1

Objetivos de aprendizagem
Nesta aula, você vai conhecer os procedimentos para a anulação de peças encaminhadas ao BNMP 2.0.

Bons estudos!

ENCAMINHADAS AO BNMP 2.0

2 Anulação de Peças
O CNJ previu para os casos de emissão equivocada de expedientes (erro material, seleção equivocada de
partes, etc.), um serviço de anulação de peças. A mesma funcionalidade foi disponibilizada em uma tela própria do SAJ.
Considerando a integração on-line entre o SAJ e o BNMP 2.0, deve-se sempre tomar a devida cautela antes
da emissão de qualquer expediente que se integre ao banco, evitando assim o envio de informações inconsistentes ao
CNJ.
Ademais, por se tratar de uma base nacional de dados, o registro de informações no BNMP 2.0 pode gerar
impactos não somente na situação da parte, mas também na situação de alguns documentos, conforme detalhado na
tabela de equivalência entre peças e situação da parte e na tabela de efeitos da anulação de expedientes, anexas a esta
unidade.

IMPORTANTE: é possível efetuar a anulação de expedientes encaminhados ao BNMP 2.0, EXCETO mandados de
prisão e de internação. Diante da emissão de um mandado de prisão de forma equivocada, é necessário emitir um
contramandado de prisão ou de internação.

Diante da necessidade de anulação de alguma peça (desde que não seja o mandado de prisão ou de
internação), acessar a tela de “Consulta e Anulação de Peças no BNMP 2.0” disponível no menu “BNMP 2.0”.

IMPORTANTE: O acesso à tela foi disponibilizado a todos os usuários. A possibilidade de anulação, por sua vez, está
restrita a apenas alguns perfis de usuários.

Digitar o número do processo e selecionar a parte para qual deseja anular o expediente.

Selecionar a peça, preencher o campo “Justificativa” e clicar em “Anular”.

Ao clicar em Anular, será emitido um aviso de confirmação. Conferir a operação e clicar em “SIM”.

O sistema abrirá a tela para assinatura digital. Após confirmada a assinatura será apresentada mensagem
informando que “O documento foi anulado com sucesso no BNMP”. O documento anulado permanecerá na pasta
digital, juntamente com uma certidão de anulação de peças.

Se, por algum motivo não for possível anular o expediente, será emitida uma mensagem informando a
impossibilidade. Para saber o motivo, clicar em “Detalhes”, conforme destacado na imagem abaixo:

A anulação de expedientes, na maioria das vezes, causará a alteração da situação da parte no BNMP 2.0.

EXEMPLO: na anulação da certidão de cumprimento do mandado de prisão/internação, o mandado de prisão/internação será
inserido novamente no fluxo de trabalho e ficará aguardando cumprimento no SAJ e no BNMP 2.0. A parte voltará ao status de
“Procurado” no BNMP 2.0.

É muito importante ficar atento aos efeitos da anulação dos expedientes, tanto na peça anulada, como em
outras peças e na situação da parte. Visualize a tabela dos efeitos da anulação dos expedientes que está anexa a esta
unidade.

IMPORTANTE: Os mandados de prisão e de internação não podem ser tornados sem efeito pela anulação de peças.
Caso haja emissão por equívoco e o mandado ainda aguarde cumprimento, é necessário emitir um contramandado de
prisão ou de internação.

Para alguns usuários com perfis específicos, estarão também disponíveis nessa mesma tela os botões “Assinar” e
“Excluir”, que possuem o seguinte comportamento:
Assinar – Permite assinar diretamente no BNMP um documento que consta como “Aguardando Assinatura”;
Obs.: Esse botão deve ser utilizado somente para os documentos que se encontram assinados no SAJ, mas que por problemas de
conexão permaneceram “Ag. Assinatura” no BNMP 2.0. Essa funcionalidade visa somente a correção da situação do documento
no BNMP 2.0, não devendo ser utilizada nos casos em que o documento ainda não foi assinado e liberado no SAJ.

Excluir – Permite a exclusão da peça diretamente no BNMP, desde que esta esteja com a situação “Em elaboração”.
Obs.: Normalmente as peças que estão “Em elaboração” no BNMP sequer foram emitidas no SAJ. Sendo assim, a funcionalidade
visa a correção somente dessas inconsistências.
Nota: Se a inconsistência for detectada e o botão não estiver habilitado, solicite ao escrivão da unidade. Ele possuirá a autorização
para efetuar a correção necessária.
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Revisão
Nesta aula você aprendeu os procedimentos para a anulação de peças encaminhadas ao BNMP 2.0.
Até a próxima aula!
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