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PESQUISA JURÍDICA INFORMATIZADA
Competência técnica: Assessoramento
Conhecimentos relacionados: Técnica Legislativa
Objetivo geral
Capacitar o participante a efetuar diversas modalidades de pesquisa jurídica,
através do emprego das ferramentas digitais disponíveis no Portal Corporativo
do PJERJ, nos portais dos tribunais superiores (STJ e STF) e na internet.
Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Compreender o contexto da pesquisa jurídica informatizada e seu valor
estratégico no cenário jurídico da atualidade.
Conhecer os diversos acervos digitais para pesquisa jurídica
disponibilizados no Portal Corporativo do PJERJ, nos portais dos tribunais
superiores e na internet.
Realizar pesquisa de documentos na internet, usando mecanismo de busca
e operadores de pesquisa.
Conhecer os principais conteúdos disponibilizados no Portal Corporativo do
PJERJ e nos portais dos tribunais superiores (STJ e STF), bem como seus
recursos de consulta e pesquisa.
Realizar pesquisa de jurisprudência no Portal Corporativo do PJERJ, no
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, usando
operadores de busca.

Metodologia e recursos
Aulas expositivas e materiais de leitura através do aplicativo Microsoft Teams.
Conteúdo programático
• Contexto da pesquisa jurídica informatizada:
 era da informação e acervos digitais de informação jurídica;
 conceito e valor estratégico.
• Pesquisa no Portal Corporativo do PJERJ:
 visão geral do Portal Corporativo do PJERJ;
 acesso rápido;
 ferramenta de consulta processual;
 acesso à consulta de jurisprudência;
 Diário da Justiça Eletrônico;
 feriados locais e suspensão de prazos;
 consulta de endereços e telefones;
 informativos e boletins;
 tabelas de custas e taxas;
 ferramenta de pesquisa de legislação e atos oficiais.
• Pesquisa no Portal do Conhecimento do PJERJ:
 jurisprudência;
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súmulas;
precedentes;
banco de ações coletivas;
sentenças selecionadas;
pesquisas selecionadas;
ementários;
publicações;
legislação;
banco de pareceres e decisões administrativas.

• Pesquisa de jurisprudência no PJERJ:
 pesquisa livre;
 pesquisa por campos;
 operadores de pesquisa;
 resultados da pesquisa;
 julgados selecionados por desembargador;
 súmulas do TJRJ;
 enunciados;
 precedentes;
 pesquisas selecionadas.
• Pesquisa no Portal do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
 principais conteúdos do Portal do STJ:
 súmulas do STJ;
 informativos de jurisprudência;
 jurisprudência em teses;
 legislação aplicada;
 pesquisa pronta;
 repetitivos e IACs.
 Ferramenta de pesquisa de jurisprudência:
 pesquisa livre;
 pesquisa avançada;
 operadores de pesquisa;
 resultados da pesquisa.
• Pesquisa no Portal do Supremo Tribunal Federal (STF):
 principais conteúdos do Portal do STF:
 súmulas;
 súmulas vinculantes;
 informativo de jurisprudência do STF;
 indicados pelos ministros;
 teses de repercussão geral.
 Ferramenta de pesquisa de jurisprudência do STF:
 pesquisa livre;
 pesquisa por campos;
 operadores de pesquisa;
 resultados da pesquisa;
• Pesquisa na internet:
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 navegadores de internet;
 mecanismo de busca Google e operadores de pesquisa.
Avaliação
Verificação de aprendizagem com seleção randômica de questões na
plataforma Moodle aplicada ao final do curso.
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Carga horária
10 horas.
Atualização: 29/04/2021
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