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JURISPRUDÊNCIA



No campo Ministro(a), selecione o(s)
nome(s) desejados e clique

No campo Órgão Julgador, selecione
o(s) órgão(s) desejados e clique em

Se você chegou até aqui é porque viu que houve mudanças na página de
pesquisa de jurisprudência do STJ e que pode aprofundar um pouco mais.

Além das 5 novidades que você acabou de ver no site, existem algumas
outras. Veja abaixo!

Busca por ministro ou órgão julgador

PESQUISA AVANÇADA

*Selecione quantos quiser!

*Selecione quantos quiser!



Claro! Depois de realizar a 1ª pesquisa, clique em "Adicionar outra norma +"

Para apagar o que foi digitado em algum campo
específico, clique dentro da área de digitação e,
em seguida, clique no ícone        que aparecerá à
direita, no final da barra.

Posso pesquisar mais de uma legislação?

Quer alterar ou apagar os termos da pesquisa para digitar outros termos?

Veja as opções que foram disponibilizadas:

Apaga todos os campos da pesquisa

Apaga os
campos da
pesquisa
avançada

ATENÇÃO



A PÁGINA DE RESULTADOS TAMBÉM EVOLUIU!

Após realizar a sua pesquisa na página inicial, você será direcionado(a) para a
página de resultados, onde poderá visualizar os julgados do STJ.

voltar para a página inicial
alterar algumas configurações da pesquisa 
acessar todas as funcionalidades da Pesquisa Avançada

filtrar os resultados por Repetitivos, IACs e/ou Acórdãos de Afetação

filtrar por órgão julgador, ministro, data publicação, data julgamento, classe e
UF

E o melhor... do lado esquerdo da página de resultados você também poderá:

*Veja o número correspondente na imagem abaixo



Você pode escolher se quer ver a ementa completa ou apenas a lista resumida dos documentos
encontrados. Essa escolha é feita clicando nos ícones                   destacados abaixo:

O critério que você digitou na pesquisa está visível logo acima do primeiro resultado

Quais critérios usei na minha pesquisa?

Mas se você quiser ver o critério criado automaticamente pelo sistema, clique no ícone           que o
critério aparecerá. Veja abaixo:

Quer ver o documento completo ou uma lista resumida?



No modo lista resumida, para ver a ementa completa, basta clicar no "+"

E se a minha pesquisa não retornar acórdãos?

Sem problemas! Uma mensagem informará qual foi o critério de busca que você usou e se há
resultados em outras bases. Se for preciso, clique na lupa e refaça a pesquisa.



Ainda podemos melhorar!

Se você tiver alguma sugestão/dúvida ou elogio, acesse nossa pesquisa de satisfação, e nos
ajude a aprimorar!

No quadrante de Ajuda, há diversos conteúdos elaborados especialmente para auxiliá-lo na
realização de uma pesquisa mais assertiva. São vídeos tutoriais, dicas de pesquisa e perguntas
frequentes que vão facilitar e melhorar o resultado da sua pesquisa.

Ficou com alguma dúvida ou quer dicas sobre pesquisa de jurisprudência?

Além disso, a barra de dicas destaca as mais recentemente publicadas.


