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Como aproveitar ao máximo a sua

Experiência Freelaw

O QUE TE ESPERA?
PORQUE ADVOGADOS
PENSAM EM TUDO...

Quem somos
Como funciona
O que você pode
esperar da Freelaw

QUEM SOMOS
UM POUCO DA NOSSA
HISTÓRIA

E se existisse uma forma mais livre e
flexível para exercer a advocacia?

E se advogados, escritórios e
departamentos jurídicos pudessem
aumentar o tamanho de suas
equipes jurídicas - com qualidade e
com agilidade - em apenas um
clique?

A Freelaw acredita que tudo isso é
possível.

Com ajuda de tecnologia e com
conexões globais podemos, juntos,
redefinir a forma de trabalho no
Direito.

Nós conectamos advogados a
advogados especializados, para
execução de serviços jurídicos sob
demanda.

COMO FUNCIONA?
ENTENDENDO CADA ETAPA DA
EXPERIÊNCIA FREELAW

Freelawyer
se cadastra

Solicitante
se cadastra

Envio do
serviço para
a Freelaw

Match
Inteligente e
Execução

Aprovação e
Pagamento

1. O FREELAWYER
SE CADASTRA
A REVOLUÇÃO COMEÇOU.

No momento do cadastro, o
profissional que deseja ser um
#Freelawyer determina quais
informações sobre sua experiência
profissional poderão ser
disponibilizadas ao Solicitante.

Em seguida, a Equipe da Freelaw
trabalhará para verificar a
veracidade dessas informações e,
caso exista alguma dúvida, entrará
em contato com o profissional.

Depois da validação, o Freelawyer
baixa este Manual da Freelaw e se
prepara para receber demandas
jurídicas na plataforma!

2. O SOLICITANTE
SE CADASTRA
PORQUE, EM TEMPOS DE
PROCESSO ELETRÔNICO, A
FORMATAÇÃO É AINDA MAIS
IMPORTANTE
Depois do cadastro, o Solicitante
recebe este Manual. E, se quiser
sentir-se ainda mais em casa, ou
melhor, em seu próprio escritório,
basta preencher o Formulário para
indicar suas preferências sobre a
redação, a formatação e a estrutura
de documentos jurídicos.

3. ENVIO DA DEMANDA
ORIENTAR O FREELAWYER É COMO
ORIENTAR ALGUÉM DE SUA EQUIPE
O Solicitante descreve a demanda jurídica,
o prazo, as orientações e o valor que
deseja oferecer pelo serviço (facultativo).
É fundamental que todas as informações
estejam claras e organizadas.

Recomendamos que o Solicitante lide com
os prazos enviados na Freelaw da mesma
forma que lida com prazos internos de sua
equipe: não marque o prazo de entrega da
demanda no dia do prazo fatal.

4. MATCH INTELIGENTE
QUANDO A MÁGICA ACONTECE
O algoritmo da Freelaw busca os
profissionais mais especializados e
qualificados para executarem a demanda
(por isso, é importante que o Freelawyer,
no momento do cadastro, descreva sua
experiência de forma precisa).

Os Freelawyers especializados recebem
as preferências de escrita do Solicitante,
a descrição da demanda (sem os
documentos, a princípio), contendo as
orientações, o prazo e o valor
(facultativo).

Em posse dessas informações, o
Freelawyer pode: pedir esclarecimentos,
aceitar a proposta enviada (se algum valor
já tiver sido oferecido), fazer uma
proposta/contraproposta, ou rejeitar a
demanda.

Caso os Freelawyers manifestem interesse
em executar a demanda, o Solicitante
receberá uma notificação com o retorno
de cada Freelawyer, contendo o Perfil do
Profissional e a descrição de sua
experiência.

Após o Solicitante escolher um dos
Freelawyers interessados para executar a
demanda, esta será iniciada.

5. EXECUÇÃO DA DEMANDA
PRAZO
PARA
DÚVIDAS

FOLLOWUPS
A Freelaw

Iniciada a
demanda, o
Freelawyer recebe
os documentos e
poderá pedir
esclarecimentos no

prazo de 24 hrs.

acompanha a
execução da
demanda e ajuda
na

resolução de
eventuais
problemas.

SUPORTE
A Equipe da
Freelaw
permanecerá à
disposição ,
durante e após a
execução da
demanda, para
ajudar no que for
necessário.

5.1 EXECUÇÃO DE
AUDIÊNCIAS E
SUSTENTAÇÕES
Nesses casos, 24 horas antes da
realização do serviço, a Equipe da
Freelaw confirma o comparecimento do
Freelawyer no local e no horário do
evento.

Além de realizar a demanda, o
Freelawyer deverá formalizar a entrega
dessa por meio de um relatório com os
dados e os fatos relevantes.

Em caso de audiências, o Freelawyer
deve enviar também a cópia digitalizada
e legível da ata.

5.2 EXECUÇÃO DE
DEMANDAS COM PRAZO
INDETERMINADO
Em caso de demandas que dependam de
terceiros para serem concluídas, o
Freelawyer enviará relatórios sobre o
andamento dessas, de 07 em 07 dias,
conforme orientações a serem dadas pela
Equipe da Freelaw.

BOAS PRÁTICAS DE
ESCRITA
A BASE PARA A QUALIDADE
FREELAW

Cada advogado possui um estilo
diferente de escrita.

A Freelaw acredita que não existe
estilo de escrita certo ou errado e
que a liberdade criativa é essencial
para a execução de demandas
jurídicas com qualidade.

No entanto, para ajudar na
manutenção do padrão de
qualidade na Freelaw,
estabelecemos alguns parâmetros
que devem ser seguidos na
elaboração dos documentos
jurídicos pelos Freelawyers.

Formatação:

os documentos devem ser enviados sempre em formato Word

(.*docx), sem marcas d'água, cabeçalho ou rodapé. Caso o Solicitante informe
suas preferências em relação à formatação, o Freelawyer deve utilizar: (i) papel
tamanho A4, (ii) fonte Calibri, tamanho 12, (iii) espaçamento entre linhas de 1,5
cm e (iv) margens superior e direita de 3 cm, margens inferior e esquerda de 2
cm.

Fundamentação:

os documentos jurídicos sempre devem ser fundamentados

com Legislação, Julgados e Doutrina (mas cuidado para não exagerar!). O
Freelawyer deve explicar a importância do texto citado e fazer a conexão entre
o caso e o fundamento utilizado.

Referências:

o Freelawyer deve incluir a referência completa das doutrinas e

dos julgados citados.

6. APROVAÇÃO
APÓS A EXECUÇÃO, NOS TERMOS
ACORDADOS, É HORA DE REVISAR O
TRABALHO!

Não são considerados "dias
úteis" para a Freelaw,

O Freelawyer enviará a demanda jurídica no

apenas sábados, domingos e

prazo acordado e o Solicitante poderá pedir

feriados nacionais

melhorias ou esclarecimentos para o

prazo de 05 dias úteis, do
recebimento da demanda.
profissional, no

Como bom advogado, você

O Freelawyer terá o

prazo de 03 dias úteis,

do recebimento do pedido de revisão, para
fazer as modificações solicitadas.

já sabe. Os prazos são
preclusivos.

NOVO PEDIDO DE REVISÃO
Caso o Freelawyer não tenha realizado as
modificações solicitadas ou surjam novas
dúvidas, a partir dessas modificações, o
Solicitante poderá realizar novo pedido de
revisão.

Neste caso, o prazo para a realização do

02 dias úteis, do
recebimento do documento revisado.
pedido de revisão é de

A partir do recebimento do novo pedido de
revisão, o Freelawyer também terá o prazo de

02 dias úteis
modificações.

para realizar as novas

ALTERAÇÃO DOS PRAZOS
Os prazos previstos no Manual poderão ser
alterados, caso o Solicitante tenha
preenchido a necessidade de um prazo mais
curto no campo "Peculiaridades da Demanda".

Caso o Solicitante não tenha preenchido o
referido formulário, mas necessite da
diminuição dos prazos, recomendamos que
procure o Suporte da Freelaw.

Após as revisões e a aprovação final da
demanda, o Solicitante e o Freelawyer

avaliam a Experiência Freelaw!

7. PAGAMENTO
SEGURANÇA E
FACILIDADE
Após a aprovação e avaliação da
demanda, o Solicitante realizará o
pagamento, no prazo de até 05
dias úteis, contados da aprovação
final da demanda.

O QUE VOCÊ
PODE ESPERAR
DA FREELAW
BEM-VINDO(A) À
INOVAÇÃO!

O maior objetivo da Freelaw é gerar
confiança na conexão entre
advogados.

Por isso, a Equipe da Freelaw
trabalha diariamente para aprimorar
o Controle de Qualidade e
Excelência da plataforma para
proporcionar uma experiência cada
vez melhor para os usuários.

Na Comunidade da Freelaw, você
sempre será escutado e sua opinião
será sempre bem-vinda. Falando
nisso, o que você achou do nosso
Manual?

FALE CONOSCO
PARA DÚVIDAS, SUGESTÕES E
CRÍTICAS

contato@freelaw.work
+55 (31) 9 9906-3139
www.facebook.com/Freelaw.work
www.linkedin.com/company/freelaw-work
www.instagram.com/freelaw.work

