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TABELAS PADRONIZADAS COMUNS A TODAS AS SERVENTIAS.

.1 Bancos (item 3.1, Anexo II do documento de padrões)

   Método de acesso: 'getBancos'

   Objeto de retorno: 'banco'

     Elemento: nome='cdbanco' tipo='xs:string' – Código

     Elemento: nome='nmbanco' tipo='xs:string'  – Nome

.2 Cartórios (3.2)

   Método de acesso: 'getCartorios'

   Objeto de retorno: 'cartorio'

     Elemento: nome='cdmunicipio' tipo='xs:string' – Código do município (ver item 15)

     Elemento: nome='deemail' tipo='xs:string' – E-mail de contato

     Elemento: nome='dsbairro' tipo='xs:string' – Bairro

     Elemento: nome='dsendereco' tipo='xs:string' – Endereço (rua, número, sala, etc.)

     Elemento: nome='flsituacao' tipo='xs:int' – Indicador de status

     Elemento: nome='nmcartorio' tipo='xs:string' – Nome do cartório

     Elemento: nome='nmtitular' tipo='xs:string' – Nome do titular

     Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int' – Código do cartório

     Elemento: nome='nucnpjcpf' tipo='xs:long' – CPF ou CNPJ do cartório

     Elemento: nome='nufone' tipo='xs:string' – Telefone de contato

.3 Códigos de erro (3.3)

   Método de acesso: 'getCodigosDeErro'

   Objeto de retorno: 'erroCodigo'

     Elemento: nome='cderro' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmerro' tipo='xs:string' – Descrição
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.4 Comarcas (3.4)

   Método de acesso: 'getComarcas'

   Objeto de retorno: 'comarca'

     Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='nmcomarca' tipo='xs:string' – Nome

.5 Graus de Escolaridade (3.5)

   Método de acesso: 'getEscolaridades'

   Objeto de retorno: 'escolaridade'

     Elemento: nome='cdescolaridade' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='deescolaridade' tipo='xs:string' – Descrição

.6 Espécies de Títulos (3.6)

   Método de acesso: 'getEspeciesDeTitulo'

   Objeto de retorno: 'especieTitulo'

     Elemento: nome='cdespecietitulo' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='nmespecietitulo' tipo='xs:string' – Descrição

     Elemento: nome='sgespecietitulo' tipo='xs:string' – Sigla

.7 Estados da Federação (3.7)

   Método de acesso: 'getEstados'

   Objeto de retorno: 'estado'

     Elemento: nome='cdestado' tipo='xs:string' – Sigla

     Elemento: nome='deestado' tipo='xs:string' – Nome

.8 Estados Civis (3.8)

   Método de acesso: 'getEstadosCivis'

   Objeto de retorno: 'estadoCivil'

     Elemento: nome='cdestadocivil' tipo='xs:short' – Código

4



Selo Digital de Fiscalização – Versão 2.0

     Elemento: nome='deestadocivilfem' tipo='xs:string' – Descrição no feminino

     Elemento: nome='deestadocivilmasc' tipo='xs:string' – Descrição no masculino

.9 Etnias (3.9)

   Método de acesso: 'getEtnias'

   Objeto de retorno: 'etnia'

     Elemento: nome='cdetnia' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='deetnia' tipo='xs:string' – Descrição

.10 Formas de Pagamento de Títulos (3.10)

   Método de acesso: 'getFormasDePagamento'

   Objeto de retorno: 'formaPagamento'

     Elemento: nome='cdformapagamento' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='nmformapagamento' tipo='xs:string' – Descrição

.11 Moedas (3.11)

   Método de acesso: 'getMoedas'

   Objeto de retorno: 'moeda'

     Elemento: nome='cdmoeda' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='desimbolo' tipo='xs:string' – Símbolo

     Elemento: nome='dtvigencia' tipo='xs:dateTime' – Início da vigência

     <xs:element nome='flmoedabr' tipo='xs:short' – Indicador de moeda nacional

     <xs:element nome='flvigente' tipo='xs:short' – Indicador de vigência

     Elemento: nome='nmmoeda' tipo='xs:string' – Nome

     Elemento: nome='nmmoedaplural' tipo='xs:string' – Nome no plural

.12 Descontinuado na versão 1.0
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.13 Motivos de Cancelamento do Protesto (3.13)

   Método de acesso: 'getMotivosDeCancelamentoDoProtesto'

   Objeto de retorno: 'motivoCancelProtesto'

     Elemento: nome='cdmotivocancelprotesto' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmmotivocancelprotesto' tipo='xs:string' – Descrição

.14 Motivos de Protesto (3.14)

   Método de acesso: 'getMotivosDeProtesto'

   Objeto de retorno: 'motivoProtesto'

     Elemento: nome='cdmotivoprotesto' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmmotivoprotesto' tipo='xs:string' – Descrição

.15 Municípios (3.15)

   Método de acesso: 'getMunicipios'

   Objeto de retorno: 'municipio'

     Elemento: nome='cdmunicipio' tipo='xs:int' – Código

     Elemento: nome='deestado' tipo='xs:string' – Sigla do Estado (ver item 7)

     Elemento: nome='nmmunicipio' tipo='xs:string' – Nome

.16 Países (3.16)

   Método de acesso: 'getPaises'

   Objeto de retorno: 'pais'

     Elemento: nome='cdpais' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='denacionalidadefeminina' tipo='xs:string' – Nacionalidade no feminino

     Elemento: nome='denacionalidademasc' tipo='xs:string' – Nacionalidade no masculino

     Elemento: nome='depais' tipo='xs:string' – Nome

.17 Profissões (3.17)

   Método de acesso: 'getProfissoes'
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   Objeto de retorno: 'profissao'

     Elemento: nome='cdprofissao' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='deprofissao' tipo='xs:string' – Descrição

.18 Situações de Títulos (3.18)

   Método de acesso: 'getSituacoesDeTitulo'

   Objeto de retorno: 'situacaoTitulo'

     Elemento: nome='cdsituacaotitulo' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='nmsituacaotitulo' tipo='xs:string' – Descrição

.19 Tipos de Atos (descontinuado) (3.19)

   Método de acesso: 'getTiposDeAto'

   Objeto de retorno: 'tipoAto'

     Elemento: nome='cdtipoato' tipo='xs:long' – Código

     <xs:element nome='flativo' tipo='xs:short'

     Elemento: nome='nmtipoato' tipo='xs:string' – Descrição

.20 Tipos de Cobranças (descontinuado) (3.20)

   Método de acesso: 'getTiposDeCobranca'

   Objeto de retorno: 'tipoCobranca'

     Elemento: nome='cdtipocobranca' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmtipocobranca' tipo='xs:string' – Descrição

.21 Tipos de Documentos (3.21)

   Método de acesso: 'getTiposDeDocumento'

   Objeto de retorno: 'tipoDocumento'

     Elemento: nome='cdtpdocumento' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='detpdocumento' tipo='xs:string' – Descrição

     Elemento: nome='detpdocumentoabrev' tipo='xs:string' – Descrição abreviada
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.22 Tipos de E-mails (3.22)

   Método de acesso: 'getTiposDeEmail'

   Objeto de retorno: 'tipoEmail'

     Elemento: nome='cdtipoemail' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='detipoemail' tipo='xs:string' – Descrição

.23 Tipos de Endereços (3.23)

   Método de acesso: 'getTiposDeEndereco'

   Objeto de retorno: 'tipoEndereco'

     Elemento: nome='cdtipoendereco' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='detipoendereco' tipo='xs:string' – Descrição

.24 Tipos de Endossos (3.24)

   Método de acesso: 'getTiposDeEndosso'

   Objeto de retorno: 'tipoEndosso'

     Elemento: nome='cdtipoendosso' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmtipoendosso' tipo='xs:string' – Descrição

.25 Tipos de Procurações (3.25)

   Método de acesso: 'getTiposDeProcuracao'

   Objeto de retorno: 'tipoProcuracao'

     Elemento: nome='cdtipoprocuracao' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmtipoprocuracao' tipo='xs:string' – Descrição

.26 Tipos de Selos (3.26)

   Método de acesso: 'getTiposDeSelo'

   Objeto de retorno: 'tipoSelo'

     Elemento: nome='cdtpselo' tipo='xs:short' – Código
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     Elemento: nome='detpselo' tipo='xs:string' – Descrição

.27 Tipos de Serventuários (3.27)

   Método de acesso: 'getTiposDeServentuario'

   Objeto de retorno: 'tipoServentuario'

     Elemento: nome='cdtiposerventuario' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='nmtiposerventuario' tipo='xs:string' – Descrição

.28 Tipos de Subestabelecimentos (3.28)

   Método de acesso: 'getTiposDeSubestabelecimento'

   Objeto de retorno: 'tipoSubestabelecimento'

     Elemento: nome='cdtiposubestabelecimento' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmtiposubestabelecimento' tipo='xs:string' – Descrição

.29 Tipos de Telefones (3.29)

   Método de acesso: 'getTiposDeTelefone'

   Objeto de retorno: 'tipoTelefone'

     Elemento: nome='cdtipotelefone' tipo='xs:short' – Código

     Elemento: nome='detipotelefone' tipo='xs:string' – Descrição

.30 Tipos de Testamentos (3.30)

   Método de acesso: 'getTiposDeTestamento'

   Objeto de retorno: 'tipoTestamento'

     Elemento: nome='cdtipotestamento' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='nmtipotestamento' tipo='xs:string' – Descrição

.31 Comarcas X Municípios (3.31)

   Método de acesso: 'getComarcasMunicipios'

   Objeto de retorno: 'comarcaMunicipio'
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     Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:int' – Código da Comarca (ver item 4)

     Elemento: nome='cdmunicipio' tipo='xs:int' – Código do Município (ver item 15)

   

.32 Tipos de Atos (a partir da versão 2.0) (3.32)

   Método de acesso: 'getTiposDeAto20'

   Objeto de retorno: 'tipoAto20'

     Elemento: nome='cdtipoato' tipo='xs:long' – Código

     <xs:element nome='flativo' tipo='xs:short' – Indicador de habilitação do tipo de ato

     Elemento: nome='modeloscompativeis' tipo='xs:string' – Nome do modelo XSD adequado 
para este tipo de ato

     Elemento: nome='nmtipoato' tipo='xs:string' – Descrição

.33 Tipos de Cobranças (a partir da versão 2.0) (3.33)

   Método de acesso: 'getTiposDeCobranca20'

   Objeto de retorno: 'tipoCobranca20'

     Elemento: nome='cdtipocobranca' tipo='xs:long' – Código

     Elemento:  nome='dispositivolegal'  tipo='xs:string'  –  Descrição do  dispositivo  legal  que 
regula a aplicação do tipo de cobrança

     Elemento: nome='nmtipocobranca' tipo='xs:string' – Descrição

.34 Juízes de Paz (a ser descontinuado) (3.34)

   Método de acesso: 'getJuizesDePaz'

− requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

− retorna apenas os juízes de paz da comarca a que pertence o cartório

   Objeto de retorno: 'juizPaz'

     Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:int'

     Elemento: nome='cdjptitular' tipo='xs:int'

     <xs:element nome='cdjuizdepaz' tipo='xs:long'

     Elemento: nome='cdtpjuizdepaz' tipo='xs:int'

     Elemento: nome='cpf' tipo='xs:string'
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     Elemento: nome='dtfimexercicio' tipo='xs:dateTime'

     Elemento: nome='dtiniexercicio' tipo='xs:dateTime'

     Elemento: nome='nome' tipo='xs:string'

.35 Serventuários do Cartório (a ser descontinuado) (3.35)

   Método de acesso: 'getCartorioServentuarios'

− requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

− retorna apenas os serventuários do cartório

   Objeto de retorno: 'cartorioServentuario'

     Elemento: nome='id' tipo='tns:cartorioServentuarioPK'

     Elemento: nome='nmserventuario' tipo='xs:string'

     <xs:element nome='nucartorio' tipo='xs:long'

     <xs:element nome='nuseqserventuario' tipo='xs:long'

.36 Livros do Cartório (a ser descontinuado) (3.36)

  Método de acesso: 'getCartorioLivros'

− requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

− retorna apenas os livros do cartório

   Objeto de retorno: 'cartorioLivro'

     <xs:element nome='cdcartoriolivro' tipo='xs:long'

     Elemento: nome='cdtipoformalivro' tipo='xs:int'

     Elemento: nome='cdtipolivro' tipo='xs:int'

     Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int'

     Elemento: nome='seqlivro' tipo='xs:string'

.37 Tipos de Registros e Averbações (3.37)

   Método de acesso: 'getTiposDeRegistroDeAverbacao'

   Objeto de retorno: 'tipoRegistroAverbacao'

     Elemento: nome='cdtiporegaverbacao' tipo='xs:string' – Código
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     Elemento: nome='nmtiporegaverbacao' tipo='xs:string' – Descrição

.38 Juízes de Paz (a partir da versão 2.0) (3.38)

   Método de acesso: 'getJuizesDePaz20' 

− requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

− retorna apenas os juízes de paz da comarca a que pertence o cartório

   Objeto de retorno: 'juizPaz20'

     Elemento: nome='cdcomarca' tipo='xs:int' – Código da Comarca (ver item 4)

     Elemento: nome='cdjuizdepaz' tipo='xs:long' – Código

     Elemento: nome='cdtpjuizdepaz' tipo='xs:int' – Código do tipo de juiz de paz

     Elemento: nome='cpf' tipo='xs:string' – Número do CPF

     Elemento: nome='detpjuizdepaz' tipo='xs:string' – Descrição do tipo de juiz de paz

     Elemento: nome='dtfimexercicio' tipo='xs:dateTime' – Data final do exercício da função

     Elemento: nome='dtiniexercicio' tipo='xs:dateTime' – Data inicial do exercício da função

     Elemento: nome='nome' tipo='xs:string' – Nome

.39 Serventuários do Cartório (a partir da versão 2.0) (3.39)

   Método de acesso: 'getCartorioServentuarios20'

− requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

− retorna apenas os serventuários do cartório

   Objeto de retorno: 'cartorioServentuario20'

     Elemento: nome='cdserventuario' tipo='xs:int' – Código do serventuário a ser informado nos 
atos praticados

     Elemento: nome='cdtiposerventuario' tipo='xs:int' – Código do cargo/função

     Elemento: nome='nmserventuario' tipo='xs:string' – Nome

     Elemento: nome='nmtiposerventuario' tipo='xs:string' – Descrição do cargo/função

     Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int' – Código do cartório (ver item 2)

.40 Livros do cartório (a partir da versão 2.0) (3.40)

   Método de acesso: 'getCartorioLivros20'
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− requer o uso das credenciais do cartório (user/pass)

− retorna apenas os livros do cartório

   Objeto de retorno: 'cartorioLivro20'

     Elemento: nome='cdcartoriolivro' tipo='xs:long' – Código do livro a ser informado nos atos

     Elemento: nome='cdtipoformalivro' tipo='xs:int' – Código da forma apresentada pelo livro

     Elemento: nome='cdtipolivro' tipo='xs:int' – Código do tipo de livro

     Elemento: nome='nmtipoformalivro' tipo='xs:string' – Descrição da forma do livro

     Elemento: nome='nmtipolivro' tipo='xs:string' – Descrição do tipo de livro

     Elemento: nome='nucartorio' tipo='xs:int' – Código do cartório (ver item 2)

     Elemento: nome='nucartorioresponsavel' tipo='xs:int' – Código do cartório responsável pelo  
acervo nos casos de desativação (ver item 26)

     Elemento: nome='seqlivro' tipo='xs:string' – Número do livro
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