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1. Definição e Escopo
O presente documento visa especificar a implementação do WebService da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, bem como seu funcionamento.
Este documento trará exemplos em PHP, no capítulo 4 e C#, no capítulo 5.
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2. Requisitos de Segurança
O modelo de segurança consiste na autenticação via certificado digital, com o WebService gerando um
desafio e, com este desafio mais os dados de autenticação do usuário, o Java Applet gera uma assinatura e
um certificado, que são enviados novamente pelo WebService, juntamente com o token de acesso do
Registrador de Imóveis, para autenticação do usuário.
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3. Métodos
Aqui veremos todos os métodos do WebService e suas descrições.
Os parâmetros dos métodos são objetos com propriedades descritas em “Descrição geral dos parâmetros
dos métodos”.

3.1. Descrição geral dos métodos
• auth (pAuth AS auth) AS retornoConnect
• challenge_generator () AS retornoChallenge
• get_user_data (pUserData as get_user_data) AS retornoUserData
• get_xml (pXML as get_xml) AS retornoXML
• pesquisa (pPesquisa AS pesquisa) AS retornoPesquisa
• responde_indisponibilidade (pResposta as responde_indisponibilidade) AS
retornoRespondeIndisponibilidade

3.2. Descrição explicativa dos métodos
• auth: Objetivo: Autenticar o usuário no sistema utilizando certificado digital;
• challenge_generator: Gerar um desafio para utilizar na autenticação;
• get_user_data: Pegar os dados do usuário autenticado;
• get_xml: Pegar XML com ordens de indisponibilidade;
• pesquisa: Pesquisar documentos (CPF, CNPJ) indisponibilizados
• responde_indisponibilidade: Responde ordens de indisponibilidade com documentos e matrículas.
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3.3. Descrição geral dos parâmetros dos métodos
3.3.1. pAuth
• challenge: String – Desafio gerado pelo WebService para autenticação;
• signature: String – Assinatura do challenge gerada pelo Java Applet após escolha do certificado;
• certificate: String – Certificado digital do usuário;
• token: String – Token de acesso único para o Registrador de Imóveis que deverá ser utilizado na
autenticação.

3.3.2. pUserData
• session_id: String – ID de sessão entregue pelo WebService após a autenticação.

3.3.3. pXML
• session_id: String – ID de sessão entregue pelo WebService após a autenticação;
• visualizado: String – sim|nao|all – (opcional - padrão "nao") Apenas visualizados, Apenas não
visualizados, Todos os protocolos;

• data_inicial: String – dd/mm/aaaa – (opcional) – Data inicial de aprovação das ordens para filtrar;
• data_final: String – dd/mm/aaaa – (opcional) – Data final de aprovaçãoo das ordens para filtrar;

3.3.4. pPesquisa
• session_id: String – ID de sessão entregue pelo WebService após a autenticação;
• documento: String – CPF ou CNPJ desejado.

3.3.5. pResposta
• session_id: String – ID de sessão entregue pelo WebService após a autenticação;
• xml_content: String – Conteúdo do XML contendo as matrículas no formato mais adiante.
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3.4. Descrição explicativa dos valores de saídas dos métodos
3.4.1. Retorno Padrão
Todas as requisições retornam um objeto "retorno" com duas propriedades, a propriedade "info" retorna
uma propriedade denominada faultMessage, do tipo String, que poderá vir em branco.

• retorno.success = Boolean; // sucesso ou não da requisição
• retorno.info = Object; // dados da resposta
• retorno.info.faultMessage = String; // mensagem de erro
Daqui para frente trataremos apenas o objeto propriedade info.

3.4.2. retornoConnect
• info.session_id = String; // id de sessão que será utilizado em todo o sistema.

3.4.3. retornoChallenge
• info.challenge = String; // desafio que será gerado na autenticação.

3.4.4. retornoUserData
• info.user_data = Object; // objeto com os dados do usuário
• info.user_data.id_usuario = Integer; // id do usuário
• info.user_data.nome = String; // nome do usuário
• info.user_data.rg = String; // RG do usuário
• info.user_data.cpf = String; // CPF do usuário
• info.user_data.email = String; // Email do usuário
• info.user_data.instituicao = String; // Instituição que o usuário está autenticado
• info.user_data.data_cadastro = String; // Data de cadastro do usuário
• info.user_data.cargo = String; // Cargo do usuário
• info.user_data.tipo_usuario = String; // Tipo de Usuário
• info.user_data.ultimo_acesso = String; // Data e Hora do último acesso do usuário ao sistema
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3.4.5. retornoXML
• info.xml_content = String; // Conteúdo de XML com as ordens de indisponibilidade e cancelamentos
3.4.6. retornoPesquisa

• info.documento = Object; // Objeto de retorno do documento pesquisado
• info.documento.documento = String; // documento pesquisado (CPF, CNPJ)
• info.documento.protocolos = Array; // lista de protocolos que este documento está indisponibilizado
• info.documento.mensagem = String; // Mensagem de retorno sobre o documento
• info.hash = String; // Hash da pesquisa contendo 40 caracteres hexadecimais

3.4.7. retornoRespondeIndisponibilidade
• info.successMessage = String; // Mensagem de sucesso.
• info.matriculas = Array; // lista de matrículas enviadas
• info.matriculas[].documento = String; // documento (CPF, CNPJ)
• info.matriculas[].matricula = String; // número da matrícula
• info.matriculas[].protocolo = String; // protocolo da ordem de indisponibilidade
• info.matriculas[].status = String; // Status da Indisponibilidade
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4. Definição de Regras e Serviços (em PHP)
4.1. Considerações
1. Todo método retorna um objeto nomeado “retorno” com os dados da requisição;
2. O objeto “retorno” possui a propriedade “success”, no formato booleano, que informa se a requisição ao
método obteve sucesso, ou não;
3. O objeto “retorno” possui um sub-objeto nomeado “info” onde tem as propriedades com os dados
solicitados, como a propriedade “session_id”, para o método “auth” e a propriedade “user_data” para o
método “get_user_data”, dentre outras;
4. O sub-objeto “info” do retorno de todos os métodos possui uma propriedade chamada “faultMessage”,
do tipo “String”, que será preenchida com a mensagem de erro caso a propriedade “success” do objeto
“retorno” seja “false”.

4.2. URL do Sistema e do WebService - Produção e Testes
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
• Produção: https://www.indisponibilidade.org.br/
• Testes: https://homolog.indisponibilidade.org.br/
A URL abaixo deverá ser usada para conexão com o WebService.
• Produção: http://www.indisponibilidade.org.br/wsdl/
• Testes: http://homolog.indisponibilidade.org.br/wsdl/

Daqui para frente, nos referiremos a ela por $url.

4.3. Instanciando o WebService
Aqui você vai ver como deve ser instanciado o WebService
<?php
$serv = new SoapClient("$url");
?>
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4.4. Método: challenge_generator
Aqui veremos como gerar um desafio para ser utilizado na autenticação por certificado digital.a
<?php
$serv = new SoapClient("$url");
$challenge = $serv->challenge_generator()->retorno->info->challenge;
?>

4.5. Chamando o script de autenticação
Veremos agora como deve ser chamado o Java Applet para autenticação com o certificado digital.
<script src="https://www.indisponibilidade.org.br/icp/bravo.php>"></script>
<script>
arispbravo.carrega({
authurl: targetURL,
challenge: "<?php echo $challenge; ?>",
showbox: showBoxContent,
callback: function() {
// conteúdo para callback
}
});
</script>

• authurl: URL que receberá o POST com as informações para autenticação.
• challenge: O desafio gerado no passo anterior
• showbox: Uma linha de código ou a instancia de um objeto do HTML para servir de gatilho para o
autenticador

• callback: função que será executada após carregar o Java Applet, por exemplo, pode mandar exibir o
showbox caso esteja oculto.

4.6. Método: auth - processo de autenticação
Nesta parte veremos como deve ser feita a autenticação utilizado os valores enviados pelo processo acima.
<?php
$serv = new SoapClient("$url");
$auth = array(
"challenge" => $_POST["challenge"],
"signature" => $_POST["signature"],
"certificate" => $_POST["certificate"],
"token" => "LilH4NDK9NY93d/zHbhdDv2+VOkv/tzIwjRY44YeIijvmeKVaJjvKmfO9xfQO+BktEo5+RfElgkQ/
Uy87YV4XDWE0EutmhQzmgoj2/SckWBirIPMFRk6MRkzpF3opLvicxcLpn3YI7zspf0K/
di8AtFCtGq6dgQs5tdUOjyjsTxvEBBG9A7Vhh0IRdULHs26"
);
$conn = $serv->auth($auth)->retorno;
if ($conn->sucess) {
$session_id = $conn->info->session_id;
} else {
echo $conn->info->faultMessage;
}
?>
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4.7. Método: get_user_data
Veremos agora o primeiro método do WebService que necessita estar autenticado. Daqui para frente, todos
os métodos necessitarão do “session_id”, retornado no processo de autenticação.
<?php
$serv = new SoapClient("$url");
$get_user_data = array (
"session_id" => $session_id
);
$retorno = $serv->get_user_data($get_user_data)->retorno;
if ($retorno->success) {
print_r($retorno->info->user_data);
} else {
echo $auth->info->faultMessage;
}
?>

4.8. Método: get_xml
Este método pega um XML com as ordens feitas no sistema devidamente aprovadas por um Magistrado.
Existem 4 tipos de ordens:
1. Ordem de Indisponibilidade
2. Ordem de Cancelamento Total
3. Ordem de Cancelamento de Pessoa
4. Ordem de Cancelamento de Imóvel
<?php
$serv = new SoapClient("$url");
$get_xml = array (
"session_id" => $session_id,
"visualizado" => "sim",
"data_inicial" => "10/10/2014",
"data_final" => "24/10/2014"
);
$retorno = $serv->get_xml($get_xml)->retorno;
if ($retorno->success) {
echo $retorno->info->xml_content;
} else {
echo $auth->info->faultMessage;
}
?>

Para pegar o XML você pode usar diferentes combinações de filtros, lembrando que os parâmetros, com
excessão do “session_id”, são todos opcionais.
No exemplo acima, buscamos um XML com apenas protocolos já visualizados, data inicial 10/10/2014 e
data final 24/10/2014.
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4.9. Método: Responde Indisponibilidade
Veremos agora como enviar uma resposta para um ou mais documentos dentro das ordens de
indisponibilidade. Para responder a indisponibilidade, deve ser enviado um XML contendo:

•
•
•
•
•

Protocolo da Ordem de Indisponibilidade
Documento (CPF/CNPJ) da pessoa indisponibilizada;
Número de matrícula do imóvel desta pessoa junto ao Registrador de Imóveis.
Informação se é ou não transcrição
Número da inscrição caso aplicável e não seja transcrição.

<?php
$serv = new SoapClient("$url");
$responde_indisponibilidade = array (
"session_id" => $session_id,
"xml_content" => '
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MATRICULAS>
<REGISTRO>
<!-- código do protocolo da ordem de indisponibilidade - varchar(35) -->
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<!-- documento da pessoa - varchar(22) -->
<DOCUMENTO>02.355.376/0001-44</DOCUMENTO>
<!-- número de matrícula - varchar(50) -->
<MATRICULA>10001</MATRICULA>
<!-- é uma transcricao = SIM | NAO -->
<TRANSCRICAO>NAO</TRANSCRICAO>
<!-- numero da inscricao - apenas se TRANSCRICAO == NAO -->
<INSCRICAO></INSCRICAO>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<DOCUMENTO>02.355.376/0001-44</DOCUMENTO>
<MATRICULA>10003</MATRICULA>
<TRANSCRICAO>SIM</TRANSCRICAO>
<INSCRICAO></INSCRICAO>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<DOCUMENTO>02.355.376/0001-44</DOCUMENTO>
<MATRICULA>10004</MATRICULA>
<TRANSCRICAO>NAO</TRANSCRICAO>
<INSCRICAO>0012123</INSCRICAO>
</REGISTRO>
</MATRICULAS>
'
);
$retorno = $serv->responde_indisponibilidade($responde_indisponibilidade)->retorno;
if ($retorno->success) {
print_r($retorno->info->matriculas);
} else {
echo $auth->info->faultMessage;
}
?>
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4.10. Método: pesquisa
Agora iremos pesquisar se uma determinada pessoa está indisponibilizada, ou não.
<?php
$serv = new SoapClient("$url");
$pesquisa = array (
"session_id" => $session_id,
"documento" => '12345678901'
);
$retorno = $serv->pesquisa($pesquisa)->retorno;
if ($retorno->success) {
print_r($retorno->info->documento);
echo $retorno->info->hash;
} else {
echo $auth->info->faultMessage;
}
?>

5. Definição de Regras e Serviços (em C#)
Agora iremos ver os mesmos exemplos acima, só que utilizando C#.

5.1. Instanciando o WebService
Após declarar o WSDL no C#, nomeando de CNI, vamos criar uma instancia do WebService.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
cni.serv serv = new cni.serv();
}
}
}
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5.2. Método: challenge_generator
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
cni.serv serv = new cni.serv();
string challenge = serv.challenge_generator().retorno.info.challenge;
}
}
}
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5.3. Método: auth
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
cni.serv serv = new cni.serv();
cni.auth auth = new cni.auth();
var html = HttpContext.Current;
auth.challenge = html.Request.Form["token"] = "LilH4NDK9NY93d/zHbhdDv2+VOkv/
tzIwjRY44YeIijvmeKVaJjvKmfO9xfQO+BktEo5+RfElgkQ/Uy87YV4XDWE0EutmhQzmgoj2/
SckWBirIPMFRk6MRkzpF3opLvicxcLpn3YI7zspf0K/di8AtFCtGq6dgQs5tdUOjyjsTxvEBBG9A7Vhh0IRdULHs26";
auth.challenge = html.Request.Form["challenge"];
auth.signature = html.Request.Form["signature"];
auth.certificate = html.Request.Form["certificate"];
var retorno = serv.auth(auth).retorno;
if (retorno.success) {
string session_id = retorno.info.session_id;
} else {
Response.Write(retorno.info.faultMessage); }
}
}
}
}

5.4. Método: get_user_data
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
string session_id = "";
cni.serv serv = new cni.serv();
cni.get_user_data gudVars = new cni.get_user_data();
gudVars.session_id = session_id;
var retorno = serv.get_user_data(gudVars).retorno;
if (retorno.success) {
var user_data = retorno.info.user_data;
} else {
Response.Write(retorno.info.faultMessage);
}
}
}
}
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5.5. Método: get_xml
using System;
using System.Collections.Generic; using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
string session_id = "";
cni.serv serv = new cni.serv();
cni.get_xml gxVars = new cni.get_xml();
gxVars.session_id = session_id;
gxVars.visualizado = "sim";
gxVars.data_inicial = "10/10/2014";
gxVars.data_final = "20/10/2014";
var retorno = serv.get_xml(gxVars).retorno;
if (retorno.success) {
Response.Write(retorno.info.xml_content);
} else {
Response.Write(retorno.info.faultMessage);
}
}
}
}

5.6. Método: responde_indisponibilidade
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
string session_id = "";
cni.serv serv = new cni.serv();
cni.responde_indisponibilidade gxVars = new cni.responde_indisponibilidade();
gxVars.session_id = session_id;
gxVars.xml_content = "<?xml...?>...";
var retorno = serv.responde_indisponibilidade(gxVars).retorno;
if (retorno.success) {
Response.Write(retorno.info.matriculas);
} else {
Response.Write(retorno.info.faultMessage);
}
}
}
}
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5.7. Método: pesquisa
10/24/14 04:11:42 Untitled
using System;
using System.Collections.Generic; using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace WebApplication3 {
public partial class _Default : System.Web.UI.Page {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
string session_id = "";
cni.serv serv = new cni.serv();
cni.pesquisa pesqVars = new cni.pesquisa();
pesqVars.session_id = session_id;
pesqVars.documento = "12345678901";
var retorno = serv.pesquisa(pesqVars).retorno;
if (retorno.success) {
var documentos = retorno.info.documentos;
var hash = retorno.info.hash;
} else {
Response.Write(retorno.info.faultMessage);
}
}
}
}
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6. Exemplos do Formato dos XMLs
Aqui veremos exemplos dos formatos dos dois XMLs usados por este WebService:

• XML de retorno do método get_xml
• XML enviado no método responde_indisponibilidade
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6.1. XML do método get_xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PEDIDO
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.indisponibilidade.org.br/xml/xsd">
<REGISTRO>
<!-- código do protocolo da ordem de indisponibilidade - varchar(35) -->
<PROTOCOLOINDISPONIBILIDADE>201104.2619.00000344-IA-520</PROTOCOLOINDISPONIBILIDADE>
<DATAPEDIDO>26/04/2011 19:21</DATAPEDIDO><!-- data aprovação - datetime -->
<NUMERODOPROCESSO>0000002</NUMERODOPROCESSO><!-- número do processo - varchar(70) -->
<TELEFONE>11-22334455</TELEFONE><!-- número telefone - varchar(15) -->
<!-- nome da instituição - varchar(250) -->
<NOMEINSTITUICAO>TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo</NOMEINSTITUICAO>
<!-- forum/vara - varchar(250) -->
<FORUMVARA>Sp - Capital -> 1a oficio - OFICIO RECUPERAÇÕES JUDICIAIS</FORUMVARA>
<USUARIO>JOAO DA SILVA</USUARIO><!-- nome do usuário - varchar(250) -->
<EMAIL>joao@silva.com</EMAIL><!-- email do usuário - varchar(250) -->
<INDISPONIBILIDADE>
<INDIVIDUO>
<NOME>Fulano</NOME><!-- nome da pessoa indisponibilizada - varchar(250) -->
<CPFCNPJ>876.211.652-51</CPFCNPJ><!-- documento da pessoa - varchar(22) -->
<IMOVEIS>
<MATRICULA>1234</MATRICULA><!-- número de matrícula - varchar(50) -->
<MATRICULA>12342</MATRICULA>
</IMOVEIS>
</INDIVIDUO>
<INDIVIDUO>
<NOME>Fulano</NOME>
<CPFCNPJ>876.211.652-51</CPFCNPJ>
<QUOTAS>
<DADOS>
<CNPJ>10.630.243/0001-67</CNPJ>
<NOME>ACS - AMORIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</NOME>
<DESCRICAO>QUOTA DE 50%</DESCRICAO>
</DADOS>
</QUOTAS>
</INDIVIDUO>
</INDISPONIBILIDADE>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<!-- código do protocolo da ordem de cancelamento - varchar(35) -->
<CANCELAMENTODEINDISPONIBILIDADE>201109.0915.00000360-TA-070</CANCELAMENTODEINDISPONIBILIDADE>
<!-- tipo de cancelamento - int(1) - 1 = total; 2 = pessoa; 3 = matrícula -->
<CANCELAMENTO_TIPO>1</CANCELAMENTO_TIPO>
<!-- data aprovação - ordem cancelamento - datetime -->
<CANCELAMENTO_DATA>09/09/2011 14:21</CANCELAMENTO_DATA>
<!-- código do protocolo da ordem de indisponibilidade - varchar(35) -->
<PROTOCOLOINDISPONIBILIDADE>201109.0915.00000358-IA-920</PROTOCOLOINDISPONIBILIDADE>
<!-- data aprovação - ordem indisponibilidade - datetime -->
<DATAPEDIDO>09/09/2011 15:17</DATAPEDIDO>
<NUMERODOPROCESSO>123456789</NUMERODOPROCESSO>
<TELEFONE>11-22334455</TELEFONE>
<NOMEINSTITUICAO>TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo</NOMEINSTITUICAO>
<FORUMVARA>Sp - Capital -> 1a oficio - OFICIO RECUPERAÇÕES JUDICIAIS</FORUMVARA>
<USUARIO>JOAO DA SILVA</USUARIO>
<EMAIL>joal@silva.com</EMAIL>
<CANCELAMENTO>
<INDIVIDUO>
<NOME>PANIFICADÔRA SUPIMPA</NOME>
<CPFCNPJ>89.256.562/3341-50</CPFCNPJ>
</INDIVIDUO>
</CANCELAMENTO>
</REGISTRO>
</PEDIDO>
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6.2. XML do método responde_indisponibilidade

6.2.1. XML de resposta contendo matrículas
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MATRICULAS> <!-- responder uma indisponibilidade com matrículas -->
<REGISTRO>
<!-- código do protocolo da ordem de indisponibilidade - varchar(35) -->
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<!-- documento da pessoa - varchar(22) -->
<DOCUMENTO>02.355.376/0001-44</DOCUMENTO>
<!-- número de matrícula - varchar(50) -->
<MATRICULA>10001</MATRICULA>
<!-- é uma transcricao = SIM | NAO -->
<TRANSCRICAO>NAO</TRANSCRICAO>
<!-- numero da inscricao - apenas se TRANSCRICAO == NAO -->
<INSCRICAO></INSCRICAO>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<DOCUMENTO>02.355.376/0001-44</DOCUMENTO>
<MATRICULA>10003</MATRICULA>
<TRANSCRICAO>SIM</TRANSCRICAO>
<INSCRICAO></INSCRICAO>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<DOCUMENTO>02.355.376/0001-44</DOCUMENTO>
<MATRICULA>10004</MATRICULA>
<TRANSCRICAO>NAO</TRANSCRICAO>
<INSCRICAO>0012123</INSCRICAO>
</REGISTRO>
</MATRICULAS>
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6.2.2. XML de resposta contendo outros bens

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OUTROSBENS> <!-- responder uma indisponibilidade com outros bens -->
<REGISTRO>
<!-- código do protocolo da ordem de indisponibilidade - varchar(35) -->
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<!-- documento da pessoa - varchar(22) -->
<DOCUMENTO>177.773.309/00</DOCUMENTO>
<!-- descrição do bem em questão -->
<DESCRICAO>20% de ações ordinárias da empresa</DESCRICAO>
<!-- CNPJ da empresa caso o bem em questão seja uma cota ou algo relacionado -->
<COTACNPJ>20.626.771/0001-04</COTACNPJ>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<DOCUMENTO>177.773.309/00</DOCUMENTO>
<DESCRICAO>Lancha 42 pés com registro naval numero 123</DESCRICAO>
</REGISTRO>
<REGISTRO>
<NUMEROPROTOCOLO>201306.0516.00010594-IA-660</NUMEROPROTOCOLO>
<DOCUMENTO>177.773.309/00</DOCUMENTO>
<DESCRICAO>10004</DESCRICAO>
</REGISTRO>
</OUTROSBENS>
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6.3. XSD de validação do XML de retorno do get_xml

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:complexType name="PESSOAS">
<xs:sequence>
<xs:element name="INDIVIDUO" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NOME">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="250" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CPFCNPJ">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="35" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IMOVEIS" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MATRICULA" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="250" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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