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Institui o Banco de Sentenças da ESMAM e
dispõe sobre as normas para submissão e
consulta de sentenças nesse repositório.
 
 
 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a relevância da criação de mecanismos internos que facilitem a disseminação
da informação entre os magistrados maranhenses, para concretização dos princípios
constitucionais da motivação das decisões judiciais, da razoável duração do processo e da
eficiência administrativa;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução nº 121/2010, do Conselho Nacional de Justiça,
sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 8º, inciso IV da Lei nº 9.610/1998, as decisões
judiciais e demais atos oficiais não são objeto de proteção como direitos autorais;
CONSIDERANDO que a reunião de sentenças em um banco de dados favorecerá, aos
magistrados, a formação homogênea do pensamento jurídico maranhense e permitirá a oferta de
mecanismo imediato de consulta sobre estudos já realizados em matérias submetidas à
apreciação jurisdicional;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Fica instituído o Banco de Sentenças da ESMAM, como fonte de consulta destinada aos
magistrados maranhenses, mediante acesso restrito.
 
Art. 2º - O Banco de Sentenças é constituído por sentenças selecionadas e enviadas por
magistrados com jurisdição nas Comarcas do Estado do Maranhão, incluídos os Juizados
Especiais.
Parágrafo único: Não serão admitidas decisões interlocutórias nem despachos.
 
Art. 3º - Os magistrados deverão enviar as sentenças observando os seguintes critérios:
I – as sentenças devem ser enviadas em seu inteiro teor, em arquivo PDF, papel A4, margens
superior e esquerda 3,0cm e margens inferior e direita 2,0cm, fonte Times New Roman, letra 12,
entrelinhas 1,5;
II - quando o processo tramitar em segredo de justiça (art. 155 do Código de Processo Civil),
quando se referir a processos criminais e naqueles em que constar crianças ou adolescentes como
parte, a sentença deverá ser encaminhada substituindo-se os nomes das partes e testemunhas por
iniciais;
III – as sentenças enviadas pelos magistrados devem ser acompanhadas da indicação das
palavras-chaves que resumam a matéria abordada em seu teor.
 
Art. 4º - O envio de sentenças será realizado mediante formulário eletrônico para upload,
disponível na tela inicial do link “Banco de Sentenças”, no site da ESMAM, sendo obrigatório o
preenchimento de todos os campos de informações solicitadas para a conclusão do procedimento
de envio.
 
Art. 5º - A Comissão Executiva do Banco de Sentenças será formada pelos seguintes membros, a
serem designados pelo Diretor-Geral da ESMAM:
I – Um membro do Conselho Editorial da Revista da ESMAM, indicado pelo Diretor-Geral da
ESMAM;
II – Dois servidores da Biblioteca da ESMAM, indicados pelo Chefe da Divisão da Biblioteca da
ESMAM;



III – Dois servidores da Secretaria da ESMAM, indicado pelo Secretário-Geral da ESMAM.
 
Art. 6º - Recebidas as sentenças via sistema informatizado, a Comissão competente adotará os
seguintes procedimentos:
I – verificação do cumprimento ao disposto no art. 3º desta portaria, com a devolução ao
remetente das sentenças que não se adequarem ao exigido, para correção e reenvio;
II – inserção do documento no banco de dados correlato, a partir da categorização indicada pelos
magistrados nas “palavras-chaves” indicadas quando do envio da sentença.
 
Art. 7º - As consultas aos arquivos publicados no Banco de Sentenças serão realizadas por meio
de ferramenta de busca alimentada pelas palavras-chaves indicadas pelos magistrados, quando do
envio dos arquivos das sentenças, e por meio das tabelas de categorias jurídicas onde sejam
cadastrados os arquivos.
Parágrafo único: Cada magistrado será responsável pelo envio de sua sentença, por meio de
acesso individualizado ao sistema, sendo de sua responsabilidade a manutenção da segurança de
seu login e senha.
 
Art. 8º - A Comissão do Banco de Sentenças será responsável pela resolução de questões omissas
nesta Portaria, podendo emitir Instrução Normativa para complementar as normas de submissão
e consulta ao Banco de Sentenças.
 
Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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