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Documentação referente ao WebService. 
 

O WebService deverá ser utilizado da seguinte forma: 
 
1º Passo – Consultar o seqüencial do órgão judiciário. 
   Para essa consulta, foram disponibilizados 5 métodos, que devem ser utilizados na 
seguinte ordem: 
  getListaTribunal 

getListaComarca / getListaSegundoGrau 
getListaVara / getListaVaraFederal 

 
2º PASSO - Inserir um processo, ao inserir o método retornará o ID do registro inserido. 
 
3º PASSO – Pesquisar o requerido (utilizar CPF ou CNPJ). 
  (Se o requerido não estiver cadastrado, deve-se incluir) 
 
4º PASSO – Com os códigos do processo e requerido, deve-se incluir uma condenação. 
 
 

WebService do sistema 
 

WSDL: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ws_server.php?wsdl Protocolo: SOAP 

inserirProcesso ( Processo processo, String usuario, 
String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 

- Object processo 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Integer 
 

alterarProcesso ( Processo processo, String usuario, 
String token ) 
  

ARGUMENTO(S) 

- Object processo 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

boolean 
 

excluirProcesso ( String num_processo, String usuario, 
String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 

- String processo 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

boolean 
 

pesquisarProcesso ( String num_processo, Integer 
seq_orgao,  String usuario, String token ) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- String num_processo 
- Integer seq_orgao 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Object processo 
 

inserirRequerido ( Requerido requerido, String usuario, 
String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 

- Object requerido 
- String usuario 
- String token 
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RETORNO 

Integer 
 

alterarRequerido ( Requerido requerido, String usuario, 
String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 

- Object requerido 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Boolean 
 

pesquisarRequerido ( String cnpj_cpf, String usuario, 
String token ) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- String cnpj_cpf 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Object 
 

pesquisarRequeridoNome ( String nome_requerido, 
String usuario, String token ) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- String nome_requerido 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Object 
 

inserirCondenacao ( Condenação condenacao, String 
usuario, String token ) 

ARGUMENTO(S) 

- Object condenacao 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Integer 
 

alterarCondenacao ( Condenação condenacao, String 
usuario, String token ) 

ARGUMENTO(S) 

- Object condenacao 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Boolean 
 

 
 
pesquisarCondenacao ( Integer seq_processo, Integer 
cod_requerido, String usuario, String token ) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seq_processo 
- Integer cod_requerido 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Object 
 

getListaTribunal( String usuario, String token) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Array de Orgaos 
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getListaComarca( Integer seqTribunal, String usuario, 
String token) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seqTribunal 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Array de Orgaos 
 

getListaVara( Integer seqComarca, String usuario, 
String token) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seqComarca 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Array de Orgaos 

 
 

getListaSegundoGrau( Integer seqTribunal, String 
usuario, String token) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seqTribunal 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Array de Orgaos 
 

alterarCumprimentoPena( CumprimentoPena 
cumprimentoPena, String usuario, String token ) 

ARGUMENTO(S) 

- Object cumprimentoPena 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Integer 
 

getListaAssunto( String usuario, String token) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Array de Itens 
 

getListaVaraFederal( Integer seqOrgao, String usuario, 
String token) 
 
Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, 
que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por 
meio de web service, os parâmetros usuário e token podem ser 
passados como nulo. 

 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seqOrgao 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Array de Orgaos 
 

alterarSituacaoCondenacao( Integer seqCondenacao, 
String situacao, seq_processo, String usuario, String 
token ) 
 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seqCondenacao 
- String situacao 
- Integer seq_processo 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Boolean 
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alterarSituacaoRequerido( Integer seq_requerido, String 
situacao, String usuario, String token ) 
 

ARGUMENTO(S) 

- Integer seq_requerido 
- String situacao 
- String usuario 
- String token 

RETORNO 

Boolean 
 

 
Descrição de métodos disponíveis 
 
inserirProcesso ( Processo processo, String usuario, String token ) 
 
Método responsável por inserir um processo e retornar a SEQ do processo inserido.  
Não deve ser passado o seq_processo, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, caso 
seja passado algum valor, o mesmo será descartado. 
 
alterarProcesso ( Processo processo, String usuario, String token ) 
 
Método responsável por alterar um processo e retornar boolean TRUE se a alteração for 
executada com sucesso. 
Deve ser passado o parâmetro seq_processo, que é o código do CNJ para localizar e alterar o 
processo. 
Caso não saiba o seq_processo, o método pesquisarProcesso deverá ser utilizado. 
 
 
 
excluirProcesso ( String processo, String usuario, String token ) 
 
Método responsável por excluir um processo e retornar boolean TRUE se a exclusão for 
executada com sucesso. 
Deve ser passado como parâmetro o número do processo do órgão. 
 
pesquisarProcesso ( String num_processo, Integer seqTribunal,  String usuario, String 
token ) 
 
Método que pesquisa um processo pelo número do processo e o seq_orgao ao qual está 
vinculado o processo. 
Ao cadastrar um processo, é informado o número do mesmo no órgão, e por esse número é 
pesquisado. 
O retorno é um objeto do tipo processo populado. 
 
inserirRequerido ( Requerido requerido, String usuario, String token ) 
 
Método que insere o requerido e retorna o ID do requerido inserido. 
Não deve ser passado o cod_requerido, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, caso 
seja passado algum valor, o mesmo será descartado.  
Deve haver a consulta prévia com o método pesquisar requerido, para verificar se o mesmo não 
está inserido. 
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alterarRequerido ( Requerido requerido, String usuario, String token ) 
 
Método responsável por alterar um requerido e retornar boolean TRUE se a alteração for 
executada com sucesso. 
Deve ser passado o parâmetro cod_requerido, que é o código do CNJ para localizar e alterar o 
requerido. 
Caso não saiba o cod_requerido, o método pesquisarRequerido deverá ser utilizado. 
 
pesquisarRequerido ( String cpf_cnpj, String usuario, String token ) 
 
Método que pesquisa se o requerido já esta cadastrado, retornando o objeto requerido. 
Deve ser passado o CPF ou CNPJ do requerido sem máscara (sem pontos ou traços). 
 
pesquisarRequeridoNome ( String nome_requerido, String usuario, String token ) 
 
Método que pesquisa se o requerido já está cadastrado, retornando o objeto requerido. 
Deve ser passado pelo menos 3  caracteres do nome do requerido. 
 
inserirCondenacao ( Condenacao condenacao, String usuario, String token ) 
 
Método que insere uma condenação, retornando o ID da condenação inserida. 
Para inserir uma condenação, é necessário o seq_processo e o cod_requerido. 
Não deve ser passado o seq_condenacao, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, caso 
seja passado algum valor, o mesmo será descartado.  
 
alterarCondenacao ( Condenacaoo condenacao, String usuario, String token ) 
 
Método responsável por alterar uma condenação e retornar boolean TRUE se a alteração for 
executada com sucesso. 
Deve ser passado o parâmetro seq_condenacao, que é o código do CNJ para localizar e alterar 
condenação. 
Caso não saiba o seq_condenacao, o método pesquisarCondenacao deverá ser utilizado. 
 
pesquisarCondenacao ( Integer seq_processo, Integer cod_requerido, String usuario, 
String token) 
 
Método que pesquisa uma condenação. É passado como parâmetro o seq_processo que é o 
seqüencial do processo cadastrado no CNJ e o cod_requerido que é o seqüencial do requerido 
cadastrado no CNJ.  
Esses códigos são obtidos pelos métodos pesquisarProcesso e pesquisarRequerido. 
 
function getListaTribunal(String usuario, String token) 
 
Método que retorna uma lista de tribunais, estaduais e federais, sendo objetos do tipo órgão. 
 
function getListaComarca( Integer seqTribunal, String usuario, String token ) 
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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( Integer seqComarca, String usuario, String 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. 
 
function getListaSegundoGrau( Integer seqTribunal, String usuario, String token ) 
 
Método que retorna uma lista de órgãos de segundo grau sendo objetos do tipo órgão, para isso 
basta passar o seqüencial do tribunal desejado, obtido no método getListaTribunal. 
 
function alterarCumprimentoPena( Integer cumprimentoPenaWS, String usuario, String 
token) 
 
Método que alterar o cumprimento de pena de  uma condenação, retornando o ID da condenação 
inserida. 
Para alterar o cumprimento de pena de uma condenação, é necessário o seq_condenacao. 
 
function getListaAssunto (String usuario, String token ) 
 
Método que retorna uma lista de assuntos, que devem ser utilizados no sistema, sendo objetos 
do tipo Item. 
 
function getListaVaraFederal( Integer seqComarca, String usuario, String token) 
 
Método que retorna uma lista de varas e gabinetes federais sendo objetos do tipo órgão, para 
isso, basta passar o seqüencial do tribunal federal desejado, obtido no método getListaTribunal. 
 
function alterarSituacaoCondenacao( Integer seqCondenacao, String situacao, Integer 
seqProcesso, String usuario, String token ) 
 
Método responsável por alterar a situação de uma condenação e retornar boolean TRUE se a 
alteração for executada com sucesso. 
Deve ser passado o parâmetro o seq_condenacao, que identifica a condenação e o 
seq_processo, que é o código do CNJ para localizar o processo. 
 
alterarSituacaoRequerido( Integer seqRequerido, String situacao, String usuario, String 
token ) 
 
Método responsável por alterar a situação de um requerido e retornar boolean TRUE se a 
alteração for executada com sucesso. 
Deve ser passado o parâmetro o seq_requerido, que identifica o requerido. 
 

 
 

Descrição dos Objetos: 
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Objeto: Processo 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

seq_processo 
Seqüencial do processo inserido no CNJ (Só deve 

ser informado no momento da alteração) Integer  

seq_orgao 
Seqüencial do órgão, conforme a tabela “Lista de 

Órgãos e Seqüenciais” em anexo Integer  

num_processo Número do processo físico no órgão String  

dat_acao Data que a ação judicial foi iniciada Srging DD/MM/AAAA 

 

Objeto: Requerido 
Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

cod_requerido 
Seqüencial do requerido inserido no CNJ (Só deve 

ser informado no momento da alteração) Integer  

tipo_pessoa Pessoa Física - F ou Pessoa Jurídica - J Char F ou J 

nome_requerido Nome do requerido String  

rg RG do requerido no caso de Pessoa Física String Sem Máscara 

cnpj_cpf CPF ou CNPJ String Sem Máscara 

sexo 

Masculino – M ou Feminino – F ou Transexual – T 
ou "Sexo Não Informado” quando o campo estiver 

vazio no caso de Pessoa Física  Char M, F, T ou vazio 

agente_publico 
Informa se é agente público ou não: S – SIM ou N 

– NÃO no caso de pessoa física Char S ou N 

esfera 
Esfera judiciária se for agente público: F - Federal, 

D - Distrital, E - Estadual ou M - Municipal Char F, D, E e M 

descricao_orgao Descrição do órgão do agente público String  

cargo_funcao Cargo/Função do agente público no órgão String  

sigla_uf 
Sigla da UF com dois dígitos onde o órgão público 

se encontra. EX: DF String  

 

Objeto: Condenação 

Atributos Descrição 

Tipo 
de 

dado Formato 

seq_condenacao 
Seqüencial da condenação inserida no CNJ (Só deve 

ser informado no momento da alteração) Integer  

seq_processo 

ID do processo pesquisado através do método 
pesquisarProcesso ou inserido através do método: 

inserirProcesso do WebService Integer  

seq_requerido 

ID do requerido pesquisado através do método 
pesquisarRequerido ou inserção do registro através do 

método inserirRequerido Integer  

ressarcimento_integral_dano 
Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu 

ressarcimento integral do dano Char S ou N 

vlr_ressarcimento_integral_dano 
Se ocorreu ressarcimento integral do dano, deve se 

informar o valor String 0.00 

perda_bens 
Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu perda de 

bens Char S ou N 

vlr_perda_bens Se ocorreu perda de bens, deve se informar o valor String 0.00 

perda_funcao_publica 
Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu perda de 

de Emprego/Cargo/Função Pública Char S ou N 

suspensao_direito_publico 
Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu suspensão 

dos direitos políticos Char S ou N 

suspensao_direito_inicio Se ocorreu a suspensão dos direitos políticos, informar String DD/MM/AAAA 
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a data de início 

suspensao_direito_final 
Se ocorreu a suspensão dos direitos políticos, informar 

a data final String DD/MM/AAAA 

comunicar_justica 

Deve-se informar se a justiça eleitoral foi informada da 
suspensão dos direitos políticos, Indicar com S – Sim 

ou N – Não Char S ou N 

pagamento_multa_civil 
Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu pagamento 

de multa civil Char S ou N 

pagamento_multa_liquidacao 
Indicar com S – Sim ou N – Não se o valor da multa 

será apurado em sede se liquidação de sentença Char S ou N 

vlr_pagamento_multa_civil 
Se ocorreu pagamento de multa civil, deve se informar 

o valor Double 0.00 

proibicoes Ocorreu Proibição de Contratar com o Poder Público 
ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário? Indicar com S – 
Sim ou N – Não Char S ou N 

proibicao_contratar_inicio Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, 

informar a data inicial String DD/MM/AAAA 

proibicao_contratar_final Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, 

informar a data final String DD/MM/AAAA 

proibicao_contratar_publico Ocorreu Proibição de Contratar com o Poder Público? 
Indicar com S – Sim ou N – Não Char S ou N 

proibicao_contratar_publico_inicio Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder 
Público, informar a data inicial String DD/MM/AAAA 

proibicao_contratar_publico_final Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder 
Público, informar a data final String DD/MM/AAAA 

proib_rec_fisc Ocorreu Proibição receber incentivos fiscais, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário? Indicar com S – 
Sim ou N – Não Char S ou N 

proibicao_rec_fisc_inicio Se ocorreu a proibição de receber incentivos fiscais, 
informar a data inicial String DD/MM/AAAA 

proibicao_rec_fisc_fim Se ocorreu a proibição de receber incentivos fiscais, 
informar a data final String DD/MM/AAAA 

proib_rec_cred Ocorreu Proibição receber incentivos creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário? Indicar com S – 

Sim ou N – Não Char S ou N 

proibicao_rec_cred_inicio Se ocorreu a proibição de receber incentivos 
creditícios, informar a data inicial String DD/MM/AAAA 

proibicao_rec_cred_fim Se ocorreu a proibição de receber incentivos 
creditícios, informar a data final String DD/MM/AAAA 

dat_julgado Data do trânsito em julgado String DD/MM/AAAA 
tipo_julgamento Tipo do julgamento ‘Transito em julgado’ ou ‘Órgão 

colegiado’ Char J ou C 
flg_periodo_inelegibilidade Informa se é necessário informar o período de 

inelegibilidade  Char S ou N 
Array_assunto Array de inteiros com os códigos dos assuntos 

relacionados à condenação array 
Nós filhos 
<assunto> 

qtd_ano_pena A quantidade de anos da condenação privativa int  
qtd_mes_pena A quantidade de meses da condenação privativa int  
qtd_dias_pena A quantidade de dias da condenação privativa int  
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Objeto: Orgão 
Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

seq_orgao Seqüencial do órgão no CNJ Integer  

dsc_orgao Descrição do órgão String  

dsc_orgao_pai Descrição do órgão pai String  

 
Objeto: Cumprimento Pena 

Atributos Descrição 

Tipo 
de 

dado Formato 

seq_condenacao 
Seqüencial da condenação inserida no CNJ (Só deve 

ser informado no momento da alteração) Integer  

tip_ressarcimento_integral_cumprido 
Informa que a condenação ‘Ressarcimento integral 

do dano’ já foi cumprida ou não Char S ou N 

tip_perda_bens_cumprido 

Informa que a condenação ‘Perda de bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio?’ já foi 

cumprida ou não Char S ou N 

tip_pag_multa_civil_cumprido 
Informa que a condenação Pagamento de multa?’ já 

foi cumprida ou não Char S ou N 

tip_perda_funcao_publica_cumprido 

Informa que a condenação Perda de 
Emprego/Cargo/Função Pública?’ já foi cumprida ou 

não Char S ou N 

tip_suspensao_direito_publico_cumprido 
Informa que a condenação ‘Suspensão dos Direitos 

Políticos?’ já foi cumprida ou não Char S ou N 

tip_proibicao_contratar_cumprido 

Informa que a condenação ‘Proibição de Contratar 
com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário?’ já foi cumprida ou não Char S ou N 

flg_inelegibilidade_cumprida 
Informa que a condenação Inelegibilidade’ já foi 

cumprida ou não Char S ou N 

flg_cumprimento_pena_cumprida 
Informa que a condenação ‘Pena privativa de 

liberdade aplicada’ já foi cumprida ou não Char S ou N 

 
Objeto: Item 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

seqItem 
Seqüencial do item do Sistema de Gestão de 

Tabelas Processuais Unificadas Integer  

dscItem Descrição do Assunto String  

 
 
Credenciais de acesso ao webservice 
Será fornecida uma credencial de acesso ao webservice. Esta credencial é composta por: 
Usuário e Token – Um código de token que será periodicamente atualizado visando aumentar a 
segurança das transações. 
 

Reporte de problemas encontrados, dúvidas e solicitação 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: 
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E-mail para atendimento: 
sistemasnacionais@cnj.jus.br 
 
Telefone: (61) 2326-5353 

mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br

