Este documento ajuda na realização de consulta de processos na base de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça Pernambuco.
A Consulta da jurisprudência permite ao usuário acessar decisões individuais (Decisões Monocráticas),
coletivas (Acórdãos) do TJPE e Turmas Recursais (PJE).
1- Pesquisa Livre
Utilizando a pesquisa Livre poderá ser digitadas uma ou mais palavras-chave ou uma frase entre aspas
neste campo.
Exemplos: indenização, "Roubo", "conflito de competência".
Para refinamento da pesquisa poderá ser utilizado os conectores :

Utilizando o conector
Exemplo : “RouboEFurto”
Utilizado para localizar a ocorrência dos termos no texto. No exemplo irá localiza na jurisprudência
do TJPE processos onde existam a ocorrência das duas palavras “Roubo” e “Furto” juntas.
Utilizando o conector
Exemplo : “RouboOUFurto”
Utilizado para localizar um termo ou outro, ou ambos no resultado da consulta. Irá localiza na
jurisprudencia do TJPE processos onde exista a das duas palavras “Roubo” ou “Furto” em qualquer parte
do texto, se o texto contiver apenas uma delas exibirá estes como resultado da consulta.
Utilizando o conector
Exemplo : “Seguro”Não”Carro”
Utilizado para excluir um termo que não se deseja que seja incluído resultado da consulta. No
exemplo irá localizar processos onde exista a ocorrência da palavra “Seguro” porém, não tenham
referência com a palavra “Carro”.
Utilizando o conector
Exemplo : execução PROX2 extrajudicial
Utilizado para localizar termos próximos, possibilitando localizar os processos que contenham as
palavras digitadas, em qualquer ordem, separadas por um número limitado de termos, o (n) limita a
distância entre os termos pesquisados, buscará processos que contenham as duas palavras em qualquer
ordem, até a distância determinada. No exemplo irá localizar no texto dos processos a palavra “execução”
limitado por até 2(dois) termos de distância da palavra “extrajudicial”.
2- Pesquisa por campo especifico
Número do NPU ou Número Antigo
Data de Julgamento ou Publicação
Órgão Julgador
Relator
Classe CNJ
Assunto CNJ

a. Número do NPU ou Número Antigo
Utilizando este filtro de consulta é possível localizar determinado processo. Esta consulta é realizada
digitando o número com ou sem caracteres de formação, portanto a consulta considera números contendo
ou não caracteres de formatação (exemplos: "." (ponto) e "-" (hífen))
A consulta utilizando o número antigo : é utilizado apenas para processos físicos .

b. Data de Julgamento ou Publicação
Utilizando este filtro é realizado a consulta pelo período de datas podende ser de julgamento ou de
publicação. A consulta pela data de publicação exibe os processos que tiveram publicação do Diario
Eletrônico da Justiça (Dje).

c. Órgão Julgador
Utilizando este filtro é possível a consulta direcionada para determinado orgão julgador, podendo ser
consultado por um únicio ou por vários.
A consulta listará o nome de todos os órgãos julgadores do TJPE .
Para a seleção de vários selecionar o órgão julgador e clicar no botão
campo Órgão Julgador, poderá ser adicionado quantos órgão julgadores desejar.

localizado ao lado do

Para remover da seleção de vários clicar no botão
selecionado.

localizado ao lado o órgão julgador

d. Relator
Utilizando este filtro possibilita a consulta dos acórdão relizado pelo relator que se desejar.Caso este
filtro não seja selecionado exibirá processos de todos os magistrados.
A consulta listará o nome dos magistrados em atividade ou não.
Para a seleção de vários selecionar o “Relator” e clicar no botão
Relator, poderá ser adicionado quantos relatores desejar .

Para remover da seleção de vários clicar no botão
Relator selecionado.

localizado ao lado do campo

localizado ao lado do campo Relator, ao lado o

e. Classe CNJ
O uso do filtro ‘Classe CNJ’ possiblitita consultar processos de determinada classe cnj. A consulta
exibirá processos com a classe selicionado.
Lista todas as classe estabelecidas nas tabelas unificadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

f. Assunto CNJ
O uso do filtro ‘Assunto CNJ’ possiblitita consultar processos de determinado assunto cnj . A consulta
exibirá processos com o assunto selicionado.
Lista todas os assuntos estabelecidos nas tabelas unificadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

3- Check box Acórdão, Decisão Monocrática e Todos

Os campos "Acórdão", "Decisão Monocrática" e "Todos" permitem selecionar o tipo de decisão
associado aos processos que se deseja consultar. É obrigatório selecionar pelo menos uma das opções,
também é permitido selecionar mais de uma opção .
Para a consulta apenas de documentos do tipo acórdão, selecionar apenas a opção “Acórdão”.

Para a consulta apenas de documentos do tipo Monocráticas, selecionar apenas opção “Decisões
Monocráticas”.

Para a consulta todos os tipos de documentos, selecionar opção “Todos” que o sistema irá marcar
as opções Acórdão e Decisão Monocráticas .

4- Tela de Resultados
Na tela de resultados exibirá o total de processos localizados na consulta realizada, conforme
tela abaixo

O botão Nova Pesquisa retorna para a tela incial da consulta
Mensagem “Caso não tenha obtido êxito em sua consulta, favor refiná-la para um melhor resultado.”
: a consulta retorna até no máximo 500 processos, caso não localize o processo desejado, será necessário o
refinamento de sua pesquisa.

5-

Detalhamento do resultado da pesquisa

A de resultados exibirá o detalhamento dos processos pesquisados, será exibido 5 (cinco processos)
por página, podendo ser utilizar o paginador (figura abaixo), para a mudança para a proxima página .

Serão exibidos os seguintes campos :
Número do Processo : Número do processo NPU (numeração processual única) e para os processos
físicos o número antigo;
Classe CNJ : a classe CNJ do processo;
Assunto CNJ : o assunto CNJ do processo;
Relator(a) : Relator do processo;
Órgão Julgador : Órgão Julgador do processo;
Data do Julgamento :Data do Julgamento do Processo;
Data de Publicação/Fonte : Data da Publicação ou da Decisão Monocrática para os processo físicos
publicados no DJE, para processos do PJE esta data refere-se a data ao qual o documento foi assinado e
disponibilizado no sistema;
Ementa : texto da ementa do processo (para Acórdão);
Acórdão : texto do Acórdão do processo (para Acórdão);
Decisão : texto do Acórdão do processo (para Decisão Monocrática);

6- Integra do Acórdão, Acompanhamento Processual, Resultado sem Formatação, Imprimir

Clicando na opção Integra do Acórdão (figura baixo): Exibirá aquivo .pdf da copia scaneada do Acórdão do
processo.

Clicando na opção Acompanhamento do Processo (figura baixo): Exibirá a página de acompanhamento do
processo contendo informações do processo.

Clicando na opção Resultado sem Formatação, exibirá uma tela como detalhamento do processo sem
formatação.

Importante : para fechar a tela de resultado sem formatação, basta clicar no botão fechar, conforme mostra
imagem acima.
Clicando na opção Imprimir abrirá outra tela do navegador com detalhamento do processo para a impressão.

Botões para Cima e para Baixo permite navegar para cima e para baixo na mesma tela.

7- A tela de acompanhamento
Exibirá : Número NPU do Processo e o numero pequeno (processos fisicos), Classe CNJ , Assunto CNJ,
Órgão Julgador, Data de Autuação, Nome do Autor, Nome do Réu, Relator, A ultima Localização, o meio de
tramitação (Físico ou Eletrônico), número do processo de origem, partes e advogado, petições, fases,
decisões, volumes, número de apensos.

Aba Número do Processo de Origem exibirá o número do processo de origem .

Aba Partes e Advogados exibirá todas as partes e todos os advogados do processo selecionado.

Aba Petições exibirá as petições associadas ao processo selecionado. Caso não exista nenhuma petição
associada exibirá a mensagem “Não existe petições a serem exibidas”

Aba Fases exibirá as movimentações do processo selecionado.

Aba Decisões exibirá os Acórdão do processo selecionado, clicando no link exibido abrirá tela com o
detalhamento do processo e o texto do Acórdão ou da Decisão Terminativa.

