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Documentação referente ao Web Service 

 
O WebService deverá ser utilizado da seguinte forma: 
 
Cada método deve-se obrigatoriamente informar usuário e senha. Cada método possui 

parâmetros para que a busca seja realizada, pelo menos (um) deve ser informado.  
 

WebService do sistema 

 

WSDL: http://wwwh.cnj.jus.br/cnaclnovo/CnaclWsImplService?wsdl Protocolo: SOAP 

consultarAdolescente (String usuario, String senha,  String nome, 
String nomeMae, String dataNascimento, String sexo)  

ARGUMENTO(S) 
- String usuario 
- String senha 
- String nome 
- String nomeMae 
- String dataNascimento 
- String sexo 
RETORNO 
List<AdolescenteEntity> 

 

 
 
consultarGuia (String usuario, String senha, String  
idAdolescente) 

ARGUMENTO(S) 
- String usuario 
- String senha 
- String idAdolescente 
RETORNO 
List<GuiaEntity> 
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Descrição de métodos disponíveis 

 
consultarAdolescente (String usuario, String senha, String nome, String nomeMae, String 

dataNascimento, String sexo) 

 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo AdolescenteEntity de acordo com os parâmetros 

passados. Pelo menos um atributo de pesquisa deve ser informado para a busca ser realizada. 

 

consultarGuia (String usuario, String senha, String idAdolescente) 

 

Método que retorna uma lista de objetos do tipo GuiaEntity de um determinado adolescente de 

acordo com os parâmetros passados. O atributo idAdolescente é obrigatório para realizar a pesquisa 

 

Descrição dos Objetos: 

 

Objeto: AdolescenteEntity 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

cidadeNaturalidade Cidade da naturalidade do adolescente  String  

datNascimento Data de nascimento do adolescente Date  

id Código único que identifica o adolescente Integer  

nomAdolescente Nome do adolescente Integer  

nomApelidoAdolescente Apelido do adolescente String  

nomeMae Nome da mãe do adolescente String  

nomePai Nome do pai do adolescente String  

sexo Sexo do adolescente String “M” ou “F” 

siglaUFNaturalidade Estado da naturalidade do adolescente String  
 

 

Objeto: GuiaEntity 

Atributos Descrição Tipo de dado Formato 

atos Atos infracionais cometidos pelo adolescente Array  

datDecisao Data da decisão  Date  

dscOrgaoCadastro Vara que realizou o cadastro da guia String  

dscOrgaoTramite Vara onde a guia está tramitando no momento String  
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dscOrigemGuia Origem da guia String  

dscTipoGuia Tipo de guia String  

dscTipoSituacao Situação da guia String  

id Código único que identifica a guia String  

medidas Medidas aplicas para o adolescente Array  

numProcessoOrgaoOrigem Número do processo que originou a decisão String  

numeroGuia Número da guia  String  

processos Número do processo na vara onde tramita a guia Array  

 
  

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 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 


