
1. Acesse o Banco de Sentenças

2. Realize o login no sistema

Por meio do Portal do Poder Judiciário, na página da ESMAM (www.tjma.jus.br/esmam). Localize o Banco de 
Sentenças, nos ‘Links Úteis’ ou no menu lateral do site ‘Banco de  Sentenças’ 

Preencha os campos ‘Usuário de rede’ e ‘Senha’ (são os mesmos dados u�lizados para seu acesso à internet). 
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3. Cadastre sua sentença

a )  P r e e n c h a  t o d o s  o s  c a m p o s 
obrigatórios: Unidade Judicial,  Ano da 
sentença, Categoria Jurídica, Palavras‐chave.

b) Escolha o arquivo em formato PDF e anexe 
sua sentença.

c) Pronto! Sua sentença está no Banco. Aguarde 
apenas que a Comissão Execu�va da ESMAM, 
responsável pelo gerenciamento do Banco de 
Sentenças, verifique o cumprimento das 
normas de submissão (dispostas na Portaria 
44/2015) e faça a publicação da sua sentença!
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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 �mes New Roman, tamanho 12, entre linhas 1,5.

Quando o processo tramitar em segredo de jus�ça (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 
subs�tuindo‐se os nomes das partes e testemunhas por iniciais.

Na aba ‘Consultar’, tenha acesso à pesquisa de 
sentenças de outros magistrados, preenchendo, 
obrigatoriamente, o campo palavra‐chave e/ou, 
opcionalmente, o campo categoria jurídica.

É fácil e simples localizar uma sentença! As 
palavras‐chave podem ser digitadas com 
espaços entre as mesmas e de forma aleatória, 
pois o sistema consultará todas as ocorrências, 
por palavras.
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Caso não consiga realizar o login, contacte a TI do Tribunal de Jus�ça, no setor de Atendimento ao Usuário, 
tel.: (98) 3198‐4555.
Dúvidas e sugestões, não hesite em nos acionar pelo e‐mail: esmam@tjma.jus.br

4. Pesquise uma matéria no Banco de Sentenças
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