Contratos com
Legal Design
Entenda como sua empresa pode utilizar contratos com
fundamentos de Design Thinking para criar empatia,
conquistando novos clientes e fidelizando os antigos.
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Quais os motivos para
aplicar Legal Design aos
seus contratos?
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SEUS CLIENTES NÃO LÊEM
CONTRATOS COMPLEXOS
E LONGOS

MUITOS CONTRATOS
SÃO MAIORES QUE
ALGUNS ROMANCES

CONTRATOS VISUAIS E
DESCOMPLICADOS
ATRAEM CLIENTES

Uma pesquisa da Deloitte
Touche Tohmatsu Limited
descobriu que 91% das
pessoas concordam com os
Termos de Uso e Política de
Privacidade sem ler o seu
conteúdo.

A Fairer Finance mostrou
que alguns dos Termos de
Uso
e
Políticas
de
Privacidade chegam a
conter mais de 30.000
palavras

Em razão da multiplicidade
de
informação,
a
comunicação está cada
vez mais visual e objetiva,
atraindo
e
fidelizando
clientes.

Deixa o CMRD te mostrar um exemplo prático para que você
mesmo já possa ir adaptando seus contratos.
Contrato de locação
tradicional

03

Contrato de locação com
Legal Design

Cláusula XX – DO ATRASO NO PAGAMENTO - Em caso de
atraso de pagamento ou inadimplemento, a partir do dia
do vencimento do aluguel e dos encargos da locação
devidos e não pagos, e até a integral liquidação do valor
em débito, o aluguel e os encargos vencidos passarão a
sofrer a incidência de juros de 1% ao mês, multa moratória
de 2% ao mês ou fração de mês, acrescida do IGP/M –
índice Geral de Preços de Mercado, da FGV,
ou outro índice que porventura venha a substituí-lo, para o
período do vencimento até a data do efetivo pagamento

Caso o Locatário atrase os pagamentos dos aluguéis e
encargos, soma-se ao valor em aberto:

Cláusula XX: Na hipótese de inadimplemento dos valores
mencionados na cláusula anterior, serão devidoa inda
honorários advocatícios de 10% no caso de cobrança
extrajudicial, ou de 20% na hipótese de cobrança pela via
judicial

Também serão acrescentados aos valores em aberto
os honorários dos advogados pelas cobranças:

IGP-M
1% Juros ao mês
2% Multa Moratória

Correção do valor em aberto pelo índice
IGP-M até o efetivo pagamento

10% Cobrança amigável (sem ação judicial)
20% Cobrança judicial (com ação judicial)

Gostou? Conheça o CMRD e aprenda mais
sobre Legal Design
contato@advocaciacmrd.com.br
@cmrd.advogados

(83) 99636-7336
http://www.cmrdadvogados.com.br/
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