2.2. PESQUISAS
2.2.1. Pesquisa de Jurisprudência TST e CSJT
TST
O Tribunal Superior do Trabalho assegura ao cidadão o acesso
ao conjunto de entendimentos consolidados sobre as matérias
trabalhistas na rede mundial de computadores.
O inteiro teor de acórdãos e as decisões monocráticas, bem
como as decisões da Presidência, da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho podem ser obtidos no Sistema Informatizado de
Pesquisa à Jurisprudência – Consulta Unificada, que se encontra
disponível no Portal do TST.
A consulta unificada oferece as opções de pesquisa livre, ou
seja, por meio de qualquer termo ou expressão utilizada no
acórdão ou, ainda, por campos específicos, como:
a)
b)
c)
d)
e)

numeração única e antiga dos processos;
relator do acórdão ou da decisão monocrática;
órgão julgador;
ementa; e
tipo de processo.

Os acórdãos disponíveis para visualização são aqueles publicados
após o ano de 1999. Acórdãos de anos anteriores devem ser
requeridos à Coordenadoria de Gestão Documental e Memória
deste Tribunal.
Orientações Jurisprudenciais, Súmulas e Precedentes Normativos
podem ser consultados separadamente ou em Livro Único – em
formato PDF ou HTML – denominado Livro de Jurisprudência.
A atualização do Livro de Jurisprudência é de responsabilidade da
Coordenadoria de Jurisprudência deste Tribunal.
USUÁRIOS: É de livre acesso a qualquer interessado.

CANAL DE ACESSO – PESQUISA DE
JURISPRUDÊNCIA
•
ENDEREÇO ELETRÔNICO
TST > JURISPRUDÊNCIA
TST > JURISPRUDÊNCIA > CONSULTA UNIFICADA
(sistema de pesquisa à jurisprudência)
Contato:
•
Telefones: (0xx61) 3043-4426
(0xx61) 3043-4612
(0xx61) 3043-4613
E-mail: cjur@tst.jus.br
Dias e Horário: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Local:
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Coordenadoria de Jurisprudência
Setor de Administração Federal Sul (SAFS) – Quadra 8 –
Lote 01
Bloco A – 4° Andar – Trecho I – Salas 414/417
CEP: 70070-600 – BRASÍLIA-DF

CANAL DE ACESSO – ACÓRDÃOS ANTERIORES A
1999
Contato:
•
Telefones: (0xx61) 3043-3205
(0xx61) 3043-4168
E-mail: cged@tst.jus.br
Dias e Horário: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Local:
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Coordenadoria de Gestão Documental
Setor de Administração Federal Sul (SAFS) – Quadra 8 –
Lote 01
Bloco A – 2° Andar – Trecho II – Sala 263
CEP: 70070-600 – BRASÍLIA-DF

CSJT
No Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a consulta aos
acórdãos e decisões do CSJT pode ser realizada por meio da
Internet, no Portal do CSJT.
Para acessar o serviço, basta clicar no link <Pesquisa de
Jurisprudência> localizado no canto superior direito do Portal
do CSJT dentro do menu "Consultas". Este serviço de consulta
aos acórdãos e decisões do CSJT oferece a opção de busca
pela numeração única do processo, pela numeração antiga
(anterior à unificação do número do processo), pelo
Conselheiro relator, pela data de julgamento, pela data de
publicação, pelo Órgão Julgador, pela Ementa e pela Classe
Processual.
Também na aba <Consultas> encontra-se disponível a
consulta aos <Acórdãos do CSJT>, com a relação de todos os
acórdãos proferidos pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, organizados por ano de autuação do processo, em
ordem decrescente.

CANAL DE ACESSO
www.csjt.jus.br > CSJT > INÍCIO > Consultas
CONTATO
Coordenadoria Processual do CSJT
Telefones: (61) 3043-4062/ 3043-7439.
E-mail: cproc@csjt.jus.br

