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COMUNICADO CONJUNTO Nº 1373/2020
(CPA Nº 2020/119933 e 2017/243358)

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Senhores 
Magistrados, Dirigentes e Servidores em geral das Unidades Judiciais da Primeira Instância, que atuam no módulo do BNMP do 
sistema SAJ/PG5 que:

1) por diretriz do CNJ todas as operações realizadas no BNMP utilizarão uma nova forma de autenticação, com base em 
credenciais individuais, cadastradas no Sistema de Controle de Acesso (SCA) do CNJ.

2) os cadastros foram regulamentados no TJ/SP e providenciados pelas Unidades e Magistrados nos termos do Comunicados 
518/2020.

3) a emissão regular de peças, a emissão em contingência e o cadastro excepcional no módulo do BNMP passam a 
apresentar nova forma de registro das peças no BNMP do CNJ com restrição do perfil. 

4) na emissão regular, em cada peça haverá atividade operacional dos Servidores e Magistrados:

a) as peças finalizadas pelo Servidor que dependem de assinatura do Magistrado receberão o status de “Aguardando 
Assinatura”.

O status das peças será alterado somente quando o Magistrado realizar a operação (liberação/confirmação da 
movimentação).

Caso a liberação/confirmação da Movimentação não seja realizada pelo Magistrado a peça continuará pendente de 
regularização no CNJ, sendo necessária a atuação do Magistrado na tela “Assinatura de Peças no BNMP”.

b) tratando-se de guia de execução o status da peça será alterado quando da impressão pelo Magistrado ou da sua 
assinatura pela tela: “Assinatura de Peças no BNMP”.

c) as peças finalizadas pelo Servidor que não dependem de assinatura do Magistrado receberão o status de “ativa”, quando 
assinadas e liberadas/confirmada movimentação.

5) Foi criada tela “Cadastro de Usuário no BNMP” no SAJPG5 na qual Servidores e Magistrados deverão manter suas 
informações atualizadas no tocante a lotação (Foro/Vara) e credencias do CNJ (login e senha).

6) a funcionalidade terá início, de forma gradativa, a partir 09/12/2020 nas bases FOF e SBC e oportunamente com a 
atualização da versão nas demais bases em cronograma a ser divulgado.

7) o material de orientação está disponível em http://www.tjsp.jus.br/moodle/livre/course/view.php?id=445.

8) caso necessário atualizar os dados cadastrados à época do Comunicado 518/2020, a solicitação deve ser realizada no 
e-mail: cadastrobnmp@tjsp.jus.br

9) dúvidas no e-mail: spi.diagnostico@tjsp.jus.br

SJ - Secretaria Judiciária
COMUNICADO Nº 195/2020

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Dimas Rubens Fonseca, Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça, COMUNICA que a distribuição dos feitos em grau de recurso, que seria realizada no dia 08 de dezembro de 2020, 
será realizada no dia 09 de dezembro de 2020, quarta-feira, às 09 horas, com a supervisão da Presidência da Seção de Direito 
Privado.

(03, 04 e 09/12/2020)

COMUNICADO Nº 198/2020

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, Presidente da Seção de Direito Público do 
Tribunal de Justiça, COMUNICA que, em razão da suspensão do expediente no dia 07 de dezembro de 2020, a distribuição dos 
feitos em grau de recurso de competência das 1ª à 13ª Câmaras de Direito Público será realizada nos dias 04 de dezembro de 
2020, sexta-feira, e 09 de dezembro de 2020, quarta-feira, às 9:00 horas, com a supervisão da Presidência da Seção de Direito 
Público.


