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CCN – CADASTRO ÚNICO NOTARIAL 

 
 Para atender ao Provimento 88/2019 foi criado a central para armazenamento dos 

cadastros de pessoa física e jurídica efetuados nos Tabelionatos de Notas e Escrivanias de Paz. 

Em SC existia a CENPE(Central Nacional de Pessoas) que foi reformulada e agora está aderente 

ao provimento. O site oficial da CCN para adesão é www.cadastrouniconotarial.com.br. 

Provimento 88/2019 de 1º de outubro de 2019. 

 Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos notários 

e registradores visando à prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 

9.613, de 3 de março de 1998, e do financiamento do terrorismo, previsto na Lei n. 13.260, de 

16 de março de 2016, e dá outras providências. 

https://www.anoreg.org.br/site/2019/10/01/provimento-no-88-2018-dispoe-sobre-

procedimentos-extrajudiciais-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro/ 

Regras para o envio dos cadastros 

 Toda a comunicação será feita exclusivamente via webservice, tanto para o envio do 

legado quanto para o envio dos arquivos diários. 

 Fichas anteriores à 2010 serão armazenadas apenas as informações dos cadastros, sem 

necessidade de envio de imagens(foto, biometria, cartão, documento); 

 Fichas enviadas a partir de 2010, as imagens da Foto e Biometria são necessárias; 

 NOVOS CADASTROS - O Processamento é realizado 5 minutos após o recebimento. 

 LEGADO - O Processamento é realizado diariamente entre 22h – 04h.  
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INTRUDUÇÃO 

Este documento descreve tecnicamente as soluções que serão disponibilizadas pela 

CCN-CNB para integração dos sistemas das serventias extrajudiciais, para enviar os cadastros 

de pessoas para serem incluídos na base de dados da CCN-CNB. 

Fazendo uso de tecnologias padronizadas por comunidades internacionais e de amplo 

conhecimento e aceitação no mercado, a CCN-CNB desenvolverá um conjunto padronizado de 

interfaces de conexão, que permitirá a interoperabilidade dos sistemas das Serventias 

Extrajudiciais. 

O compartilhamento da informação está fundamentado, basicamente, nos seguintes 

itens: 

Integridade:  

Visa assegurar que uma requisição não teve seu conteúdo alterado. Para assegurar a 

integridade, o sistema deve ser capaz de detectar alterações não autorizadas no conteúdo. 

Autenticidade: 

Visa estabelecer a validade da transmissão, da mensagem e do seu 

remetente. 

Segurança:  

Visa assegurar que as informações não serão roubadas ou interceptadas por intermédio 

de invasores que tenham intenção de fraudar ou invalidar as informações transitadas. 
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PADRÕES TECNOLÓGICOS E POLÍTICAS DE SERVIÇOS 

A CCN-CNB disponibilizará um Web Service, que deverá ser acessada através da 

Internet com o uso do protocolo HTTPS (HiperText Transfer Protocol Secure). 

O modelo de comunicação seguirá o padrão Web Services definido pelo WS-I Basic Profile v2.0, 

disponível em http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html . 

Os métodos disponibilizados No Web Service serão síncronos, isto é, a confirmação do 

processamento se dará online, imediatamente após a recepção, validação e processamento da 

chamada. 

A troca de informações faz uso de arquivos no formato XML (eXtended Markup 

Language) seguindo a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em 

http://www.w3.org/TR/REC-xml, e a codificação dos caracteres é em UTF-8. 

Todos os arquivos transmitidos a CCN-CNB devem ser válidos segundo a estrutura 

descrita nos XML Schemas definidos pela CCN-CNB especificamente para cada um dos serviços 

disponibilizados. Estes schemas seguem a recomendação W3C descrita em 

http://www.w3.org/XML/Schema, e encontram-se disponíveis no site oficial da CCN-CNB. 
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INTEGRAÇÃO COM O WEBSERVICE 

Homologação 

Durante o período de adaptação dos softwares das serventias, as empresas de 

automação de cartórios devem usar o ambiente de homologação.  O objetivo é que as serventias 

e empresas de software possam utilizar os serviços da CCN-CNB para testar as suas 

implementações, os Links de acesso estão disponíveis no ANEXO I desta documentação. 

Ambiente de Produção 

Com a homologação finalizada, será disponibilizada o Web Service CCN-CNB em caráter 

de produção. Em caso de dúvidas ou problemas com o uso dos serviços, as empresas de 

software poderão entrar em contato com o setor a ser designado para suporte às serventias e 

empresas de software. 

Atualização de Versões 

Quando houver necessidade de alteração em algum dos métodos disponíveis no Web 

Service da CCN-CNB e estas alterações impactarem sobre os sistemas das serventias ou a 

forma como eles se comunicam com o Web Service, será elaborado um cronograma de mudança 

de versão e um relatório de mudança de versão que serão devidamente divulgados para todas 

as partes interessadas. 

O cronograma tratará dos prazos de adequação e data limite para a mudança de versão. 

O relatório numerará as mudanças realizadas de forma a facilitar a identificação por parte 

das empresas que terão que fazer as adequações. 

Durante o período previsto no cronograma, os novos mecanismos estarão disponíveis 

em um ambiente de homologação a ser divulgado pela CCN-CNB para testes. Os interessados 

poderão entrar em contato com o setor a ser designado para suporte às serventias e empresas 

de software. 

Após o prazo estabelecido, o padrão utilizado em ambiente de produção será atualizado 

e somente transmissões que atendam à nova versão serão validadas. 
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DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DISPONIBILIZADOS NO WEBSERVICE 

DA CCN-CNB 

O Webservice, disponibiliza os seguintes métodos para utilização: 

 

1 – AUTENTICAR: Usado para receber um Token que terá validade de 24 horas para utilização 

em todos os demais métodos.  

XML-Envio: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ser="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <ser:Autenticar> 
         <credenciais> 
            <usuario>XXXX</usuario> 
            <senha>xxxXX</senha> 
            <identificador>3c1d41511598ace-5466-5097-ad75-85d95</identificador> 
         </credenciais> 
      </ser:Autenticar> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

XML-Retorno: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
      <ns2:AutenticarResponse xmlns:ns2="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
         <credenciais> 
            <resposta> 
               <codigo>200</codigo> 
               <mensagem>AUTENTICADO</mensagem> 
               <status>true</status> 
            </resposta> 
            <token>51097676-aa28-43e0-99e7-c7e0-1fe1-4097-bbf8-352b3d75b964</token> 
         </credenciais> 
      </ns2:AutenticarResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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2 – CONSULTAR: Usado para realizar consultas de Pessoas Físicas e Jurídicas, o sistema 

retorna um conjunto de informações referente ao CPF ou CNPJ consultado. 

XML-Envio: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ser="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <ser:Consultar> 
         <token>3f6960d2-8f54-4cc45e-b26aeb62-297d-4e30-b3d2-384da0ce4b9f</token> 
         <consulta> 
            <tipo>CPF</tipo> 
            <documento>03484179943</documento> 
         </consulta> 
      </ser:Consultar> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

XML-Retorno: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
      <ns2:ConsultarResponse 
xmlns:ns2="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
         <consulta> 
            <data_consulta>2019-11-18 02:22:07</data_consulta> 
            <registros>1</registros> 
            <pessoa> 
               <chaveRegistro>e9d01b7c0510e6e01e6e01f982b462d1</chaveRegistro> 
               <dataRegistro>2019-11-14 14:44:55</dataRegistro> 
               <cpf>03484179943</cpf> 
               <nome>JULIANO WALTER BRUNE</nome> 
               <mae>ILSE BRUNE</mae> 
               <endereco> 
                  <ibgeCidade>4202404</ibgeCidade> 
                  <cep>89012190</cep> 
                  <cidade>Blumenau</cidade> 
                  <uf>SC</uf> 
                  <endereco>RUA HENRICH HOSANG</endereco> 
                  <numero>356</numero> 
               </endereco> 
               <biometria> 
                  <dedo>1</dedo> 
                  <imagemBiometria>iVBORwgAAAeACAYAAAAr</imagemBiometria> 
               </biometria> 
               <cartorio> 
                  <cdCnj>99999</cdCnj> 
                  <nome>1º. TABELIONATO DE NOTAS E 3º. PROTESTO DE TÍTULOS</nome> 
                  <cidade>Joinville/SC</cidade> 
               </cartorio> 
            </pessoa> 
            <resposta> 
               <codigo>200</codigo> 
               <mensagem>ENCONTRADO</mensagem> 
               <status>true</status> 
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            </resposta> 
         </consulta> 
      </ns2:ConsultarResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

3 – IMPORTAR: Usado para enviar dados de Pessoas Físicas para a Central, retorna um 

protocolo que servirá como comprovação do envio. Para envio de Legado os dados serão 

disponibilizados em até 24 horas, quando se tratar de novos cadastros, o processamento é feito 

em minutos. 

XML-Envio: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ser="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <ser:Importar> 
         <token>51097676-aa28-43e0-99e7-c7ef2-1fe1-4097-bbf8-352b3d75b964</token> 
         <!--Optional:--> 
         <legado>N</legado> 
         <!--1 or more repetitions:--> 
         <pessoa> 
            <estadoCivil>1</estadoCivil> 
            <ibgeCidadeNaturalidade>4207304</ibgeCidadeNaturalidade> 
            <nacionalidade>1</nacionalidade> 
            <cidadeNaturalidade></cidadeNaturalidade> 
            <!--Optional:--> 
            <ufNaturalidade></ufNaturalidade> 
            <cpf>53730948032</cpf> 
            <nome>PEDRO DA SILVA</nome> 
            <sexo>M</sexo> 
            <!--Optional:--> 
            <mae>MARIA DA SILVA</mae> 
            <!--Optional:--> 
            <pai>PEDRO DA SILVA</pai> 
            <!--Optional:--> 
            <telefone>48991727374</telefone> 
            <!--Optional:--> 
            <celular>48997656565</celular> 
            <!--Optional:--> 
            <profissao>empresário</profissao> 
            <!--Optional:--> 
            <dataNascimento>1978-07-25</dataNascimento> 
            <!--Optional:--> 
            <email>teste@teste.com.br</email> 
            <!--Optional:--> 
            <endereco> 
               <ibgeCidade>4207304</ibgeCidade> 
               <!--Optional:--> 
               <cep>88780000</cep> 
               <!--Optional:--> 
               <bairro>Centro</bairro> 
               <!--Optional:--> 
               <cidade></cidade> 
               <!--Optional:--> 
               <uf></uf> 
               <!--Optional:--> 
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               <complemento></complemento> 
               <!--Optional:--> 
               <endereco>Rua Geral</endereco> 
               <!--Optional:--> 
               <numero>SN</numero> 
            </endereco> 
            <!--Optional:--> 
            <observacao></observacao> 
            <!--Optional:--> 
            <documento> 
               <docIdentidade>23423423</docIdentidade> 
               <orgaoEmissor>SSP</orgaoEmissor> 
               <!--Optional:--> 
               <ufOrgaoEmissor>SC</ufOrgaoEmissor> 
               <dataEmissao>2019-05-30</dataEmissao> 
               <!--Zero or more repetitions:--> 
               <imagemDocumento></imagemDocumento> 
            </documento> 
            <!--Optional:--> 
            <biometria> 
               <dedo></dedo> 
               <imagemBiometria></imagemBiometria> 
            </biometria> 
            <ficha> 
               <dataFicha></dataFicha> 
               <numeroFicha>2</numeroFicha> 
               <!--1 or more repetitions:--> 
               <imagensFicha></imagensFicha> 
            </ficha> 
            <!--Optional:--> 
            <imagemFoto></imagemFoto> 
            <!--Optional:--> 
         </pessoa> 
      </ser:Importar> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

XML-Retorno: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
      <ns2:ImportarResponse xmlns:ns2="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
         <resposta> 
            <codigo>200</codigo> 
            <mensagem/> 
            <protocolo>e8892697-3ce9-4889-9da2-ee75591fc1e6</protocolo> 
            <status>true</status> 
         </resposta> 
      </ns2:ImportarResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

4 – IMPORTARPJ: Usado para enviar dados de Pessoas Juridicas para a Central, retorna um 

protocolo que servirá como comprovação do envio. Para envio de Legado os dados serão 

disponibilizados em até 24 horas, quando se tratar de novos cadastros, o processamento é feito 

em minutos.  
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XML-Envio: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ser="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
   <ser:ImportarPj> 
  <token>67661299ed1197c9-17fe94e4-e2dd-46c1-823b-439b846982e3</token> 
  <legado>N</legado> 
  <pessoajuridica> 
  <cnpj>00000000000000</cnpj> 
  <razaoSocial>a</razaoSocial> 
  <nomeFantasia>a</nomeFantasia> 
  <telefone>?</telefone> 
  <celular>?</celular> 
  <dataRegistro>?</dataRegistro> 
  <email>?</email> 
  <endereco> 
  <ibgeCidade>a</ibgeCidade> 
     <cep>00000000</cep> 
     <bairro>?</bairro> 
     <cidade>?</cidade> 
     <uf>?</uf> 
     <complemento>?</complemento> 
     <endereco>a</endereco> 
     <numero>a</numero> 
  </endereco> 
  <observacao>?</observacao> 
  <documento> 
  <dataDocumento>1953-08-13</dataDocumento> 
     <descricaoDocumento>String</descricaoDocumento> 
     <imagemDocumento>UjBNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</imagemDocumento> 
  </documento> 
  <ficha> 
  <dataFicha>1953-08-13</dataFicha> 
     <numeroFicha>String</numeroFicha> 
     <imagensFicha>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBdU1GUXhEUzhi</imagensFicha> 
  </ficha> 
  <integrante> 
  <tipoIntegrante>0</tipoIntegrante> 
     <cpf>a</cpf> 
     <nome>a</nome> 
     <docIdentificacao>?</docIdentificacao> 
     <orgaoEmissor>?</orgaoEmissor> 
     <ufOrgaoEmissor>?</ufOrgaoEmissor> 
  </integrante> 
   </pessoajuridica> 
   </ser:ImportarPj> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

XML-Retorno: 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
      <ns2:ImportarResponse xmlns:ns2="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
         <resposta> 
            <codigo>200</codigo> 
            <mensagem/> 
            <protocolo>e8892697-3ce9-4889-9da2-ee75591fc1e6</protocolo> 
            <status>true</status> 
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         </resposta> 
      </ns2:ImportarResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

5 – PROTOCOLO: Através deste método o sistema do cartório pode consultar o resultado do 

processamento do XML, usando o protocolo recebido no envio. Abaixo segue exemplo: 

 

Request: 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ser="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <ser:Protocolo> 
         <token>0df51e88-8686-4e15-b7dd0224b5</token> 
         <protocolo>fb4e622b-af3c-49dc-9910-3545770893e0</protocolo> 
      </ser:Protocolo> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

 

Response (SUCESSO): 

 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
      <ns2:ProtocoloResponse xmlns:ns2="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
         <protocolo> 
            <protocolo>fb4e622b-af3c-49dc-9910-3545770893e0</protocolo> 
            <resposta> 
               <codigo>1_SUCESSO</codigo> 
               <mensagem>Protocolo com o Status: SUCESSO</mensagem> 
               <status>true</status> 
            </resposta> 
         </protocolo> 
      </ns2:ProtocoloResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

Response (ERRO) 

 
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
   <soap:Body> 
      <ns2:ProtocoloResponse xmlns:ns2="http://cadastrouniconotarial.com.br/services"> 
         <protocolo> 
            <protocolo>b0499b10-d22a-40a8-9a4b-20a466e27039</protocolo> 
            <resposta> 
               <codigo>3_ERRO</codigo> 
               <mensagem>Erro Processar: b0499b10-d2-9a4b-20a466e27039 ERR: pessoa-
>ibgeCidadeNaturalidade ex: 4001</mensagem> 
               <status>false</status> 
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            </resposta> 
         </protocolo> 
      </ns2:ProtocoloResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 

IMPORTANTE:  O Anexo III, contém a descrição detalhada dos campos de cada método. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Endereço de Serviço (URLs) 

WSDL 

São as URLs utilizadas para a criação dos stubs que o cliente do web service utiliza para 

efetuar a comunicação com o serviço. 

● HOMOLOG: 

● WEB: https://homolog.cadastrouniconotarial.com.br 

● WS: https://homolog.cadastrouniconotarial.com.br/services/PessoaInterface?wsdl 

● PRODUÇÃO: 

● WEB: https://www.cadastrouniconotarial.com.br 

● WS: https://www.cadastrouniconotarial.com.br/services/PessoaInterface?wsdl 

Endpoints 

São as URLs utilizadas efetivamente na comunicação. Utilizam criptografia SSL no canal 

de comunicação. 

● https://homolog.cadastrouniconotarial.com.br/ccn-cnb/services/PessoaInterface 

● https://www.cadastrouniconotarial.com.br/services/PessoaInterface 

 

ANEXO II – Retorno de Erros. 

Os retornos do webservice da central seguem os padrões SOAP, deve ser analisado a 

mensagem de retorno, e qualquer dúvida nos enviar o XML para análise. 
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ANEXO III – Descrição dos Campos e Exemplo de Requisição. 

Tabelas com descrição dos campos e objetos. 

MÉTODO IMPORTAR ( Cadastro de Pessoa Física) 

Campo Tipo Tamanho Obrigatório Descrição 
Legado Novos 

PESSOA (1:N) 
Token string - S S Token recebido através do 

método AUTENTICAR, que 
possui validade de 24 horas. 

Legado string 1 S S Cadastros anterior a data do 
início de envio preencher com N, 
novos cadastros preencher com 
S 

estadoCivil string 
 

1 N S Código do TJSC do estado civil 
da pessoa. 

ibgeCidadeNaturalidade string 5 N S Código do IBGE da cidade de 
naturalidade da pessoa. 

Nacionalidade string 3 N S Código do TJSC do País de 
Nacionalidade – Informar 3 
dígitos – exemplo 001 

cidadeNaturalidade string 40 N N Caso não exista o código do 
IBGE para a cidade, deverá 
entrar com a descrição da 
Cidade, campo para uso 
exclusivo de estrangeiros. 

ufNaturalidade string 2 N N Preencher somente se não 
existir o código do IBGE para a 
cidade. Deve ser preenchido EX 
para estrangeiros. 

Cpf string 11 S S Número do CPF 
Nome string 80 S S Nome da Pessoa Cadastrada 
Sexo string 1 N S M – Masculino / F – Feminino / I 

– Ignorado 
Mae string 80 N S Nome da Mãe 
Pai string 80 N N Nome do Pai 
Telefone string 15 N N Número do telefone 
Celular string 15 N N Número do celular 
profissão string 40 N S Profissão 
dataNascimento Data  N S Formato: AAAA-MM-DD 
Email string 40 N N Email 
observacao string 255 N N  
      

ENDEREÇO 
ibgeCidade string 8 N S Código do IBGE da cidade do 

endereço da pessoa. 
Cep string 8 N S Formato 99999999 
Bairro string 40 N N Bairro  
Cidade string 40 N N Preencher somente quando 

cdIbgeCidade = 0.  
Uf string 2 N N Preenhcer somente quando 

cdIbgeCidade = 0. Para 
estrangeiro preencher com EX 

complemento string 40 N N Complemento do Endereço 
endereco string 60 N S Endereço 
numeroEndereco string 10 N S Número do Endereço. 
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DOCUMENTO 
docIdentidade string 20 N S Número do documento de 

Identificação 
orgaoEmissor string 15 N S Preencher com a Sigla do Órgão 

Emissor. Exemplo ‘SSP’ 
ufOrgaoEmissor string 2 N S Preencher com a UF do órgão 

emissor 
dataEmissao data  N S Data da emissão do documento 

de identificação. Formato: 
AAAA-MM-DD. 

imagemDocumento Base64Binary  N S Enviar imagens no formato JPG 
ImagemFoto Base64Binary  N S Enviar a imagem da foto da 

pessoa, formato JPG. 
BIOMETRIA 

Dedo string 2 N S 0 – Não informado / 1 – Polegar 
Direito / 2 – Indicador Direito / 3 – 
Médio Direito / 4 – Anular Direito 
/ 5 – Mínimo Direito / 6 – Polegar 
Esquerdo / 7 – Indicador 
Esquerdo / 8 – Médio Esquerdo / 
9 – Anular Esquerdo / 10 – 
Mínimo Esquerdo.  

imagemBiometria Base64Binary  N S Enviar imagem da biometria no 
formato JPG.  

FICHA 
dataFicha data  N N Data de Cadastro da Ficha. 

Formato: AAAA-MM-DD -  
Ficha string  N S Enviar o número da ficha. Caso 

não possua o número da ficha, 
enviar 0. 

imagensFicha Base64Binary  N N Enviar as imagens das fichas. 
Formato da Imagem JPG. 
Atenção: A partir de 01/01/2020 
será obrigatório o envio das 
fichas.   

 
Caso ocorra algum campo do tipo DATA for obrigatório e não possuir a informação, deverá ser 
enviado ‘01/01/1900’. 
 
CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA - ImportarPJ 

Campo Tipo Tamanho Obrigatório Descrição 
Legado Novos 

Token string - S S Token recebido através do 
método AUTENTICAR, que 
possui validade de 24 horas 

Legado string 1 S S Cadastros anterior a data do 
início de envio preencher com N, 
novos cadastros preencher com 
S 

PESSOAJURIDICA (1:N) 
Cnpj string 

 
14 S S Número do CNPJ somente 

números 
razaoSocial string 120 S S Razão Social da Empresa 
nomeFantasia string 120 N S Nome Fantasia da empresa 
Telfone string 15 N S Número do Telefone da Empresa 
Celular string 15 N N Número do celular da Empresa 
dataRegistro Data  N S Formato: AAAA-MM-DD 
Email string 40 N N Email 
observacao string 255 N N  
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ENDEREÇO 
ibgeCidade String 8 N S Código do IBGE da cidade do 

endereço da pessoa. 
Cep String 8 N S Formato 99999999 
Bairro String 40 N N Bairro  
Cidade String 40 N N Preencher somente quando 

cdIbgeCidade = 0.  
Uf String 2 N N Preenhcer somente quando 

cdIbgeCidade = 0. Para 
estrangeiro preencher com EX 

complemento String 40 N N Complemento do Endereço 
endereco String 60 N S Endereço 
numeroEndereco String 10 N S Número do Endereço. 

INTEGRANTE (1:N) 
tipoIntegrante String 1 S S Enviar 0 = Sócio / 1 = 

Representante 
Cpf String 11 S S Enviar CPF do Integrante. 
Nome String 60 S S Nome do Sócio ou 

Representante 
docIdentificacao String 20 N S Documento de Identificação do 

Sócio ou Representante. 
orgaoEmissor String 40 N S Órgão Emissor do documento de 

Identificação do Sócio ou 
Representante 

ufOrgaoEmissor String 2 N S UF do Órgão Emissor do 
documento de identificação do 
Sócio ou Representante. 

 
DOCUMENTO (1:N) 

descricaoDocumento String 100 N S Descrever o tipo de documento. 
dataDocumento Data  N S Data da emissão do documento 

de identificação. Formato: 
AAAA-MM-DD, caso não possua 
DATA, enviar 01/01/1900. 

imagemDocumento Base64Binary  N S Enviar imagens no formato JPG 
FICHA 

dataFicha Data  N S Data de Cadastro da Ficha.  
Formato: AAAA-MM-DD, caso 
não possua DATA, enviar 
01/01/1900. 

Ficha String  N S Enviar o número da ficha, caso 
não tenha o número enviar 0. 

imagensFicha Base64Binary  N S Enviar as imagens das fichas. 
Formato da Imagem JPG   

 


