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Mais notícias

STJ e CNJ assinam termo de cooperação para intercâmbio de dados e experiências entre

ouvidorias

Técnica do julgamento ampliado também pode ser aplicada a embargos de declaração, decide

Terceira Turma

Ministro Villas Bôas Cueva integra grupo encarregado de estudar adequação dos tribunais à LGPD
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Avisos
 

Bibliografias Selecionadas: "Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais"

Já está disponível a mais recente edição da série Bibliografias Selecionadas. Desta vez, a publicação trata do tema "Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais" (LGPD), que começou a vigorar a par�r do úl�mo dia 18 de setembro.

Produzida pela Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, a série Bibliografias Selecionadas divulga periodicamente referências

de livros, legislação e publicações diversas sobre temas relevantes para o STJ e para a sociedade, muitas delas com

texto integral. 
 

Além da nova edição sobre a LGPD, é possível também acessar as edições anteriores  do periódico.
 

Súmulas Anotadas: pesquisa em tempo real

Tutoriais em vídeo explicam como usar a CPE

Pesquisa por acórdão de processo específico

A jurisprudência do STJ organizada por ramos do Direito

Pesquisa de Jurisprudência assertiva

Pesquisa por processo específico no Informativo de Jurisprudência

Inscrição para sustentação oral e pedido de preferência nas sessões realizadas por

videoconferência

Calendário de Sessões
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Transparência
 

Últimas atualizações

Despesas, repasses e receitas;

Informações sobre pessoal e remuneração;

Relação de documentos sigilosos;

Planos de auditoria;

Relatório de Gestão anual;

Acompanhamento Orçamentário;

Saiba mais

Educação e Cultura
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