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Documentação referente ao WebService Criança. 
 

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

consultarTribunais 
carregarListaComarcas 

  carregarListaVaras 
 

 
2° PASSO – Consultar o sequencial para a raça da criança. Para essa consulta está disponível o 
seguinte método: consultarRacaCor 
 
3° PASSO – Consultar o sequencial das doenças da criança. Para isso deve se utilizar o método: 
getListDoenca. 
 
4º PASSO - Inserir uma criança passando o objeto CriancaEntityWs preenchido utilizando o 
método salvarCrianca, ao inserir o método retorna um objeto do tipo CriancaEntity com os dados 
persistidos. 
 

 
WebService do sistema 

 

WSDL: 
http://www.cnj.jus.br/cnanovo/public/wsdl/producao/WsCriancaService.wsdl 

 

Protocolo: SOAP 

consultarRacaCor (String usuario, String senha) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 

RETORNO 

List<RacaCorEntity> 
 

 
 
consultarSituacaoCrianca(String usuario, String senha) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 

RETORNO 

List<SituacaoCriancaEntity> 
 

 
 
consultarCriancaString usuario, String senha, 
CriancaEntityWS criancaWs) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- CriancaEntityWS criancaWs 

RETORNO 

List<CriancaEntity> 
 

 
 
getListDoenca(String usuario, String senha)  

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 

RETORNO 

List<TipoDoencaEntity> 
 

 
 
salvarCrianca(String usuario, String senha, CriancaEntityWS 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- CriancaEntityWS criancaWs 

http://www.cnj.jus.br/cnanovo/public/wsdl/producao/WsCriancaService.wsdl
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criancaWs) RETORNO 

CriancaEntity 
 

 
 
atualizarCrianca( String usuario, String senha, 
CriancaEntityWS criancaWs) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- CriancaEntityWS criancaWs 

RETORNO 

CriancaEntity 
 

 
 
realizarVinculo(String usuario, String senha, 
ProcessoAdocaoEntityWS adocao) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- ProcessoAdocaoEntityWS adocao 

RETORNO 

Boolean 
 

consultarTribunais(String usuario, String senha) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 

RETORNO 

List<CorporativoOrgao> 
 

carregarListaComarcas( String usuario, String senha, Integer 
idTribunal) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- Integer idTribunal 

RETORNO 

List<CorporativoOrgao> 
 

 
carregarListaVaras( String usuario, String senha, Integer 
idComarca) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- Integer idComarca 

RETORNO 

List<CorporativoOrgao> 
 

realizarAdocao( String usuario, String senha, 
ProcessoAdocaoEntityWS adocao) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- ProcessoAdocaoEntityWS adocao 

RETORNO 

Boolean 
 

desvincularAdocao(String usuario, String senha, 
ProcessoAdocaoEntityWS adocao) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- ProcessoAdocaoEntityWS adocao 

RETORNO 

Boolean 
 

 
 
mudaStatusCrianca(String usuario, String senha, Integer 
fichaCadastral) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- Integer fichaCadastral 

RETORNO 

boolean 
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Descrição de métodos disponíveis 
 
     

consultarRacaCor(String usuario, String senha)  
Método que retorna uma lista de objetos do tipo RacaCorEntity com todas as raças possível para 

uma criança. 
 
consultarSituacaoCrianca(String usuario, String senha) 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo SituacaoCriancaEntity com todas as situações 
possíveis para uma criança. 
 
consultarCrianca(String usuario, String senha, CriancaEntityWS criancaWs) 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo CriancaEntity com base nos parâmetros 
informados. 
 
getListDoenca(String usuario, String senha) 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo TipoDoencaEntity todas as doenças possíveis para 
uma criança. 

      
salvarCrianca(String usuario, String senha, CriancaEntityWS criancaWs) 

Método que insere uma criança na base de dados conforme os parâmetros informados. 
 

mudaStatusCrianca(String usuario, String senha, Integer fichaCadastral) 
Método que muda o status da criança, porém apenas os estados de “Ativo” para “Inativo” e vice-
versa. 

atualizarCrianca(String usuario, String senha, CriancaEntityWS criancaWs) 
Método que atualiza os dados de uma criança na base de dados conforme os parâmetros 

informados. Obrigatoriamente o número do processo da criança deve ser informado. 
     
realizarVinculo(String usuario,  String senha, ProcessoAdocaoEntityWS adocao) 

Método que vincula uma criança a um determinado pretendente, tanto a criança como o 
pretendente devem estar com a situação igual a ‘1’ Disponível para que o vínculo seja realizado. Quando 
realizado com sucesso será retornado um booleano com o valor ‘true’ caso contrário o valor informado será 
‘false’; 
 
consultarTribunais(String usuario, String senha) 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo CorporativoOrgao do tipo Tribunal. 
     
carregarListaComarcas(String usuario, String senha, Integer idTribunal) 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo CorporativoOrgao do tipo Comarca, sendo que é 
obrigatório informar o sequencial do tribunal. 
        
carregarListaVaras(String usuario, String senha, Integer idComarca) 
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Método que retorna uma lista de objetos do tipo CorporativoOrgao do tipo Vara, sendo que é 
obrigatório informar o sequencial da comarca. 
      
realizarAdocao(String usuario, String senha, ProcessoAdocaoEntityWS adocao) 

Método que efetiva a adoção entre uma criança e um pretendente. 
Quando realizado com sucesso será retornado um booleano com o valor ‘true’ caso contrário o 

valor informado será ‘false’; 
     
desvincularAdocao(String usuario, String senha, ProcessoAdocaoEntityWS adocao)  

Método que quebra o vínculo entre uma criança e um pretendente, nesse caso os dois envolvidos 
retornam sua situação para disponíveis. Quando realizado com sucesso será retornado um booleano com o 
valor ‘true’ caso contrário o valor informado será ‘false’; 
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Descrição dos Objetos: 
 
Objeto: CriancaEntityWS 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

sexo Identificação do sexo  String ‘M’ ou ‘F’ 

possuiIrmaos Flag que indica se possui irmãos String ‘S’ ou ‘N’ 

numProcesso Número do processo da criança String  

raca Identificação da raça da criança Integer  

gemeos Flag que indica se a criança tem irmão gêmeo String  

dataNascimento Data de nascimento da crinca String dd/mm/yyyy 

doencas 
Lista de sequenciais indicando as doenças da 

criança Integer[]  

fichaCadastral Número da ficha cadastral da criança Integer  

obs Campo de observação String  

seqOrgao Número sequencial do órgão da criança  Integer  

Nome Nome da criança  String   

 

Objeto: ProcessoAdocaoEntityWS 
Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

numProcessoCrianca Lista de números do processo da criança String[]  

numProcessoHabilitacao Número do processo de habilitação Integer  

idVaraCrianca Vara onde está a criança String  

numProcessoAdocao Número do processo de adoção String  

dataAdocao Data que foi realizada a adoção String dd/mm/yyyy 

dscOcorrencia Justificativa de desistência da adoção String  

ufProcessoAdocao UF onde está a criança String  

 
 
Objeto: CorporativoOrgao 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

id Número sequencial do órgão Integer  

ordemOrgao Ordem do órgão  Integer  

descricao Descrição do órgão String  

hierarquia Hierarquia do órgão String  

ativo Flag que indica se o órgão está ativo String  

tipoOrgao Tipo do órgão  CorporativoTipoOrgao  

 
Objeto: CriancaEntity 

Atributos Descrição Tipo de dado 
Format

o 

id Número sequencial da criança  Integer  

racaCorEntity 
Objeto RacaCorEntity que indica a raça da 

criança  RacaCorEntity  

situacaoCriancaEntity 
Objeto SituacaoCriancaEntity indica a situação 

da criança  SituacaoCriancaEntity  

tipoDoencaEntities Lista de objetos TipoDoencaEntity  Collection<TipoDoencaEntity  
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> 

mppfEntities 
Lista de objetos MppfEntity que indica lista 

motivo de perda familiar Collection<MppfEntity>  

flgIrmao Flag que indica se a criança tem irmão String  

tipSexo Flag que indica o sexo da criança  String  

numProcessoCrianca Número do processo da criança String  

flgIrmaoGemeo Flag que indica se a criança tem irmão gêmeo String  

ufEntity Objeto que indica a uf da criança UfEntity  

seqOrgao 
Número sequencial que indica o órgão da 

criança Integer  
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Documentação referente ao WebService Pretendente. 
 

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

consultarTribunais 
carregarListaComarcas 

  carregarListaVaras 
 
2º PASSO – Em caso de pretendente internacional pesquisar o sequencial do organismo 
internacional responsável pelo pretendente. Para isso existe o método: 
 
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: 
http://www.cnj.jus.br/cnanovo/public/wsdl/producao/WsPretendenteService.wsdl 

 

Protocolo: SOAP 

consultarPretendente(String usuario, String senha, 
PretendenteEntityWS pretendente) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- PretendenteEntityWS pretendente 

RETORNO 

List<ProcessoHabilitacaoEntity> 
 

 
 
getListAllSitPretendente(String usuario, String senha) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 

RETORNO 

List<SituacaoPretendenteEntity> 
 

 
salvarPretendente(String usuario, String senha, 
PretendenteEntityWS pretendente, CriancaDesejadaEntityWS 
criancaDesejada) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- PretendenteEntityWS pretendente 
- CriancaDesejadaEntityWS 
criancaDesejada 

RETORNO 

PretendenteEntity  
 

 
getListaCriancaDisponivel(String usuario, String senha, String 
numProcessoHabilitacao) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- String numProcessoHabilitacao 

RETORNO 

List<CriancaEntity> 
 

 ARGUMENTO(S) 

- String usuario 

http://www.cnj.jus.br/cnanovo/public/wsdl/producao/WsPretendenteService.wsdl
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consultarTribunais(String usuário, String senha) - String senha 

RETORNO 

List<CorporativoOrgao> 
 

 
carregarListaComarcas (String usuario, String senha, Integer 
idTribunal) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- Integer idTribunal 

RETORNO 

List<CorporativoOrgao> 
 

 
carregarListaVaras (String usuario, String senha, Integer 
idComarca) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- Integer idComarca 

RETORNO 

List<CorporativoOrgao> 
 

 
getOrgaoInternacional (String usuário, String senha) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 

RETORNO 

List<OrganismoPaisEntityWS> 
 

 
mudaStatusPretendente (String usuario, String senha, Integer 
numFichaCadastral) 

ARGUMENTO(S) 

- String usuario 
- String senha 
- Integer numFichaCadastral 

RETORNO 

Boolean 
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Descrição de métodos disponíveis 
 
     

consultarPretendente(String usuario, String senha, PretendenteEntityWS pretendente) 
 Método que retorna o Processo de Habilitação para os pretendentes pesquisados. Pode ser 
pesquisado vários pretendentes então retornará uma lista com todos os Processos de habilitação e 
se for pesquisado apenas um pretendente retornará uma lista com uma posição apenas. 
  
 
getListAllSitPretendente(String usuario, String senha) 
 Método que retorna todas as situações possíveis do Pretendente. 
     
cadastrarPretendente(String usuário, String senha, PretendenteEntityWS pretendente, 
CriancaDesejadaEntityWS criancaDesejada)  
  Método responsável por inserir um Pretendente e retorna true quando tudo deu foi um 
sucesso. 
Caso seja passado o seq_pretendente, a função cadastrar pretendente vai dar atualizar o 
pretendente informado.   
     
getListaCriancaDisponivel( String usuario, String senha, String numProcessoHabilitacao); 
 Método que retorna as crianças disponíveis para o número do processo de habilitação 
informado 
 
consultarTribunais(String usuario, String senha) 
Método que retorna uma lista de objetos do tipo CorporativoOrgao do tipo Tribunal. 
     
carregarListaComarcas(String usuario, String senha, Integer idTribunal) 
Método que retorna uma lista de objetos do tipo CorporativoOrgao do tipo Comarca, sendo que é 
obrigatório informar o sequencial do tribunal. 
        
carregarListaVaras(String usuario, String senha, Integer idComarca) 
Método que retorna uma lista de objetos do tipo CorporativoOrgao do tipo Vara, sendo que é 
obrigatório informar o sequencial da comarca. 
 
getOrgaoInternacional (String usuário, String senha) 
Método que mostra as informações de todos os órgãos internacionais de adoção. 
 
mudaStatusPretendente (String usuario, String senha, String numProcessoHabilitacao) 
Método que muda o status do pretendente, porém apenas os estados de “Ativo” para “Inativo” e 
vice-versa. 
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Descrição dos Objetos: 
 
Objeto: CriancaDesejadaEntityWS 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

lisRacaCorEntities Lista com os ids de cada objeto RacaCorEntities Collection<Integer>  

listTipoDoencaEntities Lista com os ids de cada objeto TipoDoencaEntities Collection<Integer>  

listUfEntities Lista com os ids de cada objeto UfEntities Collection<String>  

numIdadeMinima Idade mínima da criança desejada  Integer 0 a 17 

numMesMinimo 
Numero de meses completados mínimo da criança 

desejada. Integer 0 a 11 

numIdadeMaxima Idade máxima da criança desejada Integer 0 a 17 

numMesMaximo 
Numero de meses completados máximo da criança 

desejada Integer 0 a 11 

tipSexo Sexo da criança desejada String ‘M’ ou ‘F’ 

 
Objeto: PretendenteEntityWS 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

numFichaCadastral Número de inscrição do pretendente Integer  

situacaoPretendente Situação que está o pretendente Integer  

num_processo_habilitacao Número do processo do pretendente String  

tipoPretendente Tipo do pretendente se é internacional String ‘S’ ou ‘N’ 

seqVara Id da vara do pretendente Integer  

dataPedidoHabilitacao Data do pedido habilitação String dd/mm/yyyy 

dataSentencaHabiliatacao Data da sentença da habilitação  String dd/mm/yyyy 

dscObservacao Campo observação String - 

flgAceitaAdotarIrmaos Flag se aceita adotar irmãos OpcoesEnum ‘S’ ou ‘N’ 

flgAceitaAdotarGemeos Flag se aceita adotar gêmeos  OpcoesEnum ‘S’ ou ‘N’ 

seqOrganismoInternacional 
Id do organismo do pretendente 

internacional Integer - 

numCpfPrimeiroPretendente Cpf do primeiro pretendente String 
999.999.999

-99 

numCpfSegundoPretendente Cpf do segundo pretendente String 
999.999.999

-99 

numTelefonePrincipal Numero de telefone Principal String 
(99)9999-
9999?9 

numTelefoneOpcional Numero de telefone Opcional String  
(99)9999-
9999?9 

nomPrimeiroPretendente Nome do primeiro pretendente String  

nomSegundoPretendente Nome do segundo prentendente String  

seqPais Pais do pretendente internacional Integer - 

 
Objeto: PretendenteEntity 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

id Número da ficha cadastral do pretendente Integer  

situacaoPretendente Situação que está o pretendente Integer  

numProcesso 
Número do processo de habilitação do 

pretendente String  

tipoPretendente Tipo do pretendente se é internacional String ‘S’ ou ‘N’ 

seqOrgao Id da vara do pretendente Integer  
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dataPedidoHabilitacao Data do pedido habilitação String dd/mm/yyyy 

dataSentencaHabiliatacao Data da sentença da habilitação  String dd/mm/yyyy 

dscObservacao Campo observação String - 

flgAceitaAdotarIrmaos Flag se aceita adotar irmãos OpcoesEnum ‘S’ ou ‘N’ 

flgAceitaAdotarGemeos Flag se aceita adotar gêmeos  OpcoesEnum ‘S’ ou ‘N’ 

seqOrganismoInternacional 
Id do organismo do pretendente 

internacional Integer - 

numCpfPrimeiroPretendente Cpf do primeiro pretendente String 
999.999.999

-99 

numCpfSegundoPretendente Cpf do segundo pretendente String 
999.999.999

-99 

numTelefonePrincipal Numero de telefone Principal String 
(99)9999-
9999?9 

numTelefoneOpcional Numero de telefone Opcional String  
(99)9999-
9999?9 

nomPrimeiroPretendente Nome do primeiro pretendente String  

nomSegundoPretendente Nome do segundo prentendente String  

seqPais Pais do pretendente internacional Integer - 
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Credenciais de acesso ao webservice 
Será fornecida uma credencial de acesso ao webservice. Esta credencial é composta por: 

Usuário e senha – Um código de senha 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: 
 
E-mail para atendimento: 
sistemasnacionais@cnj.jus.br 
Telefone: (61) 2326-5353 

mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br

