
COMUNICADO CONJUNTO Nº 160/2018 
(Processo nº 2017/00243358) 

 

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça DIVULGAM aos 

Senhores Magistrados, Promotores de Justiça, Defensores Públicos, Procuradores, Advogados, demais profissionais 

do direito, funcionários e ao público em geral no contexto dos Comunicados 2690/2017 e 2782/2017, a lista de 

modelos especificamente definidos no sistema SAJ/PG5 e liberada a partir de 22/01/2018, para fins do módulo BNMP 

2.0-CNJ, observadas as orientações que seguem: 

 

1) A lista de modelos está agrupada por categoria, contendo o código e a denominação do modelo. 

 

2) Os modelos destinados às audiências de custódia contém a indicação “Audiência de Custódia” em sua denominação 

e constam no topo da lista de cada categoria; 

 

3) Os modelos de uso exclusivo do DIPO – Departamento de Inquéritos Policias xxxx, contém em sua denominação a 

indicação “Exclusivo DIPO”; 

 

4) As ordens de liberação e desinternação estão disponibilizadas na categoria “3 – Alvarás”, por questões técnicas de 

comunicação TJ/SP X BNMP 2.0-CNJ; 

 

5) Os modelos de uso exclusivo da competência da Execução Criminal, contém em sua denominação a indicação 

“Exclusivo VEC - DEECRIM”; 

 

6) As certidões com a indicação de código “Interno” serão emitidas pelo sistema, não devendo ocorrer o acesso direto 

das Unidades; 

 

7) Os modelos destinados à prisão civil estão agrupados em lista apartada por categoria, para melhor localização, dada 

a especificidade. 

 

8) A lista de modelos consta ao final deste Comunicado e será disponilizada no link a seguir:  

http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorios 

Títulos: Criminal/Cível - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) – Lista de Modelos 

 

Contatos/Dúvidas:  

 

Questões Técnicas – INTRANET/Atendimento de Informática, abertura de chamado com o título: NOVO BNMP 2.0 e 

incluindo também no teor do chamado “NOVO BNMP 2.0”. 

 

Procedimentos – email para: BNMP20@tjsp.jus.br 

Orientações e Lista de Modelos no link a seguir: 

http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorios  

Títulos: Criminal/Cível - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) – Lista de Modelos. 

 

Senha de Consulta ao BNMP 2.0 CNJ - WEB: 

Solicitação pelo Juiz ou Escrivão no e-mail: corregedoria.sistema@tjsp.jus.br, (NOME, CPF, E-MAIL INSTITUCIONAL, 

MATRÍCULA, TELEFONE, VARA E COMARCA, indicando também que o acesso é para o BNMP 2.0-CNJ. 

 

Como Fazer – Sistemas: 

http://www.tjsp.jus.br/CapacitacaoSistemas/CapacitacaoSistemas/ComoFazer 

http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorios

