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1. Versões 
 

Versão Autor/Reviso Data Modificação 

1.0.0 Guilherme Alves Reis 25/07/2011 Inicial 

1.0.1 Alan Morato 27/07/2011 Revisão 

1.0.2 Paulo Cristovão / Guilherme Alves 02/08/2011 Versão Final 

1.0.3 Guilherme Alves Reis 25/08/2011 Correção 

1.0.4 Guilherme Alves Reis 01/02/2011 Alteração 

1.0.5 Guilherme Alves Reis 24/11/2011 Alteração 

1.0.6 Leandro Abreu 01/08/2012 Alteração 

1.0.7 Leandro Abreu 20/05/2013 Códigos de pendência. 

2.0.0 Leandro Abreu 03/09/2013 Novo Serviço / Alteração de Serviço 

 
1.1. Resumo da Versão 2.0 

Foi adicionado o serviço detalharMandado, que retorna todos os dados do mandado. 
Foram alterados os parâmetros de entrada e saída do serviço pesquisarMandado. 
 



 

 

2. Visão Geral 
 
O BNMP tem por objetivo facilitar o conhecimento de mandados de prisão por qualquer pessoa, auxiliar o 

cumprimento de diligência por parte de autoridade policial e auxiliar juízes no exercício de sua jurisdição. 
 
Todas as informações contidas neste documento estão seguindo a resolução N° 137, de 13 de julho de 

2011 do CNJ, que regulamente o banco nacional de mandado de prisão (BNMP).  
 

Para saber mais sobre a resolução nº 137, acesse o link: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/resolucoespresidencia/15089-resolucao-n-137-de-13-de-julho-de-2011 

 
3. Dinâmica de comunicação 

 
A comunicação entre os órgãos e o CNJ será feita primordialmente por meio do uso das operações 
enviarMandado e enviarSituacaoMandado.  
 
Essencialmente, o tribunal remetente enviará os mandados de prisão, indicando todos os dados básicos para 
inserção na base de dados do BNMP. 
  
Ao realizar a operação de envio de informação, o BNMP irá por padrão retorna um comprovante que conterá 
todas as informações do envio, quantidade de mandados enviados, recebidos e pendentes. Quando houver 
pendência no envio, todas as pendências serão enumeradas tanto no comprovante quanto no objeto de 
retorno. O comprovante ficará disponível para consulta através do protocolo durante dez dias no portal do 
CNJ.  

 
4. Segurança 

 
O meio para autenticação dos clientes no serviço deverá ser feito por meio de chave de acesso. A chave será 
gerada pelo CNJ. A chave deve ser solicitada por email assinado digitalmente com nome, CPF, órgão e 
telefone. O solicitante será o responsável pela chave no Tribunal. 
Será gerada uma chave de acesso para homologação e outra para produção. A chave e enviada junto com o 
envelope soap na chamada dos métodos. 

 
O transporte dos dados é realizado via protocolo HTTPS para conexões seguras. Os dados são transferidos 
no formato XML, encapsulados pelo protocolo SOAP. 
 
5. Consulta dos mandados de prisão. 
  
A consulta aos mandados de prisão no portal do CNJ se dará de duas formas, consulta pública e restrita. Link 
de acesso das consultas em produção http://www.cnj.jus.br/bnmp 
Link para as consultas em homologação: http://wwwh.cnj.jus.br/bnmp 
 

5.1. Consulta publica  
   

A consulta pública assegura o direito de acesso a qualquer pessoa que queria consultar os mandados de 
prisão. Porém somente estarão disponível os mandados em aberto e que ainda estão vigentes, ou seja, 
com a data de validade maior que data atual.    
 
Será também possível gerar uma certidão dos mandados vigentes. A certidão irá conter a data e a hora 
em que foi gerada, os atributos utilizados para chegar ao resultado da consulta bem como todas as 
informações do mandado de prisão enumerados no art. 3.°, caput, da resolução N° 137 de 17/07/2011 do 
CNJ.  

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/15089-resolucao-n-137-de-13-de-julho-de-2011
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/15089-resolucao-n-137-de-13-de-julho-de-2011
http://www.cnj.jus.br/bnmp
http://wwwh.cnj.jus.br/bnmp


 

 

 
5.2. Consulta restrita  

 
Para ter acesso a consulta restrita o usuário deverá estar devidamente autenticado no sistema 
corporativo. Caso não possua, deverá procurar o administrador no órgão em questão para solicitar 
acesso. Não havendo administrador no órgão, a autoridade competente deverá enviar um email ao 
sistemasnacionais@cnj.jus.br passando o nome completo, CPF e-mail e telefone do usuário que deverá 
ser o administrador responsável por cadastras novos usuários para acessar o sistema. 
 
Na consulta restrita o usuário terá acesso a todos os mandados independente da situação ou da data de 
validade. Porem, a certidão somente poderá ser gerada para mandados que estejam aguardando 
cumprimento e vigentes.  
 
 

 
6. Endereços homologação e produção do WSDL 
 
Homologação: https://wwwh.cnj.jus.br/MPWS/mandadoPrisaoService?wsdl 
Produção: https://www.cnj.jus.br/MPWS/mandadoPrisaoService?wsdl 
 
 
7. Contatos 
Para maiores informações ou esclarecimento de dúvidas favor entrar em contato pelo email: 
sistemasnacionais@cnj.jus.br 
 
 

mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br
https://wwwh.cnj.jus.br/MPWS/mandadoPrisaoService?wsdl
https://www.cnj.jus.br/MPWS/mandadoPrisaoService?wsdl
mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br


 

 

8. Serviços WebService BNMP 
 
8.1. Descrição geral e assinatura dos serviços. 

   

Serviços Disponíveis do Web Services do BNMP 

enviarMandado 
Operação destinada a permitir a entrega de mandados de prisão 
com situações “Aguardando Cumprimento” e “Cumprido” 

enviarSituacaoMandado 
Operação destinada a permitir a alteração da situação do 
mandado de prisão para “Cumprido” ou “revogado”. 

recuperarInformacoesMandado 
Operação que destina a recuperar informações básicas do 
mandado. 

pesquisarMandado Operação para recuperar o cabeçalho do mandado. 

detalharMandado Operação que recupera todos os dados de um mandado. 

ping 
Operação disponível para teste de conectividade. Esse método 
recebe um string.  

 Tabela 1. Descrição geral dos serviços. 

 

Assinatura dos serviços 

enviarMandado 
Comprovante enviarMandado (List<MandadoPrisao>,String  
ChaveAcesso) 

enviarSituacaoMandado 
Comprovante 
enviarSituacaoMandado(List<SituacaoMandado>,String 
chaveAcesso) 

recuperarInformacoesMandado 
InformacoesMandado recuperarInformacoesMandado(String 
chaveAcesso, IdentificacaoMandado identificacaoMandado) 

pesquisarMandado 

PesquisaMandadosRetorno pesquisarMandados ( 
String chaveAcesso, TipoSituacaoMandado 
tipoSituacaoMandado, Boolean mandadosVigentes,  
Orgao orgao, String numeroProcesso, String numeroMandado, 
String nomeGenitora, String nome, 
DocumentoPessoa documentoPessoa, boolean pesquisaExata, 
int linhaInicial,int linhaFinal) 

detalharMandado 
DetalharMandadoRetorno detalharMandado  
(String chaveAcesso, String numeroMandado,String 
numeroProcesso, TipoSituacaoMandado tipoSituacaoMandado) 

ping String ping (String texto) 

Tabela 2. Descrição geral das assinaturas do serviço. 



 

 

8.2. Descrição detalhada dos serviços 
 

8.2.1. Serviço: EnviarMandado  
Serviço para envio do mandado de prisão. Esse serviço espera um objeto do tipo “MandadoPrisao” 
e retorna um objeto “Comprovante”.  
 
Para mais detalhes dos objetos utilizados no serviço ver seção 9. Objetos de comunicação do 
WSDL. 

 
Poderão ser enviados mandados na situação: Aguardando Cumprimento ou Cumprido. Não é 
possível enviar um mandado na situação Revogado. 

 

Campos obrigatórios para o serviço enviarMandado 

chaveAcesso 
MandadoPrisao 

mandados 
dataMandado  
dataValidade 
nomeMagistrado  
tipoMagistrado  
numeroMandado  
sinteseDecisao 
tipoPrisao  
tipoSituacaoMandado 
 

ProcessoMandadoPrisao 
codigoAssuntos 
codigoClasseProcesual 
numeroProcessoR65 
 

orgaoJulgador 
municipio 
nome 
numeroGrauJurisdicao 
UF 

pessoa 
(Informar pelo menos um dado de pessoa) 
 
procedimentosOrigem 

nomeTipoProcedimento 
numeroProcedimento 
tipoProcedimentoOrigem 

 

Tabela 3. Objetos do serviço enviarMandado. 
 

8.2.1.1. Corrigir um mandado enviado com dados errados. 
Caso o mandado enviado esteja com dados errados, ou qualquer outro problema, ele pode ser 
revogado (veja o serviço enviarSituacaoMandado). A revogação do mandado implica a não 
visualização na consulta pública. Também permite o envio de outro mandado com correções 
utilizando o mesmo número de mandado e processo.  



 

 

8.2.2. Serviço: EnviarSituacaoMandado 
 
Serviço que altera a situação do mandado. Esse serviço espera um objeto do tipo 
“SituacaoMandado” e retorna um objeto “Comprovante”.  
 
Para mais detalhes dos objetos utilizados no serviço ver seção 9. Objetos de comunicação do 
WSDL. 
 
É permitido enviar uma lista de número de mandados para mudança de situação em uma única 
chamada. 

 
É permitida a alteração da situação do mandado para Revogado ou Cumprido. Não é possível 
revogar um mandado cumprido. Também não é possível alterar a situação de um mandado 
revogado para aguardando cumprimento ou cumprido. Veja a tabela abaixo as alterações 
permitidas para a situação do mandado. 
 

Situação atual 
Situação a ser alterada. 

Aguardando cumprimento Cumprido Revogado 

Aguardando Cumprimento Não SIM SIM 

Cumprido Não Não SIM 

Revogado Não Não Não 

Tabela 3. Possíveis alterações da situação do mandado. 
 

 

Campos obrigatórios para o serviço enviarSituacaoMandado 

 
chaveAcesso 
 
SituacaoMandado 

numeroMandado 
numeroProcessoR65 
tipoSitucaoMandado 
 

Tabela 4. Campos obrigatórios do serviço enviarSituacaoMandado. 
 

 



 

 

8.2.3. Serviço: recuperarInformacoesMandado 
 
Serviço que altera a situação do mandado. Esse serviço espera um objeto do tipo 
IdentificacaoMandado e retorna um objeto InformacoesMandado.  
 

Para mais detalhes dos objetos utilizados no serviço ver seção 9. Objetos de comunicação do 
WSDL. 
 
 
Esse serviço foi criando para retornar o comprovante do envio do mandado. Ocorrendo problemas 
com o retorno do comprovante pelo WebService BNMP, esse serviço pode ser utilizado para 
recuperação do comprovante. 
 

 

Campos obrigatórios para o serviço 
recuperarInformacoesMandado 

 
chaveAcesso 
 
IdentificacaoMandado 

numeroMandado 
numeroProcesso 
 

Tabela 5. Campos obrigatórios do serviço recuperarInformacoesMandado. 



 

 

8.2.4. Serviço: pesquisarMandados 
 
Serviço criado como alternativa da pesquisa pública do BNMP (http://www.cnj.jus.br/bnmp) via 
WebService. O serviço realiza pesquisa fonética ou exata dos mandados da mesma forma que a 
pesquisa pública. O serviço retorna os dados básicos do processo, que podem ser detalhados 
utilizando o serviço detalharMandado. Seção: 8.2.5.  
 
Há um limite máximo de 30 mandados de retorno na resposta. O serviço também permite a 
paginação da pesquisa.  

 

Campos obrigatórios para o serviço pesquisarMandado 

chaveAcesso 
TipoSituacaoMandado  

Tabela 6. Campos obrigatórios do serviço pesquisarMandado. 

 
8.2.4.1. Paginação da pesquisa. 
Existem dois parâmetros para a paginação da pesquisa: linhaInicial e linhaFinal. Como o 
próprio nome indica, esses parâmetros representam o inicio e fim da linha da pesquisa, 
respectivamente. O parâmetro de retorno totalLinhas irá conter o total de registros independente 
dos parâmetros linhaInicial e linhaFinal. 

 
8.2.4.2. Retorno do serviço 
O retorno do serviço é um objeto PesquisarMandadosRetorno onde existe os dados básicos do 
processo (CabecalhoMandadoPrisao): numeroMandado, pessoa, dataNascimento, RG, CPF, 
siglaOrgao, Genitora. O serviço também retorna o total de mandados encontrados (totalLinhas), 
como opção de paginação. Utilize os parâmetros de envio linhaInicial e linhaFinal, com retorno 
máximo de 30 mandados. 
 
Para mais detalhes dos objetos utilizados no serviço ver seção 9. Objetos de comunicação do 
WSDL. 

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/bnmp


 

 

8.2.5. Serviço: detalharMandado 
 

O objetivo do serviço é retornar todos os dados do mandado de prisão. O serviço tem como 
parâmetro o numeroProcesso, numeroMandado e tipoSituacaoMandado e devolve como retorno 
o objeto DetalharMandadoRetorno. Veja os detalhes dos objetos na seção 9. Objetos de 
comunicação do WSDL. 
 
É necessário pelos menos o numero do processo ou o número do mandado como parâmetro para o 
serviço. 
 
Caso não seja informado o a situação do mandado (tipoSituacaoMandado) ele retornará o mandado 
na situação aguardando cumprimento. 
 
Erros e pendências serão retornadas no objeto IdentificacaoPendencia. Os erros e pendências 
estão todos catalogados com código e descrição. Ver seção: 10 Identifica 
 

 



 

 

9. Objetos de comunicação do WSDL 
 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

chaveAcesso 

Objeto utilizado como parâmetro para os serviços: 
enviarMandado, enviarSituacaoMandado, 
recuperarInformacoesMandado. 
 
Objeto do tipo String com formato SHA - 256 com 
64 caracteres. 
 
Qualquer chamada aos serviços do WebService 
deve ser acompanhados da chaveAcesso. 
 
A Chave é gerada pelo CNJ.  
Para obter a chave, favor enviar um email 
assinado digitalmente para 
sistemasnacionais@cnj.jus.br, com os seguintes 
dados: 
Nome, e-mail, CPF, órgão de origem. 

 

String 64 

 
 
 

 
identificacaoMandado (complexType). 
 
Objeto utilizado como parâmetro para o serviço recuperarInformacoesMandado. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

numeroMandado 
Número do mandado recebido no formato: 

(NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM). 
String 30 

numeroProcesso 
Número do processo recebido no formato: 

NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO). 
String 25 

 
 

 
informacoesMandado (complexType). 
 
Objeto utilizado na resposta do serviço recuperarInformacoesMandado. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

dataEnvio 
Data em que foi recebido o mandado de prisão. 

(dd/mm/yyyy) 
String 30 

Descrição 
Informação de sucesso ou erro ocorrido no 

recebimento do mandado. 
String 255 

numeroProtocolo 
Numero do protocolo gerado pelo CNJ para cada 

envio. 
long 30 

mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br


 

 

tipoSituacaoMandado 
Elemento destinado a permitir a identificação da 
situação do mandado. Ver o objeto 
tipoSituacaoMandado. 

ComplexType 

 
 
 

mandadoPrisao (complexType) 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

anoDelito 
Ano em que ocorreu o delito principal ou o assunto 
do processo. A data completa do deito não pode 
ser maior que a data atual. 

int 02 

mesDelito 
Mês em que ocorreu o delito principal ou o 
assunto do processo. A data completa do deito 
não pode ser maior que a data atual. 

Int 02 

diaDelito 
Dia em que ocorreu o delito principal ou o assunto 
do processo. A data completa do deito não pode 
ser maior que a data atual. 

int 04 

assuntoDelitoAlvara Assunto do Delito abrangido pelo alvará String 300 

dataMandado 
Data em que o mandado foi expedido. Máscara: 
(dd/mm/aaaa) 

String 10 

dataValidade 
Data de validade do mandado. Não pode ser 
inferior a data de expedição do mandado.  
Máscara: (dd/mm/aaaa) 

String 10 

nomeMagistrado         Nome do magistrado que expediu o mandado. String 100 

numeroMandado          

Numeração única nacional do mandado. O número 
deverá ser composto pelo número do processo 
judicial, na forma da Resolução n° 65/2008 do 
CNJ, acrescido de um número seqüencial de 
quatro dígitos. O número sequencial do mandado 
deve  ser gerado de acordo com a identificação 
do processo, ou seja, cada processo poderá ter 
até 9999 mandados. 
(NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM). 
Esse formato deve ser respeitado. 

String 30 

numeroMandadoAnterior  
número original do mandado, se este foi expedido 
originariamente sem a numeração prevista pela 
Resolução 137 do CNJ 

String 45 

orgaoJulgador          
Órgão Julgador em que foi expedido o mandado 
de prisão. Definição existente no objeto 
orgaoJulgador. 

ComplexType 

penaImposta            
Pena imposta para a pessoa objeto do mandado, 
O mesmo só será obrigatório quando decorrente 
de condenação criminal. 

String 4000 

pessoa                 
Pessoa objeto do mandado. Definição existente no 
objeto “Pessoa” 

ComplexType 

prazo                  
Prazo da prisão, obrigatório quando tratar de 
prisão temporária. 

  

procedimentosOrigem    
Procedimentos que deram origem ao mandado, no 
mínimo um procedimento deve ser informado. 

ComplexType 



 

 

Definição existente no objeto 
“ProcedimentoOrigem”. 

processo               
Processo do mandado. Definição existente no 
objeto “ProcessoMandadoPrisao 

ComplexType 

recaptura              
Verdadeiro quando o mandado corresponder a 
recaptura da pessoa objeto do mandado de prisão. 

Boolean true/false 

regimeCumprimentoPena  
Regime de cumprimento de pena, obrigatório 
quando tratar de prisão decorrente de condenação 
criminal. 

String 4000 

sinteseDecisao         Descreve a síntese da decisão judicial String 4000 

tipoMagistrado         
definição do tipo de magistrado que expediu o 
mandado, definição existente no objeto 
“TipoMagistradoMandado”. 

ComplexType 

tipoPrisao             
Tipo de prisão atribuída a pessoa objeto do 
mandado. Definição existente no objeto 
“TipoPrisaoMandado”. 

ComplexType 

tipoSituacao           
Situação que deverá ser atribuída ao mandado. 
Definição existente no objeto 
“TipoSituacaoMandado”. 

ComplexType 

valorFianca            
Valor do montante da fiança atribuída a pessoa 
objeto do mandado, quando for o caso. 

Double 10 

 

orgaoJulgadorMandado (complexType) 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

município 
Nome do município da Órgão Julgador, o mesmo 
deverá ser informado sem abreviações e com 
acentos quando houver. 

String 150 

nome Nome do Órgão Julgador String 150 

numeroGrauJurisdicao 

O grau de jurisdição deverá ser informado como o 
seguinte exemplo:  Órgão Julgador a ser 
cadastrado: "1° Vara Cível", o atributo 
“numeroGrauJurisdição” deverá receber o valor "1" 
e o atributo nome deverá receber o valor "Vara 
cível". Quando não houver grau de jurisdição o 
valor deve ser 0.    
 

Int 02 

UF Unidade da federação String 02 

 
 

pessoa (complexType) 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

alcunhas         
Elemento que permite a inclusão de uma ou mais 
alcunhas (apelidos). 

String 255 

aspectosFisicos  
Elemento que permite a inclusão de um ou mais 
aspectos físicos. Definição existente no objeto 

ComplexType 



 

 

“AspectoFisicoPessoa”. 

datasNascimento  
Elemento que permite a inclusão de um ou mais 
datas de nascimento. Máscara: (dd/mm/aaaa). 

String 255 

documentos       

Elemento que permite a inclusão de um ou mais 
documentos identificadores vinculados à pessoa. 
Definição existente no objeto 
"DocumentoPessoa". 

ComplexType 

enderecos        
Elemento que permite a inclusão de um ou mais 
endereços vinculados à pessoa. Definição 
existente no objeto "EnderecoPessoa". 

ComplexType 

fotografias      
Elemento que permite a inclusão de uma ou mais 
fotografias vinculados à pessoa.  
Tamanho Máximo de 100k por imagem. 

base64B
inary 

100k 

genitoras        
Elemento que permite a inclusão de uma ou mais 
genitoras(Mães) vinculados à pessoa. 

Strings 255 

genitores        
Elemento que permite a inclusão de um ou mais 
genitores(Pais) vinculados à pessoa. 

String 255 

nacionalidades   
Elemento que permite a inclusão de uma ou 
nacionalidades vinculados à pessoa. 

String 255 

naturalidades    
Elemento que permite a inclusão de uma ou 
naturalidades vinculados à pessoa. 

String 255 

nomes            

Elemento que permite a inclusão de um ou mais 
nomes. Sempre que possível, o nome disponível 
no registro individual do cidadão, se disponível, ou 
no cadastro do Ministério da Fazenda, nessa 
ordem de preferência. 

String 255 

observacao       Informações complementares da pessoa. String 255 

profissoes       
Elemento que permite a inclusão de uma ou 
profissões vinculados à pessoa. 

String 255 

sexos            
Elemento que permite a inclusão de um ou tipos 
de sexo à pessoa. Definição existente no objeto 
“TipoSexoPessoa”. 

ComplexType 

 
Obs: Pelo menos um dado da pessoa deve ser informado. 
 
 

aspectoFisicoPessoa (complexType) 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

observação         
Elemento que permite a inclusão de uma ou mais 
alcunhas (apelidos). 

String 255 

tipoAspectoFisico  
tipoAspectofisico – Aspecto físico da pessoa. 
Definição existente no objeto 
“TipoAspectoFisicoPessoa”. 

ComplexType 

 
 
 



 

 

documentoPessoa (complexType) 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

Identificação         
Caracteres que identificam o tipo de documento 
informado. Obrigatório caso seja informado o 
documentoPessoa. 

String 100 

orgaoExpeditor 
Órgão em que o documento foi expedido, quando 
for o caso. 

String 45 

tipoDocumento 

Tipo identificador do documento. Definição 
existente no objeto “TipoDocumentoPessoa”. 
Obrigatório caso seja informado o 
documentoPessoa. 

ComplexType 

Uf 
Unidade da federação do documento, quando for o 
caso. 

String 02 

 
 

 
enderecoPessoa (complexType) 
 
Permitir o cadastro de endereços que serão vinculados a pessoa objeto do mandado de prisão. Na 
implementação de validação, a presença do 'cep' dispensará o preenchimento dos elementos 'cidade', 
'estado' e 'pais' e demais elementos que já estiverem presentes no diretório nacional de endereços (DNE) 
como vinculados ao código de endereçamento postal definido. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

bairro Descrição do bairro String 45 

cep 

Atributo indicador do código de endereçamento 
postal do endereço no diretório nacional de 
endereços da ECT. O valor deverá ser uma 

sequência de 8 dígitos, sem qualquer separador. 
O atributo é opcional para permitir a apresentação 
de endereços desprovidos de CEP e de endereços 

internacionais. 

long 08 

cidade Descrição da cidade String 45 

complemento 
Destinado a complementar e facilitar identificação 

do endereço. 
String 300 

logradouro 

O logradouro pertinente a este endereço, tais 
como rua, praça, quadra etc. O elemento é 

opcional para permitir que as implementações 
acatem a indicação de endereço exclusivamente 

pelo CEP, quando o CEP já encerrar o dado 
respectivo. 

String 10 

numero Numero que complementa o logradouro. long 10 

pais 
O país vinculado a este endereço. Dever-se-á 

utilizar, preferencialmente, o código ISO-3166-1-
alpha-2 

String 45 



 

 

(http://www.iso.org/iso/english_country_names_an
d_code_elements) pertinente ao país respectivo. A 
implementação deverá IGNORAR esse elemento 

caso tenha sido indicado um CEP válido 

uf 
unidade da federação, A implementação de 

codificação e decodificação deverão IGNORAR o 
elemento quando indicado um CEP válido. 

String 02 

 
 

 
procedimentoOrigem (complexType) 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

nomeTipoProcedimento 

Quando o "tipoProcedimentoOrigiem" for igual a 
"OUTRO", esse campo deverá ser informado com 
o nome do tipo de procedimento que não possua 

no objeto “TipoProcedimentoOrigem”. 

String 100 

numeroProcedimento 
Número do procedimento de origem relacionado 

ao tipo de procedimento informado. 
String 100 

tipoProcedimentoOrigem 
Tipo identificador do procedimento de origem. 

Definição existente no objeto 
“TipoProcedimentoOrigem”. 

ComplexType 

 
 

 
processoMandadoPrisao (complexType) 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

codigoAssuntos 

Código dos assuntos do processo de acordo com 
a resolução N° 46 do CNJ. Os códigos podem ser 

encontrados no WebService 
https://www.cnj.jus.br/sgt/ws/sgt_p.wsdl 

long n/a 

codigoClasseProcessual 

Código da classe processual de acordo com a 
resolução N° 46 do CNJ. Os códigos podem ser 

encontrados no WebService 
https://www.cnj.jus.br/sgt/ws/sgt_p.wsdl. 

long n/a 

numeroProcessoR65 

Número do processo Judicial na forma da 
resolução CNJ N°65/2008. (NNNNNNN-
DD.AAAA.J.TR.OOOO) 

 

String 25 

 

 
comprovante (complexType) 
 
Objeto de retorno dos métodos: enviarMandados e enviarSituacaoMandado 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
https://www.cnj.jus.br/sgt/ws/sgt_p.wsdl
https://www.cnj.jus.br/sgt/ws/sgt_p.wsdl


 

 

Comprovante PDF com as descrições 
Base64 
Binary 

4000 

dataEnvio Data em que ocorreu o envio para o CNJ. String 10 

numeroProtocolo 
Numero do protocolo gerado pelo CNJ para cada 
envio. 

long 16 

pendencias 
Lista as pendências quando a quantidade de 
mandados pendentes for maior que zero. 
Definição existente no objeto “Pendencia”  

ComplexType 

qtdMandadoEnviado Quantidade de mandados enviados. int 5 

qtdMandadoPendente Quantidade de mandado pendêntes. int 5 

qtdMandadoRecebido Quantidade de mandados recebidos. int 5 

recibos 
Lista de recibos com o número do processo e o 
número de mandados recebidos. Definição no 
objeto “Recibo” 

ComplexType 

 
 
 

 
recibo (complexType) 
 
Objeto de retorno dos métodos: enviarMandados e enviarSituacaoMandado. Objeto que tem como pai o 
objeto comprovante. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

numeroMandado 
Número do mandado recebido no formato: 

(NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM). 
String 30 

numeroProcesso 
Número do processo recebido no formato: 

NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO). 
String 25 

 

 
pendencia (complexType) 
 
Objeto que retorna uma lista de pendências dos mandados recebidos pelo CNJ. Tem como pai o objeto 
ccomprovante. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

numeroMandado 
Número do mandado recebido no formato: 

(NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM). 
String 30 

numeroProcesso 
Número do processo recebido no formato: 

NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO). 
String 25 

pendências 
Descrição das pendências dos mandados 

enviados ao CNJ. 
String 4000 

 
 



 

 

 

 
situacaoMandado (complexType) 
 
Objeto que retorna uma lista de pendências dos mandados recebidos pelo CNJ. Tem como pai o objeto 
ccomprovante. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

numeroMandado 
Número do mandado recebido no formato: 

(NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM). 
String 30 

numeroProcesso 
Número do processo recebido no formato: 

NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO). 
String 25 

pendências 
Descrição das pendências dos mandados 

enviados ao CNJ. 
String 4000 

 
 

 
Objeto utilizado como retorno do serviço pesquisarMandado 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

tipoSituacaoMandado 

 AGUARDANDO_CUMPRIMENTO 

 CUMPRIDO 

 REVOGADO 

enumeration n/a 

mandadosVigentes 
A vigência representa a data de validade do 
mandado maior ou igual a data atual. 

Boolean n/a 

Orgao 
Indica o código do órgão, conforme a 
resolução do CNJ, numeração única. Veja 
os detalhes na descrição do Órgão. 

ComplexType 

pesquisaExata Indica se a pesquisa é exata ou fonética Boolean n/a 

linhaInicial 
Utilizado para paginação dos dados da 
pesquisa. Indica o inicio da linha da 
pesquisa. 

Int 10 

linhaFinal 
Utilizado para paginação dos dados da 
pesquisa. Indica o final da linha da 
pesquisa. 

Int 10 

 
 

 
orgao (complexType) 
 
Objeto utilizado como parâmetro para o serviço pesquisarMandados 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

J 
Conforme a resoluçãodo CNJ de 65 de 2008.  
O campo (J), com 1 (um) dígito, identifica o órgão 
ou segmento do Poder Judiciário. 

Int 1 



 

 

TR 

Conforme a resoluçãodo CNJ de 65 de 2008.  
O campo (TR), com 2 (dois) dígitos, identifica o 
tribunal do respectivo segmento do Poder 
Judiciário e, na Justiça Militar da União, a 
Circunscrição Judiciária. 

Int 2 

 
 
 
 

 
cabecalhoMandadoPrisao (complexType) 
 
Objeto utilizado como retorno do serviço pesquisarMandado 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

numeroMandado 
Número do mandado recebido no formato: 

(NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM). 
String 30 

pessoa Nome da parte principal do mandado. String 255 

dataNascimento 
Data de nascimento da parte principal. 
(dd/mm/yyyy) 

String 10 

RG Registro Geral da parte envolvida String 11 

CPF CPF da parte do mandado. String 15 

siglaOrgao Sigla do órgão do mandado. Ex. TJDF String 6 

Genitora Genitora da parte do mandado. String 255 

totalLinhas 
Número total linhas encontradas para uma 
pesquisa. 

Int 10 

 
Objetos do tipo Enumeração 
(SimpleType) 
 

tipoAspectoFisicoPessoa (SimpleType) 
 
Lista das principais características do objeto aspectoFisicoPessoa. 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanh

o 
máximo 

tipoAspectoFisicoPessoa 

ALTURA_1_60,ALTURA_1_70,ALTURA
_1_80, 
ALTURA_1_90,ALTURA_Mais_DE_1_9
0, 
BARBA_CAVANHAQUE,BARBA_CHEI
A, 
BARBA_IMBERBE, 
BARBA_RALA,BARBA_RASPADA, 
BIGODE_COMPRIDO,BIGODE_CURT

enumeration 
Não se 
aplica 



 

 

O,BIGODE_FINO, 
BIGODE_GROSSO,BIGODE_NORMAL
, 
BIGODE_RASPADO, 
BOCA_GRANDE,BOCA_MEDIA,BOCA
_PEQUENA, 
COMPLEIO_GORDO,COMPLEIO_MAG
RO, 
COMPLEIO_MEDIO, 
COMPLEIO_RAQUITICO,COMPLEIO_
TRONCUDO, 
TIPO_CABELO_CALVO,TIPO_CABEL
O_CRESPOS, 
TIPO_CABELO_ENCARACOLADOS, 
TIPO_CABELO_LISOS, 
TIPO_CABELO_ONDULADOS, 
COR_CABELO_BRANCOS,COR_CAB
ELO_CASTANHOS, 
COR_CABELO_GRISALHOS,COR_CA
BELO_LOUROS, 
COR_CABELO_PRETOS,COR_CABEL
O_RUIVOS, 
COR_OLHOS_AZUIS,COR_OLHOS_C
ASTANHOS, 
COR_OLHOS_MISTOS,COR_OLHOS_
PRETOS, 
COR_OLHOS_VERDES, 
FORMATO_OLHOS_GRANDES, 
FORMATO_OLHOS_ORIENTAIS, 
FORMATO_OLHOS_PEQUENOS, 
FORMATO_OLHOS_REDONDOS, 
COR_PELE_AMARELA,COR_PELE_B
RANCA, 
COR_PELE_INDIGENA, 
COR_PELE_NEGRA,COR_PELE_OUT
RAS, 
COR_PELE_PARDA, 
LABIOS_FINOS,LABIOS_GROSSOS, 
LABIOS_LEPORINOS,
 LABIOS_MEDIOS, 
NARIZ_ACHATADO,NARIZ_AFILADO, 
NARIZ_ARREBITADO, 
NARIZ_COMPRIDO,                        
NARIZ_CURVO_ADUNCO, 
NARIZ_PEQUENO, 
ORELHAS_ABERTAS,ORELHAS_COL
ADAS, 
ORELHAS_GRANDES, 
ORELHAS_MEDIAS, 
ORELHAS_PEQUENAS, 
PESCOCO_COMPRIDO, 
PESCOCO_CURTO, PESCOCO_FINO, 



 

 

PESCOCO_GROSSO, 
PESCOCO_MEDIO, 
ROSTO_OVAL,ROSTO_QUADRADO,R
OSTO_REDONDO, 
ROSTO_TRIANGULAR, 
SOBRANCELHAS_FINAS,SOBRANCE
LHAS_GROSSAS, 
SOBRANCELHAS_SEPARADAS,SOBR
ANCELHAS_UNIDAS, 
TESTA_ALTA,TESTA_COM_ENTRADA
S,TESTA_CURTA, 
OUTROS; 

 

 
 

 
tipoDocumentoPessoa (SimpleType) 
 
Elemento destinado a permitir a identificação dos diversos tipos de documentos de identificação existentes. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanh

o 
máximo 

tipoDocumentoPessoa 

 RG – registro geral ou carteira 
de identidade 

 CPF – Cadastro de pessoa 
física 

 CNH – Carteira nacional de 
habilitação  

 TITULO_ELEITOR – Título de 
eleitor  

 CERTIDAO_NASCIMENTO – 
Certidão de nascimento  

 CERTIDAO_CASAMENTO - 
Certidão de casamento  

 PASSAPORTE - Passaporte 

 CARTEIRA_TRABALHO – 
carteira de trabalho  

 RIC – Registro individual do 
cidadão  

 CADASTRO_MINISTERIO_FAZ
ENDA – Cadastro do ministério 
da  fazenda brasileiro.  

 PIS_PASEP – Número do 
programa de integração social  

 INSS – Cadastro especifico do 
INSS  

 NUM_ID_TRABALHO – Número 
do identificação do trabalho.  

 CONSELHO_PROFISSIONAL – 
Cadastro em conselhos 

enumeration n/a 



 

 

profissionais,  

 IDENTIDADE_FUNCIONAL – 
Identidade funcional; 

 
 

 
tipoSexoPessoa (SimpleType) 
 
Elemento destinado a permitir a identificação do sexo da pessoa objeto do mandado. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

tipoSexo 

 MASCULINO 

 FEMININO 

 TRANSEXUAL 

String 30 

 
 
 
 

 
tipoProcedimentoOrigem (SimpleType) 
 
Elemento destinado a permitir a identificação dos diversos tipos de documentos de identificação existentes. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

tipoProcedimentoOrigem 

 AUTO_PRISAO_FLAGRANTE - 
Auto de prisão em flagrante, 

 BOLETIM_OCORRENCIA - Boletim 
de Ocorrência 

 INQUERITO_POLICIAL - Inquérito 
Policial 

 TERMO_CIRCUNSTANCIADO_OC
ORRENCIA - Termo 
Circunstanciado de Ocorrência 

 OUTRO 

enumeration n/a 

 
 
 

 
tipoMagistradoMandado (SimpleType) 
 
Elemento destinado a permitir a identificação do tipo de Magistrado. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

tipoMagistradoMandado 

 MINISTRO 

 DESEMBARGADOR 

 JUIZ_FEDERAL 

enumeration n/a 



 

 

 JUIZ_DIREITO 

 
 
 

 
tipoPrisaoMandado (SimpleType) 
 
Elemento destinado a permitir a identificação do tipo de prisão. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

tipoPrisaoMandado 

 TEMPORARIA - Prisão Temporária, 

 PREVENTIVA - Prisão Preventiva
  

 PREVENTIVA_DECISAO_CONDEN
ATORIA - Preventiva determinada 
ou mantida em decisão 
condenatória recorrível 

 EXTRADICAO – Para fins de 
extradição  

 DEPORTACAO - Para fins de 
deportação 

 EXPULSAO - Para fins de expulsão 

 DEFINITIVA 

enumeration n/a 

 
 
 

 
tipoSituacaoMandado (SimpleType) 
 
Elemento destinado a permitir a identificação do tipo de prisão. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

tipoSituacaoMandado 
AGUARDANDO_CUMPRIMENTO 
CUMPRIDO 
REVOGADO 

enumeration n/a 

 



 

 

10. Identificação Pendência 
 
O objetivo da identificação pendência é atribuir um código da pendência para tratamento de erros no cliente. 
 
O objeto identificacaoPendencia é composto por código da pendência, descrição da pendência e o tipo 
da pendência.  
 
 

 
identificacaoPendencia (complexType) 
 
Elemento que contém o código, a descrição e o tipo da pendência. 
 

Elemento Descrição Tipo 
Tamanho 
máximo 

codigoPendencia 
O código da pendência é formado por duas 
letras inicial e números. Ex.: EN12 

String 05 

descricaoPendencia Descreve o tipo da pendência String variável 

TipoIdentificacaoPendencia 

Determina o tipo da pendência. Os tipos de 
tratamento de pendência são: 
 

1. ERRO_DE_NEGOCIO, 
2. ERRO_DE_SEGURANCA, 
3. ERRO_DE_VALIDACAO, 
4. ERRO_NAO_TRATADO; 

Enumeração n/a 

 
10.1. Parte do wsdl com a identificação 
 
Cada objeto Comprovante é composto por um objeto pendencia que por sua vez composto por uma 
lista de  
 

<xs:complexType name="pendencia"> 

<xs:sequence> 

<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="identificacoesPenden

cias" nillable="true" type="tns:identificacaoPendencia"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="numeroMandado" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="numeroProcesso" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="pendencias" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

<xs:complexType name="identificacaoPendencia"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="codigoPendencia" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="descricaoPendencia" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="tipoIdentificacaoPendencia" type="tns:tipo

IdentificacaoPendencia"/> 

</xs:sequence> 

 

 
 



 

 

10.2. TipoIdentificação Pendencia 
 

 
Cada objeto Comprovante é composto por um objeto pendencia que por sua vez composto por uma lista 
de  
 

<xs:complexType name="pendencia"> 
<xs:sequence> 

<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="identificacoesPendencias" nillable="true
" type="tns:identificacaoPendencia"/> 
<xs:element minOccurs="0" name="numeroMandado" type="xs:string"/> 
<xs:element minOccurs="0" name="numeroProcesso" type="xs:string"/> 
<xs:element minOccurs="0" name="pendencias" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="identificacaoPendencia"> 
<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="codigoPendencia" type="xs:string"/> 
<xs:element minOccurs="0" name="descricaoPendencia" type="xs:string"/> 
<xs:element minOccurs="0" name="tipoIdentificacaoPendencia" type="tns:tipoIdentificacaoPendencia"
/> 

</xs:sequence> 

 
 

As pendências foram separadas em tipos para que possam ser tratadas da melhor forma no cliente. 
 

1. ERRO_DE_NEGOCIO: São erros relacionados a regra de negócio. Exemplo: O número do 
processo não está de acordo com a resolução N°65/2008 do CNJ (NNNNNNN-
DD.AAAA.J.TR.OOOO) 
 

2. ERRO_DE_VALIDACAO: São erros relacionados a validação do tamanho de caracteres dos 
campos. Exemplo: O campo bairro, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 45 caracteres. 
 

3. ERRO_DE_SEGURANCA: Erros relacionados a acesso e segurança do sistema. Exemplo: 
Chave de acesso inválida. Favor entrar em contato com o CNJ/BNMP. 
 

4. ERRO_DESCONHECIDOS: São erros inesperados. Ocorrem por queda no banco de dados. 
Erros em persistência. Erros não tratados não geram recibo nem comprovante. 

 
5. INFORMACAO: São avisos e informações ao cliente do web servisse. Ex.: “Mandado recebido 

com sucesso”. 
 



 

 

10.3 Descrição da identificacaoPendencia 
 

Código da 
pendência 

Descrição da pendência Tipo de Pendência 

EN01 Mandado recebido com sucesso. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN02 Processo nulo. O processo deve ser informado.  ERRO_DE_NEGOCIO 

EN03 
Mandado nulo. O mandado deve ser informado. Lista de mandados 
vazia.  

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN04 Órgão não encontrado.  ERRO_DE_NEGOCIO 

EN05 
O número do processo não está de acordo com a resolução 
N°65/2008 do CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO)  

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN06 O número do processo deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN07 O código Não foi encontrado em nossas base de dados.  ERRO_DE_NEGOCIO 

EN08 Assunto não informado.  ERRO_DE_NEGOCIO 

EN09 Classe não informada.  ERRO_DE_NEGOCIO 

EN10 A situação do mandado deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN11 

As situações permitidas no envio do mandado são somente 
"Aguardando Cumprimento" ou "Cumprido". Caso deseje revogar 
um mandado o método "enviarSituacaoMandado" deve ser usado 
para esta finalidade. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN12 A data do mandado deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN13 A data de validade deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN14 
A data de validade não pode ser menor que a data de expedição do 
mandado. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN15 O dia da data do delito deve ser entre 1 e 31. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN16 O mês da data do delito deve ser entre 1 e 12. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN17 
O ano da data do delito deve ter 04 digitos e não pode ser maior 
que o ano atual. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN18 A data do deito é maior que a data atual. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN19 Numero do mandado não informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN20 

número do mandado não está de acordo com a estrutura 
NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO.MMMM definida na resolução 
N°137/2011 do CNJ. O número sequencial do mandado deve ser 
gerado de acordo com a numeração do processo (NNNNNNN-
DD.AAAA.J.TR.OOOO). 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN21 A sintese da decisão deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN22 O tipo de prisão deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN23 O prazo deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN24 A pena imposta deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN25 O regime de cumprimento de pena deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN26 O tipo de procedimento deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN27 
O numero do procedimento [tipo de procedimento] deve ser 
informado. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN28 Informe pelo menos um procedimento de origem. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN29 O grau de jurisdição do órgão julgador deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN30 O nome do órgão julgador deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN31 UF inválida. ERRO_DE_NEGOCIO 



 

 

EN32 
O Municipio [descrição do município] não foi encontrado em nossas 
bases de dados. [Sugestões de município serão informada]. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN33 O Municipio do órgão julgador deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN34 A UF do órgão julgador deve ser informada. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN35 Informe pelo menos um dado da pessoa. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN36 O tipo aspecto fisico deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN37 O endereço deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN38 

O mandado informado já existe na base de dados do CNJ. Para 
recadastrá-lo, o mandado existente em nossa base deverá ser 
revogado. Para isso deverá ser utilizado o metodo 
"enviarSituacaoMandado". 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN39 A fotografia informada não é uma imagem. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN40 O conteúdo da fotografia e nulo. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN41 O valor do atributo [descrição do dado da parte]deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN42 O tipo de documento deve ser informado. ERRO_DE_NEGOCIO 

EN43 
A indentificação do documento [descrição do documento da parte] 
deve ser informada. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN44 
O Mandado [número do mandado] está com a situação: 
CUMPRIDO. Não é possível mudar a para AGUARDANDO 
CUMPRIMENTO ou CUMPRIDO. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN45 
O Mandado [número do mandado] está com a situação: 
AGUARDANDO CUMPRIMENTO. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN46 
O Mandado [número do mandado] já foi revogado na data [data da 
revogação]. Não é possível mudar a situação do mandado. 

ERRO_DE_NEGOCIO 

EN47 Mandado não encontrado na base de dados do CNJ ERRO_DE_NEGOCIO 

  
 

EV01 
A descrição assunto delito alvará deve ter no máximo 300 
caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV02 A descrição assunto delito alvará não pode ser um número. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV03 O Magistrado deve ser informado. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV04 O nome do Magistrado deve ter no máximo 100 caracteres. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV05 O numero do mandado anterior deve ter no máximo 45 caracteres. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV06 O valor da fiança não pode ser maior que 10 caracteres. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV07 O prazo deve ter no máximo 5 caracteres. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV08 O Nome tipo procedimento não pode conter mais de 100 caracteres. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV09 A UF deve conter no máximo dois caracteres. ERRO_DE_VALIDACAO 

EV10 
O campo bairro, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 45 
caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV12 
O campo cidade, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 45 
caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV13 
O campo pais, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 45 
caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV14 
O campo logradouro, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 300 
caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV15 
O campo número logradouro, do enderecoPessoa, pode ter no 
máximo 10 caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV16 
O campo CEP, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 8 
caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 



 

 

EV17 
O campo complemento, do enderecoPessoa, pode ter no máximo 
300 caracteres. 

ERRO_DE_VALIDACAO 

EV18 O tamanho da fotografia não pode ser superior a 100k. ERRO_DE_VALIDACAO 

  
 

ES01 
Chave de acesso inválida. Favor entrar em contato com o 
CNJ/BNMP 

ERRO_DE_SEGURANCA 

  
 

ED01 
Erro desconhecido. Pedimos desculpa pelos transtornos. Favor 
entrar em contato com o CNJ/BNMP 

ERRO_DESCONHECIDO 

 

IN01 Mandado recebido com sucesso INFORMAÇÃO 

N02 Nenhum mandado encontrado INFORMAÇÃO 

IN03 
Sua consulta retornou muitos mandados e somente os 30 primeiros 
serão exibidos. Por favor, refine sua pesquisa. 

INFORMAÇÃO 

IN04 Critérios insuficientes para realizar a pesquisa. INFORMAÇÃO 

 

 

11. Considerações Finais 

 
O CNJ não se responsabiliza pela veracidade das informações contidas nos mandados de prisão 
armazenados em sua base de dados, sendo somente um repositório dessas informações. Em caso 
de dúvidas referentes a um mandado, procurar o órgão expedidor. 
 
É recomendada a leitura da resolução e do presente documento. Em caso de duvidas, entrar em 

contato através do email sistemasnacionais@cnj.jus.br 
 
A resolução está disponível no portal do CNJ no seguinte endereço. http://www.cnj.jus.br/atos- 

administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/15089-resolucao-n-137-de-13- de-julho-de-2011 
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