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INTRODUÇÃO
Por meio da Portaria n. 5 de 17 de dezembro de 2020, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) criou o Comitê Nacional de Apoio para elaboração de estudos e pareceres técnicos 
sobre a sistematização do serviço de jurisprudência no Poder Judiciário.

O Comitê objetivou estudar e apresentar propostas para o aprimoramento dos serviços 
de jurisprudência ofertados pelos tribunais à sociedade, especialmente no que concerne 
à sistematização e à padronização, no âmbito do Poder Judiciário, do tratamento, da 
disponibilização e da recuperação das informações jurisprudenciais.

Nesse intuito, foi designado um grupo de trabalho que realizou pesquisa de campo nas 
páginas de consulta de jurisprudência dos órgãos do Poder Judiciário, a fim de mapear 
os recursos tecnológicos empregados e avaliar a relevância para facilitar a localização 
dos julgados que o(a) usuário(a) busca.
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METODOLOGIA
A pesquisa de campo consistiu em visita às páginas de jurisprudência dos tribunais e 
realização de testes de consulta nos respectivos sistemas de busca de decisões, com a 
finalidade de avaliar as funcionalidades e a efetividade das ferramentas disponibilizadas 
ao público.

Foram estudados itens relativos aos dados estruturados, ao documento de jurisprudên-
cia e funcionalidades, aos operadores/conectivos, às opções de pesquisa, à pesquisa 
em campos específicos, à apresentação dos resultados, aos filtros, à acessibilidade e a 
outros recursos.

Para cada item foram analisados os requisitos a seguir:

 ‣ Importância para gerar um bom resultado de pesquisa;

 ‣ Custo-benefício da funcionalidade em face do trabalho necessário para implementá-la.

Assim, os itens considerados essenciais são aqueles fundamentais para possibilitar um 
resultado de pesquisa assertivo. Ademais, foram classificadas como desejáveis as infor-
mações que, apesar de relevantes, exigiriam grande esforço tecnológico e/ou humano, 
já que esse pode ser um fator limitante para diversos órgãos.
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OBJETIVO
Este documento apresenta explicações sucintas acerca das funcionalidades classificadas 
como Essenciais – indispensáveis para a realização de uma consulta de jurisprudência 
que retorne resultados satisfatórios – ou Desejáveis – auxiliam o refinamento da consulta 
para resultados mais específicos – a fim de orientar o desenvolvimento das páginas de 
pesquisa de jurisprudência e a priorização das demandas aos setores de Tecnologia 
da Informação.
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DADOS ESTRUTURADOS

Para que as informações jurisprudenciais sejam eficientemente resgatadas na consulta 
ao banco de dados, é essencial que estejam armazenadas de forma estruturada. Isso 
significa que devem ser adequadamente organizadas e padronizadamente tratadas.

Tais informações podem ser compiladas em um documento padrão, gerado com base 
nos dados armazenados em banco digital, possibilitando uma pesquisa de jurisprudência 
mais assertiva e refinada.

A seguir está a lista de informações relevantes para a recuperação de julgados constantes 
na base estruturada de dados de jurisprudência.

 I.	Número	de	identificação	do	processo
Número do processo e número de registro.

 II.	Classe	processual
Nome por extenso e sigla.

 III. Origem
Sigla da unidade da Federação.

 IV.	Incidente	processual
Nome por extenso e sigla.

 V.	Relator(a)
Nome do magistrado(a) relator(a) do processo ou redator(a) do acórdão.

 VI. Órgão Julgador
Órgão colegiado responsável pelo julgamento do processo.

 VII.	Data	de	julgamento
Dia, mês e ano em que ocorreu a sessão de julgamento do processo.

 VIII.	Data	de	publicação
Dia, mês e ano em que ocorreu a publicação da decisão na imprensa oficial.

 IX.	Fonte	de	publicação
Veículo de imprensa oficial no qual o julgado foi publicado.

 X.	Objetivo	de	Desenvolvimento	Sustentável	(ODS)
Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentável relacionado(s) ao conteúdo do julgado, 
conforme Agenda 2030.
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 XI.	Marcação	de	destaque	para	precedentes	qualificados
Identificação visual para ressaltar os precedentes de observância obrigatória.

 XII.	Tema	/	Questão	Jurídica
Número do tema repetitivo e descrição da questão submetida a julgamento em 
rito de precedentes qualificados.

 XIII.	Situação	do	Tema	/	Questão	jurídica
Etapa processual do julgamento em rito de precedentes qualificados.

 XIV.	Tese
Tese firmada em julgamento de precedentes qualificados.

 XV.	Ementa
Resumo das teses contidas no julgado, elaborado pelo(a) magistrado(a) respon-
sável pela redação da decisão.

 XVI.	Dispositivo	/	Conclusão
Resultado do julgamento.

 XVII.	Precedentes	citados
Lista de precedentes citados no inteiro teor do julgado, agrupados por assunto.

 XVIII.	Referências	legislativas
Lista de normas (lato sensu) citadas como embasamento da decisão.

 XIX.	Informações	complementares
Informações relevantes que facilitem o resgate do julgado, mas que não estejam 
expressas na ementa (Ex: indexação de assuntos, teses acessórias, trechos).

 XX.	Julgados	no	mesmo	sentido
Lista de outros julgados semelhantes.

 XXI.	Observações	ou	notas
Quaisquer outros dados de interesse dos(as) usuários(as) que mereçam registro.

O Quadro 1 mostra a classificação de cada uma dessas informações estruturadas, de 
acordo com a indispensabilidade para alcançar o adequado resgate dos julgados na con-
sulta de jurisprudência.
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Quadro 1 – Classificação das informações estruturadas conforme a indispensabilidade para 
o resgate dos julgados

INFORMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Número de identificação do processo Essencial

Classe processual Essencial

Origem Essencial

Incidente processual Essencial

Relator(a) Essencial

Órgão julgador Essencial

Data de julgamento Essencial

Data de publicação Essencial

Fonte de publicação Essencial

Marcação de destaque para precedentes qualificados Essencial

Tema / Questão jurídica Essencial

Situação do tema / Questão jurídica Desejável

Tese Essencial

Ementa Essencial

Dispositivo / Conclusão Essencial

Precedentes citados Desejável

Referências legislativas Desejável

Informações complementares Desejável

Julgados no mesmo sentido Desejável

Observações ou notas Desejável

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.

Cumpre ressaltar que todas as informações relativas aos precedentes qualificados clas-
sificadas como indispensáveis já são de fornecimento obrigatório pelos tribunais, no 
âmbito do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep), nos termos da Resolução 
CNJ n. 235, de 13 de julho de 2016, alterada pela Resolução CNJ n. 286, de 25 de junho 
de 2019, sugerindo-se, nessa oportunidade, que fossem disponibilizadas também no 
documento de jurisprudência.
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FUNCIONALIDADES DO DOCUMENTO

Além da estruturação das informações no documento de jurisprudência, é importante 
que algumas funcionalidades sejam disponibilizadas para facilitar a utilização pelos(as) 
usuários(as).

 I. Link	para	o	inteiro	teor	do	julgado
Facilita o acesso à decisão completa.

 II. Link	para	o	acompanhamento	processual
Facilita o acesso aos andamentos processuais e demais documentos.

 III.	Cópia	da	ementa	sem	formatação
Facilita a citação do julgado em outros documentos.

 IV.	Cópia	do	documento	de	jurisprudência
Facilita a citação do documento de jurisprudência em outros documentos.

 V. Link	para	a	página	de	precedentes	qualificados
Facilita o acesso às informações do Nugep acerca dos julgados qualificados. Apli-
ca-se apenas às decisões de processos que tramitaram sob o rito dos precedentes 
qualificados.

 VI. Link	para	os	precedentes	citados
Facilita o acesso aos julgados citados no inteiro teor da decisão.

 VII. Link	para	o	texto	normativo	da	referência	legislativa
Facilita o acesso ao texto legal citado como embasamento da decisão.

 VIII. Link	para	o	inteiro	teor	dos	acórdãos	no	mesmo	sentido
Facilita o acesso a outros julgados similares.

O Quadro 2 mostra a classificação de cada uma dessas funcionalidades de acordo com 
a indispensabilidade para alcançar o adequado resgate dos julgados na consulta de 
jurisprudência.
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Quadro 2 – Classificação das funcionalidades conforme a utilidade para o aproveitamento 
das informações jurisprudenciais

FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO

Link para o inteiro teor do julgado Essencial

Link para o acompanhamento processual Essencial

Cópia da ementa sem formatação Essencial

Cópia do documento de jurisprudência Essencial

Link para a página de precedentes qualificados Essencial

Link para os precedentes citados Desejável

Link para o texto normativo da referência legislativa Desejável

Link para o inteiro teor dos acórdãos no mesmo sentido Desejável

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.
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OPÇÕES DE PESQUISA

Na página de jurisprudência, é interessante possibilitar fácil acesso às opções de pesquisa, 
que são aquelas selecionadas antes de efetuar a consulta.

 I.	Sinônimos
Em documentos redigidos em linguagem natural, um mesmo conceito pode ser 
expresso textualmente de diferentes maneiras.

Nesse sentido, a opção de pesquisa automática por sinônimos, geralmente ampa-
rada nas relações de sinonímia identificadas pelos tesauros (vocabulários jurídi-
cos controlados) dos próprios tribunais, mostra-se útil para amplificar o alcance 
das expressões de busca informadas pelos(as) usuários(as), de modo a resgatar 
documentos que correspondam às ideias pesquisadas, ainda quando não houver 
equivalência literal de termos.

Para implementar a busca por sinônimos, os tribunais que não dispõem de vocabu-
lários controlados próprios podem recorrer a tesauros mantidos por outros órgãos 
com competências jurisdicionais semelhantes.

 II.	Variações	de	número
Em complemento à busca por sinônimos, é importante pesquisar automaticamente 
as variações de número (plural e singular) dos termos informados. Esse recurso 
também amplia a abrangência das buscas, dispensando os(as) usuários(as) da 
necessidade de registrar os variados formatos das palavras pesquisadas.

Uma possível via para implementação da pesquisa por variações de número são 
os algoritmos de radicalização (stemming), como o removedor de sufixos da língua 
portuguesa (RSLP), utilizado no Supremo Tribunal Federal (STF).

 III. Inteiro teor
Uma terceira opção de pesquisa que apresenta bastante utilidade é a busca na tota-
lidade das informações do inteiro teor dos acórdãos. Essa funcionalidade aumenta 
significativamente a revocação, isto é, a capacidade de, em uma dada pesquisa, a 
ferramenta de busca não deixar de retornar resultados para o(a) usuário(a).

A pesquisa em inteiro teor deve ser oferecida como uma opção, que também 
pode ser desabilitada. Isso porque, ao aumentar o escopo da busca, é reduzida a 
precisão das pesquisas e, assim, retorna-se para o(a) usuário(a) uma quantidade 
grande de resultados irrelevantes. Desse modo, tanto quanto possível, deve-se dar 

https://www.inf.ufrgs.br/~buriol/papers/Orengo_CLEF07.pdf
https://www.inf.ufrgs.br/~buriol/papers/Orengo_CLEF07.pdf
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ao(à) usuário(a) a possibilidade de delimitar o escopo da busca, ampliando-o (com 
inteiro teor) ou restringindo-o (sem inteiro teor), conforme necessidade.

 IV.	Consulta	simultânea	a	todas	as	bases
Outro recurso que incrementa a experiência dos(as) usuários(as) é a opção de 
consulta simultânea em todas as bases de jurisprudência mantidas pelo tribunal 
(acórdãos, decisões monocráticas, enunciados de súmula, precedentes qualifica-
dos, sentenças, julgados de turmas recursais, informativos de jurisprudência etc.) 
por meio de uma única pesquisa. Dessa forma, dispensa-se o(a) usuário(a) do 
esforço repetitivo de percorrer ambientes distintos para conseguir realizar consulta 
que abranja todas as bases.

O Quadro 3 mostra a classificação de cada uma das opções de pesquisa de acordo 
com a indispensabilidade para alcançar o adequado resgate dos julgados na consulta de 
jurisprudência.

Quadro 3 – Classificação das opções de pesquisa conforme indispensabilidade para o 
resgate dos julgados na consulta de jurisprudência

OPÇÕES DE PESQUISA CLASSIFICAÇÃO

Sinônimos Essencial

Variações de número (Singular/Plural) Essencial

Inteiro teor Essencial

Consulta simultânea às bases Essencial

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.
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PESQUISA POR CAMPOS ESPECÍFICOS

A pesquisa por campos específicos refere-se ao aspecto do documento de jurisprudência 
em que o(a) usuário(a) pode empreender a busca, isto é, qual campo do julgado ele deseja 
utilizar como referência para a pesquisa. Portanto, é relevante para melhorar a assertivi-
dade e a celeridade dos resultados, uma vez que busca as informações desejadas apenas 
nos campos indicados.

Ressalta-se que as breves explicações sobre as informações de cada campo constam na 
seção de dados estruturados.

O Quadro 4 mostra a classificação dos campos específicos de pesquisa de acordo com 
a indispensabilidade para alcançar o adequado resgate dos julgados na consulta de 
jurisprudência.

Quadro 4 – Classificação dos campos específicos de pesquisa conforme a 
indispensabilidade para o resgate dos julgados

CAMPOS DE PESQUISA CLASSIFICAÇÃO

Ementa Essencial

Número de identificação do processo Essencial

Ministro Essencial

Órgão julgador Essencial

Data Essencial

Referência legislativa Essencial

Tema/Questão jurídica Essencial

Tese Essencial

Informações complementares Desejável

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.
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OPERADORES/CONECTIVOS DE PESQUISA

A principal função das páginas de pesquisa de jurisprudência é realizar buscas textuais 
em documentos redigidos em linguagem natural. Para tanto, os(as) usuários(as) informam 
os termos que serão confrontados com os documentos da coleção durante o processo 
de busca. A esse conjunto de termos se denomina expressão de busca (ou argumento 
de pesquisa).

Em geral, os sistemas de pesquisa recuperam documentos que contenham todos os 
termos informados, cumulativamente e sem considerar sua posição nos textos. Deve-se, 
no entanto, permitir ao(à) usuário(a) customizar o comportamento padrão do motor de 
busca a fim de:

 ‣ realizar pesquisas por termos alternativos (qualquer uma das palavras);

 ‣ efetuar buscas por expressões exatas (todas as palavras imediatamente adjacentes 
e na exata sequência);

 ‣ desconsiderar documentos que contenham termos indesejados (nenhuma das 
palavras);

 ‣ especificar caracteres “curingas” nos termos (substituir um, nenhum ou vários carac-
teres nas palavras);

 ‣ delimitar os termos localizados em um mesmo contexto (palavras distantes entre 
si por um número máximo de palavras; palavras localizadas no mesmo parágrafo 
ou no mesmo campo do documento);

 ‣ combinar diferentes operações em uma mesma expressão de busca, especificando 
sua ordem de prioridade.

Para alcançar esse objetivo, os sistemas de pesquisa têm tradicionalmente colocado à 
disposição dos(as) usuários(as) os operadores de pesquisa (também conhecidos como 
conectores ou conectivos). Trata-se de símbolos ou palavras incluídos na expressão de 
busca pelos(as) usuários(as) para modificar o comportamento padrão da ferramenta de 
pesquisa.
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A lista a seguir ilustra alguns dos operadores de pesquisa mais utilizados e os correlaciona 
às respectivas funções:

 I.	E/And
Busca por termos cumulativos.

 II.	Ou/Or
Busca por termos alternativos (qualquer uma das palavras).

 III.	Aspas	duplas	(“	”)
Busca por expressões exatas (todas as palavras imediatamente adjacentes e na 
exata sequência).

 IV.	Não/Not
Desconsidera documentos que contenham termos indesejados (nenhuma das 
palavras).

 V.	Asterisco	(*)
Substitui um caractere nas palavras.

 VI.	Ponto	de	interrogação	(?)	e	cifrão	($)
Substitui um ou mais caracteres nas palavras.

 VII.	Prox	ou	Aspas	duplas	e	til	(“	”	~)
Delimita os termos distantes entre si por um número máximo de palavras, inde-
pendentemente da ordem.

 VIII.	Adj
Delimita os termos distantes entre si por um número máximo de palavras, respei-
tada a ordem dos termos digitados.

 IX. Com
Busca palavras localizadas no mesmo parágrafo.

 X.	Mesmo
Busca os termos localizados no mesmo campo do documento de jurisprudência.

 XI.	Parênteses	(	)
Estabelece a ordem de prioridade das operações em um argumento de pesquisa.
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O Quadro 5 mostra a classificação de cada operador/conectivo de acordo com a indispen-
sabilidade para alcançar o adequado resgate dos julgados na consulta de jurisprudência.

Quadro 5 – Classificação dos operadores/conectivos conforme indispensabilidade para o 
resgate dos julgados

OPERADORES/CONECTIVOS CLASSIFICAÇÃO

E/And Essencial

Ou/Or Essencial

Não/Not Essencial

Asterisco (*) Essencial

Ponto de interrogação (?) Essencial

Cifrão ($) Essencial

Aspas duplas (“ ”) Essencial

Prox ou Aspas duplas e til (“ ” ˜) Essencial

Adj Essencial

Com Essencial

Mesmo Essencial

Aspas duplas e til (“ ” ˜) Essencial

Parênteses ( ) Essencial

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.

Uma alternativa aos operadores de pesquisa é a disponibilização de diferentes caixas de 
texto, cada qual com uma função específica: “contendo as palavras (e)”, “com qualquer 
uma das palavras (ou)”, “sem as palavras (não)”, etc. Essa opção pode facilitar a realização 
de buscas, especialmente para usuários(as) não especializados(as), na medida em que 
os dispensa do ônus de compreender as regras formais de uso dos conectivos.
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APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Especificamente quanto aos resultados apresentados na busca jurisprudencial também 
há funcionalidades interessantes que tornam a experiência do(a) usuário(a) mais simples 
e agradável.

 I.	Destaque	dos	termos	encontrados	(highlights)
Destaca no texto as palavras utilizadas como parâmetro de busca, objetivando 
facilitar a identificação das ocorrências e os campos em que estão presentes.

 II.	Exclusão	dos highlights	para stopwords	isoladas	(ex.:	de,	do,	da)
No resultado não devem ser destacadas, quando aparecerem de forma isolada, 
as palavras que ligam as expressões, como preposições, por exemplo. Essa fun-
cionalidade evita a poluição visual do resultado exibido pela repetição de termos 
isolados de alta incidência.

 III.	Opção	de	ordenação	de	resultados	por	relevância	(fatores:	frequência	e	localiza-
ção	dos	termos;	data	de	julgamento;	órgão	julgador;	precedentes	qualificados)
Com essa funcionalidade há o estabelecimento de critérios de ordenação para 
mostrar os resultados, conforme atribuição de valores (pontos) a alguns fatores, 
tais como: frequência e localização dos termos; data de julgamento; órgão julgador; 
precedentes qualificados; etc.

O somatório dos pontos determinará a disposição de apresentação dos julgados 
de forma automática pela ferramenta de busca.

 IV.	Consideração	da	proximidade	das	palavras	no	cálculo	da	relevância
No resultado, devem ser exibidas primeiramente as ocorrências em que as pala-
vras inseridas na busca estejam com menor distanciamento umas das outras. 
Essa funcionalidade atua como os conectivos “prox” e “adj” mesmo que o(a) usu-
ário(a) não tenha esses conectivos à disposição ou não saiba como utilizá-los 
satisfatoriamente.

 V.	Exportação	dos	resultados	em	formato	.XLS	e/ou	CSV
Permite ao(à) usuário(a) exportar os resultados em formato de planilha, que é 
legível por máquinas e possibilita trabalhar com filtros e gráficos.

 VI. Link	para	reprodução	da	lista	de	resultados
Proporciona o compartilhamento ou ao arquivamento do resultado completo da 
busca.
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 VII.	Navegação	entre	páginas	no	topo	e	no	rodapé	da	lista	de	resultados
Permite que o(a) usuário(a) navegue entre as páginas de resultados, sem que 
para isso tenha que retornar ao início ou ir até o final da tela inicial, facilitando a 
navegação principalmente quando forem mostrados muitos resultados por página.

 VIII.	Opção	de	alternar	entre	modos	de	exibição	completo	e	resumido
O formato resumido abrange apenas as informações mais importantes, bem como 
os trechos ou campos em que foram encontradas as expressões de busca ou 
critério de pesquisa. Por seu turno, o formato completo contém tudo o que consta 
do documento de jurisprudência. A funcionalidade permite que o(a) usuário(a) 
opte por uma visualização rápida e direta ou pelo acesso ao conteúdo completo, 
de acordo com os objetivos de sua pesquisa.

 IX.	Consideração	das	quebras	de	linhas	dos	textos	(ementas,	decisões	etc.)
Visa a facilitar a leitura, tornando-a mais fluida, e possibilita a identificação de 
diferentes parágrafos.

 X.	Exibição	da	expressão	de	busca	correspondente	à	lista	de	resultados
A página com os resultados da busca deve exibir o argumento de pesquisa a que 
se referem as informações fornecidas, por exemplo, as palavras-chaves utilizadas 
ou ainda o número processual indicado.

 XI.	Opção	de	ampliação	do	número	de	resultados	por	páginas
Essa funcionalidade permite que o(a) usuário(a) selecione quantos julgados quer 
visualizar por página nos resultados exibidos.

 XII.	Impressão	da	lista	de	resultados
Possibilita ao(à) usuário(a) imprimir a lista com os resultados resgatados.

O Quadro 6 mostra a classificação de cada uma dessas funcionalidades de acordo com 
a utilidade para proporcionar uma navegação facilitada na consulta de jurisprudência.
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Quadro 6 – Classificação das funcionalidades conforme a utilidade para a facilitação da 
navegabilidade na consulta de jurisprudência

FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO

Destaque dos termos encontrados (highlights) Essencial

Exclusão dos highlights para stopwords isoladas (ex.: de, do, da) Essencial

Opção de ordenação de resultados por relevância Essencial

Consideração da proximidade das palavras no cálculo da relevância Essencial

Exportação dos resultados em formato .XLS e/ou CSV Essencial

Link para reprodução da lista de resultados Essencial

Navegação entre páginas no topo e no rodapé da lista de resultados Essencial

Opção de alternar entre modos de exibição completo e resumido Essencial

Consideração das quebras de linhas dos textos (ementas, decisões etc.) Essencial

Exibição da expressão de busca correspondente à lista de resultados Essencial

Opção de ampliação do número de resultados por páginas Desejável

Impressão da lista de resultados Desejável

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.
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FILTROS DE RESULTADOS

Os filtros são utilizados para refinar os resultados recuperados, e, assim, localizar aqueles 
que mais se aproximam dos pretendidos. São importantes principalmente para aumentar 
a precisão de uma pesquisa inicial genérica que retornou muitos resultados.

Tendo em vista que tais informações correspondem a dados estruturados classificados 
como essenciais que deverão constar do banco de dados de jurisprudência, a implemen-
tação desses filtros fica facilitada.

O Quadro 7 mostra a classificação dos filtros aplicáveis de acordo com a utilidade para 
proporcionar um refinamento dos resultados resgatados na consulta de jurisprudência.

Quadro 7 – Classificação dos filtros de resultados conforme a utilidade para o refinamento 
dos resultados resgatados

FILTROS DE RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO

Classe processual Essencial

Órgão julgador Essencial

Relator(a) Essencial

Data de julgamento Essencial

Data de publicação Essencial

Origem Essencial

Situação do tema/Questão jurídica Desejável

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.
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ACESSIBILIDADE

Para proporcionar acessibilidade a todos os(as) usuários(as), é fundamental a implemen-
tação de ferramentas que tornem as informações jurisprudenciais inteligíveis às pessoas 
com deficiência.

 I.	Alto-contraste
Deixa o fundo da página totalmente preto com as letras em branco, com possibi-
lidade de alterar o tamanho das letras, destinando-se aos que possuem médio ou 
grande déficit visual.

 II.	Aumento	e	diminuição	de	fonte
Promove a inclusão digital de deficientes visuais parciais.

 III.	Compatibilidade	com	leitores	óticos
São softwares usados para obter resposta do computador por meio sonoro, os 
quais auxiliam deficientes visuais.

 IV.	Audiodescrição
Recurso que descreve imagens em palavras, permitindo que pessoas com defici-
ência visual compreendam o conteúdo escrito.

O Quadro 8 mostra a classificação de cada uma dessas funcionalidades de acordo 
com a indispensabilidade para proporcionar a adequada acessibilidade à consulta de 
jurisprudência.

Quadro 8 – Classificação das funcionalidades conforme a indispensabilidade para 
proporcionar a adequada acessibilidade à consulta de jurisprudência

FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO

Alto-contraste Essencial

Aumento e diminuição da fonte Essencial

Compatibilidade com leitores óticos Essencial

Audiodescrição Essencial

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.
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OUTROS RECURSOS

Além de todos os já descritos anteriormente, existem outros recursos que devem ser dis-
ponibilizados nas páginas de jurisprudência a fim de auxiliar a utilização das informações 
jurisprudenciais.

 I.	Tutorial	de	utilização	da	página	de	pesquisa
Veiculado em texto, vídeo ou mesmo disponibilizado em navegação pelo portal 
objetiva apresentar ao(à) usuário(a) explicações sobre as funcionalidades da pes-
quisa e dos resultados e sobre como utilizá-las de modo mais eficaz.

 II.	Contato	para	solicitação	de	supressão	de	dados	pessoais	indevidamente	expostos
Funcionalidade disposta na página de jurisprudência a fim de permitir ao(à) usu-
ário(a) o acesso a canal para solicitação de anonimização de dados de acordo 
com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei n. 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.

O Quadro 9 mostra a classificação de cada recurso de acordo com a utilidade para pro-
porcionar uma navegação facilitada na consulta de jurisprudência.

Quadro 9 – Classificação dos recursos conforme a utilidade para facilitara a navegação na 
consulta de jurisprudência

FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO

Tutorial de utilização da página de pesquisa Essencial

Contato para solicitação de supressão de dados pessoais i indevidamente expostos Essencial

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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CONCLUSÃO
Por meio da pesquisa de campo realizada neste trabalho, verificou-se que as páginas de 
consulta de jurisprudência dos diversos tribunais do Poder Judiciário não seguem nenhum 
tipo de padronização quanto ao leiaute, às funcionalidades de pesquisa, à metodologia 
de pesquisa e ao tratamento das informações jurisprudenciais.

Diante dessa multiplicidade de formas de pesquisa e resgate de resultados, os(as) usu-
ários(as) apresentam dificuldades para localizar os julgados de que necessitam, o que 
impacta diretamente a satisfação com os serviços ofertados pelos órgãos do Judiciário.

A fim de mitigar tal descontentamento e oferecer serviços jurisprudenciais de excelên-
cia à sociedade, o grupo de trabalho propõe que todos os tribunais do Poder Judiciário 
engajem esforços para aprimorar suas páginas de consulta de jurisprudência para seguir 
a padronização aqui apresentada.

Pelo exposto, este Guia visa orientar o desenvolvimento das páginas de pesquisa de juris-
prudência, iniciando pela implementação dos requisitos classificados como essenciais 
e depois os desejáveis, bem como reforçar a priorização das demandas aos setores de 
tecnologia da informação.
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