Objetivos de aprendizagem
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Vamos conhecer os procedimentos para o cadastro de Registro
Judiciário Individual – RJI no SAJPG. Ao final desta aula, você terá estudado
conteúdos que lhe permitirão:


realizar o cadastro de pessoas no BNMP a partir da emissão de
expedientes ou de registro da Guia de Acervo no SAJ; e



saber que o Registro Judiciário Individual – RJI será gerado no
BNMP, no mesmo momento em que for confirmada a expedição
do documento.

Bons estudos!
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CADASTRO DE

REGISTRO JUDICIÁRIO INDIVIDUAL - RJI

Para que seja possível cadastrar o RJI da parte, o SAJ foi
aperfeiçoado na tela de “Emissão de Documentos” com novos campos na
aba “Dados do Mandado” / ”Dados do BNMP”.
Desta forma, quando documentos que são enviados via integração
ao BNMP (ex: Mandados de Prisão e Alvarás de Soltura concedidos na
análise da prisão em flagrante) estiverem sendo emitidos, estes novos
campos farão a integração do SAJ com o BNMP 2.0.
Também é possível cadastrar um RJI para a parte por meio do
“Registro de Guia de Acervo” (procedimento abordado na Unidade 5).
IMPORTANTE: no momento da emissão do expediente o RJI é cadastrado. No
entanto, o envio dos dados do mandado ocorrerá no momento da finalização do
expediente. A confirmação no BNMP 2.0 ocorrerá com a liberação do mandado
nos autos digitais, tanto para os processos digitais quanto para os físicos.
Na tela de emissão de documentos, ao selecionar a categoria “1” e o
modelo de mandado de prisão, mandado de prisão-alimentos e mandado
de internação, o sistema disponibilizará as abas “Dados”, “Pessoas” e
“Dados de Mandados”.
Preencher a aba “Dados” (quando necessário):

Selecionar a parte na aba “Pessoas”:

Na aba “Dados de Mandados” (para Mandados de Prisão) e “Dados do
BNMP” (para Alvarás de Soltura), um novo campo denominado “RJI” foi inserido
e funciona interligado com os dados da pessoa selecionada na aba “Pessoas”,
conforme tela abaixo:

Para o preenchimento do campo “RJI”, o sistema apresentará 2
(dois) comportamentos:
1.

Quando o sistema não conseguir encontrar, automaticamente, a parte
ou uma parte similar no SAJ/BNMP: o sistema irá retornar o seguinte
aviso: “Não foi encontrada nenhuma pessoa com RJI para os critérios
informados. Deseja cadastrar um RJI para a parte?”.

Se clicar SIM: a parte será cadastrada no BNMP 2.0 e receberá o Registro
Judiciário Individual - RJI, fechando as abas da tela e preparando o
documento para edição:

Caso seja necessário verificar o número de RJI cadastrado, basta
clicar em cima do número do processo na “Lista de processos”:

Se clicar NÃO: o sistema não criará um novo RJI para a parte selecionada e
abrirá uma tela que permite o refinamento da pesquisa por pessoas.
IMPORTANTE: para realizar o cadastro de um novo RJI, é imprescindível
refinar a pesquisa, confrontar eventuais homônimos e constatar que não foi
encontrado registro de RJI já cadastrado no BNMP 2.0 para a parte
selecionada, evitando assim o cadastro de mais de um RJI para a mesma
pessoa.
O refinamento da pesquisa consiste na análise dos resultados
retornados pelo sistema na tela “Consulta de Pessoas no BNMP (CNJ)”. Para
realizá-lo, o sistema disponibiliza os seguintes campos editáveis:
“Nome/outros nomes da pessoa”, “Nome da mãe”, “Nome do pai”, “Alcunha”,
“Tipo de documento”.
Assim, o usuário pode consultar o BNMP utilizando somente um dos
parâmetros ou eles combinados entre si. Por exemplo:
- todos os registros com o mesmo “Nome”;
- todos os registros com o mesmo “Nome” e mesmo “Nome da Mãe”
- e assim por diante.
Quanto mais refinada a pesquisa, menor o risco de cadastrar RJIs
duplicados.

No exemplo abaixo, ao retirar o “Nome da mãe”, o sistema encontrou
registros de RJI com o mesmo nome informado no campo “Nome/outros
nomes da pessoa”. Além dos campos editáveis, o sistema permite utilizar a
configuração das colunas seguindo padrão de outras telas do SAJ:

Para facilitar ainda mais a comparação entre as partes similares, o
sistema disponibiliza o botão “Comparar”. Para comparar as partes, basta
selecionar um registro e clicar em “Comparar”:

A tela para comparação de partes confronta, em duas colunas, os
dados da parte ao qual o mandado de prisão é destinado e a parte similar
com RJI cadastrado no BNMP 2.0. Pela tela de comparação é possível
confrontar Nome, Sexo, Profissão, Nacionalidade, Outros Nomes, Alcunhas,
Nome da Mãe, Nome do Pai, Documentos de Identificação e Endereços:

Verifique se alguns dos resultados apresentados referem-se à
mesma parte destinatária do documento a ser emitido. Em caso positivo,
feche a tela de comparação e utilize o botão “Utilizar RJI Selecionado”. Na
hipótese de nenhuma das opções serem compatível, clique em “Cadastrar
Novo RJI”:

Na sequência, o sistema retornará para a tela de emissão de
documentos para edição do expediente, a ser detalhada nas unidades
seguintes.
2. Quando o sistema conseguir encontrar, automaticamente, a parte
selecionada e/ou uma parte similar no SAJ/BNMP o procedimento será o
mesmo do item 1, no entanto, o sistema não trará o aviso questionando se
o usuário deseja ou não criar um novo RJI para a parte e abrirá, de imediato,
a tela de “Consulta de Pessoas no BNMP (CNJ)” para seguir os passos do
item 1:

Conforme pode-se perceber do teor desta aula:
-

o cadastro de pessoas no BNMP 2.0 pode ser realizado a partir da
emissão de expedientes ou do registro da Guia de Acervo no SAJ e
consiste em um cadastro numérico, denominado Registro Judiciário
Individual - RJI, que leva consigo também, todos os dados relativos à
identificação da pessoa correspondente (filiação, documentação,
naturalidade, nacionalidade, alcunha etc.);

-

o RJI será gerado no BNMP 2.0, no mesmo momento em que for
confirmada a expedição do documento; e

-

o RJI estará disponível para consulta em campo específico, no menu
“Utilitários”, item “BNMP 2.0”, “Consulta e Anulação de Peças no BNMP
2.0”, bem como na tela de “Cadastro de Partes e Representantes”
(Qualificação da parte).
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Revisão
Nesta aula você aprendeu que:



o cadastro de pessoas no BNMP pode ser realizado a partir da emissão
de expedientes ou do registro da Guia de Acervo no SAJ e consiste em
um cadastro numérico, denominado Registro Judiciário Individual - RJI,
que leva consigo também, todos os dados relativos a identificação da
pessoa correspondente (filiação, documentação, naturalidade,
nacionalidade, alcunha etc.); e



o RJI será gerado no BNMP, no mesmo momento em que for
confirmada a expedição do documento.

Até a próxima aula!
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