PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Seção de Sistemas

2020

Poder Judiciário do Estado do Acre
Diretoria de Tecnologia da Informação
Gerência de Sistemas

[BNMP2

API 3.0]

BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÇÕES API 3.0
Este manual pretende descrever as novas funcionalidades implementadas no Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões e suas implicações nas operações do sistema SAJ/PG5.

Sumário
1. Nova forma de acesso ao BNMP 2.0 ................................................................................................... 1
2. SAJ/PG5 - Emissão de peças no BNMP 2.0 .......................................................................................... 2
3. SAJ/PG5 – Emissão de Documentos Excepcionais e em Contingência ............................................... 4
4. SAJ/PG5 – Consulta de Informações no BNMP 2.0 ............................................................................. 4
5. SAJ/PG5 – Cadastro de Partes e Representantes .............................................................................. 5

1

1. Nova forma de acesso ao BNMP 2.0

Nas versões anteriores à 20.2.0-9 do SAJ/PG5 o acesso ao BNMP era realizado a partir de uma
configuração centralizada. Assim, existia um acesso compartilhado através de usuário corporativo que
era configurado pela DITEC. Entretanto, o CNJ alterou as regras de acesso para identificação pessoal.
A partir de 04/09/2020, com entrada em produção da versão 20.2.0-9, o acesso aos recursos do BNMP
será realizado de forma individualizada. Assim, cada usuário deverá realizar sua configuração de
acesso.
Para tanto o usuário deverá acessar o menu Criminal/BNMP 2.0, opção Cadastro de usuário no BNMP.
Quando a tela for carregada o Campo Usuário será preenchido com os dados do usuário logado. Por
padrão não permite a edição. Os demais dados deverão ser inseridos:
•

Campo Login (1): apresenta a credencial do usuário para autenticação no BNMP 2.0;

•

Campo Senha (2): apresenta a senha criptografada do usuário para autenticação no BNMP 2.0;

•

Campo Magistrado: campo de marcação para registrar se o usuário possui perfil de
“Magistrado BNMP” cadastrado no SCA. Por padrão, é carregado desmarcado.

O BNMP não reconhece lotação em cartório. Assim cada usuário deverá indicar ainda lotação padrão
do usuário no BNMP nos campos Foro (3) e Vara (4).

Usuários que possuem mais que uma lotação devem ter atenção em redefinir a Vara Padrão, uma
vez que o sistema não realizará alteração automaticamente. Caberá ao usuário indicar em qual Vara
está atuando.
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Além disso, e necessário certificar-se que possui cadastro no SCA (CNJ) em todas as unidades que atua.
Assim, quem atua no plantão deverá ter cadastro na vara regular e na vara de plantão. Caso contrário,
não conseguirá acessar o BNMP a partir da vara de plantão.
Caso as informações inseridas no SAJ não possuam correspondência no BNMP o usuário irá
experimentar erro. A unidade responsável pelo gerenciamento regional do SCA é a Corregedoria.
Erro ao realizar a etapa de comunicação com o BNMP

2. SAJ/PG5 - Emissão de peças no BNMP 2.0
Usuários com perfil de “Servidor BNMP 2.0” no SCA poderão finalizar peças e, se for necessário,
publicá-las nos autos ou confirmar movimentação, deixando-as pendentes de assinatura do
Magistrado, se necessário. Desta forma, as peças serão incluídas no BNMP 2.0 com a situação de
“Aguardando Assinatura”.
Na sequência, a peça já publicada será disponibilizada na nova tela “Assinatura de Peças no BNMP”
para que somente usuários com perfil de “Magistrado BNMP” no SCA e cadastrados como
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“Magistrado” no SAJ/PG5 realizem a operação de assinatura da peça. No momento da assinatura da
peça pelo Magistrado, o sistema SAJ/PG5 executa a operação de Login no BNMP 2.0 com os dados do
usuário logado informando ao CNJ a data em que o Magistrado assinou a peça. Por fim, a situação da
peça é alterada para “Aguardando cumprimento”, “Cumprido” ou “Ativo”, dependendo do tipo da
peça. Ressalta-se que usuários com perfil “Magistrado BNMP”, ao publicar nos autos ou confirmar
movimentação de uma peça no BNMP 2.0, o sistema SAJ/PG5 realiza automaticamente um acesso ao
serviço de confirmação de assinatura da peça, informando ao CNJ que o documento é válido e deve
constar na base nacional.
A nova tela será disponibilizada no menu “PG5\Criminal\BNMP 2.0\Assinatura de Peças no BNMP”.
Esta tela apresentará uma lista de peças pendentes de assinatura. Para confirmar a assinatura das
peças, o usuário com perfil de “Magistrado BNMP” no SCA deverá selecionar as peças desejadas e
clicar em “Assinar Magistrado”. Caso a peça já se encontre assinada ou na situação desejada, é possível
excluí-la da lista de peças pendentes de assinatura.

Tela de acesso para assinatura de peças no BNMP (somente para Juiz)
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Assinatura de Peças no BNMP

3. SAJ/PG5 – Emissão de Documentos Excepcionais e em
Contingência
Com a alteração do ambiente BNMP 2.0, todos os documentos excepcionais que são transmitidos para
o BNMP 2.0 terão que ser assinados por usuários cadastrados no SCA com perfil de “Magistrado
BNMP”. Desta forma, caso um usuário com perfil de “Servidor BNMP 2.0” cadastre um mandado,
contramando ou alvará, na forma excepcional no SAJ/PG5, estas peças serão incluídas no BNMP 2.0
com a situação de “Aguardando Assinatura”, exigindo que um usuário com perfil de “Magistrado
BNMP” no SCA realiza a assinatura da peça na tela “Assinatura de Peças no BNMP”.
Da mesma forma, após a resolução da contingência de uma peça na tela de resolução de contingências
por um usuário com perfil “Servidor BNMP 2.0” no SCA, a peça será registrada no BNMP 2.0 com a
situação “Aguardando Assinatura”. Posteriormente será necessário que o usuário cadastrado com
perfil de “Magistrado BNMP” acesse a tela “Assinatura de Peças no BNMP” para sinalizar a assinatura
da peça, cuja situação será alterada para “Aguardando cumprimento”, “Cumprido” ou “Ativo”,
dependendo do tipo da peça.

4. SAJ/PG5 – Consulta de Informações no BNMP 2.0
Com a versão 3.0 da API do BNMP 2.0, ao realizar uma consulta no BNMP 2.0, o sistema SAJ/PG5
verifica se o usuário logado possui dados de “Login” e “Senha” do SCA cadastrados no SAJ/PG5. Caso
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não possua, o usuário deve informar os dados pela primeira vez na tela “Cadastro de usuário no
BNMP”. Caso o usuário não informe os dados do SCA, ou os dados sejam divergentes, o sistema irá
apresentar um erro ao realizar a autenticação no webservice do BNMP 2.0. A alteração na forma de
autenticação será aplicada na visualização e alteração de dados nas seguintes telas:
•
•
•
•

Tela de consulta de pessoas;
Tela de consulta de peças;
Tela de consulta de histórico de RJI no processo;
Tela de arquivamento de guias no BNMP.

A alteração apresenta os seguintes pontos de impactos:
•

•
•

•

Não será permitido que usuários do SAJ/PG5 sem perfil cadastrado na tela de “Cadastro de
Usuário no BNMP” ou com dados de Login divergentes do SCA, realize consultas na base do
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0.
Não será permitido que usuário com perfil “Servidor BNMP 2.0” no SCA informe que uma peça
que está “Aguardando Assinatura” no BNMP 2.0 foi assinada pelo Magistrado.
Não será permitido que usuários do SAJ/PG5 sem perfil cadastrado na tela de “Cadastro de
Usuário no BNMP” ou com dados de Login divergentes do SCA vincule ou desvincule RJIs para
partes existentes no SAJ.
Não será permitido que usuários do SAJ/PG5 sem perfil cadastrado na tela de “Cadastro de
Usuário no BNMP” ou com dados de Login divergentes do SCA, realize a consulta e
arquivamento de guias de execução no BNMP 2.0.

5. SAJ/PG5 – Cadastro de Partes e Representantes
Ao alterar os dados da qualificação de uma parte que possua um RJI vinculado, o sistema SAJPG5
através de uma rotina automática realiza uma comunicação com o BNMP 2.0 para atualizar os dados
de qualificação no Banco Nacional.
Com a versão 3.0 da API do BNMP 2.0, ao realizar a consulta no BNMP 2.0, o sistema SAJ/PG5 verifica
se o usuário logado possui dados de “Login” e “Senha” do SCA cadastrados no SAJ/PG5.
A rotina passará a utilizar os dados de Login do SCA do usuário que realizou a alteração na qualificação
da parte, para poder se autenticar no BNMP 2.0, e posteriormente atualizar os dados da qualificação
da parte.
A alteração na forma de autenticação será aplicada nas telas:
•
•
•

Cadastro de partes e representantes;
Cadastro de processo;
Retificação de processo;
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