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Pesquisa de
Jurisprudência 

Este guia apresenta os principais instru-
mentos de pesquisa que podem ser 
utilizados na página da Jurisprudência do 
STJ, localizada no sítio eletrônico do 
Tribunal na internet: 
http://www.stj.jus.br/SCON/

O conteúdo deste guia também está 
disponibilizado no botão:

A Página da Jurisprudência na internet
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A primeira opção de pesquisa disponível 
na página é a Pesquisa Livre onde é possí-
vel realizar todos os tipos de consulta. 
Primeiramente, daremos maior destaque 
à pesquisa de teses jurídicas, para a qual 
será imprescindível a utilização de diversos 
conectivos. Conectivos são facilitadores 
utilizados como termos de ligação entre as 
palavras digitadas na pesquisa por assunto. 
Alguns deles poderão ser acrescidos ao 
critério de pesquisa através de um clique 
nos botões correspondentes. O sucesso 
da pesquisa depende do uso correto dos 
conectivos.

Pesquisa 
livre 
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operador função exemplos resultado

E

MESMO

COM

PROX(n)

ADJ(n)

Resgata documentos que 
contenham todas as palavras 
digitadas, independente de sua 
localização.

O sistema buscará os documentos 
que contenham as três palavras, em 
qualquer ordem ou distância.

O sistema buscará os documentos 
que contenham as três palavras em 
qualquer ordem ou distância, 
dentro de um mesmo campo.
O sistema buscará os documentos 
que contenham as três palavras em 
qualquer ordem ou distância, 
dentro de um mesmo parágrafo.
O sistema buscará os documentos 
que contenham as três palavras, em 
qualquer ordem, até a distância 
delimitada.
Serão resgatadas expressões como: 
“recurso a que se nega provimento”
“nega-se provimento ao recurso”
“recurso especial que se nega 
provimento”
O sistema buscará os documentos 
que contenham as três palavras, na 
ordem digitada, até a distância 
delimitada.
Serão resgatadas expressões como: 
“causa de aumento de pena”
“causas especiais de aumento de 
pena”
“causa de aumento da pena”

FGTS e súmula e 
civil

FGTS mesmo 
súmula mesmo civil

FGTS com súmula 
com civil

nega prox2 
provimento prox4 

recurso

causa adj3 
aumento adj2 

pena

Resgata documentos que 
contenham todas as palavras 
digitadas,  no mesmo campo. 

Resgata documentos que contenham 
todas as palavras digitadas, no 
mesmo parágrafo.

Resgata documentos que contenham 
todas as palavras digitadas, em 
qualquer ordem, separadas por um 
número limitado de termos.
(n) limita a distância entre os termos 
pesquisados: o segundo termo 
poderá ser até a enésima palavra 
antes ou depois do primeiro termo.

Resgata documentos que contenham 
todas as palavras, na ordem em que 
foram digitadas, separadas por um 
número limitado de termos.
(n) limita a distância entre os termos 
pesquisados: o segundo termo 
poderá ser até a enésima palavra 
após o primeiro termo.
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OU

NÃO

$

?

Resgata documentos que 
contenham, pelo menos, uma das 
palavras digitadas. É necessário o uso 
de parênteses para limitar os efeitos 
desse operador.

O sistema buscará os documentos 
que contenham uma, duas ou 
todas as palavras digitadas.

O sistema buscará apenas os 
documentos que contenham a 
palavra “seguro”, mas excluirá do 
resultado aqueles que tragam a 
palavra “automóvel”.
O sistema resgatará todas as 
palavras com “constitui”: constitui, 
constituição, reconstituição, cons- 
tituída, desconstituído...

O sistema localizará as palavras 
discriminar e descriminar.

(carro ou veículo 
ou automóvel)

seguro não 
automóvel

$constitui$

d?scriminar

Exclui documentos que contenham 
as palavras que aparecem após o 
não.

Substitui caracteres desconhecidos 
ou que não se deseja determinar.
Pode ser utilizado em qualquer lugar 
da palavra digitada.
Substitui apenas um caractere 
desconhecido ou que não se deseja 
determinar.
Pode ser utilizada em qualquer lugar 
da palavra digitada.
Para substituir mais de um caractere 
use o $. 

● É indiferente a digitação de termos no singular ou plural, com letras maiúsculas, minúsculas ou acentuadas;
● As decisões só estarão disponíveis depois de PUBLICADAS no Diário da Justiça e incluídas na base de dados pela 
Secretaria de Jurisprudência;
● O operador E é utilizado como padrão. No entanto, o sistema permite que o usuário altere sua preferência 
marcando o ADJ como operador padrão.

“ ” No exemplo “não provido”, o 
sistema buscará exatamente a 
expressão digitada. No exemplo 
“não” adj2 prov$, o sistema 
localizará os documentos com a 
expressão não provido e também 
com as expressões não deu 
provimento, não foi provido, não 
afasta provimento. 

“não provido”
ou

“não” adj2 prov$

Permitem a localização de expres-
sões exatamente como digitadas. 
Indicam que os operadores não, ou, 
mesmo, com, e e devem ser 
pesquisados como palavras.

Observações

Pesquisa 
livre 

operador função exemplos resultado



Campo é o local onde são condensadas 
informações específicas, retiradas do 
inteiro teor do acórdão, com objetivo de 
identificá-la e facilitar sua recuperação.
 
Alguns campos podem ser pesquisados 
com preenchimento das caixas disponibili-
zadas na página de Jurisprudência.

Pesquisa por campos
específicos
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Para localizar um processo específico, basta digitar seu número nessa caixa. O resultado obtido são todos os 
processos com o número pesquisado, independente da classe processual.  
 

 
A pesquisa pode ser realizada conjugando o tema, a ser transcrito na caixa Pesquisa Livre, selecionando-se um 
ou mais Ministros, resgatando decisões em que eles atuaram como relatores, revisores ou relatores para acórdão.  

Para selecionar outros ministros clique em . 
 

 
Possibilita delimitar o intervalo temporal das decisões a serem consultadas. Também é possível definir apenas 
a data inicial ou a data final. Para selecionar a data do julgamento ou da publicação, clique em: 

  
 

 
A pesquisa pode ser realizada conjugando o tema, a ser transcrito na caixa Pesquisa Livre, com um ou mais 
Órgão(s) Julgador(es).  

Para selecionar outros Órgãos Julgadores, clique em .  
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Pesquisa por campos
específicos

 

 
Nessa caixa poderão ser realizadas pesquisas sobre temas jurídicos que tenham sido tratados na Ementa e/ou 
na Indexação do acórdão.  
A Ementa é um resumo elaborado pelo Ministro Relator do acórdão que retrata a decisão do órgão colegiado.  
A Indexação é um trabalho de análise do acórdão que tem como resultado a inserção de pontos de resgate das 
teses discutidas. Apresenta, de forma complementar à ementa, enunciados relativos às teses apreciadas no inteiro 
teor do acórdão e que não constam da ementa. 
A técnica de elaboração dos enunciados passou por adaptações metodológicas até chegar ao atual Informações 
Adicionais. 
Dessa forma, a pesquisa pela indexação resultará em documentos que apresentem destaques nessas espécies de 
resumos. 

  

 
A pesquisa pode ser realizada pela legislação e súmulas relativas às matérias apreciadas no acórdão e utilizadas 
na fundamentação do voto. 
Para pesquisar nesse campo, preencha os dados da caixa Legislação, selecionando a norma, digitando seu 
número e informando os artigos (art), parágrafos (par), incisos (inc), alíneas (let) e itens (item) em algarismos 
arábicos.  

Para selecionar outras normas, clique em  

 
O campo Notas permite a recuperação de informações relevantes da base de dados de acórdãos, por meio de 
índices criados pela Secretaria de Jurisprudência acerca de determinados assuntos, bem como indica a correlação 
entre classes processuais. 
Para pesquisar pelo campo Notas basta clicar na caixa correspondente e selecionar uma das opções apresentadas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ao final de sua pesquisa, você terá acesso 
a um tipo de documento que retrata as 
principais informações constantes do 
inteiro teor, chamado de espelho do 
acórdão. 

Para exemplificar, mostramos ao lado o 
espelho do acórdão do Agravo Regimen-
tal no Recurso Especial n. 1334498/RS, de 
caráter meramente ilustrativo.

Espelho do 
acórdão
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Espelho do 
acórdão
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Outros 
campos

Existem alguns campos do documento 
que trazem mais informações sobre o 
acórdão pesquisado. Esses dados permi-
tem que a consulta ao documento seja 
aprofundada.

Vejamos com maior detalhe alguns destes 
campos:

Destina-se ao registro de informações relativas apenas a:
- casos notórios ou com grande repercussão na mídia. Critério de pesquisa: processo.nota.
- embargos de declaração acolhidos, ações rescisórias procedentes, embargos de divergência providos e questão 
de ordem. Critério de pesquisa: veja.nota.
- valor da multa diária – astreinte. Critério de pesquisa: astreinte.nota.
- penhorabilidade ou impenhorabilidade de bens. Critério de pesquisa: $penhorabilidade.nota.
- quantidade de droga apreendida. Critério de pesquisa: droga.nota.
- aplicação ou não do princípio da insignificância. Critério de pesquisa: insignificância.nota.
- jurisprudência em temas referentes a determinados ramos do direito. Critério de pesquisa: tema.nota.
- acórdãos sujeitos ao procedimento previsto nos artigos 1036 a 1041 do CPC para os Recursos Repetitivos no 
âmbito do STJ. Critério de pesquisa: repetitivos.nota.
- indenização por dano moral. Critério de pesquisa: moral.nota.
- indenização por dano estético. Critério de pesquisa: estético.nota.

É complementar à ementa e apresenta enunciados elaborados pela Secretaria de Jurisprudência ou excertos 
extraídos do inteiro teor do acórdão relacionados às teses apreciadas que não constam da ementa. 
Os textos são redigidos de forma sistematizada, com o objetivo de resgatar a informação. Contêm os seguintes 
elementos que identificam a tese considerada: entendimento, questão jurídica, contexto fático e fundamentação.
Até 2010, os enunciados foram elaborados em linguagem controlada pelo Tesauro Jurídico, chamados de 
Resumo Estruturado ou Informações Complementares. 
A partir de 2011, os resumos passaram a ser redigidos em linguagem livre, chamados de Outras Informações ou 
Informações Adicionais.
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Esse campo indica os precedentes, informativos e repositórios jurisprudenciais utilizados na fundamentação do 
acórdão. 
Caso o acórdão aprecie mais de uma tese, os precedentes estarão agrupados em temas. 
Exemplo de critério de pesquisa: 1112748.veja.

Complementa os campos Ementa e Informações Adicionais, destinando-se à inclusão de palavras que possam 
auxiliar a pesquisa e facilitar o resgate dos acórdãos.

Outros 
campos

É o resultado da análise e triagem dos acórdãos realizada pela Secretaria de Jurisprudência. Os acórdãos Sucessi-
vos são agrupados em sequência em um documento chamado Principal que tem o mesmo relator(a) e órgão 
julgador, além de mesmo conteúdo decisório.
A finalidade é retratar, de forma célere, todas as teses julgadas pelo Tribunal, destacando ao usuário o entendi-
mento de cada relator(a) em cada órgão julgador. São identificados pela sigla e número da classe, unidade da 
federação, número de registro e datas de decisão e publicação.
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Outros 
serviços

Jurisprudência 
no TFR

A Secretaria de Jurisprudência também 
disponibiliza outros meios de consulta aos 
posicionamentos jurisprudenciais do 
Superior Tribunal de Justiça. Disponibiliza 
também um vocabulário jurídico 
(Tesauro).

Nessa página podem ser pesquisados 
acórdãos e súmulas do extinto Tribunal 
Federal de Recursos publicados a partir de 
1979. 

Importante ressaltar que apenas os opera-
dores e, ou e adj funcionam nessa página 
e, ao pesquisar pelo número do acórdão 
ou súmula, é preciso utilizar 7 dígitos, 
completando com zeros, caso necessário.
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Informativo de 
Jurisprudência

Trata-se de uma publicação periódica que 
tem por finalidade divulgar notas sobre 
teses de especial relevância jurídica dos 
últimos julgados do STJ. Na seleção dos 
julgados, são observados critérios de 
repercussão no meio jurídico e de novida-
de do tema no âmbito do Tribunal.

Importante ressaltar que apenas os opera-
dores e, ou e adj funcionam nessa 
página.
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Legislação 
Aplicada

Trata-se de uma base na qual o STJ dispo-
nibiliza estudo da legislação infraconstitu-
cional segundo a jurisprudência do tribu-
nal. Isso é possibilitado com a pesquisa, 
em tempo real, sobre a interpretação do 
dispositivo legal a partir de critérios de 
pesquisa elaborados pela SJR.

Para cada dispositivo de lei é elaborado 
um critério de pesquisa. Além disso, são 
disponibilizados links para o acesso a 
outros produtos relacionados aos disposi-
tivos estudados.
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Pesquisa 
pronta

Trata-se de critérios avançados de pesqui-
sa previamente elaborados sobre diversos 
temas jurídicos. 

Ao clicar nos links intitulados com os 
temas, o usuário acessa acórdãos do STJ 
sobre a matéria. O resultado estará 
sempre atualizado, pois o resgate é feito 
em tempo real. São disponibilizados, 
também, links para o acesso a outros 
produtos do STJ relacionados aos temas 
pesquisados.
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Repetitivos organizados
por assunto

Trata-se de uma base de dados composta 
pelos acórdãos dos Recursos Especiais 
julgados no STJ sob o rito dos arts. 1036 a 
1041 do CPC, organizados por ramos do 
Direito, assuntos e temas específicos.

Além disso, são disponibilizados links para 
pesquisa, em tempo real, dos acórdãos 
posteriores aos julgados repetitivos e para 
o acesso a outros produtos relacionados a 
esses acórdãos.
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Súmulas 
anotadas

Trata-se de uma base na qual a Súmula do 
STJ tem seus enunciados anotados por 
excertos de julgados do Tribunal.

Abaixo de cada enunciado sumular, 
transcrevem-se trechos dos precedentes 
que embasaram a elaboração do verbete, 
disponibilizando-se links para que o usuá-
rio possa, utilizando de critérios de 
pesquisa elaborados pela SJR, resgatar os 
acórdãos referentes à aplicação do dispo-
sitivo em exame.

Além disso, são disponibilizados links para 
o acesso a outros produtos relacionados 
aos enunciados estudados.
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Jurisprudência em
Teses

Trata-se de uma publicação temática que 
apresenta os diversos entendimentos 
existentes no STJ a respeito de matérias 
específicas.
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Vocabulário
Jurídico Tesauro

O Vocabulário Jurídico Controlado adota-
do pela Secretaria de Jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é composto 
por termos que possibilitam a recupera-
ção da informação com maior precisão, 
flexibilidade e uniformidade.
 
Sua base foi o Tesauro Jurídico, elaborado 
pela Comissão Técnica de Jurisprudência, 
instituída pela Portaria /CJF nº 22/92, 
composta por representantes dos Tribu-
nais Regionais Federais, do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça  
do Distrito Federal, sob a coordenação do 
Conselho de Justiça Federal.
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