GUIA RÁPIDO
SISTEMA DE JURISPRUDÊNCIA
Este documento é um Guia para consultar a Jurisprudência do TJPE. A pesquisa será
realizada nas bases de dados dos Sistemas JudWin 2º Grau e PJe 2º Grau
LINK: http://www.tjpe.jus.br/jurisprudencia-tjpe
A primeira opção de pesquisa é a Pesquisa Livre que permite a consulta nos textos
das Ementas e Acórdãos por qualquer palavra informada.
A Pesquisa Livre será mais eficiente com a utilização dos conectivos E, OU,
PROX(n), NÃO.
Conectivos - são facilitadores utilizados como termos de ligação entre a(s)
palavra(s) digitadas na pesquisa.
A pesquisa é fonética, não há diferenças entre palavras com letras maiúsculas ou
minúsculas, singular ou plural, acentuadas ou não.
O resultado será sempre exibido em ordem decrescente pela data da publicação e
trará no máximo 1.000 registros.
Veja como operar com os Conectivos ou Facilitadores da Pesquisa
Para operar/utilizar conectivos basta intercalar as palavras digitadas com um
conectivo e a pesquisa irá buscar na base de dados resultados que contém as
palavras chaves informadas.
Para realizar uma consulta com várias palavras ao mesmo tempo, podemos usar os
conectivos ou facilitadores: E, PROX(n), OU, NÃO, eles atuam como elo de ligação
entre as palavras digitadas no combo Pesquisa Livre, possibilitando diversas
combinações de termos pesquisados ao mesmo tempo.
O usuário pode fazer qualquer pesquisa utilizando os seguintes conectivos:
Operador - Conector
Exemplos
Resultado da Pesquisa
FGTS e Súmula e
E
Resgata documentos que Civil
O
sistema
buscará
os
contenham
todas
as
documentos que contenham
palavras
digitadas,
as três palavras informadas,
independente
de
sua
em
qualquer
ordem
ou
localização.
distância.
PROX(n)
Nega
Resgata documentos que Provimento
contenham
todas
as Recurso
palavras digitadas, em
qualquer ordem, separadas

prox2
prox4 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”

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.

- “Nega
- se provimento ao recurso”
- “recurso especial que se nega
provimento”

(Carro ou Veículo
OU
Resgata documentos que ou Automóvel)
contenham, pelo menos,
uma
das
palavras
digitadas.
É necessário o uso de
parênteses para limitar os
efeitos desse operador.
NÃO
Seguro
Exclui documentos que Automóvel
contenham as palavras que
aparecem após o não.

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

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

O conector padrão será o E, caso sejam digitadas várias palavras sem nenhum
conector, o Sistema assume automaticamente o operador E entre as palavras
informadas na Pesquisa Livre.

Pesquisa por Campos Específicos

- É necessário selecionar pelo menos um dos seguintes parâmetros: Número do
processo, data inicial e final, data da publicação ou julgamento, Órgão Julgador,
Relator, Classe do CNJ, Assunto do CNJ.
Pesquisa de processo pelo NPU ou Número Antigo
- Informe número NPU do processo ou Número Antigo e clique no botão Pesquisar.
Quando for necessário utilizar o parâmetro Data inicial e final
1- Se algum dos campos for informado, o outro, obrigatoriamente, também terá que
ser preenchido.
2- A data inicial deve ser menor ou igual à data final.
3- Apenas datas válidas devem ser aceitas.
4- Os dois campos podem ficar vazios (sem preenchimento). Nesse caso a busca
será feita considerando a data do dia, data atual.

Pesquisa pelo Órgão Julgador
Nesta pesquisa caso não selecione um Órgão Julgador a pesquisa trará os Acórdãos
e Decisões Monocráticas de todos os órgãos, caso escolha um órgão julgador
específico o resultado trará apenas aqueles do órgão escolhido.
Se não for selecionado o Órgão Julgador, mas informada data inicial e final o Sistema
exibirá a lista de processos e seu respectivos Órgãos Julgadores para o período
informado.
Pode ser selecionado mais de um Órgão Julgador, selecione o primeiro e em seguida
clique no sinal + para selecionar mais um e assim sucessivamente.
Pesquisa por Relator
É possível fazer pesquisa de processo(s) por relatoria de um magistrado selecionando
no combo Relator, caso escolha um relator específico o resultado trará apenas
resultados daquele escolhido.
Pode ser selecionar mais de um Relator, escolha o primeiro e em seguida clique no
sinal + para selecionar mais um e assim sucessivamente.
Se não for selecionado o magistrado relator, mas informada apenas a data inicial e
final o Sistema exibirá a lista de processos e seu respectivo relator no período
informado.
Pesquisa Por Classe CNJ
A Pesquisa por Classe CNJ será por uma classe específica selecionada pelo usuário.
Pesquisa por Assunto CNJ
A Pesquisa por Assunto CNJ será por um assunto específico selecionado pelo usuário.
Pesquisa por data de Julgamento e Data de Publicação
Data de Julgamento: Pesquisará pela data de julgamento do processo.
Data de Publicação: Pesquisará pela data de publicação da decisão de Acórdão ou
Monocrática no DJE.
Pesquisa pelo Tipo da Decisão
- Se selecionado apenas Acórdão: só exibirá decisões do tipo Acórdão.
- Se escolher apenas Decisões Monocráticas: serão exibirá somente Decisões
Monocráticas.
- Se selecionada Ambas o Sistema exibirá os dois tipos.
É possível pesquisar combinando mais de um parâmetro dos citados acima.

