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1. Introdução
Este documento visa descrever as características técnicas do webservice implementado para
receber as informações necessárias para a realização do cadastro dos Membros do Ministério Público.
Ele descreve como essas informações deverão ser estruturadas para envio por meio de webservice.

2. Definições e Premissas
São definições e premissas do projeto:
1. Os links para acessar o Sistema de Cadastro de Membros são:
https://scmmp.cnmp.mp.br/scmmp/ (Produção)
https://scmmp-homologacao.cnmp.mp.br/scmmp/ (Homologação)
2. O WSDL de Membros pode ser obtido em: services/MembroWS?wsdl
3. O WSDL de Unidades pode ser obtido em: services/UnidadeWS?wsdl
4. O WSDL de Processos Judiciais pode ser obtido em: services/ProcessoJudicialWS?wsdl
5. O
WSDL
de
Procedimentos
Disciplinares
services/ProcedimentoAdministrativoWS?wsdl

pode

ser

obtido

em:

6. O campo CPF deve ser informado com o tamanho fixo previsto e sem formatação.
7. Se o campo “Data de posse” (atributo: posse) tiver sido preenchido com data anterior a
06/10/1988, obrigatoriamente deverá ser informado se o Membro exerce ou não a advocacia
(atributo: exerceAdvocacia).
8. Se a situação do Membro tiver sido preenchida como “INATIVO”, tanto o motivo como a
data de inativação também deverão ser preenchidos.
9. A falta ou invalidez de dados pode ser impeditiva, nos casos em que a informação seja
estritamente necessária, sem isso as operações de inclusão/atualização como um todo não
serão concluídas. Tais situações são descritas como <impedimentos> no processamento.
10. A falta ou invalidez de dados pode não ser impeditiva em alguns casos. Tais situações são
reconhecidas durante o processamento e são apontadas como <informativos> na mensagem
de retorno.
11. Os dados mínimos necessários em cada elementos são referidos com o caractere “*”
(asterisco).
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3. Os Webservices
Os serviços do SCMMP estão organizados em 4 (quatro) conjuntos distintos de métodos,
disponibilizados em um endereço de conexão específico (EndPoint).

1. Cadastro de Membros
1. salvarMembros: método que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada
elemento <membro> enviado uma mensagem de retorno (VOMembrosWS, descrito na seção
8) será gerada, informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os
seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• membro: elemento que contém as informações que serão gravadas na base de dados do
sistema. O tipo de dado membro está descrito nas próximas seções desse manual;
2. obtemEstados: método que retorna todas as Unidades Federativas. Deve ser chamado
passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
3. obtemMunicipiosPorEstado: método que retorna os municípios de uma determinada
Unidade Federativa. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• idEstado: obtido através do resultado da chamada ao método obtemEstados. Identifica a
unidade da federação cujos municípios serão informados;
4. obtemAreasCurso: método que retorna áreas de cursos. Deve ser chamado passando os
seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
5. obtemTiposPosGraduacao: método que retorna os tipos de Pós-graduação/aperfeiçoamento.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
6. obtemTiposTrabalhosPublicados: método que retorna os tipos de trabalhos publicados.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
7. obtemCargos: método que retorna os cargos existentes no ramo. Deve ser chamado passando
os seguintes parâmetros:
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• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
8. obtemDisciplinas: método que retorna as disciplinas possíveis para serem ministradas pelos
membros. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
9. obtemMotivosInativacao: método que retorna os motivos possíveis de inativação de
membros. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
10. obtemRamos: método que retorna os ramos do MPU. Deve ser chamado passando os
seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
11. obtemUnidadeOrganicas: método que retorna as unidades orgânicas do MPU. Deve ser
chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
2. Cadastro de Unidades
1. salvarUnidades: método que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada
elemento <unidade> enviado uma mensagem de retorno (VOUnidadeWS, decrito na seção 8),
informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes
parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• unidades: array de elementos <unidade> que deverão ser incluídos/alterados na base de
dados do sistema. O tipo de dado unidade está descrito na seção 5 desse manual.
2. excluirUnidades: método que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para cada
elemento <unidade> contendo, no mínimo, os elementos <tipoUnidade>, <nome>, <sigla> e
<ramo>, enviado ao serviço, uma mensagem de retorno (VOUnidadeWS, descrito na seção
8), informando se os dados foram excluídos ou não. Só é permitido excluir unidades filhas.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
•
•
•

senha: senha do usuário;
tipo: tipo de unidade que será utilizada para a exclusão. Ela será descrita nas próximas
seçção 5.1 desse manual.
nome: nome da unidade a ser utilizada para a exclusão.
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•

sigla: sigla da unidade a ser utilizada para a exclusão.

3. obtemEstados: idem ao subitem 3.1.2
4. obtemMunicipiosPorEstado: idem ao subitem 3.1.3
5. obtemEntrancias: serviço utilizado para consultar as entrâncias cadastradas por cada ramo.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
6. obtemAreasDeAtuacao: serviço utilizado para consultar as áreas de atuação cadastradas por
cada ramo. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
7. obtemMateriasDeAtuacao: serviço utilizado para consultar as matérias de atuação
cadastradas por cada área obtida no método descrito no subitem 3.2.6. Deve ser chamado
passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• areaAtuacao: área de atuação que deseja obter as matérias. Deve utilizar o método
obtemAreasDeAtuacao;
8. obtemUnidades: serviço utilizado para consultar todas as unidades cadastradas por cada ramo.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
9. obtemUnidadesPai: serviço utilizado para consultar apenas as unidades pai cadastradas por
cada ramo. Esse serviço é importante para definir a hierarquia das unidades. Deve ser
chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
10. obtemUnidadesFilha: serviço utilizado para consultar apenas as unidades filha cadastradas
por cada unidade informada. Esse serviço é importante para definir a hierarquia das unidades.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• unidadePai: <unidade> cujas unidades filhas serão listadas em resposta. Para conhecer
as unidades Pai deve-se utilizar o método obtemUnidadesPai;
11. obtemRamos: idem ao subitem 3.1.10
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3. Processos Judiciais
1. salvarProcessosJudiciais: serviço que sensibiliza a base central de dados no CNMP. Para
cada
elemento
<processoJudicial>
enviado
uma
mensagem
de
retorno
(VOProcessoJudicialWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram salvos ou não.
Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• processos: array de processos judiciais que deverão ser incluídos/alterados na base de
dados do sistema. O tipo de dado processo judicial está descrito na seção 6 desse manual
2. excluirProcessosJudiciais: serviço utilizado para excluir processos judiciais a partir dos
seguintes campos: número CNJ, número Local, órgão julgador, tipo de processo e ramo. Para
cada tentativa de exclusão o sistema encaminhará uma mensagem de retorno
(VOProcessoJudicialWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram excluídos ou
não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• processos: array de processos judiciais que serão utilizados para a exclusão. Descritos na
seção 6.1 desse manual.
3. obtemRamos: idem ao subitem 3.1.10
4. obtemCargos: idem ao subitem 3.1.7
5. obtemMembros: serviço utilizado para consultar os ramos pelos seguintes campos: ramo,
matricula, nome e cargo do membro. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
•
•
•

matricula: matricula do membro que deseja pesquisar de forma individual.
nome: nome do membro, sendo que a pesquisa é de forma contida
cargo: cargo no qual os membros estejam vinculados. Deve utilizar o método
obtemCargoRamo;

4. Procedimentos Disciplinares
1. salvarProcedimentosAdministrativos: serviço utilizado para incrementar/alterar a base de
processos judiciais de cada ramo do MPU. Para cada elemento enviado o sistema encaminhará
uma mensagem de retorno (VOProcedimentoAdministrativoWS, descrito na seção 8),
informando se os dados foram salvos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes
parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• processos: array de processos judiciais que deverão ser incluídos/alterados na base de
dados do sistema. O tipo de dado processo judicial está descrito na seção 6 desse manual;
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2. excluirProcedimentosAdministrativos: serviço utilizado para excluir processos judiciais a
partir dos seguintes campos: número CNJ, número Local, órgão julgador, tipo de processo e
ramo. Para cada tentativa de exclusão o sistema encaminhará uma mensagem de retorno
(VOProcedimentoAdministrativoWS, descrito na seção 8), informando se os dados foram
excluídos ou não. Deve ser chamado passando os seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
• procedimentosAdministrativos: array de procedimentos disciplinares que serão
utilizados para a exclusão. Descrita na seção 6 desse manual.
3. obterProcedimentosAdministrativos: serviço utilizado para consultar todos os
procedimentos administrativos registrados pelo ramo. Deve ser chamado passando os
seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
4. obtemRamos: idem ao subitem 3.1.10
5. obtemCargos: idem ao subitem 3.1.7
6. obtemMembros: idem ao subitem 3.3.5
7. obtemProcedimentosPai: serviço utilizado para consultar procedimentos os ramos pelos
seguintes campos: ramo, matricula, nome e cargo do membro. Deve ser chamado passando os
seguintes parâmetros:

• usuario: nome de usuário habilitado a utilizar o webservice;
• senha: senha do usuário;
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4. Estrutura dos dados do cadastro de Membros
Diversos tipos de dados complexos são usados no webservice para salvar os dados do Membro
(todos eles estão descritos no WSDL, assim como a composição das mensagens). São eles:
•

membro: possui todas as informações necessárias para o cadastramento de um Membro;

•

pessoafisica: encapsula as informações de pessoa física e mantém um relacionamento de 1: 1
com o elemento membro.

•

municipio: encapsula os dados de município. O relacionamento é N:1 com o elemento
membro.

•

estado: encapsula os dados de Unidades Federativas.

•

graduacao: encapsula os dados de cursos de graduação.

•

areaCurso: encapsula os dados de áreas de cursos.

•

posGraduacao: representa as informações relativas aos cursos de pós-graduação cadastrados
para um membro.

•

tipoPosGraduacao: representa as informações relativas aos tipos de pós-graduação
cadastrados no sistema.

•

inativacao: representa as informações relativas à situação de inativação do Membro.

•

motivoInativacao: representa as informações relativas ao motivo da inativação dos Membros.

•

trabalhoPublicado: representa as informações relativas aos trabalhos publicados cadastrados
para um membro.

•

tipoTrabalhoPublicado: representa as informações relativas aos tipos de trabalho publicado
pelos Membros cadastrados no sistema.

•

residenciaForaLocalidade: representa as informações relativas à residência do Membro
quando este reside em localidade diversa da localidade da principal designação.

•

progressaoCarreira: representa as informações relativas às progressões na carreira do
Membro.

•

cargo: representa as informações relativas aos cargos dos membros conforme cada ramo.

•

exercicioMagisterio: representa as informações relativas ao exercício do magistério pelo
Membro.

•

elogio: representa as informações de elogios / condecoração recebidas pelos Membros.

•

disciplina: representa as informações relativas às disciplinas ministradas pelos membros que
exercem o magistério.

•

ramo: representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos
Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voMembro

•

unidadeOrganica: representa as informações relativas às unidades orgânicas de um
determinado ramo do Ministério Público da União ou de um determinado Ministério Público
Estadual.

Todos os dados listados estão descritos abaixo, assim como sua forma de preenchimento:
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1. Elemento: membro
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

pessoaFisica*1

pessoaFisica

O elemento <pessoafisica> será detalhado na
seção 4.2.

matricula*

String(20)

Matrícula do Membro na instituição

foto

Binário

Foto do Membro. Os tipos de arquivos
permitidos são: JPG, GIF e PNG.

divulgacaoAutorizada Boolean

Valores possíveis:
TRUE para autorizar a divulgação do endereço
eletrônico institucional a outros Membros do
Ministério Público.
FALSE para não autorizar tal divulgação.

graduacoes[]

graduacao

Array de graduações do Membro. O elemento
graduação está detalhado na seção 4.5.

inativacao

inativacao

Informações relativas à inativação do Membro.
Esta informação somente deverá ser preenchida
se o atributo “situacao” tiver sido preenchido
com “INATIVO”. O elemento inativacao está
detalhado na seção 4.9.

posGraduacoes[]

posGraduacao

Array de Pós-graduações do Membro. O
elemento posGraduação está detalhado na seção
4.7.

trabalhosPublicados[] trabalhoPublicado

Array de trabalhos publicados do Membro. O
elemento trabalhoPublicado está detalhado na
seção 4.11.

nomeacao

Date

Data de nomeação do Membro

posse

Date

Data da posse do Membro

exercicio

Date

Data de entrada em exercício do Membro

ultimaPromocao

Date

Data da última promoção do Membro

advocaciaExercida

Boolean

Esta informação somente deverá ser preenchida
se o atributo posse tiver sido preenchido com
data anterior a 06/10/1988. Valores possíveis:
TRUE para informar que o Membro exerce
advocacia.
FALSE para informar que ele não exerce
advocacia.

situacao

String(7)

Valores possíveis: “ATIVO” e “INATIVO”

estrangeiro

Boolean

Indicador se o membro é estrangeiro ou não.

1

Campo Obrigatório
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1. Elemento: membro
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

resideLocalidade

String(3)

Serve para informar se o Membro reside na
localidade da principal designação. Valores
possíveis: “SIM” e “NAO”.

residencia

residenciaForaLocalidade Somente nos casos em que o campo
“resideLocalidade” estiver marcado como
“NAO”. O elemento residenciaForaLocalidade
está detalhado na seção 4.13.

lotacaoAtual

unidadeOrganica

Unidade orgânica na qual o membro está
atualmente lotado.

progressoesCarreira[] progressaoCarreira

Array de progressões na carreira do Membro. O
elemento progressaoCarreira está detalhado na
seção 4.14.

magisterios[]

exercicioMagisterio

Array de exercicioMagisterio exercido pelo
Membro e somente quando o atributo
“exerceMagisterio” estiver setado com o valor
TRUE. O elemento exercicioMagisterio está
detalhado na seção 4.16.

elogio[]

elogio

Array de elogios recebidos pelo Membro. O
elemento elogio será detalhado na seção 4.17.

2. Elemento: pessoafisica
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

nome*2

String(200)

Nome completo

cpf*

String(11)

CPF da pessoa

nomeMae*

String(100)

Nome da mãe da pessoa

dataNascimento*

Date

Data de nascimento da pessoa

ric

String(12)

Registro de Identificação Civil

sexo*

String(3)

Valores possíveis:
“MAS” para Masculino ou “FEM” para Feminino.

estadoCivil*

EstadoCivil

Ver item 10.1

exerceMagisterio

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que a pessoa exerce magistério.
FALSE para informar que ele não exerce magistério.

2
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2. Elemento: pessoafisica
ATRIBUTO
emailInstitucional*3

TIPO
String(100)

DESCRIÇÃO
E-mail institucional do Membro

cidadeEstrangeiro**4 String(150)

Campo aberto para informar a cidade de nascimento
do membro quando for estrangeiro.

municipio***5

municipio

Município de nascimento do Membro, desde que não
seja estrangeiro. O elemento <município> está
detalhado na seção 4.3.

email

String(100)

E-mail pessoal

3. Elemento: município
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

capital*

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o Município é capital do
estado. FALSE para informar que o município não é
capital do estado.

estado*

Estado

Unidade Federativa a que pertence o município. O
elemento <estado> está detalhado na seção 4.4.

id*

String(6)

Identificador único da tabela de município.

nome*

String(50)

Nome do município

4. Elemento: estado
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*

String(2)

Identificador único da tabela de estado.

nome*

String(35)

Nome da Unidade Federativa

sigla*

String(2)

Sigla da Unidade Federativa

Campo Obrigatório
Atributo obrigatório quando o elemento <estrangeiro> em <<membro> for verdadeiro
5
Atributo obrigatório quando o elemento <estrangeiro> em <membro> for falso
3
4
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5. Elemento: graduacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

nomeCurso*6

String(80)

Descrição do nome do curso de graduação

instituicao*

String(200)

Nome da instituição de ensino.

areaCurso*

areaCurso

O elemento areaCurso está detalhado na seção 4.7.

anoConclusao*

Short(4)

Ano de conclusão do curso de graduação. O ano
informado deve possuir 4 dígitos, ser maior do que
1900 e ser menor ou igual ao ano corrente.

6. Elemento: areacurso
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*

Long(12)

Identificador único do elemento areaCurso.

nome*

String(100)

Descrição da área referente ao curso

7. Elemento: posgraduacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

nomeCurso*

String(60)

Descrição do nome da Pós-graduação

tipo*

tipoposgraduacao

Tipo da Pós-graduação / aperfeiçoamento. O elemento
tipoPosGraduacao está detalhado na seção 4.8.

instituicao*

String(200)

Nome da instituição de ensino.

areaCurso*

areaCurso

O elemento areaCurso está detalhado na seção 4.6.

anoConclusao*

Short(4)

Ano de conclusão do curso de pós-graduação/
aperfeiçoamento. O ano informado deve possuir 4
dígitos, ser maior do que 1900 e ser menor ou igual ao
ano corrente.

8. Elemento: tipoposgraduacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*7

Short(2)

Identificador único do elemento tipoPosGraduacao

nome*

String(20)

Nome do tipo da Pós-graduação

6
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9. Elemento: inativacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

motivoInativacao*

motivoInativacao

O elemento motivoInativacao está detalhado na seção
4.10..

dataInicio*

Date

Data de início da inativação do Membro.

dataFim

Date

Data em que cessou a inativação do Membro.

motivoFim

String(200)

Motivo pelo qual cessou a inativação do Membro.

10. Elemento: motivoinativacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*

Short(2)

Identificador único do elemento motivoInativacao

nome*

String(20)

Nome do motivo da inativação

11. Elemento: trabalhopublicado
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

titulo*

String(250)

Título do trabalho publicado.

anoPublicacao

Short(4)

Ano de publicação do trabalho. O ano
informado deve possuir 4 dígitos, ser maior do
que 1900 e ser menor ou igual ao ano corrente.

area*

String(100)

Nome da área correspondente ao trabalho
publicado.

String(200)

Nome da instituição de ensino.

nomeInstituicao*

tipoTrabalhoPublicado* tipoTrabalhoPublicado

Tipo de trabalho publicado. O elemento
tipoTrabalhoPublicado está detalhado na
seção 4.12.

meioPublicacao*

Opções válidas em enumeração, ver item 9.2

8

tipoMeioPublicacao

12. Elemento: tipotrabalhopublicado
ATRIBUTO
id*
8

TIPO
Short(2)

DESCRIÇÃO
Identificador único do elemento tipoTrabalhoPublicado
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12. Elemento: tipotrabalhopublicado
ATRIBUTO
nome*

TIPO
String(20)

DESCRIÇÃO
Nome do tipo de trabalho publicado

13. Elemento: residenciaforalocalidade
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

municipio*

municipio

O elemento municipio está detalhado na seção 4.3.

atoAutorizacao*

String(500)

Descrição do ato de autorização

14. Elemento: progressaocarreira
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

cargo

cargo

Cargo ocupado pelo Membro. O elemento cargo está
detalhado na seção 4.15.

dataInicio

Date

Data de início da progressão na carreira do Membro.

dataFim

Date

Data final da progressão na carreira do Membro.

15. Elemento: cargo
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*9

Int(6)

Identificador único do elemento cargo

nome*

String(80)

Nome do cargo

sigla*

String(20)

Sigla do cargo

16. Elemento: exerciciomagisterio
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

nomeInstituicao

String(200)

Nome da instituição de ensino que o membro exerce o
magistério.

tipoCargo

cargoMagisterio

Opções válidas em enumeração, ver item 9.3

cargaHoraria

Int(10)

Carga horária ministrada pelo membro.

dataInicio

Date

Data de início do exercício do magistério.

9
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16. Elemento: exerciciomagisterio
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

dataFim

Date

Data de fim do exercício do magistério.

municipio

municipio

Município onde o magistrado exerce magistério. O
elemento municipio está detalhado na seção 4.3

turnoMatutino

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o Membro exerce magistério
no turno matutino.
FALSE para informar que o membro não exerce
magistério no turno matutino.

turnoVespertino

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o Membro exerce magistério
no turno vespertino.
FALSE para informar que o membro não exerce
magistério no turno vespertino.

turnoNoturno

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o Membro exerce magistério
no turno noturno.
FALSE para informar que o membro não exerce
magistério no turno noturno.

listaDisciplinasMinist disciplina
radas[]

Array de disciplinas ministrada pelo Membro. O
elemento disciplina está detalhado na seção 4.18.

17. Elemento: elogio
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

descricao

String(4000)

Descrição do elogio / condecoração.

dataElogio

Date

Data em que o Membro recebeu o elogio.

nomeAutor

String(200)

Nome do autor do elogio.

18. Elemento: disciplina
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*10

Long(12)

Identificador único do elemento disciplina

nome*

String(100)

Nome da disciplina ministrada pelo membro

10
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19. Elemento: unidadeorganica
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*

Long(12)

Identificador único do elemento unidadeOrganica.

nome

String(500)

Nome da Unidade Orgânica onde o Membro trabalha.

sigla

String(100)

Sigla da Unidade Orgânica onde o Membro trabalha.

ramo

ramo

Ramo da unidade de trabalho do Membro. O elemento
ramo está detalhado na seção 4.20.

20. Elemento: ramo
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*11

Short(3)

Identificador único do elemento ramo.

nome

String(60)

Nome do ramo do MPU ou qualquer um dos MP's.

sigla

String(5)

Sigla do ramo do MPU ou de qualquer um dos MP's.

11
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5. Estrutura dos dados de Unidades
Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados
de Unidades (todos eles estão no wsdl, assim como os serviços). São eles:
•

unidadeOrganica: possui todas as informações necessárias para o cadastramento de uma
Unidade;

•

tipo: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.4

•

entrancia: representa as entrâncias cadastras no sistema de acordo com o ramo. O elemento
que mantém um relacionamento de N: 1 com o elemento voUnidadeOrganica.

•

municipio: representa as informações de um município de determinada Unidade Federativa.
O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica.

•

ramo: representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos
Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica

•

materiaDeAtuacao: representa as matérias de atuação a partir da área de atuação informada.
O elemento que mantém um relacionamento X:N com o elemento voUnidadeOrganica.

•

municipiosAtuacao: representa as informações de vários municípios de determinada
Unidade Federativa. O relacionacionamento é N:N com o elemento voUnidadeOrganica.

•

estadosAtuacao: representa as informações de várias Unidades Federativas. O
relacionamento é N:N com o elemento voUnidadeOrganica.

1. Elemento: unidadeorganica
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

pai

UnidadeOrganica Auto-relacionamento
orgânica.

com

a

própria

tipo

tipounidadeorgan Opções válidas em enumeração, ver item 9.4
ica

entrancia

Entrancia

unidade

Entrância no qual a unidade deve ser lotada. O
elemento entrancia está detalhado na seção 5.4.
Obrigatório
para
os
tipos:
OUTROS
e
PROMOTORIA_DE_JUSTICA

nome*12

String(200)

Nome da unidade

sigla*

String(20)

Sigla da unidade

ativa

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que a Unidade Orgânica está
ativa
FALSE para informar que a Unidade Orgânica está
inativa

endereco

String(200)

Endereço da unidade orgânica

complemento

String(200)

Complemento do endereço da unidade orgânica

12
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1. Elemento: unidadeorganica
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

bairro

String(100)

Bairro do endereço da unidade orgânica

cep

String(8)

CEP deve conter apenas dígitos e deve ser válido

municipio*

municipio

O elemento municipio está detalhado na seção 4.3

ramo*

ramo

Ramo da unidade orgânica. O elemento ramo está
detalhado na seção 4.20

site

String(100)

Website da unidade orgânica

email

String(100)

Endereço eletrônico válido da unidade orgânica

telefone1*

String(14)

Telefone principal da unidade orgânica que deve
conter o DDD

telefone2

String(14)

Telefone secundário da unidade orgânica que deve
conter o DDD

fax

String(14)

Fax da unidade orgânica que deve conter o DDD

13

dataInspecaoCorreicao Date

Data da última inspeção/Correição da unidade
orgânica. Disponível para os tipos: ASSESSORIA,
CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO,
CENTRO_DE_ESTUDO_E_APERFEICOAMENTO_FUNCIONAL,
CENTRO_DE_APOIO,
CHEFIA_DE_GABINETE,
COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA,
CONSELHO_SUPERIOR,
COORDENADORIA,
DIRETORIA_GERAL,
ESCOLA_SUPERIOR,
GRUPO_DE_ATUACAO,
GRUPO_DE_TRABALHO,
NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO,
OFICIO,
OUTROS,
OUVIDORIA,
PROCURADORIA_CHEFE,
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR,
PROCURADORIA_DA_REPUBLICA_NO_ESTADO,
PROCURADORIA_DE_JUSTICA,
PROCURADORIA_GERAL,
PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO,
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO,
PROMOTORIA_CHEFE,
PROMOTORIA_DE_JUSTICA,
SECRETARIA_GERAL_DO_COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE
_JUSTICA,
SECRETARIA_GERAL_DO_CONSELHO_SUPERIOR,
SECRETARIA_GERAL,
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE,
VICE_PROCURADORIA_GERAL

13
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1. Elemento: unidadeorganica
ATRIBUTO
inicioManha

TIPO
String(5)

DESCRIÇÃO
Início do horário de funcionamento da manhã no
formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos).
Disponível para os tipos:
ASSESSORIA,
CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO,
CENTRO_DE_ESTUDO_E_APERFEICOAMENTO_FUNCIONAL,
CENTRO_DE_APOIO,
CHEFIA_DE_GABINETE,
COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA,
CONSELHO_SUPERIOR,
COORDENADORIA,
CORREGEDORIA_GERAL_SUPLENTE,
CORREGEDORIA_GERAL,
DIRETORIA_GERAL,
ESCOLA_SUPERIOR,
GRUPO_DE_ATUACAO,
GRUPO_DE_TRABALHO,
MEMBRO_AUXILIAR_DA_CORREGEDORIA,
NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO,
OFICIO,
OUTROS,
OUVIDORIA,
PROCURADORIA_CHEFE,
PROCURADORIA_REGIONAL_ELEITORAL,
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR,
PROCURADORIA_DA_REPUBLICA_NO_ESTADO,
PROCURADORIA_DE_JUSTICA,
PROCURADORIA_FEDERAL_DO_DIREITO_DO_CIDADAO,
PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO,
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO,
PROMOTORIA_CHEFE,
PROMOTORIA_DE_JUSTICA,
SECRETARIA_GERAL_DO_COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE
_JUSTICA,
SECRETARIA_GERAL_DO_CONSELHO_SUPERIOR,
SECRETARIA_GERAL,
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPU,
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE

fimManha

String(5)

Fim do horário de funcionamento da manhã no
formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos). Possui
a mesma visibilidade dos tipos de inicioManha

inicioTarde

String(5)

Inicio do horário de funcionamento da tarde no
formato hh:mm (hh – horas, mm – minutos).Possui
a mesma visibilidade dos tipos de inicioManha

fimTarde

String(5)

Fim do horário de funcionamento da tarde no formato
hh:mm (hh – horas, mm – minutos). Possui a mesma
visibilidade dos tipos de inicioManha

ehRamo

Boolean

O valor padrão deve ser FALSE para indicar que é
unidade orgânica e não ramo.
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1. Elemento: unidadeorganica
ATRIBUTO
materiasAtuacao[]

TIPO
materiaAtuacao

DESCRIÇÃO
Array de matérias de atuação da unidade orgânica. O
elemento materiaAtuacao está detalhado na seção
5.2. Obrigatório para os tipos: ASSESSORIA,
CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO,
CENTRO_DE_APOIO,
COORDENADORIA,
GRUPO_DE_ATUACAO,
GRUPO_DE_TRABALHO,
NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO,
OFICIO,
OUTROS,
PROCURADORIA_DE_JUSTICA,
PROCURADORIA_FEDERAL_DO_DIREITO_DO_CIDADAO
(todas as matérias de todas as áreas do ramo
devem ser informadas), PROCURADORIA_GERAL
(todas as matérias de todas as áreas do ramo
devem
ser
informadas),
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO(
todas as matérias de todas as áreas do ramo
devem ser informadas), PROMOTORIA_DE_JUSTICA,
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPU (todas as matérias de
todas as áreas do ramo devem ser informadas),
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE,
VICE_PROCURADORIA_GERAL (todas as matérias de
todas as áreas do ramo devem ser informadas)

municipiosAtuacao[]

municipio

Array de municipios de atuação da unidade orgânica.
O elemento municipio está detalhado na seção 4.3.
Obrigatório
para
os
tipos:
PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO, OFICIO (deve ser a
mesma UF do municipio), COORDENADORIA (deve ser
a
mesma
UF
do
municipio),
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO
(deve
ser
a
mesma
UF
do
municipio),
PROMOTORIA_DE_JUSTICA (deve ser a mesma UF do
municipio), OUTROS, PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO,
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO
(deve
ser
a
mesma
UF
do
municipio),
PROMOTORIA_DE_JUSTICA (deve ser a mesma UF do
municipio)

estadosAtuacao[]

estado

Array de estados de atuação da unidade orgânica. O
elemento estado está detalhado na seção 4.4.
Obrigatório
para
os
tipos:
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_REPUBLICA,
PROCURADORIA_REGIONAL_ELEITORAL,
PROCURADORIA_REGIONAL_DO_TRABALHO,
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR

Versão 1.10 - Página: 19

Sistema de Cadastro de Membros do
Ministério Público
Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE

2. Materiaatuacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

Id*14

Long

Identificador único da tabela de materiaAtuacao.

nome*

String(100)

Nome da matéria de atuação

areaAtuacao*

areaAtuacao

Área de atuação da matéria, descrito na seção 5.3

3. Elemento: areaatuacao
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*

Long

Identificador único da tabela de areaAtuacao.

nome*

String(100)

Nome da área de atuação

ramo*

ramo

Ramo da área de atuação. O elemento ramo está
detalhado na seção 4.20

4. Elemento: entrância
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

id*

Integer

Identificador único da tabela de entrancia.

nome*

String(80)

Nome da entrância

numero*

Short

Número sequencial da entrância, que varia de 1 a 4.

ramo*

ramo

Ramo da entrância. O elemento ramo está detalhado na
seção 4.20.

14
15

15

Campo Obrigatório
Campo Obrigatório

Versão 1.10 - Página: 20

Sistema de Cadastro de Membros do
Ministério Público
Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE
6. Estrutura dos dados de Processos Judiciais
Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados
de Processos Judiciais (todos eles estão no wsdl, assim como os serviços). São eles:
•

processoJudicial: possui todas as informações necessárias para o cadastramento de um
Processo Judicial;

•

tipo: lista de valores predefinidos, disponível na seção 9.6

•

ramo: representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos
Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica

•

situacaoPreencimento: lista de valores predefinidos, disponível na seção 9.10

•

membrosProcesso: lista de elementos <membroProcessoJud> contendo a identificação de
todos os membros associados ao processo judicial em questão. O relacionamento é N:N com
o elemento voProcessoJudicial. O detalhamento está descrito na seção 6.2

•

faseRecursal: representa as fases recursais do processo em questão. O relacionamento é N:N
com o elemento voProcessoJudicial. O detalhamento está descrito na seção 6.3.

1. Elemento: processojudicial
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

ramo*16 **

ramo

Ramo da unidade orgânica. O elemento ramo está
detalhado na seção 4.20

numeroCNJ* **

String(20)

Número do CNJ sem a formatação.

numeroLocal* **

String(25)

Número local do processo do sistema, cujo
tamanho mínimo deve ser 3.

orgaoJulgador* **

String(200)

Descrição do órgão julgador

nomeAcao*

String(200)

Nome da ação

url

String(500)

O link se informado deve ser válido.

tipoProcessoJudicial*
**

tipoprocessual

Opções válidas em enumeração, ver item 9.6

resumo

String(4000)

Resumo do processo

observacao

String(4000)

Observação do processo

justificativaExclusao

String(4000)

Obrigatório apenas quando o processo judicial for
excluído, já que é uma exclusão lógica

ativo*17

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o processo judicial está
ativo, que deve ser na inclusão e alteração.
FALSE para informar que o processo judicial está
inativo apenas na exclusão

16
17
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1. Elemento: processojudicial
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

membrosProcessos[]*

membroProcessoJud

Array de membros associados ao processo, cujas
informações estão detalhadas na seção 6.2

faseRecursal[]

faseRecursal

Array de fases recursais associados ao processo,
cujas informações estão detalhadas na seção 6.3

situacaoPreenchimento String(30)

Opções válidas em enumeração, ver item 9.5
PCO - Se os membros forem informados;
PPR - Se os membros não forem informados
Regra: quando um processo for alterado e tiver algum membro associado e/ou fase recursal, todas
as informações destes dois conjuntos de dados devem ser enviados por completo.

2. Elemento: membroprocessojud
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

membro*

membro

Elemento membro, obtido no método “obtemMembros”

situacao*

situacao

Opções válidas em enumeração, ver item 9.7

dataSituacao*

Date

A data de vinculação do membro no processo que deve
ser menor ou igual a data atual de cadastro.

ativo

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o membro está vinculado ao
processo.
FALSE para informar que o membro não está vinculado
ao processo, sendo obrigatório informar a justificativa.

justificativaExclusao*

String(4000)

Justificativa quando o membro for excluído do processo
judicial. Obrigatório somente para exclusão.

sancoes[]

sancaoJudicial

Lista de Sanções do membro em cada processo, cujo
elemento está descrito na seção 6.4. Deve ser informado
apenas
quando
a
situação
for
TRANSITADO_EM_JULGADO_PROCEDENTE.

Regra: quando as informações de um membro forem alteradas, todos os outros membros associados
também a esse processo devem ser enviados, inclusive todas as sanções de cada um. Em outras
palavras, não há serviço de atualização individual.

3. Elemento: faserecursal
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

numeroLocal*

String(25)

Número local do processo do sistema, cujo tamanho
mínimo deve ser 3.

orgaoJulgador*

String(200)

Descrição do órgão julgador referente a fase recursal
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3. Elemento: faserecursal
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

nomeAcao*

String(200)

Nome da ação referente a fase recursal

url

String(500)

O link se informado deve ser válido.

ativo*18

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que a fase está ativa no
processo.
FALSE para informar que a fase foi excluída do
processo, sendo obrigatório informar a justificativa.

justificativaExclusao

String(4000)

Justificativa quando a fase for excluída do processo
judicial.
Regra: quando as informações de uma fase recursal forem alteradas, todos as outras fases associadas
também a esse processo devem ser enviadas. Em outras palavras, não há serviço de atualização
individual.

4. Elemento: sancaojudicial
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

resumo*

String(4000)

Resumo da sanção

dataImposicao*

Date

Data que foi registrada a sanção

cumprimento*19

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que houve cumprimento. E deve ser
obrigatório informar a data de registro
FALSE para informar não houve cumprimento

dataCumprimento

Date

Informar apenas quando houve cumprimento

extincaoPunibilidade*

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que houve extinção de punibilidade.
FALSE para informar que não houve extinção de
punibilidade.

reabilitacao

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que houve reabilitação. E deve ser
obrigatório informar a data de registro
FALSE para informar não houve reabilitação

dataReabilitacao

Date

Informar apenas quando houve reabilitação

18
19
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7. Estrutura dos dados de Procedimentos Administrativos
Existem vários tipos de dados complexos que são usados no webservice para salvar os dados de
Procedimentos Administrativos (todos eles estão no wsdl, assim como os serviços). São eles:
•

procedimentoAdministrativo: possui todas as informações necessárias para o cadastramento
de um Procedimento Administrativo;

•

tipo: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.8

•

ramo: representa as informações dos 4 ramos do Ministério Público da União além dos
Ministérios Públicos estaduais. O relacionamento é N:1 com o elemento voUnidadeOrganica

•

situacaoPreenchimento: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.5

•

membrosProcedimento: representa as informações de vários membros associado ao
procedimento administrativo em questão. O relacionamento é N:N com o elemento
voProcedimentoAdministrativo. O detalhamento está descrito na seção 7.2

•

orgaoJulgador: lista de valores predefinidos, descritos na seção 9.9

1. Elemento: procedimentoadministrativo
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

ramo*20 **

ramo

Ramo da unidade orgânica. O elemento ramo está
detalhado na seção 4.20.

numeroProcesso* **

String(25)

Número do processo, cujo tamanho mínimo deve
ser 3.

orgaoJulgador* **

orgaojulgador

Opções válidas em enumeração, ver item 9.9

tipoProcedimentoAdmi String(50)
nistrativo* **

Opções válidas em enumeração, ver item 9.8

dataInstauracao*

Date

Data
de
instauração
administrativo

resumo

String(4000)

Resumo do procedimento

observacao

String(4000)

Observação do procedimento

representantes

String(4000)

Representantes do procedimento

pai

procedimentoAdminis Auto-relacionamento,
referente
trativo
desdobramentos de um procedimento.

justificativaExclusao

String(4000)

20

do

procedimento

aos

Obrigatório apenas quando o procedimento
administrativo for excluído, já que é uma exclusão
lógica
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1. Elemento: procedimentoadministrativo
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

ativo*

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o procedimento
administrativo está ativo, que deve ser na inclusão
e alteração.
FALSE para informar que o procedimento
administrativo está inativo apenas na exclusão

membroProcedimento
Adm[]*

membroProcedimento Array de membros associados ao procedimento,
Adm
cujas informações estão detalhadas na seção 7.2

situacaoPreenchimento situacaopreenchiment Opções válidas em enumeração, ver item 9.5
o
PCO - Se os membros forem informados;
PPR - Se os membros não forem informados
Regra: quando um procedimento for alterado e tiver algum membro associado, todas as informações
deste conjunto de dados devem ser enviadas por completo.

2. Elemento: membroprocedimentoadm
ATRIBUTO
membro*

TIPO

DESCRIÇÃO

membro

Elemento membro
“obtemMembros”

situacao

situacao

Opções válidas em enumeração, ver item 9.7

dataSituacao*

Date

A data de vinculação do membro no
procedimento que deve ser menor ou igual a data
atual de cadastro.

ativo

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que o membro está
vinculado ao procedimento.
FALSE para informar que o membro não está
vinculado ao procedimento, sendo obrigatório
informar a justificativa.

justificativaExclusao

String(4000)

Justificativa quando o membro for excluído do
procedimento administrativo.

sancoes[]

sancaoAdministrativa

Lista de Sanções do membro em cada
procedimento, cujo elemento está descrito na
seção 7.3. Deve ser informado apenas quando a
situação
for

21

obtido

no

método

TRANSITADO_EM_JULGADO_PROCEDENTE.

Regra: quando as informações de um membro forem alteradas, todos os outros membros associados
também a esse processo devem ser enviados, inclusive todas as sanções de cada um. Em outras
21
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palavras, não há serviço de atualização individual.

3. Elemento: sancaoadministrativa
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

tipoSancao*22

tiposancao

Opções válidas em enumeração, ver item 9.10

dias

Integer

Quantidade de dias da sanção, sendo obrigatório se
o tipo for SUSPENSAO

dispositivoLegal*

String(100)

O dispositivo legal da sanção

dataImposicao

Date

A data da imposição da sanção.

cumprimento*

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que houve cumprimento da
sanção. E deve ser obrigatório informar a data de
registro
FALSE para informar não houve cumprimento

dataCumprimento

Date

Informar apenas quando houve cumprimento

reabilitacao*

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que houve reabilitação. E deve
ser obrigatório informar a data de registro
FALSE para informar não houve reabilitação

dataReabilitacao

Date

Informar apenas quando houve reabilitação

observacao

String(4000)

Observações sobre a sanção

extincaoPunibilidade

Boolean

Valores possíveis:
TRUE para informar que houve extinção de
punibilidade.
FALSE para informar que não houve extinção de
punibilidade.

22

Campo Obrigatório

Versão 1.10 - Página: 26

Sistema de Cadastro de Membros do
Ministério Público
Manual Técnico de Utilização do
WEBSERVICE
8. Estrutura dos dados das mensagens de retorno
1. Estrutura: VOMembroWS
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

impedimentos

List

Caso haja alguma situação que seja impeditiva para o
cadastro, o sistema listará tais impedimentos.

informativos

List

Caso alguma informação de algum elemento não seja enviada
ou seja inválida, e ao mesmo tempo não impede que os
demais dados sejam gravados.

erros

List

Lista de erros gerados pelo sistema no momento da
importação dos dados.

posicao

Int

Posição
do
array
onde
erro/impedimento/informativo.

situacao

String

Situação do processamento das informações, que pode
indicar se realizada com sucesso ou não

cpf

String

CPF do Membro.

nome

String

Nome do Membro.

foi

gerado

o

2. Estrutura: VOUnidadeWS
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

impedimentos

List

Idem item 8.1.

informativos

List

Idem item 8.1.

erros

List

Idem item 8.1.

posicao

Int

Idem item 8.1.

situacao

String

Idem item 8.1.

sigla

String

Sigla da Unidade

nome

String

Nome da Unidade.

3. Estrutura: VOProcessoJudicialWS
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

impedimentos

List

Idem item 8.1.

informativos

List

Idem item 8.1.

erros

List

Idem item 8.1.

posicao

Int

Idem item 8.1.
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3. Estrutura: VOProcessoJudicialWS
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

situacao

String

Idem item 8.1.

idProcessoJudicial

Long

Id do Processo Judicial que foi processado.

membrosProcesso

List

Lista dos membros vinculados ao processo judicial

numeroCNJ

String

Número do CNJ vinculado ao processo

numeroLocal

String(25)

Número local do processo do sistema, cujo tamanho mínimo
deve ser 3.

4. Estrutura: VOProcedimentoAdministrativoWS
ATRIBUTO

TIPO

DESCRIÇÃO

impedimentos

List

Idem item 8.1.

informativos

List

Idem item 8.1.

Erros

List

Idem item 8.1.

posicao

Integer

Idem item 8.1.

situacao

String

Idem item 8.1.

idProcedimentoAdministrativo

Long

Id do Procedimento Disciplinar que
foi processado.

membrosProcedimento

List

Lista dos membros vinculados ao
procedimento administrativo

Órgão

orgaoJulgador

Órgão que realiza o julgamento do
procedimento. Opções válidas em
enumeração, ver item 9.9

Tipo

procedimentoadministrativo Tipo de procedimento disciplinar.
Opções válidas em enumeração, ver
item 9.8
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9. Enumerações e Domínios
1. Estado civil
DADO

DESCRIÇÃO

SOL

Solteiro(a)

CAS

Casado(a)

DIV

Divorciado(a)

VIU

Viúvo(a)

UNI

União estável

SEP

Separado(a)

2. Meio publicação
DADO

DESCRIÇÃO

IMPRESSO

Mídia impressa com livros, revistas e jornais

INTERNET

Mídia disponível para acesso online como blogs, vlogs, ou sites

MAGNETICO

Mídia não acessível online como gravações em DVD e VHS

3. Tipo cargomagisterio
DADO

DESCRIÇÃO

COORDENADOR Função de coordenação relativa a curso ou departamento específico
DIRETOR

Função de direção vinculada à instituição de ensino

ORIENTADOR

Orientador em programas de pós graduação

PROFESSOR

Professor de disciplina específica

4. Tipo unidade orgânica
VALORES VÁLIDOS
ASSESSORIA
CAMARA_DE_COORDENACAO_E_REVISAO
CENTRO_DE_ESTUDO_E_APERFEICOAMENTO_FUNCIONAL
CENTRO_DE_APOIO
CHEFIA_DE_GABINETE
COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA
CONSELHO_SUPERIOR
COORDENADORIA
CORREGEDORIA_GERAL_SUPLENTE
CORREGEDORIA_GERAL
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VALORES VÁLIDOS
DIRETORIA_GERAL
ESCOLA_SUPERIOR
GRUPO_DE_ATUACAO
GRUPO_DE_TRABALHO
MEMBRO_AUXILIAR_DA_CORREGEDORIA
NUCLEO_DE_ACOMPANHAMENTO
OFICIO
OUTROS
OUVIDORIA
PROCURADORIA_CHEFE
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_REPUBLICA
PROCURADORIA_REGIONAL_ELEITORAL
PROCURADORIA_REGIONAL_DO_TRABALHO
PROCURADORIA_REGIONAL_DA_JUSTICA_MILITAR
PROCURADORIA_DA_REPUBLICA_NO_ESTADO
PROCURADORIA_DE_JUSTICA
PROCURADORIA_FEDERAL_DO_DIREITO_DO_CIDADAO
PROCURADORIA_GERAL
PROCURADORIA_NO_MUNICIPIO
PROCURADORIA_REGIONAL_DOS_DIREITOS_DO_CIDADAO
PROMOTORIA_CHEFE
PROMOTORIA_DE_JUSTICA
SECRETARIA_GERAL_DO_COLEGIO_DE_PROCURADORES_DE_JUSTICA
SECRETARIA_GERAL_DO_CONSELHO_SUPERIOR
SECRETARIA_GERAL
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPU
SUBPROCURADORIA_GERAL_MPE
VICE_PROCURADORIA_GERAL

5. Situação do preenchimento
DADO

DESCRIÇÃO

NPR

Não preenchido

PCO

Preenchimento Completo

PHO

Preenchimento Homologado
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DADO
PPR

DESCRIÇÃO
Preenchimento Parcial

6. Tipo processo Judicial
VALORES VÁLIDOS
CIVIL
CRIMINAL

7. Situação do procedimento/ processo judicial
VALORES VÁLIDOS
EM_TRAMITE
SOBRESTADO
JULGADO
PENDENTE_DE_RECURSO
TRANSITADO_EM_JULGADO_PROCEDENTE
TRANSITADO_EM_JULGADO_IMPROCEDENTE

8. Tipo procedimento administrativo
VALORES VÁLIDOS
APURACAO_SUMARIA
CONSULTA
EXPEDIENTE_ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE
INQUERITO_ADMINISTRATIVO
PEDIDO_DE_EXPLICACAO_E_ATENDIMENTO_DE_PARTES
PEDIDO_DE_PROVIDENCIAS
PEDIDO_DE_INFORMACAO
PROCEDIMENTO_ADMINISTRATIVO_DISCIPLINAR_ORDINARIO
PROCEDIMENTO_ADMINISTRATIVO_PRELIMINAR
PROCEDIMENTO_INVESTIGATORIO_PRELIMINAR
PROCEDIMENTO_DE_ORIENTACAO_FORMAL
PROCESSO_ADMINISTRATIVO_DISCIPLINAR
PROCESSO_ADMNISTRATIVO_SUMARIO
PROCESSO_PRELIMINAR
PROCESSO_DE_VERIFICACAO_DE_PENDENCIAS
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VALORES VÁLIDOS
PROTOCOLADO
REPRESENTACAO
RECLAMACAO_DISCIPLINAR
SINDICANCIA

9. Órgão julgador
VALORES VÁLIDOS
COLEGIO _DE_PROCURADORES
CONSELHO_NACIONAL_DO_MINISTERIO_PUBLICO
CONSELHO_SUPERIOR
CORREGEDORIA_GERAL
CORREGEDORIA_NACIONAL_DO_MINISTERIO_PUBLICO
PROCURADORIA_GERAL_DE_JUSTICA

10. Tipo de sanção
VALORES VÁLIDOS
ADVERTENCIA
CENSURA
SUSPENSAO
REMOCAO_COMPULSORIA
DEMISSAO
DISPONIBILIDADE
CASSACAO_DE_APOSENTADORIA
CASSACAO_DE_DISPONIBILIDADE
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