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INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, com o avanço da tecnologia, é exigido, dos órgãos públicos, modelos de 
gestão que ampliem a sua capacidade de atender, com mais eficácia e efetividade, as novas 
e crescentes demandas da sociedade. 

Nesse contexto, o Núcleo de Jurisprudência – Nujur, setor vinculado à Divisão de Gestão 
da Informação, Jurisprudência e Biblioteca – Digib, sob a direção da Coordenadoria de 
Registro de Julgamentos e Gestão da Informação – Cojin do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, realizou a primeira pesquisa de satisfação dos usuários da plataforma de 
jurisprudência, com o objetivo de identificar as necessidades do público em relação ao 
sistema de busca das decisões da Corte. Os participantes não foram identificados e os 
dados foram utilizados somente para controle das informações gerenciais, com vistas à 
melhoria dos recursos e serviços do setor de jurisprudência.  

 

 

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO  
DA PESQUISA 
 

 

A pesquisa foi aplicada em formulário disponibilizado pelo Google forms, divulgada no site 
do TRF1 por meio de banner e encaminhada por e-mail à lista geral de servidores do TRF1, 
Seções Judiciárias da Primeira Região e à OAB entre 29 de janeiro e 12 de fevereiro de 
2021, alcançando um total de 192 respostas. 

A pesquisa contém 14 questões objetivas e 4 subjetivas, organizadas em três seções – 
classificação, experiência do usuário e hipóteses de melhoria da plataforma. Cabe 
esclarecer que as perguntas subjetivas não foram obrigatórias, de modo que nem todos os 
usuários responderam essas questões. 

Esta metodologia permitiu a análise de dados para a identificação dos interesses 
individuais, conforme o tipo de público, e os resultados das medições forneceram melhores 
insumos para a tomada de decisão. 
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47,92%

52,08%

1. Gênero

Feminino: 92 citações

Masculino: 100 citações

RESULTADO DA PESQUISA 

 

SEÇÃO I - Classificação do usuário 

Esta seção é composta por cinco questões objetivas abrangendo o gênero, faixa etária, tipo 
(público interno ou externo), localização na unidade federativa e se já utilizou a plataforma 
de pesquisa de jurisprudência.  

 

Questão 01 – Gênero 

 
Opções de marcação: 

• Feminino 

• Masculino 

• Outro 
 
Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 
 
Quantidades de citações: 

• Feminino: 92 (47,92%) 

• Masculino: 100 (52,08%) 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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5,73%
5,73%

18,75%

29,17%

30,21%

10,42%

2. Faixa Etária

Acima de 60 anos: 11
citações

Entre 18 e 24 anos: 11
citações

Entre 25 e 34 anos: 36
citações

Entre 35 e 44 anos: 56
citações

Entre 45 e 55 anos: 58
citações

Entre 56 e 60 anos: 20
citações

Questão 02 – Faixa etária 

 
Opções de marcação: 

• Abaixo de 18 anos 

• Entre 18 e 24 anos 

• Entre 25 e 34 anos 

• Entre 35 e 44 anos 

• Entre 45 e 55 anos 

• Entre 56 e 60 anos 

• Acima de 60 anos 
 
Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 
 
Destaques: 

• A faixa etária que obteve o maior percentual de marcação foi entre 45 e 55 anos, 
com 30,21% do total de participações, seguida pela faixa entre 35 e 44 anos, com 
29,17%. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 03 – Tipo de usuário 

 
Opções de marcação: 

• Usuário interno: desembargador(a)/ servidor(a) de gabinete do TRF1 (área fim)  

• Usuário interno: juiz(a)/ servidor(a) de vara das seções judiciárias da Primeira 
Região (área fim) 
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1,04%

0,52%

1,04%

11,98%

4,17%

0,52%

19,27%

40,10%

9,90%

11,46%

Estagiário(a): 2 citações

Tenho processo na justiça: 1 citação

Terceirizado(a): 2 citações

Usuário externo: advogado(a): 23 citações

Usuário externo: estudante: 8 citações

Usuário externo: servidor(a) de outros órgãos públicos: 1
citação

Usuário interno: desembargador(a)/ servidor(a) de gabinete
do TRF1 (área fim): 37 citações

Usuário interno: juiz(a)/servidor(a) de vara das seções
judiciárias da Primeira Região (área fim): 77 citações

Usuário interno: servidor(a) do quadro geral das seções
judiciárias da Primeira Região: 19 citações

Usuário interno: servidor(a) do quadro geral do TRF1: 22
citações

3. Tipo de usuário

Total

• Usuário interno: servidor(a) do quadro geral do TRF1 

• Usuário interno: servidor(a) do quadro geral das seções judiciárias da Primeira 
Região  

• Usuário externo: servidor(a) de outros órgãos públicos  

• Usuário externo: advogado(a)  

• Usuário externo: estudante 

• Outro 
 
Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 
 
Destaques: 

• Os órgãos que se destacaram quanto à participação foram as Seções Judiciárias, 
que atingiram o percentual de 50% do total de participantes, seguido pelo TRF-1ª 
Região com 30,73%. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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1,04%

2,60%

3,13%

4,69%

39,06%

0,52%

4,69%

3,65%

25,00%

5,21%

5,73%

2,08%

1,04%

0,52%

1,04%

AC: 2 citações

AM: 5 citações

AP: 6 citações

BA: 9 citações

DF: 75 citações

ES: 1 citação

GO: 9 citações

MA: 7 citações

MG: 48 citações

MT: 10 citações

PA: 11 citações

PI: 4 citações

RO: 2 citações

RR: 1 citação

SP: 2 citações

4. Localização do usuário

Total

 

Questão 04 – Localização do usuário 

 
Opção de marcação: lista com todas as unidades federativas do Brasil. 
 
Característica: questão objetiva com opção de marcação de apenas um item. 
 
Destaques: 

• O maior percentual de participação foi do Distrito Federal que obteve 39,06% do 
total de participações, seguido pelo estado de Minas Gerais que atingiu 25% das 
respostas. 
 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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11,98%

88,02%

5. Você já utilizou a plataforma de pesquisa de 
jurisprudência do TRF-1ª Região?

Não: 23 citações

Sim: 169 citações

Questão 05: Você já utilizou a plataforma de pesquisa de 
jurisprudência do TRF-1ª Região? 

 

Opções de marcação: 

• Sim 

• Não 

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Nunca utilizaram a plataforma de pesquisa: 23 citações (12%) 

• Utilizaram a plataforma: 169 citações (88%) 

 

Atenção: Para seguir respondendo todo o questionário, o formulário só permitiu a 
continuidade para aqueles que responderam “sim” nesta questão, dessa forma, a partir da 
seção “Experiência do usuário”, 169 participantes finalizaram a pesquisa. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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30,18%

69,82%

6. Você acessa a pesquisa de jurisprudência 
deste Tribunal por meio de qual site?

Conselho da Justiça Federal -
CJF: 51 citações

Tribunal Regional Federal da
1ª Região - TRF1: 118
citações

SEÇÃO II - Experiência do Usuário 
 

Esta seção é composta por nove questões, sendo oito objetivas e uma subjetiva. 

 

Questão 06: Você acessa a pesquisa de jurisprudência do Tribunal 
por meio de qual site? 

 

Opções de marcação: 

• Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1  

• Conselho da Justiça Federal – CJF  

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1: 118 citações (69,82%)  

• Conselho da Justiça Federal – CJF: 51 citações (30,18%) 

 

Observação: O percentual de acessos que mais se destacou foi o de usuários que utilizam 
o portal do TRF1 para consulta à jurisprudência (69,82%), razão pela qual se faz necessário 
a criação de um sistema próprio de busca, para que a administração da ferramenta retorne 
ao Tribunal. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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10,65%

37,87%46,75%

4,73%

7. Com que frequência você utiliza a 
pesquisa de jurisprudência

169 respostas

Algumas vezes por mês: 18
citações

Algumas vezes por semana:
64 citações

Diariamente: 79 citações

Raramente: 8 citações

 

Questão 07: Com que frequência você utiliza a pesquisa de 
jurisprudência? 

 

Opções de marcação: 

• Diariamente  

• Algumas vezes por semana  

• Algumas vezes por mês  

• Raramente 

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Opção “diariamente”: 79 citações (46,75%) 

• Opção “algumas vezes por semana”: 64 citações (37,87%) 

 

Observação: A soma dos valores dos usuários que pesquisam diariamente e algumas vezes 
na semana contabilizou 84,62%, demonstrando a alta frequência de utilização da 
plataforma. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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Questão 08: Você já teve alguma dificuldade de acesso à pesquisa 
de jurisprudência? 

 

Opções de marcação: 

• Nunca  

• Pesquisa indisponível  

• Inteiro teor fora do ar  

• Mensagem de erro no resultado da busca  

• Muitos usuários 

• Outros 

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de vários itens. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Inteiro teor fora do ar: 97 citações (27,09%) 

• Mensagem de erro no resultado da busca: 91 citações (25,42%) 

• Pesquisa indisponível: 88 citações (24,58%) 

• Muitos usuários: 33 citações (9,22%) 

• Outros: 29 citações (8,10%) 

• Nunca: 20 citações (5,59%) 
 

Atenção: as especificações das respostas dos usuários relacionadas ao item “Outros” serão 
apresentadas na íntegra, em anexo, ao final do relatório (Anexo I). 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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27,09%

25,42%

9,22%

5,59%

8,10%

24,58%

Inteiro teor fora do ar: 97 citações

Mensagem de erro no resultado da busca: 91
citações

Muitos usuários: 33 citações

Nunca: 20 citações

Outros: 29 citações

Pesquisa indisponível: 88 citações

8. Você já teve alguma dificuldade de acesso à pesquisa de 
jurisprudência?

Possibilidade de marcação de mais de uma opção

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 09: Você tem alguma deficiência que impeça o seu acesso 
à pesquisa de jurisprudência? 

 

Opções de marcação:  

• Não 

• Outro 

 

Característica: questão subjetiva com a finalidade de identificar os portadores de 
necessidades especiais, tendo em vista que a inclusão dessas pessoas, em todos os recursos 
da sociedade, ainda é muito incipiente no Brasil.  

 

Atenção: Não houve registro de informações referente à deficiência, contabilizando o 
percentual de 100% dos usuários consultados não portadores de necessidades especiais.  

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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100%

0%

9. Você tem alguma deficiência que impeça o 
seu acesso à pesquisa de jurisprudência?

Não

Outro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 10: Você utiliza conectivos/facilitadores (e, ou, mesmo, adj, 
não etc.) para a busca de jurisprudência? 

 

Opções de marcação: 

• Sempre  

• Às vezes  

• Nunca 

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Sempre: 72 citações (42,60%)  

• Às vezes: 67 citações (39,64%)  

• Nunca: 30 citações (17,75%) 

 

Atenção: Tendo em vista que as opções “sempre” e “às vezes” somaram juntas 82,24% das 
respostas, este recurso revelou-se importante para o usuário, devendo ser mantido e mais 
bem explicado.  
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39,64%

17,75%

42,60%

10. Você utiliza os conectivos/ facilitadores  
(e, ou, mesmo, adj, não etc) para a 

busca de jurisprudência?

Às vezes: 67 citações

Nunca: 30 citações

Sempre: 72 citações

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 11: Você consegue baixar os documentos disponíveis na 
plataforma (inteiro teor e ementa em formato para citação)? 

 

Opções de marcação: 

• Sempre  

• Frequentemente  

• Às vezes  

• Nunca 

 

Característica da questão: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um 
item. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Às vezes: 75 citações (44,38%) 

• Frequentemente: 63 citações (37,28%) 

• Sempre: 20 citações (11,83%) 

• Nunca: 11 citações (6,51%) 
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44,38%

37,28%

6,51%
11,83%

11. Você consegue baixar os documentos 
disponíveis na plataforma?

169 respostas

Às vezes: 75 citações

Frequentemente: 63
citações

Nunca: 11 citações

Sempre: 20 citações

Atenção: As opções “às vezes” e “frequentemente” somaram juntas 81,66% do total dos 
respondentes, demonstrando a necessidade de melhoria desse recurso, visto que a opção 
“sempre” obteve apenas 11,83% do total.  

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 12: Avalie os itens abaixo conforme o seu grau de 
satisfação. 

 

Itens avaliados: 

• Aparência da plataforma/ visualização dos resultados (layout, design, estilo de 
tabela);  

• Tempo de resposta da busca/ rapidez na entrega do resultado;  

• Assertividade do resultado/ encontra o que precisa com frequência;  

• Plataforma intuitiva/ sistema de fácil entendimento para o usuário;  

• Confiabilidade/ segurança das informações do banco de dados; 

 

Opções de marcação: 

• Muito satisfeito 

• Satisfeito  

• Pouco satisfeito 
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13,02%

12,43%

31,36%

43,20%

12.1 Aparência da plataforma
169 respostas

Insatisfeito: 22 citações

Muito satisfeito: 21
citações

Pouco satisfeito: 53
citações

Satisfeito: 73 citações

• Insatisfeito  

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item por 
linha. 

 

Destaques e quantidades de citações por item avaliado: 

 

12.1 - Aparência da plataforma:  

• Pouco satisfeito e insatisfeito: 75 citações(44,38%) 

• Satisfeito: 73 citações (43,20%) 

• Muito satisfeito: 21 citações (12,43%) 

 

Atenção: Apesar do índice de satisfeitos e muito satisfeitos ter alcançado um percentual 
de 55,63%, ainda existe um valor considerável de 44,38% com baixa satisfação, quanto à 
aparência da plataforma, que merece atenção. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 - Tempo de resposta da busca:  

• Satisfeito: 81 citações (47,93%) 
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5,92%

17,16%

28,99%

47,93%

12.2. Tempo de resposta da busca
169 respostas

Insatisfeito: 10 citações

Muito satisfeito: 29
citações

Pouco satisfeito: 49
citações

Satisfeito: 81 citações

• Pouco satisfeito e insatisfeito: 59 citações (34,91%) 

• Muito satisfeito: 29 citações (17,16%) 

 

Atenção: A maioria dos usuários demonstrou estar satisfeita com esta opção (47,93%), mas 
existe uma parcela total de 34,91% com grau de satisfação baixo, o que importa na 
implementação de melhorias para alcançar celeridade no tempo de resposta da busca.  

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 - Assertividade do resultado:  

• Pouco satisfeito e insatisfeitos: 104 citações (61,53%) 

• Satisfeitos: 47 citações (27,81%) 

• Muito satisfeito: 18 citações (10,65%) 

 

Atenção: Considerando que a soma dos índices de “pouco satisfeito” e “insatisfeito” 
resultou no percentual de 61,53%, entende-se que há necessidade de aperfeiçoamento da 
ferramenta para que a assertividade alcance o resultado de 100%.  

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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18,93%

10,65%

42,60%

27,81%

12.3 Assertividade do resultado
169 respostas

Insatisfeito: 32 citações

Muito satisfeito: 18 citações

Pouco satisfeito: 72 citações

Satisfeito: 47 citações

13,61%

14,20%

30,18%

42,01%

12.4 Plataforma intuitiva
169 respostas

Insatisfeito: 23 citações

Muito satisfeito: 24 citações

Pouco satisfeito: 51 citações

Satisfeito: 71 citações

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 - Plataforma intuitiva:  

• Pouco satisfeito e insatisfeito: 74 citações (43,79%) 

• Satisfeito: 71 citações (42,01%) 

• Muito satisfeito: 24 citações (14,20%) 

 

Atenção: A soma dos resultados de “satisfeitos” e “muitos satisfeito” com a intuitividade 
da plataforma atingiu um índice de 56,21%, mas é preciso considerar o percentual de pouca 
satisfação e insatisfação que totalizou 43,79% do total de usuários, importando, assim, na 
implementação de melhorias para que a navegação do site seja facilitada.  

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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8,28%

28,99%

17,16%

45,56%

12.5 Confiabilidade
169 respostas

Insatisfeito: 14 citações

Muito satisfeito: 49 citações

Pouco satisfeito: 29 citações

Satisfeito: 77 citações

 

12.5 - Confiabilidade:  

• Satisfeito: 77 citações (45,56%) 

• Muito satisfeito: 49 citações (28,99%) 

• Pouco satisfeito e insatisfeito: 43 citações (25,44%) 

 

Atenção: O percentual quanto à confiabilidade da base de jurisprudência foi bastante 
satisfatório, tendo em vista que a soma dos valores mais elevados resultou em 75% entre 
“satisfeitos” e “muito satisfeitos”. Apesar do alto percentual de satisfação, a pretensão é 
alcançar 100% de resultados confiáveis.  

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 13: Como você avalia a plataforma de pesquisa de 
jurisprudência do TRF – 1 ª Região de uma forma geral? 

 

Opções de marcação: 

• Excelente 

• Bom  

• Regular  
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28,99%

8,28%

7,69%

35,50%

19,53%

13. Como você avalia a plataforma de pesquisa de 
jurisprudência do TRF-1ª Região?

Bom: 49 citações

Excelente: 14 citações

Péssimo: 13 citações

Regular: 60 citações

Ruim: 33 citações

• Ruim  

• Péssimo 

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Regular: 60 (35,50%) 

• Bom: 49 (28,99%) 

• Ruim: 33 (19,53%) 

• Excelente: 14 (8,28%) 

• Péssimo: 13 (7,69%) 

 

Atenção: Nesta questão a soma dos percentuais não satisfatórios resultou em 63% do total 
de marcações, confirmando a real necessidade de reformulação da plataforma para que o 
compromisso de bem atender a Corte  e seu jurisdicionado seja alcançado. 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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Questão 14: Qual a sua maior dificuldade encontrada na realização 
de pesquisas de jurisprudência na página deste Tribunal? 

 

Característica: questão subjetiva/qualitativa. 

 

Destaques e quantidades de citações: segue o registro simplificado das principais 
observações dos usuários. 

• Falta de assertividade dos resultados; base desatualizada e pouco confiável: 57 
citações; 

• Inteiro teor fora do ar: 29 citações; 

• Constante manutenção da página; plataforma fora do ar; a consulta expira 
rapidamente: 15 citações; 

• O leiaute da página é ruim: 15 citações; 

• Excessiva solicitação para confirmação da função re-captcha (não sou robô): 14 
citações; 

• Conectivos e filtros ineficientes: 8 citações 

• Dificuldade para baixar arquivos ou copiá-los para anexar em minutas ou petições: 
7 citações; 

• Ferramenta pouco intuitiva: 5 citações. 

 

Atenção: A falta de assertividade dos resultados aliada à base desatualizada e pouco 
confiável obtiveram juntos o maior percentual, alcançando 57 citações. As respostas dos 
usuários serão apresentadas na íntegra, em anexo, ao final do relatório (Anexo II). 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos. 
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8

7

14

57

5

29

15

15

Conectivos e filtros ineficientes

Dificuldade para baixar ementas no formato para
citação

Excessiva confirmação do re-captcha

Falta de assertividade/base desatualizada e
pouco confiável

Ferramenta pouco intuitiva

Inteiro teor fora do ar

Leiaute ruim

Plataforma fora do ar

14. Qual a sua maior dificuldade encontrada na realização 
de pesquisas de jurisprudência na página deste Tribunal?

Número de citações

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÇÃO III - Hipóteses de melhoria da plataforma 
 

Esta seção é composta por quatro questões, sendo uma objetiva e quatro subjetivas/ 
qualitativas. 

 

 

Questão 15: Em uma escala de 1 a 5, avalie as opções quanto às 
hipóteses de melhoria da plataforma, sendo 1 para POUCO 
importante e 5 para MUITO importante. 

 

Itens avaliados: 

• Recurso de autocompletar à medida que o usuário digita o texto;  

• Pesquisa específica por órgão julgador ou nome do magistrado;  

• Recurso para “favoritar” a pesquisa;  

• Recurso para compartilhamento da pesquisa;  

• Consulta ao histórico de pesquisas realizadas;  



   
 

24 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
Núcleo de Jurisprudência 

3

9

17

25

115

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.1 Recurso para disponibilizar o arquivo em 
PDF e/ou salvar o documento

Número de citações

• Recurso de ordenação dos resultados por relevância;  

• Recurso de pesquisa em informativos de jurisprudência (BIJ, Revista etc);  

• Pesquisa por sinônimos e plurais;  

• Recurso para disponibilizar o arquivo em PDF e/ou salvar o documento; 

 

Opões de marcação: 

Pouco importante – (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5 – Muito importante 

 

Característica: questão objetiva com possibilidade de marcação de apenas um item por 
linha. 

 

Destaques e quantidades de citações: 

• Conforme os resultados apurados, o recurso avaliado com o maior grau de 
importância (marcação de valor 5) foi o referente à disponibilização do arquivo em 
PDF e/ou salvar o documento, com 115 citações e o recurso que obteve o menor 
número de citações com a mesma avaliação “5” foi o de autocompletar à medida 
que o usuário digita o texto com 29 citações. 

 

A seguir, os gráficos com os resultados obtidos, ordenados pelo maior grau de importância. 
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5

9

24

50

81

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.3 Recurso de ordenação dos resultados 
por relevância
Número de citações

7

14

21

41

86

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.2 Pesquisa por sinônimo e plurais
Número de citações
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10

12

33

47

67

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.5 Recurso de pesquisa em informativos de 
jurisprudência (BIJ, Revista etc)

Número de citações

22

13

28

35

71

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.4 Pesquisa específica por órgão julgador ou 
nome do magistrado

Número de citações
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11

19

35

44

60

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.6 Consulta ao histórico de pesquisas 
realizadas

Número de citações

15

13

45

37

59

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.7 Recurso para compartilhamento da 
pesquisa

Número de citações
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13

18

36

46

56

 Pouco importante - 1

2

3

4

  Muito importante - 5

15.8 Recurso para "favoritar" a pesquisa
Número de citações

45

27

37

31

29

 Pouco importante - 1

2

3

4

   Muito importante - 5

15.9 Recurso de autocompletar à medida que o 
usuário digita o texto

Número de citações
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Questão 16: Qual o tribunal ou instituição privada oferece o melhor 
serviço de pesquisa de jurisprudência? Por quê? 

 

Característica: questão subjetiva/ qualitativa. 

 

Destaques e quantidades de citações: o registro simplificado será apresentado abaixo, por 
ordem de classificação dos dez primeiros órgãos que receberam o maior número de 
citações pelos usuários que se manifestaram. 

 

 

 TRIBUNAL OU INSTITUIÇÃO PRIVADA DE REFERÊNCIA QUANTIDADES DE CITAÇÕES 

1. Superior Tribunal de Justiça - STJ 62 

2. Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4 26 

3. JusBrasil 14 

4. Supremo Tribunal Federal - STF 09 

5. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios – TJDFT 

07 

6. Conselho da Justiça Federal – CJF 05 

7. Tribunal Regional Federal - 3ª Região – TRF3 05 

8. Tribunal Regional Federal - 2ª Região – TRF2 04 

9. Tribunal Regional Federal - 5ª Região – TRF5 04 

10. Tribunal Regional Federal - 1ª Região – TRF1 03 

 

As respostas dos usuários foram anexadas, na íntegra, ao final do relatório (Anexo III).  

 

Observações: 

1. Motivos elencados pelos usuários quanto à escolha pelo Superior Tribunal de Justiça 
como tribunal de referência: 

• Plataforma intuitiva 

• Leiaute agradável 

• Filtros eficientes 

• Resultados assertivos 
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62

26

14
9 7 5 5 4 4 3

STJ TRF - 4 JusBrasil STF TJDFT CJF TRF3 TRF2 TRF5 TRF1

16. Qual tribunal ou instituição privada oferece o melhor serviço de 
pesquisa de jurisprudência? Por quê?

Número de citações

• Site moderno 

 

A seguir, o gráfico com os resultados obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 17: Que recursos utilizados em outras plataformas de 
busca (buscadores de internet, sites de compra, redes sociais) você 
imagina que contribuiriam para o aperfeiçoamento da pesquisa de 
jurisprudência do Tribunal? 

 

Característica: questão subjetiva/ qualitativa. 

 

Observação: o objetivo desta questão foi captar informações que possam ser acrescidas às 
melhorias em fase de planejamento.  

 

Segue relação simplificada, abaixo, conforme registro dos usuários. A íntegra de todo 
conteúdo constará no anexo, ao final do relatório (Anexo IV). 
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RECURSOS DE MELHORIAS DISPONÍVEIS EM OUTRAS 
PLATAFORMAS DE PESQUISA 

1. Maiores quantidades de filtros (magistrado, data, relevância, área do direito, classe, 
órgão julgador, diploma legal, sinônimo e plural); 

2. Desativação do re-captcha; 

3. Preenchimento automático de palavras com o histórico das pesquisas/ recurso para 
autocompletar à medida que o usuário digita o texto; 

4. Possibilidade de criação, na página de pesquisa, de perfil pessoal com certificado digital 
para salvar documentos; 

5. Disponibilização de recursos iguais ao Google; 

6. Formatação dos arquivos em PDF; 

7. Compartilhamento dos resultados; 

8. Pesquisa no inteiro teor; 

9. Inteligência artificial; 

10. Acesso inteligente ao PJe; 

11. Resultado da pesquisa livre com a opção resumida, mas contendo alguns detalhes como 
partes da ementa onde consta os termos pesquisados, número do processo, relator, 
órgão julgador, data de publicação e de julgamento. 

 

 

Questão 18: Deixe aqui as suas sugestões, críticas ou elogios a 
respeito dos serviços de pesquisa de jurisprudência oferecidos por 
este TRF1. 

 

Característica: questão aberta/qualitativa que tem por objetivo obter outras considerações 
que poderão contribuir para o estudo.  

 

A seguir, o resumo das respostas e, ao final do relatório (Anexo V), a íntegra de todo o 
conteúdo. 
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SUGESTÕES/ CRÍTICAS/ ELOGIOS AOS SERVIÇOS DE 
JURISPRUDÊNCIA DO TRF1 

1. Modernização do site do TRF, com interface/leiaute mais agradável; 

2. Integração do banco de dados da jurisprudência com o BIJ, Revista, inteiro teor e 
Nugep; 

3. Plataforma mais intuitiva com facilidades para os idosos; 

4. Atualização da base; 

5. Utilizar os modelos de plataformas iguais aos do STJ, TJDFT e JusBrasil; 

6. Melhorar a internet para evitar as constantes manutenções; 

7. Oferecimento de cursos para pesquisa de jurisprudência. 

8. Maior diversidade de filtros; 

9. Buscar resultados por relevância; 

10. Buscar o histórico das pesquisas; 

11. Permitir a pesquisa no inteiro teor; 

12. Permitir a busca pela legislação; 

13. Possibilitar a geração de arquivos em modelo PDF; 

14. Resgatar os precedentes antigos. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O Núcleo de Jurisprudência do TRF – 1ª Região elaborou e aplicou a pesquisa de satisfação 
aos usuários da plataforma de jurisprudência do Tribunal com o objetivo de identificar os 
problemas e pontos críticos de insatisfação do público, para a atuação da Unidade na 
proposição de melhorias. 

A partir do recebimento de 192 respostas, constatou-se que, entre os participantes, 88% 
(169) utiliza a plataforma de pesquisa deste TRF1 em busca de decisões desta Corte. 
Partindo desse percentual, foi feita a análise dos resultados seguintes. 
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No que tange ao acesso à ferramenta de busca de jurisprudência, a pesquisa pode ser 
realizada pelo site do TRF1 ou através do Conselho da Justiça Federal – CJF, mas conforme 
os dados coletados, 69,82% dos respondentes utiliza o acesso pelo site do Tribunal. 

Os principais pontos críticos relatados foram as dificuldades relacionadas ao inteiro teor 
fora do ar, onde cerca de 27,09% dos usuários se queixou desse problema; mensagem de 
erro no resultado de busca (25,42%); pesquisa indisponível (24,58%) e mensagem de erro 
devido ao excesso de usuários (9,22%). 

Com relação à aparência da plataforma, tempo de resposta da busca, assertividade do 
resultado, intuitividade do sistema e confiabilidade da base, constatou-se que existe um 
percentual importante de usuários com pouca satisfação e/ou insatisfação, cerca de 63% 
do total de respondentes. 

Foram tratados pontos de melhorias no sistema de jurisprudência que podem contribuir 
para a satisfação dos usuários e ser implementados futuramente pelo Tribunal. O recurso 
para disponibilizar o arquivo em PDF e/ou salvar o documento (115 citações) foi o mais 
desejado pelo público participante, seguido pelo de pesquisa por sinônimos e plurais (86 
citações) e ordenação dos resultados por relevância (81 citações). 

Ademais, buscou-se identificar as principais referências quanto aos serviços de 
jurisprudência no Brasil, tanto no âmbito público quanto no privado, sendo indicados, por 
ordem de maior número de citações, o STJ (62), TRF4(26), JusBrasil(14), STF (9) e TJDFT 
(7), tendo como principais motivos para essas escolhas, a boa intuitividade das 
plataformas, leiaute agradável, filtros eficientes, resultados assertivos e sites modernos. 

Após análise dos dados coletados e fundamentado nas conclusões aqui demonstradas, o 
Núcleo de Jurisprudência iniciou projeto de modernização dos processos de trabalho e da 
base de pesquisa para que, ao final, possa proporcionar o fortalecimento da relação 
institucional do Tribunal com a sociedade e contribuir para uma prestação jurisdicional 
mais segura e eficiente. 

 

 

ANEXO I 
 

Descrição, na íntegra, das respostas qualitativas referente à opinião dos usuários. 

 

Questão 8: Você já teve alguma dificuldade de acesso à pesquisa de jurisprudência? Marque 
quantas questões desejar). 

 

Tipo de erro Qtd 

• Nunca 20 

• Inteiro teor fora do ar 97 

• Mensagem de erro no resultado da busca 91 

• Pesquisa indisponível 88 
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• Muitos usuários 33 

• Outros (Abaixo, seguem os registros dos usuários que marcaram esta opção) 29 

  

1. A pesquisa não recuperou resultados 1 

2. A plataforma em si é muito ruim. Melhor a do TRF4. 1 

3. Antididático. O tribunal não oferece cursos para ensinar a utilizar a 
pesquisa, a entender as siglas etc. 

1 

4. Às vezes, dificuldade em chegar ao tópico procurado 1 

5. Busca não retorna todos os resultados 1 

6. Citação incompleta 1 

7. Como o acesso é raro, não lembro de ter tido alguma dificuldade. 1 

8. Critério de pesquisa não atende à busca 1 

9. Dificuldade em refinar a busca (classe, decisão/acórdão, itens, relator, 
turma) 

1 

10. Digitação de alguns caracteres como barras, essenciais para definição de 
ano da Lei. 

1 

11. Excesso de pedidos de "captcha" 1 

12. Falta de indicação na ementa se o precedente envolve IRDR 1 

13. Falta de melhores opções de busca 1 

14. Faltam no sistema acórdãos que sei que existem  1 

15. Ficou muito ruim para se realizar uma pesquisa com precisão 1 

16. Impossibilidade de copiar o texto sem formatação 1 

17. Indexação precária 1 

18. Localiza poucos julgados do JEF1 1 

19. Mesmo quando é mudada somente uma palavra no termo de pesquisa. 1 

20. Na realização da cópia da ementa do julgado, às vezes estava indisponível. 1 

21. Não aceita frases ou mesmo termos com mais de uma palavra 1 

22. O captcha sofre falha ao exigir a seleção de diversos tipos de imagens 
diferentes, sem nunca liberar. 

1 

23. O sistema está fora do ar há muitos meses. 1 

24. O sistema sai fora do ar muito rápido após incluir dados de pesquisa. 1 

25. O verificador captcha atrapalha a consulta 1 

26. Pesquisa não é inteligente 1 

27. Poucos precedentes disponíveis 1 

28. Reativado em poucos segundos 1 

29. Sempre poucos resultados disponíveis na busca 1   

Total Geral 358 
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ANEXO II 
 

Descrição, na íntegra, das respostas qualitativas referente à opinião dos usuários. 

 

Questão 14. Qual é a sua maior dificuldade enfrentada na realização de pesquisas de 
jurisprudência na página deste Tribunal? 

1. Frequentemente não consigo copiar a ementa pelo ícone no alto da página. Além 
disso, a visualização é péssima para ler, pois a largura do texto confunde na 
quebra de linha. 

2. Resultados nem sempre dão retorno dos precedentes existentes (omissão 
confirmada por meio de busca no sistema de acompanhamento processual). 
Atualmente, inteiro teor fora do ar. Necessidade de sempre ficar atualizando a 
página, por prazo expirado. 

3. Layout do resultado de jurisprudência precisa melhorar; assertividade da busca; 

4. Copiar a jurisprudência para anexar em minutas. No atalho, quando se trata de 
decisão monocrática, não "capta" o voto. 

5. Os precedentes existem, mas não estão disponíveis. Precedentes antigos 
sumiram da plataforma. Acesso ao inteiro teor. 

6. Lido com o TRF1 diariamente desde 2004 e a busca de jurisprudência piorou 
consideravelmente nos últimos anos. O modelo anterior era bem melhor que o 
atual. Tenho a sensação de que a base de dados não é devidamente explorada na 
busca, independentemente do uso de facilitadores.  

7. tudo o que foi inscrito no item 8 acima 

8. acesso estável de Inteiro teor de acórdão 

9.  Quando usamos o número do processo quase sempre não se encontra a ementa 
do precedente. 

10. Acho o layout muito ruim. O anterior era mais fácil para visualizar as informações 
buscadas. Além disso, é bastante contra produtivo ter que informar "não sou um 
robô" reiteradas vezes.  

11. A sessão de pesquisa expira muito rapidamente 

12. Geralmente não tenho dificuldade para acessar a página. 



   
 

36 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
Núcleo de Jurisprudência 

13. Falta de acórdão atualizados ou com alguns meses de julgamento. Na 4ª Seção a 
atualização frequente - espera-se de no máximo duas semanas das publicações - 
são de extrema importância. 

14. Dificilmente encontro algum resultado de jurisprudência no TRF1. Deveria ser 
feita uma atualização nos índices. Péssimo para pesquisar. Sempre localizo em 
outros tribunais, mas no TRF1 encontro muito pouca coisa. 

15.  funcionalidade do sistema e respostas satisfatórias 

16. Poderiam usar como exemplo a pesquisa de jurisprudência no TRF4 

17. Simplesmente a plataforma de jurisprudência não encontra nada que a gente 
quer. Todas as pesquisas são pelo JusBrasil porque ele não encontra nunca a 
combinação de palavras. 

18. Achar as decisões judiciais com palavras chaves 

19. Ausência de inteiro teor; cópia das informações para transcrição nem sempre 
funciona. 

20. termos pontuais, inteiro teor. 

21. Quase não pesquiso sobre JURISPRUDÊNCIA.  

22. sem registro 

23. A pesquisa sai do ar com muita frequência, além de que parece não ser muito 
atualizada. 

24. Lentidão no retorno da pesquisa; demora no lançamento dos dados, com a tela 
de captcha sendo acionada religiosamente a qualquer alteração que se faça nos 
termos de pesquisa; Sistema de pesquisa fora do ar/ inteiro teor fora do ar. (O 
sistema de pesquisa do STJ aponto como exemplo de excelência.) 

25. inteiro teor está SEMPRE fora do ar; gostaria de saber como pesquisar melhor 

26. Assertividade do resultado e refinamento de busca, esta é pouco intuitiva e há 
dificuldade em refinar por relator, por turma, se é decisão ou acórdão, classe 
(principalmente), uso de aspas, o que dificulta o trabalho 

27. A cada pesquisa ter que preencher que não sou robô. 

28.  Layout e tamanho de fonte não desejável; ementas extremamente grandes se 
comparadas a outros tribunais, a exemplo de STF e STJ; julgados recentes não são 
disponibilizados de forma rápida, a exemplo do TRF5 e TRF4. 

29. assertividade do resultado 
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30. precisão da busca nem sempre é muito boa.  

31. A pesquisa estar indisponível ou dando erro 

32. A jurisprudência do TRF1, diferentemente da pesquisa de outros tribunais 
federais e do CJF, consta com muitas decisões monocráticas extensas. As 
monocráticas aparecem no campo do CJF e não há como filtrar entre acórdão e 
decisão. Usar o sistema do TRF1 não é muito vantajoso, pois sempre pesquiso no 
STJ e/ou STF. Assim, o excesso de monocráticas (sem ementa disponível) 
atrapalha a pesquisa, pois a informação é longa. Além disso, é sempre melhor 
citar um acórdão, por ser decisão colegiada. Os outros tribunais disponibilizam só 
acórdãos, o que facilita muito a pesquisa conjunta no CJF. 

33. Inteiro teor inacessível 

34. Não tem precisões/objetividade ao se realizar uma pesquisa, o que nos faz 
procurar outros meios de pesquisa, como o próprio google... 

35. Falta à plataforma indicar os julgados mais relevantes no início da pesquisa. 

36. 1)  Não há como selecionar jurisprudência de determinada Turma ou Seção. 2) A 
navegabilidade é muito ruim. 

37.  Não poder usar caracteres especiais como o traço na palavra e-mail 

38. A ausência de formatação do texto que diferencie o que foi relatado processo do 
que foi decidido pela Turma Julgadora 

39. Abrir o inteiro teor. E o verificador "captcha" não deixa concluir a pesquisa 

40. Poderia ser semelhante às pesquisas dos STJ, STF, TJDFT e demais TRF"S (mais 
prática e eficiente) e principalmente funcionar o inteiro teor, bem como quando 
se tratar do PJE, não precisar ficar digitando o número do processo para ver o 
inteiro teor. 

41. Resultados bagunçados, filtros ruins e que nem sempre funcionam, julgados fora 
da plataforma  

42. Com a numeração que nem sempre consigo acertar...ponho a original...altero 
para um recurso e assim vai...leva tempo 

43. não tenho dificuldades 

44. A pesquisa omite resultados mais antigos, tem uma filtragem muito falha, 
constantemente apresenta pedido de confirmação de identidade (captcha) que 
atrasa a realização das pesquisas.  Em síntese, é um sistema que consegue ser 
pior que o utilizado anteriormente.  



   
 

38 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
Núcleo de Jurisprudência 

45.  não existe uma compilação atualizada da jurisprudência das turmas recursais 

46. Estar fora do ar 

47.  É mais fácil ter sucesso em sites de pesquisa pagos do que no site oficial do CJF  

48. o texto do inteiro teor tem ficado indisponível, impedindo, por vezes, a 
visualização mais acurada dos fundamentos utilizados. 

49. Sou magistrado da 1ª Região e preciso, com muita frequência, pesquisar o 
entendimento de nosso Tribunal. Muitas vezes encontro o site com algum 
problema: ora está fora do ar, ora com "muitos usuários", ora com o captcha 
exigindo preenchimento a cada pesquisa, ora sem acesso ao inteiro teor do 
documento. 

50. Uso a plataforma do CJF. A maior dificuldade está na falta de opções para filtros 
de pesquisa. No caso da jurisprudência do TRF1, o maior entrave é a obtenção de 
inteiro teor de acórdãos, pois é necessário consultar o PJe, enquanto outros 
tribunais o acesso é direito, mais acessível e rápido. 

51. não consigo achar o que quero com facilidade em comparação com outros sites 
de pesquisa, a página não é inteligente  

52. Layout ruim. Conectivos as vezes não correspondem. Plataforma pouca intuitiva. 

53. A ementa sempre se repete no campo abaixo (sob o título "texto")  

54. a ferramenta é pouco intuitiva 

55. Ausência de padronização na busca por temas específicos 

56. Não é atualizada com frequência  

57. Encontrar o conectivo adequado. 

58. Layout desatualizado. Base de dados não é confiável. Localiza poucos processos 
do JEF1. Função de "copiar ementa" nem sempre funciona. 

59. Quando está fora do ar ou dá a mensagem "muitos usuários". 

60. acerto pequeno; inteiro teor indisponível 

61. Indisponibilidade frequente das bases de dados, sobretudo da pesquisa de inteiro 
teor. Consulta ao inteiro teor em formato contraintuitivo, com peças dos 
acórdãos segregadas, em formato que exige download de outros arquivos 
(deveria estar disponível em texto, no formato html ou similar), ausência de 
conexão com as decisões de primeira instância e consulta de movimentação 
processual. Ausência de mecanismo para ocultar decisões monocráticas (na 
versão CJF). Ausência de destaque para precedentes vinculantes e decisões 
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modificativas relativas aos precedentes consultados (ex: embargos 
declaratórios). Necessidade de uso da captcha mesmo para usuários internos. 

62. Indisponibilidade do sistema, indicando excesso de usuários 

63. Consulta de inteiro teor 

64. Está fora do ar 

65. Muitas vezes em manutenção  

66. Muitas vezes em manutenção  

67. O inteiro teor abrir  

68. Quando da citação, é disponível para colagem apenas a referência do julgado sem 
a ementa. 

69. Pesquisa temática 

70. Tenho muita dificuldade na pesquisa da fase de execução dos processos. Seria 
interessante colocar uma forma de pesquisarmos especificamente essa fase, pois 
as questões fáticas enfrentadas são bem complicadas E apenas o conhecimento 
teórico não é suficiente para resolvê-las. Um banco de dados só dos processos na 
fase de execução ajudaria muito, inclusive os magistrados na elaboração da parte 
dispositiva das sentenças de mérito. 

71. O inteiro teor quase nunca está disponível 

72. Captcha desnecessário (nenhum outro Tribunal possui e atrapalha). 

73. Desde a invasão no site do TRF1, que o inteiro teor está indisponível. 
Compreensível por um tempo, mas como não se resolve, está dificultando o 
trabalho do servidor que precisa da pesquisa para a produção das minutas, 
principalmente daquele que está em home office. Seria muito produtivo, que 
com essa pesquisa se resolvesse a questão da indisponibilidade. 

74. Os resultados da pesquisa muitas vezes têm relação com apenas um dos termos 
pesquisados, o que traz muitos julgados dissociados da pesquisa e impõe uma 
nova pesquisa dentro dos resultados, consumindo muito tempo. 

75. "Formatação que dificulta a leitura.  

76. Acho a aparência da plataforma muito ruim. Quase nunca consigo copiar a 
ementa organizada para utilizar em citações.  

77. acessar o inteiro teor e acessar o processo PJe 

78. O inteiro teor dos processos do PJe não baixa automaticamente, a todo momento 
é preciso reinserir o captcha, as pesquisas que envolvem números (artigos, leis, 
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processos) retornam várias vezes com erro ou com resultados sem relevância. A 
plataforma anterior era muito melhor e as de outros tribunais, como o TRF4, por 
exemplo, também são superiores. 

79. inexatidão do resultado. 

80. Conectivos 

81. Há dificuldades quando se tem o número de um processo e se tenta identificar o 
acórdão. Poderia haver ferramentas mais fáceis para copiar e colar os julgados 

82. baixar o inteiro teor;  

83. Nenhuma 

84. Ao digitar palavras chaves para busca, o sistema retorna julgados inespecíficos, 
nada a ver com a pesquisa ou tema, o que leva ao desuso do sistema. 

85. Processos do PJe não entram na pesquisa de jurisprudência. Ementas sem técnica 
apurada de identificação de tema, porque não são pensadas também para o 
outro, mas apenas como sendo um resumo para o próprio julgador.  

86. Assunto e matéria não correspondem com a busca 

87. O inteiro teor vive fora do ar. Temos que entrar na intranet ou no PJE para poder 
ver o inteiro teor, o que atrasa o trabalho. 

88. nenhuma e consigno que consulto frequentemente e há alguns anos, já; 
excelente 

89. A questão da pesquisa avançada. O padrão poderia estar mais próximo ao do STJ, 
por exemplo, com mais possibilidades de pesquisa personalizada. 

90. Jurisprudência do PJe atualizada  

91. Nenhuma 

92. Às vezes não há nada relativo à matéria pesquisada, havendo necessidade de 
consultar a jurisprudência de outros tribunais superiores. 

93. Estabilidade do sistema 

94. Base de dados desatualizada; navegação dificultosa; excessiva exigência de 
códigos de autenticação. 

95. Na busca dos julgados. Por vezes eu acho o julgado no google ou outras 
plataformas e faço a consulta direto no site do respectivo Tribunal.  

96. Não realiza as buscas adequadamente 
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97. localização por facilitadores da plataforma  

98. Sistema fora do ar. 

99. As respostas à pesquisa não são tão precisas, mesmo quando acrescento muitas 
palavras na busca. Muitas vezes, quanto mais se delimita o tema, mais vezes o 
resultado é de nenhuma resposta encontrada. Às vezes, mesmo acrescentando 
várias palavras no campo de buscar, as respostas excluem algumas delas e o 
resultado fica imenso, sem condições de triar o grande número de 
jurisprudências trazidas na resposta, que muitas vezes nem guardam relação com 
o tema específico que foi pesquisado. A busca pelo Google, com as mesmas 
palavras lançadas na busca desta ferramenta, quase sempre me dá acesso a 
julgados bem mais precisos, que contêm todas as palavras pesquisas e, por isso, 
se encaixam melhor na necessidade da pesquisa. 

100. Não há dificuldade, há uma plataforma ruim. Outros TRF's mantém sua própria 
forma de pesquisa em seus sites, dispensando o CJF. 

101. Para o detalhamento da pesquisa, que precisa ser feita de forma mais genérica, 
para alcance do assunto almejado. 

102. Entender os conectores. O site poderia ser mais didático. 

103. Inteiro teor frequentemente fora do ar. Banco de dados não confiável. Por vezes 
temos certeza da existência do precedente e não conseguimos encontrar.  

104. inteiro teor indisponível 

105. Não tenho 

106. Obter resultados com mais precisão e copiar texto para citação no padrão ABNT. 

107. sinto falta de pesquisa expressão como "valor da causa" 

108. A visualização do layout dificulta o uso; banco de dados com poucas 
jurisprudências; quando uso, não encontro tudo do assunto que pesquiso. 

109. Os resultados das pesquisas não têm como ser separados por assunto. As buscas 
normalmente são péssimas e como não tem busca por sinônimo, o resultado fica 
prejudicado. Não tem como separar por data ou por relevância 

110. "Como dito acima, a necessidade de marcação do ""captcha"" e sinalização de 
inúmeras faixas de pedestre, ônibus, colinas, motocicletas, semáforos, carros e 
pedestres, a cada modificação do termo de pesquisa, atrasa em muito o trabalho 
e gera irritação, sobretudo quando a pesquisa retorna sem resultados e é 
necessário alterar um ou dois termos para tentar obter um novo resultado. 



   
 

42 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
Núcleo de Jurisprudência 

111. Sugiro a possibilidade de aceitarem login com certificado digital para 
autenticação do usuário, evitando, para estes, a reiterada marcação de captcha. 

112. O sistema não está disponível para acessos externos, está fora do ar há meses. 

113. A indisponibilidade frequente da pesquisa. 

114. Em que pese saber que foi algo introduzido para evitar acessos automáticos e 
congestionamentos, não aprecio a opção "não sou um robô" para cada pesquisa 
que tenho de realizar; torna menos prática a consulta. Às vezes o navegador 
ainda obriga a escolher gravuras para liberar o acesso. Quando se tem mais de 
um tipo de pesquisa para se fazer (p.ex. minutar decisões em Gabinete, que 
exigem citação de precedentes jurisprudenciais) é algo que consome tempo e 
causa desnecessário aborrecimento durante as atividades laborais. 

115. as buscas são pouco efetivas, retornam poucos resultados e às vezes pouco 
específicos 

116. acesso ao inteiro teor 

117. Poucos resultados nas buscas realizadas. 

118. layout ruim, busca limitada e pouco intuitiva. Sugiro a adoção de uma plataforma 
semelhante a do TRF4. 

119. Assertividade do resultado 

120. Não ter uma forma mais específica para possibilitar localizar jurisprudência de 
um tema específico, principalmente em matéria previdenciária, área q atuo 

121. A jurisprudência estar em dois formatos diferentes (doc e html) e em dois 
sistemas distintos, sendo que o e-DJF1 nunca está disponível e o PJe é muito 
melhor! 

122. 1) Geralmente tenho que testar vários termos para conseguir algum resultado 
na pesquisa. 2) Não está sendo possível acessar o inteiro teor dos acórdãos, o 
que dificulta muito o trabalho de assessoramento aos magistrados. 3) Poderia 
ter o link direto de consulta processual dos autos do recurso e, por 
consequência, do processo originário, assim como ocorre em outros TRF's. 

123. Encontrar qualquer jurisprudência do TRF1  

124. Não encontrar jurisprudência sobre temas mais específicos.  

125. Entender a plataforma 

126. SEM DIFICULDADE 

127. As constantes confirmações a cada pesquisa 
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128. Acesso ao inteiro teor das decisões.  

129. Busca sem resultado e inteiro teor não disponível 

130. não se aplica 

131. Acho que o texto deveria ser em letras maiores, a letra utilizada é muito pequena 
e cansa a vista 

 

 

ANEXO III 
 

Descrição, na íntegra, das respostas qualitativas referente à opinião dos usuários. 

 

Questão 16. Qual o tribunal ou instituição privada oferece o melhor serviço de pesquisa de 
jurisprudência? Por quê? 

 

1. STJ. O leiaute é agradável, permite fácil leitura e as ementas são numeradas. 

2. TJSP. Há anos, sistema fácil de usar, intuitivo, e com resultados de retorno de 
pesquisa consistente. 

3. TJDFT, porque a pesquisa é assertiva e porque mostra os resultados de forma 
organizada e não precisa ficar abrindo a página do voto para saber do que se 
trata, basta passar o mouse e ele mostra a prévia da ementa, o que diminui o 
tempo de pesquisa. 

4. TRF - 2 e TRF -5 - sites de pesquisa ágeis e de fácil preenchimento 

5.  TRF4, muitas opções de precedentes e fácil visualização do inteiro teor 

6. STJ. Lá a busca retorna com muitos resultados e é fácil lidar com a formatação 
dos textos.  

7. STJ. INTUITIVO. ATUALIZADO E DE FÁCILPESQUISA 

8. TRF4 

9. TJSP, facilidade 

10. Pelo que tenho pesquisado, o site de pesquisa do TRF-5. 
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11. Superior Tribunal de Justiça, sem sombra de dúvida! A ferramenta utilizada por 
eles, em especial depois da atualização, é sensacional.  

12. CJF. ótima pesquisa para os tribunais federais 

13. Eu pesquiso mais é o do TRF1. 

14. STF, por ser muito atualizada. 

15. TRF4. Sempre tem jurisprudência atualizada. Fácil de usar e de encontrar o que 
se pesquisa. 

16. STJ. Ferramenta simples e resposta precisa.  

17. TRF4, praticidade e estabilidade 

18. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Todas as combinações de palavras, 
inclusive colocando artigos e número, é sem dúvidas o melhor. E sem colocar 
conectivos, acha todas as jurisprudências. E mais, separa por (ementas) juizados 
especial e acórdãos, se você quiser acessar somente jurisprudência dos juizados, 
ou somente jurisprudência do tribunal, ou todas juntas. Tudo em uma única 
plataforma! STJ também é excelente! 

19. JusBrasil, STJ, TJDFT. Pois consegue entregar todas as decisões do tribunal, e 
refinar a busca com diversos termos. 

20. Todos, à sua maneira, possibilitam o acesso de forma fácil. 

21. STJ e TJDFT 

22. Não conheço os outros órgãos. 

23. STJ. Maior assertividade no resultado.  

24. sem comentário 

25. o Superior Tribunal de Justiça possui um bom buscador de jurisprudência. O do 
STF é MUITO ruim. 

26. STJ. Tela de pesquisa objetiva, prática, respostas rápidas, quadro de lançamento 
dos termos de pesquisa bem acessível, com um toque e já é possível o reinício da 
pesquisa, com lançamento de outros termos, tela de captcha menos recorrente, 
o que não atrasa nem torna lenta a busca, como acontece no TRF.  

27. STJ 

28. STJ - geralmente funciona bem e o formato para leitura é mais agradável 
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29. STJ (antes das últimas alterações, pela facilidade de organizar por data, refinar a 
busca, interface simples e rápida, indicação de repetitivos etc.) e JusBrasil (pelo 
acervo e facilidades) 

30. No TRF da 3.ª Região a pesquisa é mais rápida e o número de resultados maior. 

31. STJ 

32. STJ, TRF4 e TRF5, nesta ordem, pelo layout, pela melhor indexação dos resultados 
(com maiores respostas) e pela atualização dos julgados (fornece julgados mais 
recentes) 

33. TRF4 - ágil na busca e no resultado 

34. buscador dizer o direito e JusBrasil. Melhor assertividade de acordo com o tema 
buscado.  

35. Essa pesquisa do CJF é a melhor 

36. JusBrasil. Mais assertivo no resultado. Muitas vezes eu pesquiso no site do TRF1 
e não encontro, então digito a mesma coisa no Google que retorna resultados do 
site JusBrasil com julgados do TRF1. Só que não é possível copiar a ementa desse 
site sem pagar pela assinatura. Então, eu tenho que anotar o número do 
processo, entrar no site do TRF1 e digitar o número para copiar a ementa. 
Observei, também, que, algumas vezes, o número do processo não é localizado 
em pesquisa de jurisprudência, mas apenas na pesquisa de inteiro teor. 

37. STJ. A ordem de relevância/cronológica é precisa e os termos de busca coincidem 
mais com o resultado buscado. O layout é mais agradável e o acesso à ementa e 
inteiro teor é mais funcional. 

38. TRF4. Está sempre acessível  

39. STJ e JusBrasil - pelas possibilidades de recursos disponíveis 

40. JusBrasil. 

41. Superior Tribunal de Justiça. 

42. STF facilidade na cópia da ementa 

43. STJ 

44. STJ 

45. Não tenho predileção  

46. TRF 4 
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47. "TRF2. Porque oferece em apenas uma tela, várias alternativas de pesquisa (juris 
TRU, inteiro teor, sentença, informativo, sugestões bibliográficas, súmulas, 
consulta processual, etc) tudo em uma única tela depois de realizar a pesquisa 
desejada. Tal pesquisa é um texto livre do jeito que a pessoa quiser escrever. E o 
melhor: vem tudo em PDF. Não tem comparação. 

48. STF. A pesquisa também pode ser livre e quando aparece a alternativa de filtro é 
bem prática. Não precisa ficar digitando. É tudo feito com botões de seleção 
(base, órgão julgador, Relator, classe, etc). 

49. STJ. Só o fato de poder digitar o que quiser já faz a diferença (números de Leis) 
por exemplo, não só neste site, como também nos sites supracitados. 

50. JusBrasil.com.br. Praticidade é a palavra que define. Muitas vezes, recorri a este 
site para pegar inteiro teor de processos do TRF1, pois o serviço deste Tribunal, 
estava, ""para variar"", indisponível." 

51. STJ 

52. As Cortes superiores, porque o direito, infelizmente não dá segurança ao autor, 
enquanto não passa pela análise destas...as leis mudam no curso do processo é 
não há respeito àquela norma vigente no momento do ingresso...quando nós 
operadores embasamos nossa defesa e adquirimos a confiança do prejudicado, 
jurisdicionado. 

53. não posso opinar neste sentido porque todos me atendem com presteza e 
eficiência, exceto no STF e STJ que são ainda confusos e com constantes 
travamentos, para esta avaliação é necessário entender que também interfere a 
velocidade do equipamento e trânsito de informações, que nem sempre depende 
do órgão pesquisado 

54. TJMT 

55. JusBrasil 

56. STJ. Disponibiliza inteiro teor e ementa para citação de maneira fácil 

57. TRF 3 e 4 Região 

58. JusBrasil 

59. O STJ é a instituição pública que oferece o melhor serviço de jurisprudência. Além 
do sistema geral de busca (que existe no TRF1), é possível efetuar download em 
pdf dos informativos de jurisprudência organizados por matéria e conteúdo, 
como uma apostila. Há várias outras ferramentas como ""pesquisa pronta"" e o 
""pesquisa em teses"", essa última reunindo julgados relevantes sobre o mesmo 
assunto. Outrossim, ainda há publicação de boletim de recursos repetitivos (tanto 
julgados, quanto pendentes, com ou sem ordem de suspensão das ações nas 
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instâncias inferiores). Em relação às instituições privada, destaque ao JusBrasil, 
que possui ferramentas de busca mais completas e exata, permitindo uma 
pesquisa mais aprofundada." 

60. A pesquisa do STJ é excelente porque disponibiliza, com layout muito intuitivo e 
fácil, pesquisas muito profundas (com critérios por legislação, magistrado, Turma 
etc.) e a visualização dos resultados também é muito boa. Muito importante: sem 
o captcha que entrava a pesquisa de muitos itens em sequência! 

61. Superior Tribunal de Justiça 

62.  Consulto regularmente somente os sites dos Tribunais e pesquisa CJF, pois o 
serviço é gratuito. O sítio do STF era muito bom até ser repaginado para pior. O 
do STJ também era ótimo, mas, embora repaginado também, ainda é ótimo. O 
sítio do CJF é bom, embora tenha maiores limitações e não há tantos filtros 
quantos os dos tribunais superiores mencionados. 

63. JusBrasil, interface intuitiva e muitas ferramentas disponíveis, além de oferecer 
resultados mais inteligentes 

64. STJ. Há uma gama de opções. Layout agradável. Resultados próximos aos termos 
da pesquisa. 

65.  STJ e TRF4 

66. STJ 

67. TRF da 4ª Região. Facilidade na busca por temas e discussões jurídicas. 

68. STF, pesquisa objetiva 

69. A pesquisa avançada do STJ, porque é mais fácil restringir o assunto. 

70. STJ - O sistema tem layout mais agradável, intuitivo e parece ter banco de dados 
mais confiável. 

71. Gosto mais do TRF1 pela maior facilidade em acessar o inteiro teor. 

72. STJ. Gosto do layout da página e geralmente encontro o que busco. 

73. STJ, porque tem a mais completa plataforma de pesquisa e fornece as ementas 
para citação em formato de fácil leitura. 

74. Não há uma ferramenta perfeita e a ferramenta do CJF atende bem à 
necessidade. 

75. STJ 

76. STJ - clareza e simplicidade 



   
 

48 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
Núcleo de Jurisprudência 

77. AASP, pois há um sistema que facilita a encontrar o desejado.  

78. TJDFT. O layout é de fácil manuseio.  

79. TRF 4.  

80. Ainda acho o TRF1 com melhor site de pesquisa  

81. Ainda acho o TRF1 com melhor site de pesquisa  

82. Jurisprudência unificada 

83. TJDFT 

84. STJ 

85. STJ. Facilidade na obtenção do inteiro teor dos votos. 

86. TRF4, STJ. Permitem fazer várias combinações para encontrar resultados. 

87. JusBrasil pois sempre consigo acessar o inteiro teor  

88. TRF 4, pois a plataforma é muito mais intuitiva e a pesquisa é mais parecida com 
as buscas que se fazem normalmente pela internet. 

89. Gosto muito da plataforma do TRF5 

90. TRF 3ª Região. Resultados mais refinados e quase sempre certeiros. 

91. TRF4. Porque tem os acórdãos mais recentes, às vezes da mesma semana do 
julgamento. 

92. JusBrasil. Ementas para citação e visualização/formatação que facilita a 
pesquisa.  

93. O TRF da 4ª Região. Porque tem boa aparência, inteiro teor sempre disponível, 
assim como a ementa para copiar. É possível pesquisar pelo órgão julgador e 
magistrado. É uma excelente plataforma. 

94. STJ 

95. Na minha opinião, o TRF4. O STJ era ótimo, mas modificou para pior a 
plataforma. Considero o TRF4 melhor porque permite pesquisar números e 
termos, retornando resultados mais relacionados à pesquisa. Também permite 
com poucos cliques acessar o andamento e o inteiro teor do acórdão e também 
de peças do processo originário.  

96. TJRS 
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97. STJ. Mais completa. 

98. A pesquisa do STJ era boa e com a última alteração pioraram. A melhor que 
existia era a versão anterior do STJ 

99. TRF 4. Sistema da informática supera a do trf1 

100. TRF1 

101. STJ 

102. STJ.  

103. TRF4, sistema simples e inteligente  

104. TRF3 E 4. SEMPRE ENCONTRO TEMAS PELA PALAVRA CHAVE. 

105. TRF, STJ e TRT3   - nesta ordem  

106. STJ. Pela disposição de resultados e ampla possibilidade de individualização da 
pesquisa avançada. 

107. Enfam  

108. TRF1 

109. Em geral faço a pesquisa pelo CJF e só em casos específicos vou até o site do 
tribunal da jurisprudência específica. 

110. Jusnavigandi (www.jus.com.br), em razão de possuir uma base de dados para 
pesquisa mais ampla. 

111. STJ. Pesquisa rápida e intuitiva. 

112.  JusBrasil 

113. TRF2 

114.  STF 

115. STJ.  

116. TRF4, porque o resultado aparece numa interface limpa e clara, com resumo da 
ementa. 

117. "STJ, porque atualizaram a forma de pesquisa, e está mais fácil a visualização; o 
mesmo para o STF, que disponibiliza filtros interessantes. 

118. CJF 
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119. STJ. Instituição privada - JusBrasil (Jusbrasil.com.br) 

120. TRF4. Atualização quase diária e acesso fácil ao inteiro teor dos acórdãos. 

121. Não tenho histórico 

122. JusBrasil e Portal do STJ, porque contemplam a maioria das hipóteses de 
melhoria indicadas no item anterior. 

123. TRF2 pq dá opção de procurar também por sentenças e não só acórdãos 

124. Dizer o direito e JusBrasil. Porque são atualizados, buscam sinônimos, plurais e 
tem como classificar por relevância 

125. JusBrasil. 

126. STF e STJ. O layout é bom, os resultados são limpos e a resposta é fácil/rápida. 

127. STJ. O retorno das pesquisas é excelente, efetivo, objetivo.  

128. STJ. Porque o acesso é mais fácil e intuitivo. 

129. TRF4. Porque são mais modernos e atualizados, com amplo resultado na 
pesquisa 

130. TRF4. Pesquisa rápida, intuitiva, com resultados consistentes.  

131. O modelo antigo de busca de jurisprudência do TRF1 atendia bem a necessidade 
do usuário. 

132. JusBrasil, pela assertividade do resultado. 

133. TRF3 

134. atualmente os TRTs que possuem a "Nova pesquisa de Jurisprudência". Ex: 
https://juris.trt2.jus.br/jurisprudencia/ 

135. Na minha opinião, o TRF 4ª Região. Encontra resultados mais objetivos em 
relação aos termos de pesquisa fornecido, tem o link direto no inteiro teor, bem 
como tramitação processual dos autos do recurso e dos autos originários. 

136. STJ e TJDFT 

137. STF. Porque é claro, bem ordenado e atinge as matérias de forma mais 
específica.  

138. TJMG - mais fácil de pesquisar 
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139. STJ, porque oferece muitos recursos e opções de pesquisa em uma boa 
plataforma 

140. Superior Tribunal de Justiça, pois oferece diferentes formas de realizar a 
pesquisa e de fazer o download das informações. Além disso, o banco de dados 
disponibiliza todas as decisões.  

141. STF, porque é mais acessível encontrar as informações na plataforma. O visual 
atrai a leitura também. 

142. STJ. Encontro tudo com facilidade. Tudo em PDF para download. A pesquisa 
encontra súmulas, informativos, acórdãos e decisões democráticas. Às palavras-
chave não limitam a pesquisa, não precisando encontrar todas as palavras no 
mesmo acórdão, ou a frase exatamente igual. 

143. TRF 4 Região 

144. STJ. Fácil, rápido, interface agradável e com vários filtros 

145. só conheço o STJ e é muito melhor q o TRF 

 

 

ANEXO IV 
 

Descrição, na íntegra, das respostas qualitativas referente à opinião dos usuários. 

 

Questão 17. Que recursos utilizados em outras plataformas de busca (buscadores de 
internet, sites de compra, redes sociais) você imagina que contribuiriam para o 
aperfeiçoamento da pesquisa de jurisprudência do Tribunal? 

 

1. Preenchimento automático de palavras e o histórico de pesquisa. 

2. Um "carrinho", para salvar precedentes em um perfil pessoal. 

3. pesquisas recentes 

4. Compartilhamento de texto; copiar texto digitado; conversor rápido de PDF; 
captura de tela. 

5. Sinto que as maiores deficiências estão na formatação do texto quando aparece 
na tela e na busca não exauriente no banco de dados.  
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6. O recurso de busca por frase. Exemplo: "honorários sucumbenciais em 
cumprimento provisório de sentença". 

7. Sugestão conforme as expressões colocadas pelo usuário. 

8. processos simulares 

9. Estou satisfeita com os que são oferecidos pelo TRF1. 

10. Não sei informar. 

11. Ter um acervo de jurisprudência com o índice de busca atualizado. Péssimo o 
serviço fornecido pelo TRF1. Espero que melhore.  

12.  modelo google, com maior amplitude na busca, e menos necessidade de tanta 
informação pelo usuário sobre o que quer encontrar. 

13. Tudo idêntico ao do TJDFT. 

14. Seria muito mais fácil encontrar as decisões que estamos querendo encontrar 
para os nossos casos. Jurisprudência certa para o caso.  

15.  google e o retorno da ferramenta "documentos setoriais" utilizada há anos atrás 
pelo Tribunal. A referida ferramenta permitia rastrear minutas até pela matrícula 
do usuário que a realizou. 

16. Todos. 

17.  sem comentários 

18.  Os mesmos utilizados na página do STJ. 

19. desconheço 

20.  Organizar por data/relevância, mais itens para refinar a busca (tema - civil, proc. 
civil, penal etc., relator, classe, turma, tipo de decisão, data, etc), interface 
simples e rápida, indicação de repetitivos, facilidade de copiar ementas 

21. Opção de filtrar por data 

22. Iindexação.  

23. Aparência mais explicativa  

24. Filtros de resultados mais precisos, mais adequados aos parâmetros solicitados 

25. Baixar cópia da ementa sem precisar selecionar, copiar e colar, 
compartilhamento da pesquisa por redes sociais ou e-mail 
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26. A formatação e a geração de pdf do inteiro teor ou em rtf 

27. Sem dúvida  

28. Filtros de pesquisa (o STF tem), com botões de seleção; 

29. Pesquisa livre aceitando todos os caracteres possíveis, principalmente números 
de Leis e Decretos." 

30. Nenhum 

31. Recursos de depuração de resultados por tipo de assunto buscado 

32. Compartilhamento do resultado 

33. Permitir consulta por legislação, semelhante ao STJ, STF. Indicação da existência 
do Tema em sede de repercussão geral. 

34. Acredito que outros sites tem mais facilidade de encontrar respostas  

35. Acredito que o que pode ser aprimorado são as ferramentas de linguagem, de 
onde se fundamenta a pesquisa, para garantir resultados mais completos. 

36. Pesquisa pelo conteúdo do inteiro teor 

37. Quanto mais filtros tiver o site, melhor é para realizar a pesquisa. 

38. pesquisa por data e área do direito, e com resultados mais enxutos, destacando 
apenas as frases nas quais constam os termos pesquisados 

39. Opção de buscar o resultado apenas na ementa ou no inteiro teor 

40. A questão principal é a padronização dos temas na base de dados. 

41. A possibilidade de se restringir a pesquisa até encontrar o assunto que realmente 
se procura. 

42.  Não sei. 

43. Opção de exibir resultados da pesquisa para palavras semelhantes às digitadas, 
como o Google faz. Exemplo: se pesquiso a palavra "segiro", o buscador 
inteligente sugere resultados com a palavra "seguro". 

44.  Um layout melhor  

45. Google 

46.  Nada a declarar  
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47. Nada a declarar  

48. Sem resposta  

49. Criação de um aplicativo 

50. Possibilidade de mais combinações com ou sem conectores 

51. Copiem o TRF 4 

52. Expressão exata (tipo "perda de qualidade de segurado"), excluir expressões 
(geralmente o "não" só pode ser usado uma vez.  

53. Todos os possíveis.  

54. Pesquisa por órgão julgador; disponibilização de inteiro teor e da ementa 
organizada para citação. 

55. filtros para ordenar por relevância, mais antigo pra o mais recente, etc 

56. Permitir acessar os autos eletrônicos ao clicar no número do processo, criar um 
botão para "resultados semelhantes", relacionar à pesquisa dispositivos de lei ou 
precedentes citados no acórdão, por exemplo. Permitir pesquisa por diploma 
legal, dispositivo específico ou precedentes seria ótimo.  

57. Disponibilização inclusive das decisões e sentenças dos processos 

58. Pesquisa com excludente do ramo do direito 

59. internet 

60. Sim 

61. A busca pelas palavras chaves por matéria e indicar se há informativo, recurso 
repetitivo e repercussão geral no tema, sendo a pesquisa mais específica. 

62. O site do TJDFT/STJ tem inúmeras ferramentas que já organizam como os temas 
mais batidos são tratados por cada órgão julgador e, inclusive, trazem rápidos 
comentários doutrinários para esclarecer com mais precisão eventuais 
divergências no assunto.  

63. Por exemplo: matéria processual, colocar as opções das matérias para fazer a 
busca  

64. NÃO TENHO CONHECIMENTO PARA OPINAR 

65. não me ocorre agora 

66. Inteligência  
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67. Sim 

68.  Maior quantidade de filtros. 

69. Opção de temas 

70.  google 

71.  Acredito que a pesquisa do Tribunal deve ampliar seu campo de busca, incluindo 
pesquisas também em sites da internet. 

72. Não sei opinar 

73. A forma de visualização da pesquisa, como cores e formato da letra, e a 
possibilidade de pesquisa contextualizada com o assunto almejado. 

74.  Pesquisa em todos os tribunais no país, artigos, todos os informativos e 
facilmente encontrada a informação sobre o sobrestamento da matéria.  

75.  não sei 

76.  Copiar texto sem formatação para fins de citação, no padrão ABNT; favoritar a 
pesquisa realizada; pesquisar por sinônimos ou por critérios mais utilizados por 
outros usuários. 

77. a inclusão de expressão entre aspas 

78.  Mostrar por relevância ou por data. Melhorar o resultado das pesquisas 

79. Login do usuário por certificado digital para evitar o uso repetitivo e excessivo do 
captcha. 

80. JusBrasil oferece boas opções de pesquisa jurisprudencial em todo o Brasil, mas 
não é possível copiar os resultados. Seria interessante ter no Judiciário uma 
ferramenta com acesso nacional de jurisprudência similar e que possa ser 
copiado para edição (copiar o texto do resultado para inserir em minutas de 
decisões/sentenças). 

81. Creio que seria interessante associar a busca a entendimentos do CJF e a 
organizar os parâmetros encontrados por ordem de relevância 

82. Buscadores de internet 

83. pesquisa por ementa/inteiro teor; busca por julgados atualizados de turmas 
recursais; retirar o captcha; ao clicar em inteiro teor, deveria abrir diretamente o 
voto vencedor em uma nova guia; melhorar o layout. 

84.  NAO IMAGINO  
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85.  Resumo da ementa, já com a indicação do número do recurso, turma, relator, 
data do julgamento e publicação. Facilitaria muito o trabalho da assessoria. 
Podem conferir como é no site JUSBRASIL. 

86. Todos os recursos do STJ 

87. Não se aplica  

88. Não sei 

89. Pesquisa avançada com mais opções de busca. O sistema do STJ é o melhor 

90. não se aplica 

91. Pesquisa por data 

 
 

ANEXO V 
 

Descrição, na íntegra, das respostas qualitativas referente à opinião dos usuários. 

 

Questão 18. Deixe aqui as suas sugestões, críticas ou elogios a respeito dos serviços de 
pesquisa de jurisprudência oferecidos por este TRF1. 

 

1. Precisaria melhorar nos aspectos já destacados, ou seja, diminuir a largura do 
texto e aperfeiçoar a cópia da ementa para citação em texto. 

2. Realmente penso que o sistema é ruim, todavia, não necessariamente é culpa do 
TRF1, pois o sistema parece seguir uma padronização do CJF que deixa a desejar. 

3. parabéns pela iniciativa da pesquisa. 

4. Colocar um provedor de internet mais rápido 

5. Resgatar os precedentes antigos, disponibilizar mais precedentes (variedades), 
melhorar a escolha dos precedentes, indexação de normas e precedentes que 
fundamentam que o voto 

6. É elogiável o fato de o TRF 1 fazer essa coleta de opinião. Mostra que a Corte 
deseja aprimorar um dos serviços mais importantes para os diversos profissionais 
do Direito. Seguirei acessando o site diariamente e acredito que as melhorias 
virão. Desejo um bom trabalho a todos.  
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7.  O ideal seria o TRF-1 integrar o banco de dados do BIJ, do NUGEP e inteiro teor 
dos acórdãos prolatados. 

8. Nem sempre é fácil acessar o inteiro teor dos julgados. Além disso, o layout não 
ajuda, é bastante confuso. Linhas muito extensas, com espaçamento reduzido. 
Tudo isso dificulta a pesquisa.  

9. em geral, bom, mas pode melhorar com o aumento de tempo entre as sessões 

10. Por favor, atualizem essa rotina e principalmente atualizem os índices de busca. 
Sem isso, nunca encontraremos nada do que for julgado pelo TRF1. Um Tribunal 
com 13 Estados que não fornece resultado para o que se busca. Vergonhoso. 

11. Já foi muito bom no passado, quando gerido pelo próprio Tribunal. Hoje se tornou 
tão instável e impreciso, que muitas é mais fácil encontrar o julgado no google do 
que usando nosso sistema interno, que, obviamente, deveria ser bem melhor. 

12. Banco de sentenças atualizado. o TJ/SP disponibiliza, o que facilita e muito o 
trabalho de pesquisa 

13. Infelizmente a pesquisa de jurisprudência é muito ruim. Todas as tentativas são 
frustradas, tendo que me socorrer de outra local como JusBrasil. Nunca tive 
sucesso. Tem que copiar o modelo de outro tribunal, como TJDFT.  

14. Utilizar como modelo os sistemas do STJ, TJDFT, JUSBRASIL. Esses citados 
sistemas são exemplos para os tribunais do país. Tenho muita dificuldade com o 
site do TRF1. Complicado achar as coisas e muitas coisas estão fora do ar.  

15. E necessária uma reformulação urgente para que seja viabilizado o trabalho dos 
gabinetes já bastante prejudicado pelas oscilações do PJE. 

16. Comprem um(a) COMPUTADOR NOVO com uma capacidade boa, 'base de dados 
', mais nova e atualizada, quem sabe teríamos os problemas de informática 
resolvidos. certo. 

17. nada a declarar 

18. A pesquisa de jurisprudência necessita de um sistema melhor, além de uma 
atualização com mais frequência. 

19. Se o site do TRF oferecesse exatamente os mesmos recursos oferecidos no STJ a 
pesquisa estaria com grau máximo de excelência. 

20. Gostaria de ter um curso rápido sobre como pesquisar (utilização de conectores) 
e que melhorasse em geral 

21. Atende ao proposto, porém carece das melhorias apontadas para facilitar a busca 
e utilização pelo usuário 
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22. No geral está contribuindo para o nosso trabalho 

23. O layout poderia ser moderno, facilitando a leitura e a pesquisa, por exemplo, 
com destaque de cores ou negrito; os dados dos julgados poderiam ser 
organizados de uma forma a ocupar menos espaço na tela e não um dado abaixo 
do outro como é atualmente; melhoria no tamanho da fonte - mesmo com um 
zoom alto, a fonte é pequena e se diferencia, inclusive, do painel da pesquisa. 
Coloco-me à disposição para explicar melhor minhas sugestões, caso necessário, 
e fornecer outras: adrya.prates@trf1.jus.br 

24.  primeiramente elogiar, o serviço é muito bom e está sempre disponível. Em 
segundo lugar, acredito que falta uma busca por temas para facilitar.  

25. Acho a pesquisa do TRF1 excelente; sempre encontro o que procuro. Às vezes, é 
difícil lançar um termo que gere o resultado específico; costumam aparecer 
vários julgados que não têm nada a ver com o tema, por terem uma das palavras-
chave. Mas, aí continuo jogando vários termos e vou procurando as 
jurisprudências específicas entre as que aparecem como resultado.  

26. É frequente eu copiar a ementa de um julgado através da ferramenta existente 
no lado superior direito e, quando vou copiar a ementa de outro julgado, por uma 
falha dessa ferramenta, a cópia continua sendo da ementa anterior. Aproveito 
para sugerir atualização da ferramenta Banco de Sentenças, porque ela só 
retorna sentenças registradas no e-CVC, portanto mais antigas, e não as do PJe. 

27. A crítica é o excesso de decisões monocráticas longas sem ementa na busca no 
CJF, sem distinção. Infelizmente, a pesquisa de acórdãos do TRF1 é mais difícil. 
Entrar na pesquisa de jurisprudência do TRF1 apenas não faz muito sentido, 
quando se tem a ferramenta do CJF. 

28. Infelizmente o serviço piorou muito no último ano, em que dias e dias ficamos 
sem acesso ao inteiro teor.  

29. A pesquisa de jurisprudência anterior era bem melhor, poderia ser mais bem 
reformulada e disponibilizada aos usuários... 

30.  Não sei se o serviço de jurisprudência continuará a ser de responsabilidade do 
CJF ou voltará a ser prestado por este Tribunal. Porém, parece-me fundamental 
hoje o acesso simultâneo a várias bases de dados. Infelizmente, a jurisprudência 
unificada do CJF é muito limitada. Sugiro: 1) a inclusão das decisões que mandam 
suspender os processos; 2) a "jurisprudência em teses" abrangendo não só o 
entendimento do TRF como também no STF/STJ. 

31.  Atende ao fim a que se destina. 

32. disponibilizar inteiro teor em PDF. o verificador captcha acionado uma única vez 
por sessão de pesquisa. 
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33. "Infelizmente não é dos melhores. Além de não proporcionar praticidade na 
digitação da pesquisa e não aceitar alguns argumentos de pesquisa, tipo 
caracteres como (/), números, entre outros, a própria tela não é muito atraente. 

34. Não se modernizou. A impressão que dá, é que ao longo dos anos, foi só 
remendando programas antigos.  

35. No que se refere à consulta de inteiro teor, é pior ainda. Quase sempre está 
indisponível.  

36. E quando se trata de processo do PJE, porque encaminhar para a tela do PJE. 
Porque não disponibilizar em PDF como os demais Tribunais. Sem contar que tem 
que copiar e colar o número do processo. Horrível! 

37. Mais um remendo. 

38. Além disso não se consegue encontrar com facilidade as decisões de 
admissibilidade. Pois muitas vezes, ainda no formato antigo, do inteiro teor, não 
aparecem todas as decisões/acórdão que foram publicados, só aparecem os 
primeiros, principalmente nos processos criminais e da 2ª Seção, que são 
volumosos. 

39. O filtro é péssimo, tem que digitar tudo, e muitas vezes corre o risco de errar na 
grafia do nome do Desembargador. 

40. Sem contar a verificação (captcha) toda vez que realiza uma consulta, aparece mil 
vezes aquelas fotinhas para selecionar (basta uma vez). 

41. Muito ruim, principalmente para quem trabalha com confecção de minutas, pois 
sempre precisa do serviço para realização do seu trabalho. 

42. Ao invés de ajudar, o site de pesquisa atrapalha, pois se perde muito tempo só 
para elaboração da pesquisa. Isso quando está disponível. O que ultimamente 
tem sido raro. 

43.  Sugestão:  

44. 1) criar botões de seleção no filtro: Relator, órgão julgador, tipo de decisão etc.). 
Ver site STF. 

45. 2) Consulta livre. Digitação de nº de Leis e Decretos com os caracteres necessários 
(por exemplo, Lei nº 8.112/90); ver site TRF2, STJ, STF entre outros já citados. 

46. 3) Digitação de conjunto de palavras que juntas formam um argumento, bem 
como algumas frases ou partes de frases. Ex.: ""Aposentadoria por tempo de 
contribuição"" ou ""inexistência de título executivo"". 
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47. Por fim, espero que as críticas e sugestões, aqui especificadas, sirvam para a 
melhoria desse serviço. 

48. Obrigada pela oportunidade. 

49. Ser mais objetivo...usar menos a tecnologia com vários caminhos até chegar ao 
resultado da busca...o PJe foi muito bom para peticionar e ter vistas, rápido, mas 
o universo de idosos para consultá-lo ainda encontra muitas curvas... para acessá-
lo. 

50. mais destaque na página inicial do local de acesso aos processos digitais 

51.  Indicação da existência do Tema em sede de repercussão geral. 

52.  Precisa melhorar muito, algumas decisões estão em sites privados e não estão 
no oficial  

53. "A ferramenta de pesquisas do TRF1 sempre teve um nível de satisfação muito 
bom.  

54. Uma ressalva que faço é ao novo modelo de pesquisa de inteiro teor, que 
redireciona o usuário para informações públicas sobre o processo, porque é 
pouco intuitivo e acaba demandando mais trabalho do que o modelo antigo, que 
simplesmente entregava o arquivo em word da ementa, acórdão e voto." 

55. O serviço de pesquisa de jurisprudência, fora de qualquer dúvida, é um dos mais 
importantes de um Tribunal, seja para uso do público externo, seja para utilização 
de servidores e magistrados. Um Tribunal que não valorize a divulgação e 
disponibilização de sua jurisprudência não está valorizando a si mesmo como 
instituição. O setor está de parabéns pelo trabalho que vem feito (a reativação 
do BIJ foi de suma importância!), mas merece mais investimento para sanar as 
falhas a que me referi nesta pesquisa. 

56.  O Boletim NUGEP do TRF1 é ótimo. A pesquisa de jurisprudência está integrada 
ao site do CJF. Em alguns tribunais, o link de pesquisa no site é difícil de achar. 
Como é um instrumento muito utilizado, deve ficar na página principal e ser de 
fácil visualização. 

57. o serviço precisa implementar mais ferramentas de pesquisa e ter uma interface 
mais agradável 

58.  Necessária maior integração com banco de dados do JEF1. 

59. O acesso ao inteiro teor de processos do PJe poderia ser facilitado se não 
precisássemos digitar novamente o número do processo na página do PJe. Acho 
que isso poderia melhorar para tornar a pesquisa mais ágil. 

60.  Gostaria que fosse idêntico ao do STJ. 
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61.  Mudar a estrutura do sistema 

62. Ser mais intuitivo 

63.  Nada a declarar  

64. Nada a declarar  

65. Sem resposta  

66. Estou satisfeito. 

67.  No TRF1, quando se coloca uma determinada combinação, vem mais de 10 
documentos exatamente iguais, o que cansa o pesquisador, que abre um a um 
para descobrir que são todos iguais. Deveria haver um símbolo para exprimir que 
os X primeiros documentos seriam iguais. A pesquisa de jurisprudência é uma 
ferramenta que precisa sempre ser atualizada porque há sempre julgamentos 
novos e interessantes.  Outra sugestão seria facilitar a pesquisa pela legislação. 
Confesso que acho confusa a forma como tenho que pesquisá-la. 

68.  Copiem o TRF 4 

69. Retorno da disponibilidade do inteiro teor - urgente. 

70.  Eu acho que quando a pesquisa do TRF1 era desvinculada do CJF era muito 
melhor.  

71. Serviço de extrema importância, que deve ser melhorado para auxiliar no bom 
desempenho da atividade dos servidores do judiciário. 

72. Ver respostas anteriores 

73. Melhorar o acesso ao inteiro teor e incluir sentenças de 1 grau nas buscas. O TRF2 
e o TJMG também disponibilizam buscas em sentenças. 

74. "Acredito que a mudança para a plataforma do CJF teve a intenção de melhorar, 
mas na minha opinião a pesquisa diretamente pelo TRF1 era muito superior em 
qualidade. Algumas vezes, a ementa sem formatação não aparece para copiar, ou 
os dados do julgado não são fornecidos integralmente. Poderiam nos dar um 
prazo para reunir os problemas e encaminhar, exemplificativamente.  

75. seria interessante ter um só sistema jurisprudencial para todos os TRFs 

76. Em geral as pesquisas na ferramenta são insatisfatórias e inespecíficas, o que 
dificulta a busca por julgados que nos ajudariam no trabalho. Penso que essa 
pesquisa de satisfação seja útil para aprimorar a ferramenta de modo a atender 
a todos a contento. O fato de a pesquisa englobar todos os TRFs ajuda bastante 
e é um ponto positivo. 
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77. Precisa melhorar  

78. MOSTRAR O INTEIRO TEOR. 

79. excelente e consigno que utilizo mesmo quando estou trabalhando em processos 
que não são da jurisdição federal. 

80. Está frequentemente fora do ar e não é possível personalizar a pesquisa, por 
exemplo. Além disso, aparecem muitos resultados repetidos na mesma página.  

81. Inteligência artificial  

82. No momento estou satisfeito que os instrumentos que temos.  

83. Uma crítica: a pesquisa de jurisprudência deficitária é uma desonra para o 
Tribunal. Pega mal demais para a imagem institucional da Casa ter um serviço 
essencial como a pesquisa de jurisprudência sendo prestado da forma péssima 
como o é. Uma sugestão: passem no STJ, copiem e colem o sistema deles (simples 
assim). 

84. seria ótimo realizar melhoramentos na plataforma de busca, simplificar ainda 
mais  

85. Sugiro a busca pelo dispositivo legal. Por exemplo: Art. 93, IX, Constituição 
Federal. Hoje em dia, para fazer tal pesquisa, só consigo se coloco 93, porém vem 
a jurisprudência de todos os incisos, porém, no caso, eu só quero o IX.  

86. Melhor manter sua própria ferramenta de busca de jurisprudência, aquela do CJF 
é péssima 

87. O serviço é bom, mas com frequência apresenta as falhas relatadas no 
questionamento inicial, como erro de busca, excesso usuários, etc. Aprimorar 
sempre facilitará o trabalho do assessor. 

88. Oferecer curso de pesquisa de jurisprudência. 

89. Infelizmente houve uma piora significativa na pesquisa de jurisprudência nos 
últimos 2 anos. Mesmo antes do problema de segurança da rede o inteiro teor 
frequentemente ficava fora do ar. É muito importante e urgente a melhora do 
sistema de jurisprudência. O banco de dados não está refletindo a real 
jurisprudência do TRF pois vários julgados/matérias não são encontrados. Há 
necessidade de melhora, ainda, da pesquisa nas decisões monocráticas que 
quase nunca encontra os resultados procurados.  

90. Há muito tempo não se consegue baixar o inteiro teor dos acórdãos do TRF1. A 
atualização da jurisprudência é muito demorada em comparação com os outros 
TRF, principalmente os da 4ª e 5ª Região. 
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91. Buscar mecanismos dela ser mais acessível. 

92. O sistema de pesquisa de jurisprudência unificada em geral é bom, mas precisa 
melhorar o layout e as ferramentas de filtro. 

93. Inclusão de pesquisa avançada só por acórdão (sem decisão monocrática) 

94. Melhora do layout em modernidade e os recursos fornecidos na pesquisa acima 
ajudaria bastante. 

95. O acesso ao inteiro teor está indisponível. 

96. Que seja viabilizada uma forma mais prática de pesquisar, sem ter de provar a 
cada consulta que não se é um robô. Por exemplo, se vc acessou e fez a prova, 
continua na tela, ao usar a janela para uma nova pesquisa não ter de fazer essa 
prova novamente. 

97. É um bom serviço. Precisa, apenas, aperfeiçoamento. 

98. A pesquisa de jurisprudência do TRF1 precisa ser ampliada e modernizada, pois 
são poucos os resultados obtidos, num acervo tão amplo como o do nosso 
tribunal. 

99. O serviço piorou muito após adotar a plataforma do CJF, acho que necessita de 
melhorias urgentes. Utilizar como parâmetro o sistema de busca do TRF4. 

100. Sugiro aperfeiçoamento no critério de localização maia específico de temas 

101. Migrar toda a base e-DJF1 para PJe 

102. É uma ferramenta de extrema importância e pode melhorar ainda mais, 
agregando as sugestões que constei no presente formulário. 

103. TRF1 busca de jurisprudência tem que melhorar em tudo. É impossível realizar 
pesquisa de jurisprudência dentro do site. IMPOSSÍVEL. 

104. Sem sugestão.  

105. Precisa ser mais fácil de lidar na plataforma. 

106. A fonte da letra poderia ser mais escura, para facilitar a leitura de quem tem 
problema de visão. 

107. Precisa melhorar 

108. não se aplica 

109. Coloquem os mesmos filtros do STJ, ajuda bastante 
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110. Espero que o TRF dê   um jeito na pesquisa de jurisprudência pois como está, é 
péssimo. 

 


