CONSULTA UNIFICADA
A. CAMPOS DE PESQUISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pesquisa livre (pesquisa textual, no inteiro teor)
Pesquisa por número de processo (numeração única ou antiga)
Pesquisa por relator (Ministro, Des. convocado ou Conselheiro do CSJT)
Pesquisa por data de julgamento (intervalo de tempo)
Pesquisa por data de publicação (intervalo de tempo)
Pesquisa por órgão julgador
Pesquisa somente no campo da ementa do acórdão
Pesquisa por tipo de processo (classe processual)

B. BASES DE PESQUISA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acórdãos em inteiro teor
Decisões monocráticas
Decisões da Presidência
Decisões da CGJT
Decisões do CSJT
Todas acima (simultaneamente)

PESQUISA LIVRE



Utilize este campo para fazer uma pesquisa textual no inteiro teor do acórdão ou da decisão;
A pesquisa está condicionada ao conhecimento da matéria relativa a qual se quer obter o resultado e depende dos termos
digitados;






É indiferente o uso de letras maiúsculas ou minúsculas ou o emprego de acentuação;
Escolha palavras que considere essenciais à pesquisa. Caso o resultado não seja satisfatório acresça ou retire termos para
refinar o resultado;
Tente se valer de sinônimos para melhorar a resposta à pesquisa;
Empregue operadores/conectores.

PRINCIPAIS OPERADORES

CONECTORES
E

OU

ADJ

OBJETIVO

EXEMPLOS

Procura todas as palavras desejadas em Horas e extras
qualquer lugar do documento e em qualquer
ordem.
declaração e pobreza
Na ausência de operador entre um e outro
termo o E é automático.
Procura por qualquer uma ou ambas as extra ou extraordinária
palavras, em qualquer ordem.
“declaração de pobreza” ou “assistência sindical”

Busca palavras aproximadas na mesma horas adj2 sobrejornada
ordem colocada na expressão de busca.
declaração adj2 pobreza
O operador ADJ deve ser utilizado com um

número, o qual indica a proximidade
desejada entre as palavras, podendo ser
escolhido livremente.

PROX

Ausente a indicação de número após o ADJ,
o sistema entende que só deve haver um
termo entre os que foram digitados.
Procura palavras aproximadas em qualquer sobrejornada prox2 horas
ordem.
“declaração de pobreza” prox50 advogado
O operador PROX deve ser utilizado com
um número, o qual indica a proximidade
desejada entre as palavras, podendo ser
escolhido livremente.

Ausente a indicação de número após o
PROX, o sistema entende que só deve haver
um termo entre os que foram digitados.
NÃO
Recupera documentos que contenham a horas não extras
primeira, mas não a segunda palavra ou
que contenham a primeira, mas não a declaração não advogado
segunda expressão.
$
Substitui
qualquer
parte
da Hora$ e extra$
palavra desejada, ou seja, prefixo, radical ou
declara$ adj5 pobreza
sufixo.
MESMO
Pesquisa os termos indicados dentro de um horas mesmo sobrejornada
mesmo campo (ementa, inteiro teor, etc)
declaração mesmo advogado
“” (Aspas duplas) Apesar de não serem um conector, podem
“declaração de pobreza”

() (Parênteses)

ser utilizadas para pesquisar expressões
exatamente na forma como informadas ou
“mesmo” adj3 paradigma
para pesquisar por palavras que também
funcionam como conectores.
Também não são conectores, mas devem ser
utilizados para ordenar as expressões de
declaração e (pobreza não miserabilidade)
busca
Declaração adj15 (pobreza OU hipossuficiência)
É bastante útil quando se utiliza o NÃO e o
OU combinados com outros conectores.

DICAS PARA PESQUISAS ESPECÍFICAS

PESQUISAS
ESPECÍFICAS
Legislação

EXEMPLO

SUGESTÃO DE EXPRESSÃO DE BUSCA

Art. 5º, II, da CF

art adj3 5 adj3 II adj3 (CF ou constituição) ou
(art ou artigo) adj3 5 adj3 ii adj3 (cf ou constituição) ou
5 adj3 ii adj3 (cf ou constituição)

Artigo 468 da CLT

468 adj3 clt

Art. 896, § 1º-A, I, da CLT

896 adj3 1 adj3 i adj3 clt

Lei nº 13.467/2017

lei adj3 (“13.467” ou 13467) adj3 (17 ou 2017)

Súmulas/Ojs/Pns

Súmula nº 51 do TST

súmula adj3 51 adj3 tst

OJ nº 100 da SBDI-2

(oj ou orientação) adj3 100 adj3 (sbdi ou sdi) adj3 (2 ou ii)

Precedente Normativo 20

(pn ou "precedente normativo") adj3 20

Conheça também a pesquisa de jurisprudência no BANJUR clicando aqui.

Esse material foi elaborado pela Coordenadoria de Jurisprudência do TST. Dúvidas e sugestões, escreva-nos:
cjur@tst.jus.br

