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MANUAL DO SISTEMA DE PESQUISA DA PÁGINA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS NA INTERNET 
 
A página principal de Precedentes Qualificados na internet reúne o conjunto de informações disponíveis sobre 

os diversos precedentes julgados pelo rito diferenciado pelo STJ. Por esta página é possível realizar Pesquisa Avançada 
de precedentes qualificados com a utilização de filtros; acessar o Boletim de Precedentes, de edição quinzenal; 
visualizar a listagem dos Grupos de Representativos que reúnem os recursos extraordinários interpostos no STJ; fazer 
o download do documento contendo os temas repetitivos em que há determinação de Suspensão Nacional do 
processamento de feitos pendentes; e acessar o Fórum Virtual permanente de precedentes, destinado à comunicação 
entre o STJ e demais tribunais sobre questões relativas à assunção de competência e aos casos repetitivos. 

Na barra superior azul, clicando em Saiba mais, você é direcionado para o portal do Conselho Nacional de 
Justiça aonde é possível consultar os dados do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios 
– BNPR, e visualizar, inclusive, o quantitativo de processos paralisados em todo o país aguardando o julgamento de 
recursos repetitivos e em razão de suspensão determinada nos incidentes de repetição de demandas repetitivas. 

Ainda no topo da página, acima da barra superior azul, é possível acessar os Precedentes nas Mídias sociais 
do STJ e as páginas dos outros NUGEPNACs dos demais tribunais. 

 

 
 
Na parte debaixo da página, no canto inferior esquerdo, você pode avaliar o serviço de pesquisa de 

precedentes do STJ, por meio de avaliação elaborada pela Ouvidoria do STJ. 
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Ao centro, no campo Informações Gerais, você encontra informações sobre os institutos que compõem o 
sistema de precedentes qualificados (Repetitivos; Controvérsias; IACs; SIRDR; e PUILs); o detalhamento do trabalho 
realizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC; as atribuições da 
Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas – COGEPAC; detalhes sobre a sistemática dos recursos 
repetitivos; links para leis e atos normativos relativos aos precedentes; e acesso ao Banco Nacional de Demandas 
Repetitivas e Precedentes Obrigatórios – BNPR, do Conselho Nacional de Justiça. 

E no canto inferior direito, também é possível obter a lista dos Repetitivos e Incidentes de Assunção de 
Competência organizados por assunto. Os acórdãos são disponibilizados pela Secretaria de Jurisprudência e, se você 
preferir, pode, ainda, fazer a pesquisa por palavras-chave. 

Para realizar uma Pesquisa de Precedentes Qualificados, a página principal conta com uma barra de pesquisa 
que facilita a digitação dos termos buscados. Vale lembrar que nesta barra a consulta é textual, feita por palavras-
chave. E ao selecionar a opção Pesquisa avançada você realiza a busca por meio de campos específicos, como pelo 
número de um tema. 

 

 
  
O sistema de pesquisa é comum aos seguintes institutos: Repetitivos, Controvérsias, IACs, SIRDRs e PUILs. 
Para visualizar o quantitativo total de Temas, Controvérsias, IACs, SIRDRS e PUILs, o usuário deve marcar todas 

as cinco caixas e clicar no botão pesquisar para que o sistema apresente o quadro geral. 
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Para se obter a totalidade de Temas, Controvérsias, IACs, SIRDRS e PUILs por categoria, basta selecionar a 
opção desejada, na caixa respectiva, e clicar no botão pesquisar. 

O usuário poderá realizar a pesquisa com enfoques diversos, a partir da utilização dos campos explicitados a 
seguir.  

Os campos apresentados na pesquisa são combináveis, o que proporciona ao usuário resgatar diversos dados 
sobre os recursos repetitivos com alto grau de detalhamento e da forma que melhor atenda às suas necessidades. 

Seguem abaixo informações para facilitar a utilização dos campos de pesquisa. 
 
PESQUISA LIVRE – na primeira caixa textual da página de pesquisa de Precedentes Qualificados, o usuário pode realizar 
a pesquisa por palavra ou por combinação de palavras e serão recuperadas informações constantes da base de dados 
dos precedentes qualificados e da base de dados da Secretaria de Jurisprudência do STJ. Essa pesquisa, que combina 
dois ou mais termos, é uma das principais funcionalidades do sistema. 
 
Execução da pesquisa: ao inserir as palavras a serem pesquisadas e ao clicar em pesquisar serão recuperados todos 
os precedentes que tragam as duas expressões no campo acima mencionado.  
O operador padrão é “e”.  
Exemplo: DPVAT e prazo.  
 
É possível utilizar os conectivos abaixo, operadores lógicos, operadores de proximidade e símbolos auxiliares, com as 
funcionalidades seguintes: 
 

OPERADOR EXEMPLOS RESULTADO 
E  
Localiza termos em qualquer ordem ou 
campo do documento. 

supermercado e furto e veículo O sistema buscará documentos 
que contenham as três palavras, 
em qualquer ordem ou distância. 

OU  
Localiza um e/ou outro termo. Os termos 
devem vir sempre entre parênteses. 

(carro ou automóvel ou veículo) O sistema buscará os documentos 
que contenham uma, duas ou 
todas as palavras digitadas. 

NÃO  
Exclui determinado termo da pesquisa. 

(seguro não automóvel) O sistema buscará apenas os 
documentos que contenham a 
palavra “seguro”, mas excluirá do 
resultado aqueles que tragam a 
palavra “automóvel”. 

MESMO  
Localiza termos em um mesmo campo do 
documento. 

(FGTS mesmo súmula mesmo 
civil) 

O sistema buscará os documentos 
que contenham as três palavras 
indicadas, em qualquer ordem ou 
distância, dentro de um mesmo 
campo. 

COM  
Localiza termos em um mesmo 
parágrafo. 

recurso com STJ com furto com 
veículo 

O sistema buscará os documentos 
que contenham as quatro palavras 
em qualquer ordem ou distância, 
dentro do mesmo parágrafo. 

PROX(N)  
Localiza termos PROXimos, em qualquer 
ordem. (n) limita a distância entre os 
termos pesquisados. O segundo termo 
poderá ser até a enésima palavra antes 
ou depois do primeiro termo. 

nega prox2 provimento prox4 
recursos 

O sistema buscará os documentos 
que contenham as duas palavras 
em qualquer ordem, até a 
distância determinada. No 
exemplo, serão recuperadas as 
expressões: “recursos a que se 
nega provimento” “nega-se 
provimento ao recurso” “recursos 
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especiais a que se nega 
provimento” 

ADJ(N)  
Localiza termos ADJacentes, na ordem 
estabelecida na pesquisa. (n) limita a 
distância entre os termos pesquisados. O 
segundo termo poderá ser até a enésima 
palavra após o primeiro termo. adj = adj1 
(busca os termos conjugados sem 
qualquer outra palavra entre eles). 

causa adj3 aumento adj2 pena 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”. 

$  
Substitui vários caracteres, podendo vir 
no início, meio ou fim da palavra. É 
possível limitar o número máximo de 
caracteres utilizando valores numéricos. 

constitui$ Constitui  
Constituir  
Constituído  
Constituição 

$classificado Classificado  
Reclassificado  
Desclassificado  
Não-classificado 

des$cao Deserção  
Descrição  
designação 

?  
Substitui um único caractere, podendo vir 
no início, meio ou fim da palavra. Cada 
interrogação corresponde a um 
caractere. 

adotiv? Adotivo  
Adotiva 

d?criminar Descriminar 
Discriminar 

d?sc?r?? Discorda 
Discordo  
Descarte  
Discurso  
Discorre 

(  )  
Usado para o operador OU e para 
agrupar itens da pesquisa. O sistema 
apõe automaticamente os parênteses 
para delimitar/selecionar itens da 
pesquisa. A alteração poderá ser feita 
manualmente 

((menor ou criança) e infrator) 
com pena 

O sistema buscará os documentos 
que contenham as combinações: 
menor e infrator com pena ou 
criança e infrator com pena 

“  ”  
Utilizado para transformar um operador 
em palavra a ser pesquisada e para 
localizar expressões exatas. 

“não” adj previsto “tribunal de 
origem” 

O sistema buscará documentos 
que contenham a expressão “não 
previsto”. O sistema buscará 
documentos que contenham a 
expressão “tribunal de origem” 
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REPETITIVOS: 
 

 
 

Se o usuário já souber o número do tema poderá informá-lo no campo NÚMERO.  
É possível, nesse caso, buscar diversos temas em um intervalo numérico, basta preencher os números inicial e final. O 
não preenchimento do segundo campo resultará em pesquisa que irá recuperar apenas o tema de número indicado. 
 
É possível pesquisar o tema (processo) que foi afetado, julgado, publicado, transitado em julgado e com última 
atualização em determinado período. Utiliza-se para isso o campo DATA, a partir da inserção da data inicial e da data 
final desejadas, selecionando-se a opção desejada e clicando em pesquisar.  
 

 
 
É possível pesquisar pela CLASSE e pelo NÚMERO DO RECURSO submetido ao rito dos repetitivos.  
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No campo MINISTRO, é possível selecionar o(a) Ministro(a) e será exibida uma lista dos temas de acordo com o(a) 
relator(a) assinalado(a). 
 

 
 
Ao escolher o ÓRGÃO JULGADOR, o resultado da pesquisa apresentará os temas do(s) órgão(s) julgador(es) 
selecionado(s). 
 

 
 
Também é possível efetuar a pesquisa selecionando o TRIBUNAL DE ORIGEM do tema repetitivo. O resultado da 
pesquisa listará todos os temas provenientes de determinado tribunal, conforme os dados inseridos. 
 

 
 
A pesquisa efetuada pelo RAMO DO DIREITO exibirá uma lista dos temas com mesma questão de direito, classificada 
de acordo com a Tabela Unificada do Conselho Nacional de Justiça. 
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No campo ORDENAÇÃO é possível ordenar os temas recuperados na pesquisa realizada de acordo com: o NÚMERO 
DO TEMA, a ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO e a QUANTIDADE DE PROCESSOS SUSPENSOS NA 2ª INSTÂNCIA. E ainda escolher 
se serão apresentados os temas em ORDEM CRESCENTE ou DECRESCENTE. Confira-se na imagem abaixo os campos a 
serem utilizados nesse caso. 
 

 
 
O campo QUANTITATIVO DE SUSPENSOS ordenará a lista dos temas que mais impactam, em relação a processos 
sobrestados, nas instâncias de origem, para os temas menos impactantes, levando em consideração informações 
prestadas pelo respectivo tribunal de justiça e/ou regional federal. 
 
Por fim, é possível filtrar a pesquisa pela situação do tema repetitivo, clicando nas caixas disponíveis na parte inferior 
da tela de pesquisa avançada: 
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Na página de resultados da pesquisa, o usuário dispõe de mais algumas funcionalidades, abaixo explicadas. 
 
FUNÇÃO EXPORTAR RESULTADOS: 
 
 A função “EXPORTAR RESULTADOS” vai gerar um arquivo em formato de planilha com todos os temas recuperados 
na pesquisa realizada. 

 
  
A partir daí, gerado o documento, será possível manipular as informações, customizando-as de acordo com a 
necessidade, utilizando os recursos da planilha Excel.  
 
FUNÇÃO IMPRIMIR SELECIONADOS: 
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Essa funcionalidade permite ao usuário selecionar os temas que deseja imprimir. Para isso, deve marcar os temas que 
deseja imprimir (canto superior direito de cada tema) e depois clicar em “IMPRIMIR SELECIONADOS” ao final da 
página.  
 

 
 
Há a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os temas apresentados no resultado da pesquisa ao marcar 
o campo “SELECIONAR TODOS/NENHUM”. 
 
 
 
CONTROVÉRSIAS: 
 

 
 
Se o usuário já souber o número da controvérsia, poderá buscar no campo NÚMERO. 
É possível, nesse caso, buscar diversas controvérsias em um intervalo numérico ao preencher os números inicial e 
final. O não preenchimento do segundo campo, resultará em pesquisa que irá recuperar apenas o número indicado. 
 
É possível pesquisar a data de criação da controvérsia. Utiliza-se para isso o campo DATA, a partir da inserção da data 
inicial e da data final desejadas, selecionando a opção desejada e clicando em pesquisar.  
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É possível pesquisar pela CLASSE e pelo NÚMERO DO RECURSO vinculado à controvérsia.  
 

 
 
No campo MINISTRO, é possível selecionar o(a) Ministro(a) e será exibida uma lista das controvérsias de acordo com 
o(a) relator(a) assinalado(a). 
 

 
 
Pode efetuar a pesquisa selecionando o TRIBUNAL DE ORIGEM da controvérsia. O resultado da pesquisa listará todas 
as controvérsias provenientes de determinado tribunal, conforme os dados inseridos. 
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A pesquisa efetuada pelo RAMO DO DIREITO exibirá uma lista das controvérsias com mesma questão de direito, 
classificada de acordo com a Tabela Unificada do Conselho Nacional de Justiça. 
 

 
 
No campo ORDENAÇÃO é possível ordenar as controvérsias recuperadas na pesquisa realizada de acordo com: o 
NÚMERO DA CONTROVÉRSIA, a ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO e a QUANTIDADE DE PROCESSOS SUSPENSOS NA 2ª 
INSTÂNCIA. E ainda escolher se serão apresentados os temas em ORDEM CRESCENTE ou DECRESCENTE. Confira-se na 
imagem abaixo os campos a serem utilizados nesse caso. 
 

 
 
O campo QUANTITATIVO DE SUSPENSOS ordenará a lista das controvérsias que mais impactam, em relação a 
processos sobrestados, nas instâncias de origem, para as controvérsias menos impactantes, levando em consideração 
informações prestadas pelo respectivo tribunal de justiça e/ou regional federal. 
 
Por fim, é possível filtrar a pesquisa pela situação da controvérsia, clicando nas caixas disponíveis na parte inferior da 
tela de pesquisa avançada: 
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Na página de resultados, o usuário dispõe de mais algumas funcionalidades, abaixo explicadas. 
 
FUNÇÃO EXPORTAR RESULTADOS: 
 
 A função “EXPORTAR RESULTADOS” vai gerar um arquivo em formato de planilha com todas as controvérsias 
recuperadas na pesquisa realizada. 
 

 
 
A partir daí, gerado o documento, será possível manipular as informações, customizando-as de acordo com a 
necessidade, utilizando os recursos da planilha Excel.  
 
FUNÇÃO IMPRIMIR SELECIONADOS: 
 

Essa funcionalidade permite ao usuário selecionar as controvérsias que deseja imprimir. Para isso, deve marcar as 
controvérsias que deseja imprimir (canto superior direito de cada controvérsia) e depois clicar em “IMPRIMIR 
SELECIONADOS” ao final da página.  
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Há a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todas as controvérsias apresentadas no resultado da pesquisa ao 
marcar o campo “SELECIONAR TODOS/NENHUM”. 

 
 

 
IACs: 
 

 
 

Se o usuário já souber o número do IAC, poderá buscar no campo NÚMERO.  
É possível, nesse caso, buscar diversos IACs em um intervalo numérico ao preencher os números inicial e final. O não 
preenchimento do segundo campo, resultará em pesquisa que irá recuperar apenas o IAC de número indicado. 
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É possível pesquisar o IAC (processo) que foi admitido, julgado, publicado, transitado em julgado e com última 
atualização em determinado período, utiliza-se para isso o campo DATA, inserindo a data inicial e a data final 
desejadas, selecionando a opção desejada e clicando em pesquisar.  
 

 
 
É possível pesquisar pela CLASSE e pelo NÚMERO DO RECURSO que deu origem ao IAC.  
 

 
 
No campo MINISTRO, é possível selecionar o(a) Ministro(a) e será exibida uma lista dos IACs de acordo com o(a) 
relator(a) assinalado(a). 
 

 
 
Ao escolher o ÓRGÃO JULGADOR, o resultado da pesquisa apresentará os IACs do(s) órgão(s) julgador(es) 
selecionado(s). 
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Também é possível efetuar a pesquisa selecionando o TRIBUNAL DE ORIGEM do processo que deu origem ao IAC. O 
resultado da pesquisa listará todos os IACs provenientes de determinado tribunal, conforme os dados inseridos. 
 

 
 
 

A pesquisa efetuada pelo RAMO DO DIREITO exibirá uma lista dos IACs com mesma questão de direito, classificada 
de acordo com a Tabela Unificada do Conselho Nacional de Justiça. 
 

 
 
No campo ORDENAÇÃO é possível ordenar os IACs recuperados na pesquisa realizada de acordo com: o NÚMERO DO 
IAC, a ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO e a QUANTIDADE DE PROCESSOS SUSPENSOS NA 2ª INSTÂNCIA. E ainda escolher se 
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serão apresentados os temas em ORDEM CRESCENTE ou DECRESCENTE. Confira-se na imagem abaixo os campos a 
serem utilizados nesse caso. 
 

 
 
O campo QUANTITATIVO DE SUSPENSOS ordenará a lista dos IACs que mais impactam, em relação a processos 
sobrestados, nas instâncias de origem, para os temas menos impactantes, levando em consideração informações 
prestadas pelo respectivo tribunal de justiça e/ou regional federal. 
 
Por fim, é possível filtrar a pesquisa pela situação do IAC, clicando nas caixas disponíveis na parte inferior da tela de 
pesquisa avançada: 
 

 
 

Na página de resultados, o usuário dispõe de mais algumas funcionalidades, abaixo explicadas. 
 
FUNÇÃO EXPORTAR RESULTADOS: 
 
 A função “EXPORTAR RESULTADOS” vai gerar um arquivo em formato de planilha com todos os IACs recuperados na 
pesquisa realizada. 
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A partir daí, gerado o documento, será possível manipular as informações, customizando-as de acordo com a 
necessidade, utilizando os recursos da planilha Excel.  
 
FUNÇÃO IMPRIMIR SELECIONADOS: 
 

Essa funcionalidade permite ao usuário selecionar os IACs que deseja imprimir. Para isso, deve marcar os IACs que 
deseja imprimir (canto superior direito de cada IAC) e depois clicar em “IMPRIMIR SELECIONADOS” ao final da página.  
 

 
 

Há a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os temas apresentados no resultado da pesquisa ao marcar 
o campo “SELECIONAR TODOS/NENHUM”. 
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SIRDRs: 
 

 
 

Se o usuário já souber o número da SIRDR, poderá buscar no campo NÚMERO.  
É possível, nesse caso, buscar diversas SIRDRs em um intervalo numérico ao preencher os números inicial e final. O 
não preenchimento do segundo campo resultará em pesquisa que irá recuperar apenas a SIRDR de número indicado. 
  
É possível pesquisar a SIRDR (processo) que teve suspensão deferida e suspensão indeferida, utiliza-se para isso o 
campo DATA, inserindo a data inicial e a data final, selecionando a opção desejada e clicando em pesquisar.  
 

  
 
É possível pesquisar pela CLASSE (SIRDR) e pelo NÚMERO do processo.  
 

 
 
Também é possível efetuar a pesquisa selecionando o TRIBUNAL DE ORIGEM da SIRDR. O resultado da pesquisa listará 
todos as SIRDR provenientes de determinado tribunal, conforme os dados inseridos. 
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A pesquisa efetuada pelo RAMO DO DIREITO exibirá uma lista das SIRDRs com mesma questão de direito, classificada 
de acordo com a Tabela Unificada do Conselho Nacional de Justiça. 
 

 
No campo ORDENAÇÃO é possível ordenar as SIRDRs recuperadas na pesquisa realizada de acordo com: o NÚMERO 
DA SIRDR, a ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO e a QUANTIDADE DE PROCESSOS SUSPENSOS NA 2ª INSTÂNCIA. E ainda escolher 
se serão apresentadas as SIRDRs em ORDEM CRESCENTE ou DECRESCENTE. Confira-se na imagem abaixo os campos 
a serem utilizados nesse caso. 
 

 
 
O campo QUANTITATIVO DE SUSPENSOS ordenará a lista das SIRDRs que mais impactam, em relação a processos 
sobrestados, nas instâncias de origem, para os temas menos impactantes, levando em consideração informações 
prestadas pelo respectivo tribunal de justiça e/ou regional federal. 
 
Por fim, é possível filtrar a pesquisa pela situação da SIRDR, clicando nas caixas disponíveis na parte inferior da tela de 
pesquisa avançada: 
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

 
 
Na página de resultados, o usuário dispõe de mais algumas funcionalidades, abaixo explicadas. 
 
FUNÇÃO EXPORTAR RESULTADOS: 
 

 A função “EXPORTAR RESULTADOS” vai gerar um arquivo em formato de planilha com todas as SIRDRs recuperadas 
na pesquisa realizada. 
 

  
  

A partir daí, gerado o documento, será possível manipular as informações, customizando-as de acordo com a 
necessidade, utilizando os recursos da planilha Excel.  
 
FUNÇÃO IMPRIMIR SELECIONADOS: 
 
Essa funcionalidade permite ao usuário selecionar as SIRDRs que deseja imprimir. Para isso, deve marcar as SIRDRs 
que deseja imprimir (canto superior direito de cada SIRDR) e depois clicar em “IMPRIMIR SELECIONADOS” ao final da 
página.  
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

 
 
Há a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de toda as SIRDRs apresentadas no resultado da pesquisa ao marcar 
o campo “SELECIONAR TODOS/NENHUM”. 
 
 
 
PUILs: 
 

 
 
Se o usuário já souber o número do PUIL, poderá buscar no campo NÚMERO.  
É possível, nesse caso, buscar diversos PUILs em um intervalo numérico, ao preencher os números inicial e final. O não 
preenchimento do segundo campo, resultará em pesquisa que irá recuperar apenas o PUIL de número indicado. 
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

 
É possível pesquisar o PUIL (processo) que foi admitido, julgado, publicado, transitado em julgado e com última 
atualização em determinado período, utiliza-se para isso o campo DATA, inserindo a data inicial e a data final 
desejadas, selecionando a opção desejada e clicando em pesquisar.  
 

 
 
É possível pesquisar pela CLASSE (PUIL/PET) e pelo NÚMERO do processo.  
 

 
 
No campo MINISTRO, é possível selecionar o(a) Ministro(a) e será exibida uma lista dos PUILs de acordo com o(a) 
relator(a) assinalado(a). 
 

  
 
Ao escolher o ÓRGÃO JULGADOR, o resultado da pesquisa apresentará os PUILs do(s) órgão(s) julgador(es) 
selecionado(s). 
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

 
 
Também é possível efetuar a pesquisa selecionando a ORIGEM do PUIL (Juizado Federal – TNU, ou Juizado da Fazenda 
Pública). O resultado da pesquisa listará todos os temas provenientes de determinado tribunal, conforme os dados 
inseridos. 
 

 
 
A pesquisa efetuada pelo RAMO DO DIREITO exibirá uma lista dos PUILs com mesma questão de direito, classificada 
de acordo com a Tabela Unificada do Conselho Nacional de Justiça. 
 

 
 
No campo ORDENAÇÃO é possível ordenar os PUILs recuperados na pesquisa realizada de acordo com: o NÚMERO 
DO PUIL, a ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO e a QUANTIDADE DE PROCESSOS SUSPENSOS NA 2ª INSTÂNCIA. E ainda escolher 
se serão apresentados os PUILs em ORDEM CRESCENTE ou DECRESCENTE. Confira-se na imagem abaixo os campos a 
serem utilizados nesse caso. 
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

 
 
O campo QUANTITATIVO DE SUSPENSOS ordenará a lista dos PUILs que mais impactam, em relação a processos 
sobrestados, nas instâncias de origem, para os temas menos impactantes, levando em consideração informações 
prestadas pelos respectivos juizados. 
 
Por fim, é possível filtrar a pesquisa pela situação do PUIL, clicando nas caixas disponíveis na parte inferior da tela de 
pesquisa avançada: 
 

 
 

Na página de resultados, o usuário dispõe de mais algumas funcionalidades, abaixo explicadas. 
 
FUNÇÃO EXPORTAR RESULTADOS: 
 A função “EXPORTAR RESULTADOS” vai gerar um arquivo em Excel com todos os PUILs recuperados na pesquisa. 
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

 
   

A partir daí, gerado o documento, será possível manipular as informações, customizando-as de acordo com a 
necessidade, utilizando os recursos da planilha Excel.  
 
FUNÇÃO IMPRIMIR SELECIONADOS: 
 
Essa funcionalidade permite ao usuário selecionar os PUILs que deseja imprimir. Para isso, deve marcar os PUILs que 
deseja imprimir (canto superior direito de cada PUIL) e depois clicar em “IMPRIMIR SELECIONADOS” ao final da página.  
 

 
 
Há a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os PUILs apresentados no resultado da pesquisa ao marcar 
o campo “SELECIONAR TODOS/NENHUM”. 
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 Em caso de dúvidas, fale conosco: 

nugepnac@stj.jus.br 

TODOS: 
 
A opção pesquisar Todos reporta à página em que apresenta a quantidade total de cada precedente qualificado. 
 

 
 

 
 
Quando se seleciona a caixa Todos os precedentes qualificados, é possível, ainda, realizar a PESQUISA TEXTUAL 
LIVRE; a pesquisa por NÚMERO; a seleção por CLASSE e NÚMERO DO RECURSO; filtrar por RAMO DO DIREITO; e 
ORDENAR, na forma de pesquisa descrita em cada campo anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


