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Introdução

• A API Web Services Cortez de Lima foi desenvolvida 
para facilitar a integração de outros sistemas ao nosso 
sistema próprio de Publicações Eletrônicas através de 
requisições HTTP usando POST.

• Permitem as aplicações enviar e receber dados no 
formato XML ou JSON.

• Cada recurso ou método é representando por uma URL 
própria com seus devidos parâmetros e pode ser 
utilizada de maneira isolada para o resultado desejado.



Autenticação

• Todo acesso à API é feito partindo do princípio que você já seja um cliente da Cortez 

de Lima e já possua um LOGIN e SENHA para a autenticação em nossos servidores. 

A autenticação é feita via HTTP Basic.

Como Funciona?

• A partir do momento que você possua seu LOGIN e SENHA, basta utilizar-se das 

URLs dos métodos disponíveis escolhendo se deseja utilizar HTTP POST.



Métodos disponíveis da API

A API foi desenvolvida para poder ter o seu retorno no formato XML ou JSON, 
conforme o usuário preferir e conta com os seguintes métodos abaixo:

• 01 - retornarRecortesDataProcesso - Retorna os recortes de uma determinada data e 
processo.

• 02 - retornarRecortesDataUF - Retorna Todos recortes de uma determinada data e 
estado.

• 03 - retornarRecortesDataUFNome - Retorna Todos recortes de uma determinada 
data, estado e partes.

• 04 - retornarRecortesProcesso - Retorna Todos recortes de um determinado processo 
independente de data (Todas publicações de um determinado processo até 6 meses da 
data consulta).



Parâmetros

Para utilizar os métodos acima, você precisa informar os parâmetros abaixo dependendo 
de cada método:

• data - Data do dia que se deseja consultar (obrigatório nos métodos: 01, 02, 03).

• numeroProcesso - Número do processo que se deseja consultar (obrigatório nos métodos: 01, e 04).

• nome - Nome que se deseja pesquisar (obrigatório nos métodos: 03).

• uf - Estado que se deseja filtrar (obrigatório nos métodos: 02 e 03).

• login - Login de acesso fornecido pela Cortez de Lima (obrigatório em todos os métodos).

• senha - Senha de acesso fornecido pela Cortez de Lima (obrigatório em todos os métodos).

• consultado - Parâmetro que serve para informar ao Webservice se você deseja trazer somente o que ainda 
não tenha sido consultado anteriormente ou se a API deve trazer todos os recortes independentes de já 
terem sido consultados ou não (obrigatório em todos os métodos (S/N)).

• formato - Parâmetro que deve ser informado para escolher qual é o formato de RETORNO que se deseja 
que a API retorne, XML ou JSON. (obrigatório em todos os métodos).



Como Utilizar?

URL de acesso

• http://api.clrecortes.com/recortes/wsrecorte/metodoDisponivel

Método POST

• Informar os parâmetros com seus devidos valores.



Exemplo no formato XML
http://api.clrecortes.com/recortes/wsrecortes/retornarRecortesDataUF



Resultado no formato XML



Exemplo no formato JSON
http://api.clrecortes.com/recortes/wsrecortes/retornarRecortesDataUF



Resultado no formato JSON



API
MÉTODOS DISPONÍVEIS DE API



01 - retornarRecortesDataProcesso
• Retorna os recortes a partir de uma data e um número de processo informado.

Método da requisição HTTP aceitável: POST

Parâmetros
da

requisição



Exemplo de chamada POST



Resultado



02 - retornarRecortesDataUF#
• Retorna os recortes a partir de uma data e de um Estado.

Método da requisição HTTP aceitável: POST

Parâmetros
da

requisição

http://www.mscontent.com.br/clientes/cortez/servicos/api-webservices#02-retornarrecortesdatauf


Exemplo de chamada POST



Resultado



03 - retornarRecortesDataUFNome#
• Retorna os recortes a partir de uma data, Estado e Nome.

Método da requisição HTTP aceitável: POST

Parâmetros
da

requisição

http://www.mscontent.com.br/clientes/cortez/servicos/api-webservices#03-retornarrecortesdataufnome


Exemplo de chamada POST



Resultado



04 - retornarRecortesProcesso#
• Retorna todos recortes de um determinado Processo. Só mantemos os 

• últimos 6 meses em nossos servidores.

Método da requisição HTTP aceitável: POST

Parâmetros
da

requisição

http://www.mscontent.com.br/clientes/cortez/servicos/api-webservices#04-retornarrecortesprocesso


Exemplo de chamada POST



Resultado


