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Módulo I - Conceitos básicos

Aqui, serão apresentados a 
você a estruturação do banco 
de dados jurisprudenciais; 
o tratamento documentário 
que é dado aos acórdãos 
classificados como principais; 
o espelho do acórdão; e, para 
finalizar, falaremos sobre as 
configurações iniciais da 
ferramenta de pesquisa.

Agora, seremos cientistas 
dos nossos próprios 
conhecimentos...

Espelho do acórdão
O Espelho do Acórdão é o documento elaborado 
pela Secretaria de Jurisprudência, consistente na 
indicação de informações que identifiquem o acórdão 
analisado ou, ainda, a questão/tese jurídica resolvida/
firmada no inteiro teor do acórdão. Trata-se, de fato, 
de espécie de “fichamento” do documento pesquisado, 
demonstrando os elementos essenciais do mesmo, 

organizada em Campos, conteúdo que será 
mais aprofundado a partir do Módulo III.

habilidades de um pesquisador
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1. Organização da Base

O número de documentos disponíveis para consulta na base de 
acórdãos da página de pesquisa de jurisprudência do STJ é de cerca de 
709.779, em 26 de setembro de 2020, às 15h35. Nossa! São muitos, 
não é mesmo? Mas isso não significa que o Tribunal realizou 700 mil 
julgamentos colegiados desde a sua instalação. Ah, esse número é muito 
maior! Contudo, nem todos os acórdãos publicados são diretamente 
acessíveis na pesquisa de jurisprudência, sabe por quê? Porque há um 
grande número de julgados praticamente idênticos. A disponibilização 
de todos deixaria nossa consulta lenta e pouco eficiente. E, claro!, não 
é o que queremos!

A sistematização da base de dados não gera perda de informações 
jurisprudenciais, pois todos os acórdãos publicados têm pelo menos 
um ponto de acesso na base de pesquisa. Aguarde! Veremos todos!

Imagine se, para cada recurso de embargos de declaração rejeitado, 
fosse criado um documento novo na base de pesquisa. Não seria 
interessante! Sabe por quê? Porque geraria um grande número de 
documentos que não trataria de nenhuma tese jurídica de peso. 
Apenas dificultaria e desestimularia o uso da ferramenta de pesquisa. 

Para contornar esse problema, foi criada a metodologia de 
categorização dos acórdãos em principais e similares na base de 
pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver 
como isso funciona?!

Fique atento! Essa parte é bem interessante!
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Informativos e 
outros produtos

Conteúdo produzido 
a partir das outras três 
bases ou, ainda, de 
acompanhamento de 
sessões de julgamento.

Decisões 
Monocráticas

Decisão proferida por 
um único magistrado, 
de qualquer instância 
ou tribunal.

A base de pesquisa do Superior Tribunal de Justiça é constituída de 
quatro grandes grupos representativos da jurisprudência do Tribunal:

Acórdãos

Decisão de órgão 
colegiado do Tribunal

Súmulas

Interpretação pacífica 
ou majoritária adotada 
por um Tribunal a 
respeito de um tema, 
representada por um 
verbete.
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No sistema isso pode ser observado logo depois que você fizer uma 
pesquisa:

Percebeu que, ao consultar a base de pesquisa, há várias maneiras de 
acesso à sua disposição? São os grupos dos acórdãos, das súmulas, das 
decisões monocráticas e dos informativos e outros produtos.

Ao selecionar qualquer uma das abas dos grupos, você terá acesso aos 
respectivos documentos. E, no caso dos acórdãos e súmulas, terá o 
acesso ao espelho, que será detalhado no momento oportuno.

Antes de tratarmos especificamente da estrutura do espelho do 
acórdão, é importante explicitar a metodologia de categorização dos 
acórdãos em principais e similares. Vamos lá?



Jurisprudência do STJ ao seu Alcance - Módulo I - Conceitos básicos

7

1.1. Acórdãos principais e similares

Vimos que a base de pesquisa de jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça é formada por acórdãos catalogados como principais e 
similares. 

Os acórdãos principais são os documentos visualizados em uma 
pesquisa de jurisprudência. Esses acórdãos são submetidos a 
tratamento documentário que resulta no Espelho do Acórdão. 

Os acórdãos similares são os julgados com o mesmo conteúdo 
decisório do principal e são identificados apenas pela sigla de classe, 
número de classe, unidade da federação, número de registro, data de 
decisão e data de publicação. A identificação e acesso aos sucessivos 
são realizados em campo específico no espelho do acórdão principal:

Sabe por que esses documentos foram organizados dessa maneira? 
Para superar o problema da repetição de informações sem perder 
dados jurisprudenciais. Se por um lado não seria possível, nem 
desejável, a presença de todos os acórdãos publicados na base de 
pesquisa, por outro é indiscutível a importância de cada tese firmada 
(ou confirmada) em acórdão de órgão colegiado do STJ.
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Com o objetivo de manter uma base de dados concisa e sem correr o 
risco de perder informação jurisprudencial dos órgãos julgadores do 
Tribunal,  criou-se um critério rígido para a separação entre acórdãos 
principais e similares.

Como assim, professor? Vou explicar detalhadamente para você! 

Os acórdãos publicados passam por dois filtros.

No primeiro filtro, separam-se como principais todos os acórdãos 
de Recursos Repetitivos, Incidentes de Assunção de Competência, 
Proposta de Afetação no Recurso Especial, Pedido de Uniformização 
de Interpretação de Lei, Embargos de Declaração providos com 
efeitos modificativos, Embargos de Divergência procedentes e Ações 
Rescisórias procedentes.

O segundo filtro consiste na identificação de acórdãos que tenham 
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Arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou 
especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para 
julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto 
no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal 
de Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional 
federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, 
que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal 
de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos 
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na 
região, conforme o caso.

§ 2º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que 
exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso 
extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente 
o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá apenas 
agravo interno.

§ 4º A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça 
ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que 
poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.

§ 5º O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais 
recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito 
independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal 
de origem.

§ 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham 
abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.

Art. 1.037.  Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando 

identidade nos seguintes pontos: ministro relator, órgão julgador, classe 
processual, ementa, decisão. Essa seleção localiza os documentos que 
são, de fato, idênticos, repetidos. E apenas um deles permanecerá na 
base de dados para pesquisa.
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a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, 
na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território 
nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de 
justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo 
da controvérsia.

§ 1º Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-
presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder 
à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou 
ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de 
suspensão referida no art. 1.036, § 1º.

§ 2º <revogado>

§ 3º Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver 
proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput.

§ 4º Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão 
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os 
pedidos de habeas corpus.

§ 5º <revogado>

§ 6º Ocorrendo a hipótese do § 5º, é permitido a outro relator do respectivo 
tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia 
na forma do art. 1.036.

§ 7º Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem 
outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal 
decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para 
cada processo.

§ 8º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a 
ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que 
se refere o inciso II do caput.
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§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela 
a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá 
requerer o prosseguimento do seu processo.

§ 10.  O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou 
recurso extraordinário no tribunal de origem;

IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso 
extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.

§ 11.  A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 
9º, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 12.  Reconhecida a distinção no caso:

I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao 
processo;

II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao 
vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso 
especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal 
superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.

§ 13.  Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

Art. 1.038. O relator poderá:

I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com 
interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante 
dispuser o regimento interno;

II - fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas 
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com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o 
procedimento;

III - requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, 
cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se.

§ 1º No caso do inciso III, os prazos respectivos são de 15 (quinze) dias, e os atos 
serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico.

§ 2º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório 
aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento 
com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso 
e os pedidos de habeas corpus.

§ 3º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da 
tese jurídica discutida.

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão 
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os 
decidirão aplicando a tese firmada.

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso 
extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os 
recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento 
aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão 
recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo 
de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente 
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição 
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal 
superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público 
objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento 
será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para 
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fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da 
tese adotada.

§ 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, 
antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida 
pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta 
do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

§ 3º A desistência apresentada nos termos do § 1º independe de consentimento 
do réu, ainda que apresentada contestação.

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso 
especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na 
forma do art. 1.036, § 1º.

§ 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o 
tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas 
cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.

§ 2º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar 
sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vicepresidente do tribunal 
recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de 
ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a 
remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.
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Perceba que, após a realização do segundo filtro, finalizou-se a 
seleção dos acórdãos em principais e similares. Então, vamos passar à 
classificação dos acórdãos principais.

1.2. Classificação dos Acórdãos Principais

São três tipos de classificação a que se submetem os acórdãos:

1º vide ementa; 

2º triagem diferenciada;

3º informações complementares à ementa.

1.2.1. Vide Ementa

Você sabe o que significa vide ementa? Vou explicar! Vide ementa é 
a classificação dada aos acórdãos cuja ementa é satisfativa, ou seja, 
contém todas as informações do inteiro teor do acórdão. Isso quer 
dizer que não há necessidade de preenchimento de nenhum outro 
campo do Espelho do Acórdão.
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1.2.2. Triagem diferenciada

Já a triagem diferenciada é a classificação dada aos acórdãos que 
possuem ementa completa, com todas as teses decididas pelo órgão 
colegiado. Alimentam-se apenas campos do Espelho dos Acórdãos 
para criar pontos de resgate (referência legislativa, termos auxiliares à 
pesquisa, notas, por exemplo). Interessante, não é mesmo?!

1.2.3. Informações complementares à ementa

Você sabe o que significa informações complementares à ementa? 
É a classificação dada aos documentos em que, a partir da leitura do 
inteiro teor, se constatou que pelo menos uma tese decidida pelo órgão 
julgador não foi registrada na ementa do acórdão. Assim, para que a 
tese firmada não seja perdida, elabora-se um enunciado ou extrai-se 
um excerto do inteiro teor do acórdão sobre a tese não constante da 
ementa para que possa ser realizado o resgate. Além do enunciado, são 
preenchidos outros campos do Espelho do Acórdão para criar pontos 
de resgate.

1.3. Estrutura do Espelho do Acórdão

Aqui você poderá visualizar um espelho de um acórdão. As informações 
identificam o acórdão analisado ou, ainda, a questão ou a tese jurídica 
resolvida ou firmada no inteiro teor do acórdão.
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Lembra um “fichamento” do documento pesquisado, não é mesmo?! 
Observe que estão em evidência os elementos essenciais do acórdão.  
Tudo organizado em campos.

1.3.1 Campos do Espelho

Não se preocupe! Estudaremos detalhadamente no módulo III os 
campos do Espelho do Acórdão. O importante agora é saber que 
os campos do Espelho do Acórdão são espaços que fornecem 
informações tanto de identificação quanto de conteúdo da decisão 
do órgão julgador

Os campos relativos ao Processo, Relator(a), Órgão Julgador, Data 
do Julgamento, Data da Publicação/Fonte fornecem informações 
processuais sobre o acórdão e permitem a seleção de dados referentes 
ao processo.

Notou como está ficando fácil?! 

Se você quiser encontrar informações específicas sobre o resultado 
de julgamento, basta olhar os campos referentes à Ementa e ao 
Acórdão.

Há, também, vários outros campos: Notas, Informações 
Complementares à Ementa, Termos Auxiliares à Pesquisa, Referência 
Legislativa, Jurisprudência Citada e Acórdãos Similares. Todos eles 
são alimentados pela Secretaria de Jurisprudência, após o devido 
tratamento documentário. Ufa!!! Quanta informação, não é mesmo?! 
Força e foco!!!



Jurisprudência do STJ ao seu Alcance - Módulo I - Conceitos básicos

18

Processo traz informações 

que identificam o precedente 

pela classe, número, unidade 

da federação e número de 

registro. Relator(a) informa o 

ministro(a) responsável pela 

relatoria (art. 34 RISTJ).
Órgão Julgador informa em 

qual colegiado a decisão foi 

proferida.
Data do Julgamento 

informa a data da sessão de 

julgamento em que a decisão 

foi proferida.
Data da Publicação/Fonte 

informa a data em que o 

acórdão foi publicado, bem 

como sua publicação em 

repositório oficial.

Ementa é o resumo das teses 

contidas no acórdão.

Acórdão apresenta o 

resultado do julgamento, tal 

como registrado na Certidão 

de Julgamento.

Notas traz informações 

específicas do inteiro teor do 

acórdão para casos notórios 

ou de grande repercussão, 

bem como de matérias 

jurídicas de especial interesse 

para comunidade jurídica, 

formando dentro da base de 

acórdãos um índice temático.

Termos auxiliares à Pesquisa 

traz palavras ou expressões 

vinculadas ao vocabulário 

jurídico do STJ (Tesauro 

Jurídico) que não constam 

na Ementa ou no campo 

Informações Adicionais.

Referências legislativas 

informa a legislação 

(lato sensu) utilizada na 

fundamentação do voto.

Jurisprudência Citada 

indica julgados, repositórios 

e informativos de 

jurisprudência citados no 

inteiro teor dos acórdãos e 

que embasam o fundamento 

do precedente

Acórdãos Similares traz a 

identificação de acórdãos 

sucessivos a um documento 

classificado como principal.
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1.3.2. Links do Espelho

Então, já apresentamos os campos do espelho. Agora vamos conhecer 
seus links?

Observe que os links relativos a Inteiro Teor do Acórdão, Consulta 
Processual, Copia a ementa para a área de transferência e Exibição 
do documento em formato PDF para imprimir ou salvar estão 
localizados em aba no início do espelho do acórdão.

Exibir Inteiro Teor do 
Acórdão.

Consulta Processual.

Copia a ementa para a 
área de transferência.

Exibir o documento 
em formato PDF para 

imprimir ou salvar. 

Tema Repetitivo 1049: link 
que direciona para a página de 

Pesquisa de temas repetitivos e 
IACs.

Tarja vermelha para os Recursos 
Repetitivos: link que permite o acesso 

à página de consulta dos processos 
submetidos ao rito dos Recursos 

Repetitivos, que aguardam julgamento 
ou com afetação cancelada.
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2. Página de Pesquisa

Vamos avançar! Como vimos, a página de pesquisa de jurisprudência 
do STJ permite a consulta a todos os acórdãos e súmulas do Tribunal 
desde a sua instalação, bem como a decisões monocráticas publicadas 
desde janeiro de 1999, além de informativos de jurisprudência e 
outros produtos.

Amigo, fique calmo! Compreendo sua ansiedade, mas, a partir do 
Módulo II, veremos detalhadamente a utilização de todos os recursos 
dessa página, com direito à utilização da pesquisa textual e da pesquisa 
avançada. Juntos ampliaremos nosso conhecimento!
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2.1. Base do TFR

Você se lembra do antigo Tribunal Federal de Recursos – TFR? A página 
de pesquisa de jurisprudência do extinto TFR disponibiliza a consulta 
a acórdãos e súmulas do Tribunal. Interessante, não é mesmo?! Apesar 
dessa base jurisprudencial não ser composta por todos os documentos 
do TFR, serve como uma importante base histórica da época em que 
não existiam os Tribunais Regionais Federais e o Superior Tribunal de 
Justiça.

Antiga sede do Tribunal Federal de Recursos, no Rio de Janeiro
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2.2. Base do STJ

Pois bem... Já falamos sobre a página de jurisprudência do STJ.  Já 
sabemos que ela permite a consulta a acórdãos, súmulas, decisões 
monocráticas e informativos de jurisprudência. Nessa página, podemos 
realizar pesquisa textual ou, com refinamento por consulta, a campos 
específicos do espelho. Uh, vamos estudar essas duas possibilidades 
de pesquisa nos módulos II e III. Fique tranquilo! Há muito trabalho 
ainda!
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2.2.1. Comandos iniciais

Percebeu como está ficando fácil?! Vou explicar bem detalhado para 
você! Observe os comandos iniciais. Você poderá obter um resultado 
de pesquisa mais específico e satisfativo com esses comandos. Eles 
são opções de configuração da página. Você poderá, então, ajustar da 
forma mais adequada ao seu interesse.

Vamos colocar em prática?! Preste atenção!!!

2.2.1.1. Mostrar Lista Resumida

Vamos avançar... Na opção Mostrar Lista Resumida, você poderá fazer 
com que apenas a identificação do precedente e as dez primeiras linhas 
da ementa sejam exibidas como resultado da pesquisa.
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E se você desativar essa ferramenta? Bom!, o resultado da consulta 
será exibido de dez em dez Espelhos de Acórdão.

2.2.1.2. Pesquisar Sinônimos

Ok! Vejamos!!! No caso da opção Pesquisar Sinônimos, temos uma 
ferramenta de pesquisa que automaticamente busca no Tesauro 
Jurídico outros termos de pesquisa que não foram informados pelo 
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usuário.

Vale destacar que, caso queira pesquisar sinônimos de termos 
compostos, estes deverão ser destacados por aspas.

O Vocabulário Jurídico controlado pela Secretaria de Jurisprudência 
do STJ (Tesauro Jurídico) é composto por termos que visam facilitar 
o controle e o resgate de informações jurisprudenciais, a partir da 
padronização do vocabulário utilizado. 

O Tesauro também pode ser utilizado como referência para elaboração 
de termos de pesquisa que possam ajudar o usuário na realização de 
busca mais objetiva e direta.

Mas não se preocupe!!! Veremos cuidadosamente essa ferramenta no 
módulo V.

Quer desabilitar a opção pesquisa por sinônimos, ótimo! Também 
é possível! Se você não deseja pesquisar por termos presentes no 
Tesauro Jurídico, deixados fora do argumento de pesquisa informado, 
basta desabilitar essa opção.
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Resultado da pesquisa, sem a utilização dos sinônimos:

Resultado da pesquisa por meio de sinônimos:
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2.2.1.3. Pesquisar Plurais

Resultado da pesquisa com a busca por plurais:



Jurisprudência do STJ ao seu Alcance - Módulo I - Conceitos básicos

28

Resultado da pesquisa sem plurais:

2.2.1.4. Operador Padrão

A ferramenta de busca estabelece a relação entre os argumentos de 
acordo com os operadores indicados. O argumento de pesquisa exige 
a conexão dos termos por operadores. Imagine a seguinte situação... 
Na página de pesquisa, é possível definir o MESMO, o E ou o ADJ1 
como operadores padrão. Se você quiser pesquisar por dois ou mais 
argumentos sem digitar um operador entre eles, basta escolher o 
operador que será inserido automaticamente pelo sistema.

Mas preste atenção! Se você digitar processo civil, o sistema poderá 
entender o argumento de três formas: processo MESMO civil, 
processo E civil, processo ADJ(1) civil. Nossa!!!, esses resultados são 
completamente distintos! Então, todo cuidado é pouco ao escolher o 
operador padrão!
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*Resultado da pesquisa com operador mesmo:

*Resultado da pesquisa com operador e:

*Resultado da pesquisa com o operador ADJ:

*Pesquisa realizada em 26/9/2020.

*Pesquisa realizada em 26/9/2020.

*Pesquisa realizada em 26/9/2020.
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Aqui, preciso passar algumas informações importantes para você. 
Quanta informação, não é mesmo?! Vamos lá... O sistema de pesquisa 
não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Também 
não há necessidade de registrar os acentos e a cedilha. Eles são 
desconsiderados pelo sistema.

Lembro, também, que, apesar de os Atos n. 135, de 1º de junho de 
2004, e n. 172, de 30 de junho de 2004, possibilitarem a divulgação de 
votos antes da publicação, a base de dados de acordão contém apenas 
documentos publicados no DJe. Vale esclarecer que o resultado da 
pesquisa, em qualquer base pesquisada, trará sempre o mais recente 
primeiro.

Conclusão

Antes de passar para os exercícios, lembro que, no conto O Rubi, o 
geólogo iniciava sua jornada logo cedo. Também escolhia o local 
apropriado a sua busca. Após alguns dias de esforço, o geólogo, 
finalmente, encontra o rubi. Quantas vezes, em nossa vida, escutamos 
a respeito de busca de tesouros? Alguns os encontram, não é mesmo?! 
Temos os mesmos direitos? Não, uma vez que não fomos agraciados 
pela mesma igualdade, pelos mesmos atributos. Traçamos sempre 
caminhos diferentes. Lutemos! O conhecimento é uma das pedras mais 
preciosas à nossa disposição! E, para sermos ricos em conhecimento, 
precisamos buscar logo e sempre, além de traçar o melhor caminho. 

Estou com você na busca desse tesouro!!! Vamos exercitar!!!

http://ead.stj.jus.br/ead/mod/resource/view.php?id=18722
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