da informação, com a evolução da
tecnologia e do Direito, a dinâmica jurídica vem migrando para a
utilização de documentos digitalizados e eletrônicos, como influência
direta da busca por mais celeridade, eficiência e segurança nos
processos, bem como da tendência paperless2
Corroborando esta tendência, é importante ressaltar o fato de que
a legislação brasileira é aplicável também às relações firmadas em
ambiente digital, vez que prepondera o princípio da liberdade da
forma para a celebração dos negócios jurídicos, reconhecendo-se
como válidas todas as contratações realizadas em qualquer meio,
inclusive o eletrônico, com exceção apenas dos casos em que haja
uma forma específica imposta por Lei, incompatível com o uso de
novas tecnologias.
Nesse sentido, os próprios Tribunais já vêm adotando este
posicionamento, uma vez que, com a adoção do processo eletrônico
no ordenamento jurídico brasileiro, os processos judiciais passaram
a tramitar em meio exclusivamente digital, em diversos Estados da
federação. Dessa forma, naturalmente os documentos físicos vêm
sendo substituídos por documentos assinados eletronicamente.
É importante destacar que os contratos eletrônicos também
podem constituir títulos executivos extrajudiciais em razão de
sua equivalência funcional com os contratos físicos. Logo, em
observância ao que dispõe a legislação brasileira, os documentos
físicos e eletrônicos possuem a mesma eficácia probatória, desde
que seja possível comprovar a sua autenticidade e integridade.

2

DOCUSIGN. Paperless: como (e por que) eliminar o papel da sua empresa?.

Disponível em: https://www.DocuSign.com.br/blog/paperless/> . Acesso em
14.08.2018
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3. Use plataformas que assegurem a autenticidade
e integridade dos documentos

Além

A legislação brasileira já se preocupou em dispor acerca

físicos poderão ser alocados para atividades mais

de assinatura realizada em meio digital, como disposto

estratégicas, visto que menos tempo será gasto com

na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a qual poderá

tarefas de suporte, e as perdas relativas a gestão de

se dar mediante a utilização da Certificação ICP-Brasil e/

documentos

ou outros meios de identificação, tal como a assinatura

ainda, a otimização do espaço disponível no ambiente

eletrônica por meio da plataforma DocuSign, através da

de trabalho.

qual é gerado relatório técnico contendo as principais

disso,

recursos

antes

despendidos

para

questões decorrentes da utilização de documentos

físicos

serão

reduzidas,

assegurando,

informações técnicas, coletadas no momento da assinatura

4. Implemente Treinamentos Frequentes

do documento, e que podem ser enviadas para os

A adoção de uma postura mais efetiva em departamentos

contratantes da plataforma mediante solicitação, conferindo
o grau de segurança adequado à autenticidade (certeza de
autoria) e integridade de referidos documentos, por meio
do registro de toda a cadeia de custódia do documento.
Neste sentido, os mecanismos de autenticação oferecidos e
as informações coletadas pela DocuSign por meio de seus
sistemas de assinatura eletrônica, se utilizados de forma

jurídicos

depende

não

somente

da

disponibilização

de

recursos, como a implementação de novas ferramentas
tecnológicas e processos internos, mas também de frequentes
treinamentos para o engajamento dos recursos humanos.
Ou seja, por meio da adoção de treinamentos inovadores e
disruptivos, o seu departamento poderá vivenciar uma mudança
positiva em relação à busca por maior eficiência, inclusive por
meio da utilização da tecnologia em seu benefício.

adequada, são capazes de conferir validade jurídica aos
documentos, assim como possibilitam, em determinadas

Assim, treinamentos periódicos se apresentam como processos

situações, fornecer mais segurança que o próprio papel.

essenciais para a absorção de novas práticas mais eficazes por

Isto porque os documentos assinados eletronicamente

seus colaboradores e pela cultura organizacional da empresa,

podem ser criptografados e a trilha de auditoria de cada

uma vez que a contratação de recursos tecnológicos, por si só,

uma de suas assinaturas é armazenada constantemente,

não é capaz de apresentar, de forma clara, a necessidade e os

garantindo, portanto, o rastreio de todo o trâmite realizado.

benefícios advindos de sua utilização, bem como de incorporá-

Em outras palavras, a assinatura de documentos por
meio da plataforma DocuSign permite a redução da
circularização de documentos impressos e em drives de
armazenamento, o que mitiga riscos de incidentes de
segurança/vazamento de dados, o que pode até mesmo

los ao dia a dia do departamento.
Deste modo, quando da digitalização de seus processos,
como, por exemplo, por meio da contratação de mecanismos
de autenticação, apresenta-se essencial a implementação
de programas de treinamento, aptos a orientarem seus
colaboradores acerca de todas as funcionalidades fornecidas –

facilitar o atendimento da empresa à Lei 13.709/2018 (Lei

de modo que possam aproveitá-las de modo integral, bem como

Geral de Proteção de Dados - LGPD).

informa-los de sua relevância para a praticidade das atividades
desenvolvidas diariamente.

Assim, por meio da adoção da dinâmica de assinatura dos
documentos eletrônicos, os departamentos jurídicos vêm
auferindo maior agilidade e eficiência em sua atuação, vez
que estes documentos poderão ser assinados em qualquer
lugar, por meio de qualquer dispositivo – até mesmo do
celular, preservando sua validade jurídica.
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5. Conclusão
Com a evolução da tecnologia e do Direito, considerando

Desta forma, se faz imprescindível a adoção de tecnologias

a busca por maior celeridade, eficiência e segurança nos

e realização de investimentos de modo a assegurar a

processos desenvolvidos em ambientes corporativos, é

celeridade, eficiência e segurança de referidos processos,

indubitável que a dinâmica jurídica vem migrando para a

como, por exemplo, a utilização de assinatura eletrônica

utilização de documentos digitalizados e eletrônicos, até

por meio de uma plataforma segura, como a DocuSign.

mesmo em razão da conscientização ambiental, o que
poderá valorizar substancialmente sua empresa quando
da apresentação de seu Balanço Social.
Diante deste cenário, é possível afirmar que as empresas
que não se adequarem ao desenvolvimento tecnológico
correm o risco de perder valores substanciais a título de
custo quando da manutenção, arquivo e gerenciamento
de documentos físicos, tornando anacrônicos e ineficazes
os seus processos.
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