COMISSÃO DE
JURISPRUDÊNCIA

Guia Prático
sobre pesquisa de
Jurisprudência do TJBA

Como pesquisar a
jurisprudência do TJBA?
Como consultar
•

A divulgação da jurisprudência do TJBA na internet é uma das atribuições
da Comissão de Jurisprudência, e desde o ano de 2015 a ferramenta de
consulta à jurisprudência vem sendo aprimorada para permitir o acesso  
célere, simplificado e completo aos julgamentos proferidos pelos Órgãos
Colegiados do Tribunal de Justiça, disponíveis no banco de dados logo após
a publicação no Diário Oficial.

•

Clique no link “Jurisprudência”, na página inicial do site www.tjba.jus.br
, que dará acesso, inclusive, aos julgados anteriores ao ano de 2010, através
de sistema próprio. Os julgados posteriores a 2010 podem ser acessados
através do link “Novo sistema”, que gera a aba “Consultar Jurisprudência”

•

A consulta também pode ser feita a partir de celulares, através do aplicativo
TJBA Cidadão – Mobile, disponível nas lojas google play e app store.

•

Além desta ferramenta de consulta, a Comissão de Jurisprudência também
disponibiliza no link “Jurisprudência” o acesso às Revistas Bahia Forense e
Bahia Forense Eletrônica, anualmente publicadas com a compilação de
jurisprudências selecionadas e artigos jurídicos, e às Súmulas do TJBA.
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Tipo de pesquisa
No menu esquerdo da página “Consultar Jurisprudência”, o usuário seleciona o
tipo de pesquisa (pesquisa livre, incidente de arguição de inconstitucionalidade,
incidente de Assunção de Competência,  Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, Processos da relatoria da 1ª Vice-Presidente)

No menu central será exibido o tipo de pesquisa escolhido. A ferramenta para
pesquisa livre permite a seleção dos julgados através do preenchimento de
campos como palavras-chave, número do recurso, relator, órgão julgador,
data de julgamento, entre outros. Após selecionar a(s) opção(ões) de pesquisa
desejada, clique no botão “pesquisar”
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Todos os julgados que atenderem aos campos preenchidos pelo usuário aparecerão
em ordem cronológica decrescente, e em quantidade máxima de 500 Acórdãos. O
sistema oferece ao usuário a consulta à ementa do Acórdão, ao inteiro teor e aos
detalhes do processo.

Ao clicar no ícone “ementa do Acórdão”, será aberto um pop-up que exibirá
a ementa do julgamento com formatação própria para transcrição em outros
documentos, compilando as informações “classe processual”, “número do
processo”, “relator”, “órgão julgador” e “data da publicação”.
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Ao lado do ícone “ementa para citação” o sistema oferece a consulta ao inteiro teor
do julgado. Ao clicar no ícone “inteiro teor”, abrirá em outra aba um arquivo com
extensão PDF contendo a integralidade do Relatório, Voto e Acórdão referentes
ao julgamento escolhido, idêntico àquele documento que o Relator do processo
assinou eletronicamente e apresentou à Turma Julgadora para juntada aos autos.
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Para consulta processual
Por fim, o sistema possibilita a consulta à movimentação processual referente a cada
um dos julgamentos elencados na tela de pesquisa, através do ícone “detalhes do
processo”, que gerará uma nova aba, encaminhando o usuário à tela da consulta do
Portal de Serviços do E-Saj, exibindo todos os dados e movimentações processuais
alusivos ao processo escolhido, tais como localização física do processo, trânsito em
julgado, data de distribuição, entre outros.

O sistema de consulta à jurisprudência do TJBA foi criado a partir da observação
do trabalho desenvolvido por outros Tribunais, inclusive tribunais superiores, e em
atenção às demandas verificadas no âmbito do próprio Tribunal.
Esperamos a sua visita e a sua colaboração
para o aperfeiçoamento da ferramenta!
Qualquer dúvida, esclarecimento ou sugestão  poderá ser
enviada para o e-mail:  jurisprudencia@tjba.jus.br
7

