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Documentação referente ao WebService para cadastro de Interceptações Telefônicas na base de 
dados do Sistema Nacional de Controle de Interceptações – SNCI. 

 
O WebService deverá ser utilizado da seguinte forma: 
 
1º Passo – Consultar o seqüencial do órgão judiciário. 
   Para essa consulta, foram disponibilizados 3 métodos, que devem ser utilizados na 
seguinte ordem: 
  getListaTribunal 

getListaComarca 
getListaVara 

 
2º PASSO - Inserir uma Interceptação Telefônica.  

Ao inserir o método retornará o ID do registro inserido. 
 
 

WebService de cadastro de interceptações telefônica s 
 

WSDL:  
https://wwwh.cnj.jus.br/interceptacoes_tel/ws_server.php?wsdl 

Protocolo: SOAP 

inserirInterceptacao ( Interceptação  String usuari o, 
String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 
- Object interceptacao 
- String usuario 
- String token 
RETORNO 
Integer  

alterarInterceptacao ( Processo processo, String 
usuario, String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 
- Object interceptacao 
- String usuario 
- String token 
RETORNO 
boolean  

pesquisarInterceptacao ( Integer seq_orgao, String 
int_ano_referencia, String int_mes_referencia, Stri ng 
usuario, String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 
- Integer seq_orgao 
- String int_ano_referencia 
- String int_mes_referencia 
- String usuario 
- String token 
RETORNO 
Object processo  

 
Descrição de métodos disponíveis 

 
function  inserirInterceptacao ( Interceptacao interceptação,  String usuario, 

String token ) 
 
Método responsável por cadastro de uma interceptação. 
Ao inserir, o método devolve um Integer com o seqüencial da interceptação cadastrada no CNJ. 
Não deve ser passado o seq_interceptacao, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, 
caso seja passado algum valor, o mesmo será descartado. 
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function alterarInterceptacao ( Interceptacao inter ceptação, String usuario, 

String token ) 
 
Método responsável por alterar uma interceptação e retornar boolean TRUE se a alteração for 
executada com sucesso. 
Deve ser passado o parâmetro seq_interceptacao, que é o código do CNJ para localizar e alterar 
o processo. 
Caso não saiba o seq_ interceptacao, o método pesquisarInterceptacao deverá ser utilizado. 
 
function pesquisarInterceptacao ( Integer seq_orgao , String 

int_ano_referencia, String int_mes_referencia Strin g usuario, String 
token ) 

 
Método que pesquisa uma intercetação. É passado os seguintes parâmetros: 
 
Seq_orgao que é localizado pelos métodos: 
 

getListaTribunal 
getListaComarca 
getListaVara 

 
Int_ano_referencia: ano de referência do cadastro, padrão AAAA 
Int_mes_referencia: mês de referência do cadastro, padrão MM 
 
O método retorna um objeto do tipo interceptação populado, caso tenha encontrado e um objeto 

interceptação vazio, caso nada tenha sido encontrado. 
 
function getListaTribunal($usuario, $token) 
 
Método que retorna uma lista de tribunais sendo objetos do tipo órgão. 
 
function getListaComarca($seqTribunal, $usuario, $t oken) 
 
Método que retorna uma lista de comarcas sendo objetos do tipo órgão, para isso basta passar o  
seqüencial do tribunal desejado, obtido no método getListaTribunal 
 
function getListaVara($seqComarca, $usuario, $token ) 
 
Método que retorna uma lista de varas sendo objetos do tipo órgão, para isso basta passar o  
seqüencial da comarca desejada, obtido no método getListaComarca 
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Descrição dos Objetos: 
 

Objeto: IntercepcaoWS 

Atributos Descrição 

Tipo 
de 

dado Formato  

seq_interceptacao 

Seqüencial da 
interceptação inserida no 

CNJ (Só deve ser 
informado no momento da 

alteração) Integer  

seq_orgao 

Seqüencial do órgão, deve 
ser localizado de acordo 

com os métodos: 
getListaTribunal, 
getListaComarca, 

getListaVara Integer  

int_mes_referencia 

Número inteiro de dois 
dígitos que indica o mês 

referente a interceptação.  
Formato: MM.   

Exemplo: 12 (referente ao 
mês de dezembro) String MM 

int_ano_referencia 

Número inteiro de dois 
dígitos que indica o 

anoreferente a 
interceptação.  

Formato: AAAA.   
Exemplo: 2013 (referente 

ao ano de 2013) String AAAA 

int_telefonicas_qtd_oficios_inicial 

Número de ofícios 
expedidos em 

procedimentos de 
interceptações telefônicas 

instaurados no mês de 
referência. Integer  

int_telefonicas_qtd_oficios_total 

Número total de ofícios 
expedidos, ou seja, ofícios 

expedidos em 
procedimentos instaurados 

no mês de referência 
somados aos ofícios de 

prorrogação de 
procedimentos de 

interceptações telefônicas 
instaurados nos meses 

anteriores ao de 
referência. Integer  

int_telefonicas_qtd_procedimentos_criminais_inicial 

Número de procedimentos 
criminais, com pedido de 
interceptação telefônica, 
distribuídos à Vara, no 

mês de referência. Integer  

int_telefonicas_qtd_procedimentos_criminais_total 

Número total dos 
procedimentos de 

interceptações telefônicas Integer  
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em andamento na Vara 
até o mês de referência 

inclusive, ou seja, número 
total de procedimentos 
instaurados no mês de 
referência somados aos 
instaurados nos meses 

anteriores ao de 
referência, que estão sob 

prorrogação. 

int_telefonicas_qtd_telefones_monitorados_total 

Neste campo a informação 
solicitada é o número de 
telefones monitorados 

(quantidade) e não quais 
os números que sofreram 
interceptação.Informar o 

número total (quantidade) 
de telefones monitorados 
em andamento na Vara, 

ou seja, somatório entre o 
número de telefones 

monitorados por meio de 
procedimentos instaurados 

no mês de referência 
SOMADOS ao quantitativo 
de telefones monitorados 
nos meses anteriores ao 
de referência, que estão 

sob prorrogação. Integer  

int_telefonicas_qtd_telefones_monitorados_voip_total 

Neste campo a informação 
solicitada é o número de 

telefones, tipo VOIP, 
monitorados (quantidade) 
e não quais os números 

que sofreram 
interceptação. 

 
Informar o número total 

(quantidade) de telefones- 
VOIP monitorados em 

andamento na Vara, ou 
seja, somatório entre o 

número de telefones-VOIP 
monitorados por meio de 

procedimentos instaurados 
no mês de referência 

SOMADOS ao quantitativo 
de telefones-VOIP 

monitorados nos meses 
anteriores ao de 

referência, que estão sob 
prorrogação. Integer  

int_infor_qtd_oficios_inicial 

Número de ofícios 
expedidos em 

procedimentos de 
interceptações de 

sistemas de Integer  
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informática/telemática, 
instaurados no mês de 

referência. 

int_infor_qtd_oficios_total 

Número total de ofícios 
expedidos, ou seja, ofícios 

expedidos em 
procedimentos instaurados 

no mês de referência 
somados aos ofícios de 

prorrogação de 
procedimentos de 
interceptações de 

sistemas de 
informática/telemática, 
instaurados nos meses 

anteriores ao de 
referência. Integer  

int_infor_qtd_procedimentos_criminais_inicial 

Número de procedimentos 
criminais, com pedido de 

interceptação de sistemas 
de informática/telemática, 

distribuídos à Vara, no 
mês de referência. Integer  

int_infor_qtd_procedimentos_criminais_total 

Número total dos 
procedimentos de 
interceptações de 

sistemas de 
informática/telemática, em 
andamento na Vara até o 

mês de referência 
inclusive, ou seja, número 

total de procedimentos 
instaurados no mês de 
referência somados aos 

procedimentos instaurados 
nos meses anteriores ao 
de referência, que estão 

sob prorrogação. Integer  

int_infor_qtd_endereco_eletronicos_total 

Neste campo a informação 
solicitada é o número de 
endereços eletrônicos 

monitorados (quantidade) 
e não quais os endereços 

que sofreram 
interceptação. 

 
Informar o número total 

(quantidade) de endereços 
eletrônicos em andamento 

na Vara, ou seja, 
somatório entre o número 
de endereços eletrônicos 
monitorados por meio de 

procedimentos instaurados 
no mês de referência 

SOMADOS ao quantitativo 
de endereços eletrônicos Integer  
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monitorados nos meses 
anteriores ao de 

referência, que estão sob 
prorrogação. 

 
Objeto: Orgão 

Atributos Descrição Tipo de dado  Formato 
seq_orgao Seqüencial do órgão no CNJ Integer  
dsc_orgao Descrição do órgão String  

 
 

Credenciais de acesso ao webservice 
Será fornecida uma credencial de acesso ao webservice. Esta credencial é composta por: 

Usuário – Sigla do sistema: WS_TJXX (onde XX é a sigla do tribunal) 

Token – Um código de token que será periodicamente atualizado visando aumentar a segurança das 

transações. 

Esta credencial será utilizada no método inserirInterceptacao disponível no WebService. 

 

Reporte de problemas encontrados, dúvidas e solicit ação de credencial 
Para reportar algum tipo de problema encontrado durante a implementação, sanar alguma dúvida ou 

solicitar credencial, favor entrar em contato através dos dados 

abaixo: 

 

 

E-mail para atendimento: 

sistemasnacionais@cnj.jus.br 

 

Telefone: (61) 2326-5353 


