A JusLaboris
O acervo da JusLaboris: Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho é composto por
legislação, doutrina, produção bibliográfica de ministros e servidores, palestras, vídeos e
documentos de interesse institucional e pertinentes às atividades do Poder Judiciário,
nascidos em formato digital ou digitalizados.

Navegação
As funções de navegação estão disponíveis no menu esquerdo da tela.

•

Coleções: permite navegar por meio das coleções em ordem alfabética, com
a possibilidade de observar as eventuais subcoleções dentro de cada uma
delas.

•

Autores: permite a navegação por meio de lista alfabética.

•

Títulos: permite a navegação por meio de lista alfabética.

•

Assuntos: permite a navegação por meio de lista alfabética.

•

Categorias: permite a navegação por tipo de documento e por lista
alfabética.

Pesquisa
A pesquisa possui características como controle de sinônimos, não diferenciação
entre caracteres maiúsculos e minúsculos e características semânticas, também
permitindo o uso de símbolos e operadores booleanos.
A maneira mais fácil e intuitiva de iniciar uma pesquisa é usando a “caixa de
pesquisa geral” localizada na parte superior direita da sua tela. Essa busca recupera
documentos em todo o acervo e localiza informações contidas no texto integral dos
documentos e nos dados que os descrevem.

Depois de executar uma busca na “caixa de pesquisa geral”, você pode restringir os
resultados com a utilização dos filtros avançados. Para isso, basta clicar na opção
“Mostrar filtros avançados”.

Serão exibidas as opções de filtros. A caixa da primeira coluna permite pesquisar
pelos campos de interesse, tais como, data, assunto, título, etc.

Já a segunda caixa permite selecionar como o termo será pesquisado nos
documentos.
Para inserir ou retirar campos de pesquisa utilize os botões “+” e “-“.
Após a inclusão dos termos, é importante clicar no botão “Aplicar” para que os
filtros sejam efetivamente aplicados na pesquisa.

Os termos que você usou para filtrar a pesquisa serão exibidos na parte inferior da
caixa de pesquisa geral. Para excluir os termos utilizados nos filtros basta clicar sobre
eles.

Use o botão “Ordenar” para classificar os seus resultados ou definir a quantidade
de itens em cada página dos resultados da pesquisa.

Refinar
A pesquisa também poderá ser refinada por meio do menu localizado na coluna do
lado direito da tela.

Pesquisa estruturada
Ao selecionar determinadas coleções, você pode usar a “pesquisa estruturada”
para restringir a sua busca, bastando usar os campos disponíveis.
Na coleção Atos Normativos e Administrativos, por exemplo, há a possibilidade de
incluir ou excluir normas canceladas ou revogadas dos resultados da busca.

Posso truncar um termo de pesquisa?

Use um asterisco (*) depois de uma palavra para obter todas as palavras que
começam com essa raiz, por exemplo:

No exemplo acima, o resultado da busca trará itens contendo “processo”,
“processual”, “procedimento”, “processualista”, etc. Dessa forma, é possível expandir a
busca usando um mesmo radical de uma palavra para incluir formas plurais, conjugações
verbais e outras variações.
Posso pesquisar por uma frase exata?
Para pesquisar usando uma combinação de palavras, como uma frase, digite os
termos entre aspas duplas (“).

Operadores booleanos
São palavras que informam ao sistema de busca como combinar os termos de sua
pesquisa. São eles: AND, OR e NOT e significam, respectivamente, E, OU e NÃO. Devem
ser digitados em letras maiúsculas para diferenciá-los das palavras usadas na sua
pesquisa.

NOT (não): No exemplo abaixo foi utilizado o operador NOT (NÃO). Desta forma
você irá recuperar termos contendo "manual", exceto aqueles que também contêm
"organização".

AND (e): Por padrão, se você digitar várias palavras, elas serão combinadas com
AND automaticamente.

No exemplo acima, serão apresentados todos os itens que contêm AMBAS as
palavras: “manual” e “organização”.

OR (ou): Para ampliar a pesquisa para encontrar documentos que contenham
QUALQUER das palavras ou frases (uma ou outra), use o operador OR. Por exemplo:

No exemplo acima, serão apresentados todos os itens que contêm as palavras:
"manual" OU "organização".

Combinação: vários operadores booleanos podem ser usados na expressão de
busca para agrupar termos de pesquisa. Por exemplo:

No exemplo, serão apresentados itens que contenham a palavra “ato”, que tratam
de “comissão”, mas NÃO tratam de “inventário”.

Feeds RSS
Você pode assinar um feed RSS para receber informações sobre os últimos itens
adicionados à JusLaboris, a um acervo, coleção ou subcoleção específica. Procure pelo
ícone

na lateral esquerda da tela. Este ícone possui o link para o feed RSS que poderá

ser adicionado ao seu leitor de RSS favorito. Dependendo do navegador utilizado será
necessária a instalação de uma extensão para visualizar os feeds corretamente.

Minha Conta
Você pode pesquisar livremente na JusLaboris. No entanto, devido a questões
contratuais e/ou de direitos autorais, o acesso alguns documentos do acervo são restritos
a ministros, servidores, terceirizados e estagiários do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
bem como para os servidores e estagiários do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT).

Para efetuar o login basta clicar na opção “Entrar” situada no menu “Minha conta”
localizado do lado esquerdo da tela ou na opção “Entrar” localizada no canto superior
direito do cabeçalho.
Após clicar na opção entrar, o usuário deverá escolher a opção de acesso de
acordo com seu perfil.

1. Se você é Ministro, Servidor, Terceirizado ou Estagiário do TST:
a. Entrar no sistema clicando na opção “Integrantes do Tribunal Superior
do Trabalho” e fazer o login com seu e-mail institucional
(nome@tst.jus.br) e com a sua senha de rede.

2. Se você é integrante do CSJT:
a. Escolher a opção “Integrantes do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho” e criar um perfil na opção “Sou integrante do CSJT e quero me
cadastrar”.

b. Selecionada a opção acima, basta adicionar o e-mail institucional (ex.:
nome@csjt.jus.br) e clicar no botão “Cadastrar”.

c. Em seguida, aparecerá uma tela informando sobre a confirmação de email. Após essa confirmação, você deverá verificar o seu e-mail
informado para então prosseguir com o cadastro.

d. Após a conclusão do cadastro, você poderá efetuar o seu login.
Realizado o login, você terá condições de:
•

visualizar e fazer download de itens restritos ao público interno do Tribunal
ou a um grupo de usuários específico do qual faça parte;

•

ver suas autorizações e grupos a qual pertence na página de perfil; e

•

assinar coleções específicas e receber alertas de novos itens adicionados via
e-mail.

Para mais informações
Para

informações

adicionais,

favor

entrar

em

contato

no

e-mail

biblioteca@tst.jus.br
Para informações gerais e novidades sobre o Dspace, software utilizado na
JusLaboris, visite o website do Dspace.

