Destaques da Jurisprudência do STF e do STJ

A divulgação, por meio eletrônico, notadamente a
internet, da jurisprudência dos tribunais ganha continuamente novos e
interessantes formatos. Registramos, nessa linha, as seções dos sites do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça voltadas para
destacar as principais decisões de cada integrante das respectivas Cortes.

No site do STF (Institucional > Acórdãos Relevantes)
são divulgados os acórdãos considerados significativos pelos próprios
Ministros. Segundo informações obtidas no site, “a relação de cada Ministro
pode conter acórdãos de sua própria relatoria e também outros em que ele
tenha proferido voto”.

Conforme registra o STF, a seção será atualizada
pela Secretaria de Documentação, com o auxílio da Coordenadoria de Análise
de Jurisprudência, a partir de novas indicações.

Para cada Ministro, o usuário poderá obter as
decisões selecionadas com informações sobre a data do julgamento, o órgão
julgador, a data da publicação e a ementa. Poderá também acessar o inteiro
teor do acórdão mediante seleção de um ícone específico.

Já no site do STJ (Consultas > Jurisprudência >
Jurisprudência em Destaque) são apresentados os cinco acórdãos mais
relevantes para cada Ministro em atividade. Segundo elementos colhidos no
site, “os julgados foram inicialmente selecionados pela Secretaria de
Jurisprudência, tendo por critérios a riqueza de conteúdo dos julgados e o
interesse que despertam para a comunidade jurídica e para a sociedade em
geral”.

A lista inicial de cinco decisões por Ministro será
atualizada mediante sugestões ou pedidos formulados pelos próprios
julgadores, conforme prevê a Portaria STJ n. 42, de 9 de fevereiro de 2007.

Quando o usuário seleciona, mediante um clique, o
nome de algum dos Ministros do tribunal obtém-se a lista dos acórdãos
selecionados. A lista em questão possui um resumo da matéria abordada na
decisão e, mediante link, viabiliza o acesso à ementa e ao inteiro teor.

Brasília, 13 de maio de 2007.
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