
Campos	  do	  Espelho	  do	  Acórdão	  

Campo	  é	  o	  local	  onde	  são	  condensadas	  informações	  específicas	  retiradas	  do	  inteiro	  teor	  do	  

acórdão,	  facilitando	  sua	  recuperação.	  Cada	  campo	  tem	  uma	  sigla	  e	  seu	  uso	  como	  argumento	  
de	  pesquisa	  deve	  ser	  precedido	  e	  sucedido	  por	  ponto.	  

Classe	  processual	  
É	  possível	  pesquisar	  de	  três	  formas	  diferentes,	  todas	  informadas	  na	  caixa	  de	  Pesquisa	  Livre.	  

	  
.clas.	  

Permite	  a	  individualização	  de	  um	  grupo	  de	  documentos	  pela	  sigla	  de	  classe	  (art.	  67	  do	  RISTJ).	  
Argumento	   Resultado	  

Resp.clas.	   REsp	  1381315/RJ	  
Hc.clas.	   HC	  178856/MS	  

.clap.	  
Busca	  a	  classe	  padrão	  e	  recupera	  espelhos	  de	  acordão	  que	  contenham	  a	  classe	  padronizada	  e	  
todos	  os	  seus	  desdobramentos	  ou	  antecedentes	  ocorridos	  no	  STJ.	  

Argumento	   Resultado	  
Resp.clap.	   AgRg	  no	  AgRg	  no	  REsp	  883201/PE	  
Hc.clap.	   AgRg	  no	  HC	  307205/SP	  
Agrg.clap.	   AgRg	  no	  RHC	  27321/MG	  

.dcla.	  
Permite	  a	  pesquisa	  pelo	  nome	  da	  classe	  por	  extenso	  e	  recupera	  o	  grupo	  de	  documentos	  que	  
contém	  o	  nome	  da	  classe	  por	  extenso.	  

Argumento	   Resultados	  
AgRg	  no	  AREsp	  583153/SP	  
Agravo	  Regimental	  no	  Agravo	  em	  recurso	  
especial	  	  
2014/0236345-‐0	  
	  

‘recurso	  especial’.dcla.	  

REsp	  1381315/RJ	  
Recurso	  Especial	  2013/0148762-‐1	  

Número	  
Permite	  a	  pesquisa	  pelo	  número	  do	  documento	  ou	  pelo	  número	  de	  registro.	  Basta	  informar	  o	  
número	  do	  processo	  ou	  seu	  registro	  na	  caixa	  “Número”.	  	  

	  
Unidade	  da	  Federação	  

.uf.	  
Resgata	  documentos	  a	  partir	  da	  unidade	  da	  federação	  da	  qual	  o	  processo	  é	  originário.	  A	  sigla	  a	  
ser	  utilizada	  na	  caixa	  de	  Pesquisa	  Livre	  é	  .uf.	  

	  
Argumento	   Resultado	  

Rj.uf.	   Localizará	  os	  acórdãos	  cuja	  unidade	  da	  



federação	  seja	  o	  Rio	  de	  Janeiro	  

Ministro(a)	  -‐	  função	  exercida	  no	  processo	  
Na	  caixa	  Ministros,	  é	  possível	  identificar	  o	  ministro	  que	  participou	  do	  feito,	  seja	  como	  relator,	  
revisor	  ou	  relator	  para	  acórdão.	  

	  
O	  nome	  do	  ministro	  pode	  ser	  escolhido	  na	  barra	  de	  rolagem.	  
É	  possível	  combinar	  mais	  de	  um	  ministro,	  acionando	  o	  botão	  	  +	  
No	  campo	  Pesquisa	  livre,	  é	  possível	  pesquisar	  os	  processos	  em	  que	  cada	  ministro	  atuou	  apenas	  
como	  relator,	  ou	  relator	  para	  acórdão	  ou	  revisor.	  

	  
.rela.	  

Permite	  pesquisar	  exclusivamente	  os	  processos	  em	  que	  determinado	  ministro	  funcionou	  como	  
relator,	  bastando	  utilizar	  a	  sigla	  .rela.	  na	  caixa	  Pesquisa	  Livre.	  

Argumento	   Resultados	  
Napoleão.rela.	   Localizará	  os	  acórdãos	  em	  que	  o	  Min.	  

Napoleão	  Nunes	  Maia	  Filho	  funcionou	  como	  
relator.	  

.raco.	  
Permite	  pesquisar	  o	  ministro	  designado	  como	  relator	  para	  acórdão.	  O	  argumento	  .raco.	  deve	  
ser	  informado	  na	  caixa	  de	  Pesquisa	  Livre.	  

Argumento	   Resultados	  
Thereza.raco.	   Localizará	  os	  acórdãos	  em	  que	  a	  Ministra	  

Maria	  Thereza	  de	  Assis	  Moura	  funcionou	  
como	  relatora	  para	  acórdão.	  

.revi.	  
Deve	  ser	  utilizada	  para	  resgatar	  documentos	  pelo	  nome	  do	  ministro	  revisor.	  Basta	  informar	  o	  
nome	  do	  ministro	  acompanhado	  pela	  sigla	  .revi.	  na	  caixa	  Pesquisa	  Livre.	  

Argumento	   Resultados	  
Salomao.revi.	   Recuperará	  os	  acórdãos	  em	  que	  o	  Ministro	  

Luis	  Felipe	  Salomão	  funcionou	  como	  revisor.	  

Órgão	  Julgador	  
Permite	  realizar	  buscas	  pelo	  órgão	  julgador	  responsável	  pela	  decisão.	  Deve-‐se	  usar	  a	  caixa	  
Órgão	  Julgador.	  

	  
É	  possível	  combinar	  mais	  de	  um	  órgão	  julgador,	  acionando	  o	  botão	  +	  

Data	  (Julgamento	  e	  de	  Publicação)	  
Permite	  a	  definição	  da	  data	  de	  julgamento	  ou	  de	  publicação	  do	  acórdão	  a	  ser	  pesquisado,	  
podendo	  ser	  um	  período	  ou	  um	  dia	  específico,	  neste	  caso,	  deve-‐se	  digitar	  a	  mesma	  data	  nas	  
duas	  caixas.	  	  
Atenção:	  as	  decisões	  monocráticas	  só	  podem	  ser	  pesquisadas	  pela	  data	  de	  publicação.	  

	  
	  

Fonte	  de	  Publicação	  
Localiza	  os	  julgados	  a	  partir	  da	  publicação	  em	  outras	  fontes	  de	  publicação	  –	  os	  repositórios	  



autorizados.	  
A	  pesquisa	  será	  realizada	  conjugando-‐se	  a	  sigla	  pela	  qual	  a	  fonte	  é	  conhecida,	  o	  volume	  (vol)	  e	  a	  
página	  (pg),	  compostos	  por	  cinco	  algarismos,	  seguidos	  pela	  sigla	  .font.	  

	  
Argumento	   Resultados	  

(rstj	  vol	  00123	  pg	  00124).font.	   Localizará	  acórdão	  publicado	  na	  RSTJ,	  volume	  
123,	  página	  124	  

Rt.font.	   Localizará	  os	  acórdãos	  publicados	  na	  RT	  

Ementa/Indexação	  
Para	  pesquisar	  na	  ementa	  formulada	  pelo	  Relator	  do	  acordão,	  na	  indexação	  elaborada	  pela	  
Secretaria	  de	  Jurisprudência	  com	  informações	  extraídas	  do	  inteiro	  teor	  do	  acórdão	  e	  que	  não	  
estejam	  descritas	  na	  ementa,	  ou	  ainda,	  no	  campo	  palavras	  de	  resgate,	  basta	  preencher	  a	  caixa	  
Ementa/Indexação.	  

	  
Ementa	  
.emen.	  

É	   possível,	   ainda,	   realizar	   a	   pesquisa	   apenas	   na	   ementa	   elaborada	   pelo	   gabinete	   do	  ministro	  
Relator	   do	   acórdão.	   Basta	   digitar	   o	   argumento	   de	   pesquisa	   no	   Campo	   Pesquisa	   Livre,	  
acrescentando-‐se,	  ao	  final,	  o	  argumento	  .emen.	  	  

	  
Argumento	   Resultados	  

“processo	  civil”.emen.	   Recupera	  processos	  que	  contenham	  a	  
expressão	  “processo	  civil”	  na	  ementa.	  
	  

Informações	  Adicionais	  
.inde.	  

Para	  que	  o	  Espelho	  do	  Acórdão	  pudesse	  ser	  o	  retrato	  fiel	  do	  acórdão,	  há	  acórdãos	  em	  que	  a	  
Secretaria	  de	  Jurisprudência	  extrai	  do	  inteiro	  teor	  teses	  que	  não	  estão	  registradas	  na	  ementa.	  A	  
forma	  mais	  antiga	  desse	  trabalho	  foi	  a	  realizada	  como	  indexação,	  que	  utilizava	  linguagem	  
telegráfica	  com	  palavras	  do	  Tesauro	  Jurídico.	  Ao	  longo	  dos	  anos,	  o	  formato	  foi	  substituído,	  
entretanto,	  o	  argumento	  acompanhado	  da	  sigla	  .inde.	  resgatará	  todos	  os	  acórdãos	  com	  teses	  
extraídas	  pela	  SJR,	  quando	  digitado	  na	  caixa	  Pesquisa	  Livre.	  

	  
Argumento	   Resultados	  

“processo	  civil”.inde.	   Recupera	  espelhos	  de	  acórdão	  que	  
contenham	  a	  expressão	  “processo	  civil”	  no	  
campo	  indexação.	  

Acórdão	  
As	  principais	  informações	  recuperadas	  pela	  pesquisa	  neste	  campo	  são:	  
-‐	  o	  resultado	  do	  julgamento:	  procedência	  ou	  improcedência	  do	  pedido;	  
-‐	  o	  resultado	  de	  votação:	  unânime	  ou	  por	  maioria;	  



-‐	  ministros	  que	  participaram	  do	  julgamento,	  bem	  com	  os	  ausentes;	  
-‐	  ocorrência	  de	  sustentação	  oral.	  
A	  pesquisa	  é	  feita	  acrescentando-‐se	  a	  sigla	  .acor.	  ao	  final	  da	  expressão	  de	  busca	  na	  caixa	  
Pesquisa	  Livre.	  

	  
Argumento	   Resultados	  

Unanim$.acor.	   Recupera	  os	  processos	  julgados	  à	  
unanimidade.	  

Ressalv$.acor.	   Recupera	  os	  processos	  julgados	  em	  que	  houve	  
ressalva	  de	  entendimento.	  

Sustent$.acor.	   Recupera	  os	  processos	  nos	  quais	  houve	  
sustentação	  oral.	  

Notas	  
Esse	  campo	  destina-‐se	  ao	  registro	  de	   informações	  ou	  dados	  relevantes	  e	  específicos	  quanto	  à	  
matéria	  julgada,	  permitindo	  uma	  busca	  objetiva.	  O	  destaque	  feito	  em	  casos	  específicos	  cria	  um	  
índice	  dentro	  da	  própria	  base	  de	  pesquisas.	  	  
A	  pesquisa	  deve	  ser	  feita	  valendo-‐se	  da	  caixa	  Notas.	  

	  
São	  hipóteses	  de	  preenchimento	  desse	  campo:	  
-‐	  Ações	  rescisórias	  procedentes;	  
-‐	  Casos	  Notórios:	  direciona	  a	  pesquisa	  aos	  casos	  que	  ficaram	  conhecidos	  pela	  opinião	  popular	  
por	  terem	  grande	  repercussão	  na	  mídia	  e	  por	  receberem	  designações	  especiais	  ou	  “apelidos”;	  
-‐	  Direito	  Ambiental:	  resgata	  acórdãos	  que	  tenham	  tratado	  de	  assuntos	  referentes	  a	  esse	  ramo	  
do	  Direito;	  
-‐	  Embargos	  de	  Declaração	  acolhidos;	  
-‐	  Embargos	  de	  Divergência	  providos;	  
-‐	  Indenização	  por	  dano	  estético:	  informa	  o	  quantum	  da	  indenização,	  permitindo	  a	  verificação	  do	  
parâmetro	  dos	  valores	  considerados	  pelos	  ministros;	  
-‐	  Indenização	  por	  dano	  moral:	  informa	  o	  quantum	  da	  indenização,	  permitindo	  a	  verificação	  do	  
parâmetro	  dos	  valores	  considerados	  pelos	  ministros;	  
-‐	  Multa	  Diária	  (astreintes):	  permite	  verificar	  o	  parâmetro	  da	  fixação	  do	  valor	  de	  multa	  diária	  por	  
descumprimento	  de	  ordem	  judicial;	  
-‐	   (Im)penhorabilidade	   de	   bens	   móveis:	   resgata	   os	   objetos	   que	   foram	   ou	   não	   passíveis	   de	  
penhora;	  
-‐	  Princípio	  da	  insignificância:	  informa	  as	  hipóteses	  em	  que	  é	  aplicável	  ou	  não	  tal	  princípio;	  
-‐	   Quantidade	   de	   droga	   apreendida:	   resgata	   informações	   acerca	   da	   quantidade	   e	   do	   tipo	   de	  
droga	   apreendida	   nas	   hipóteses	   em	   que	   essas	   informações	   sejam	   relevantes	   para	   o	  
entendimento	  adotado	  pelo	  órgão	  julgador.	  
-‐	  Recursos	  repetitivos:	  recupera	  todos	  os	  recursos	  julgados	  pelo	  rito	  do	  art.	  543-‐C	  do	  CPC.	  

Referência	  Legislativa	  
Por	   meio	   desta	   ferramenta	   é	   possível	   buscar	   a	   legislação	   citada	   no	   acórdão,	   desde	   que	  
relacionada	  à	  fundamentação	  ou	  à	  questão	  jurídica	  decidida	  no	  voto.	  
A	  pesquisa	  pode	  ser	  feita	  na	  caixa	  Legislação,	  na	  qual	  é	  possível	  definir	  o	  dispositivo	  procurado	  
por	  artigo	  (ART),	  parágrafo	  (PAR),	   inciso	  (INC)	  e	  alíneas	  (LET).	  Os	  números	  dos	  diplomas	   legais	  
podem	  ser	  precedidos	  de	  siglas	  para	  tornar	  a	  pesquisa	  mais	  precisa.	  Alguns	  exemplos	  são:	  Leis	  
ordinárias	   (LEI),	   leis	   complementares	   (LCP),	   decretos-‐leis	   (DCL),	   portaria	   (PRT),	   dentre	   outras.	  	  
Para	  ter	  acesso,	  basta	  clicar	  na	  barra	  de	  rolagem.	  



	  
É	  possível	  consultar	  a	  legislação	  dentro	  do	  texto	  do	  documento,	  seguindo-‐se	  as	  seguintes	  
regras:	  
Na	  caixa	  Pesquisa	  Livre,	  o	  número	  da	  lei	  deve	  ser	  lançado	  com	  e	  sem	  ponto,	  entre	  aspas	  e	  com	  
o	  acréscimo	  do	  $.	  
Para	  acrescentar	  o	  vocábulo	  “lei”,	  é	  preciso	  usar	  o	  operador	  ADJn,	  o	  que	  permitirá	  um	  resgate	  
mais	  amplo.	  
Na	  pesquisa	  textual	  de	  legislação	  é	  preciso	  visualizar	  as	  várias	  formas	  de	  redigir	  um	  texto:	  

• Para	  artigos,	  utilize	  art$	  (localizará	  art,	  art.,	  artigo	  etc)	  
• Para	  parágrafos,	  utilize	  par$	  ou	  o	  símbolo	  de	  parágrafo	  (§).	  	  Ex.	  (par$	  ou	  §	  ou	  §§)	  adj4	  3	  
• Para	  incisos,	  utilize	  inc$	  seguido	  da(s)	  letra(s)	  correspondente(s)	  ao	  número	  romano	  ou	  

apenas	  a(s)	  letra(s)	  correspondente	  (s)	  ao	  número.	  Ex.	  ((inc$	  adj3	  III)	  ou	  III)	  
• Para	  alíneas,	  utilize	  alin$	  seguida	  da(s)	  letra(s)	  correspondente(s)	  ou	  apenas	  a(s)	  

letra(s).	  ex.	  ((alin$	  adj5	  d)	  ou	  d)	  

	  
Argumento	   Resultado	  

Lei	  adj4	  (“8112”$	  ou	  “8.112”$)	   Resgatará	  os	  espelhos	  de	  acórdão	  em	  que	  a	  
Lei	  8.112/90	  tenha	  sido	  citada	  no	  texto.	  

Lei	  adj4	  (“9565”$	  ou	  “9.656”$)	  prox4	  (art$	  
adj3	  “12”)	  

Trará	  como	  resposta	  expressões	  como:	  
Artigo	  12	  da	  Lei	  9.656/98	  
Arts.	  10	  e	  12	  da	  Lei	  9.656/98	  
Artigo	  12,	  inciso	  VI,	  da	  Lei	  9.656/98	  

Veja	  
Permite	  o	  resgate	  dos	  precedentes	  judiciais	  e	  do	  repertório	  de	  jurisprudência	  (Revistas)	  citados	  
no	  acórdão,	  bem	  como	  dos	  assuntos	  a	  eles	  relacionados.	  
O	  argumento	  de	  pesquisa	  a	  ser	  informado	  na	  caixa	  Pesquisa	  livre	  deverá	  ser	  acompanhado	  da	  
sigla	  .veja.	  

	  
Argumento	   Resultado	  

Progressão.veja.	   Trará	  todos	  os	  espelhos	  de	  acórdão	  em	  que	  a	  
palavra	  progressão	  esteja	  inserida	  no	  campo	  
Veja.	  

102859.veja.	   Recuperará	  todos	  os	  espelhos	  de	  acórdão	  que	  
tenham	  algum	  processo	  com	  o	  número	  
“102859”	  indicado	  como	  precedente.	  

	  


