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Apresentação.

Olá, pessoal! Que bom estarmos juntos!!! Iniciaremos nosso curso 
mostrando a vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui na Jurisprudência. 
Que tal?! Prontos para o desafio?

Dada a largada...

A jurisprudência, como uma das fontes do Direito brasileiro, tem papel 
significativo e relevante. As decisões tomadas tanto pelo Supremo Tribunal 
Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça interferem não só na vida 
dos envolvidos no litígio, mas também na prática forense. A propósito, 
não se pode desconsiderar a relevância dada pelo CPC às decisões desses 
Tribunais.

A valorização da jurisprudência e sua utilização como fonte de 
fundamentação das decisões fizeram com que os tribunais do País 
organizassem banco de dados para consulta.

Como Tribunal da Cidadania, o STJ dedicou tempo na construção desse 
banco como, também, investiu em recursos tecnológicos com intuito de 
melhor atender ao público. 

Uma Unidade, então, foi criada para organizar tudo para vocês: a Secretaria 
de Jurisprudência. Lá encontramos servidores qualificados, que mantêm 
o banco de dados atualizados. Para quem já tem domínio na técnica 
de pesquisa de jurisprudência, as decisões podem ser rapidamente 
consultadas. Muito bom, não é mesmo?!

Dada a grande quantidade de informações, a pesquisa de jurisprudência 
assemelha-se com a mineração de pedras preciosas. Imagine só a seguinte 
situação: o rubi é uma pedra rara, mas, para encontrá-lo, é preciso muito 
trabalho: analisar o terreno; conhecer a variedade de minerais... Não é 
tarefa fácil! Assim, também, não basta apenas ter acesso a uma base 
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sistematizada e contar com recursos tecnológicos de ponta! É necessário 
identificar o que é mais apropriado 
e precioso no contexto para 
nossas necessidades de pesquisa 
e conhecimento.

Tal como o geólogo no conto 
“O Rubi”, espero que você 
possa realizar consultas à base 
de jurisprudência do STJ com 
muito mais clareza, segurança e 
objetividade. O banco de dados 
contém informações preciosas! 
Prontas para serem acessadas. 

Vamos, então, explorar um pouco 
mais  o assunto?!

Você já conhece esses recursos de 
que o STJ dispõe?

Hoje a Secretaria de Jurisprudência do STJ fornece diversos produtos 
e serviços, além da organização e manutenção da base de dados para 
consulta: 

  Informativo de Jurisprudência;

  Jurisprudência em Teses; 

  Legislação Aplicada;

  Pesquisa Pronta;

  Sessão em Foco;

  Súmulas Anotadas;

  Repetitivos e IACs Organizados por Assunto;

http://ead.stj.jus.br/ead/pluginfile.php/14267/mod_resource/content/1/rubi.pdf
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  Vocabulário Jurídico Controlado.

Notou quantos pontos de acesso possuímos? Todos eles devem ser 
devidamente explorados! O uso dessas ferramentas o auxiliará na 
otimização de seu tempo em pesquisas. Bem interessante, não é mesmo?!

Espero que com este curso você possa potencializar seu desempenho, 
utilizando as técnicas e as ferramentas ao seu alcance, e, assim, 
identificar a melhor maneira para realizar uma pesquisa. Esse é o nosso 
desafio!!


