Projeto para aplicação de integração JurisTCs
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1. Necessidade da Demanda
Prover um WebService para a captação de dados, fornecidos pelos Tribunais de Contas do país, a
serem usados no JurisTCs. Essa aplicação visa centralizar Jurisprudências dos tribunais de conta
espalhados pelo país e disponibilizá-las para para todos interesados de forma clara e obje va.

2. Requisição aos serviços
2.1

Requisição

O método de requisição terá como padrão o ﬁltro abaixo:
Exemplo:
POST -> /consulta/jurisprudencia
BODY:
{“lt_ementa”:”revisão dos valores”
“lt_assuntos”:{”Consulta”,”Prejulgado”}}

http://www.tcm.ba.gov.br/Webservice/index.php/jurisprudencia?lt_assuntos=Consulta&lt_ementa=re
visão dos valores

Observação: Quebra de linha feita para uma melhor visualização.
Campos:
Atributo

Descrição

Tipo

lt_ementa

Algum trecho ou palavra chave
con da na ementa

String

lt_assuntos

Assunto do Processo

Array
tabela 1

2.2

Assunto válido (campo lt_assuntos)

Consulta, Prejulgado, Uniformização de Jurisprudência, Incidente de Incons tucionalidade e Súmula.

2.3

Resposta

O método terá como padrão a resposta contendo todos os campos listados na “tabela 2”,
independente do ﬁltro u lizado na requisição.

Campos:
Atributo

Descrição

Tipo

tribunal

Nome reduzido do tribunal (Ex:
TCM-BA)

String

nu_proc

Número do Processo

String

dt_publicacao

Data e hora de publicação

DT - Timestamp ISO 8601

lt_ementa

Algum trecho ou palavra chave
con da na ementa

String

lt_assuntos

Assunto do Processo

String

link

link do arquivo

String
tabela 2

Exemplo:
[
{
tribunal: “TCM-BA”,
nu_proc: "11255e18",
lt_ementa: "LICITAÇÃO. NOVAS REGRAS ADVINDAS DA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 9.412/2018. ATUALIZAÇÃO
DOS VALORES DAS MODALIDADES LICITATÓRIAS. APLICABILIDADE NO ÂMBITO MUNICIPAL. A União, no
exercício da sua competência privativa, editou a Lei nº 8.666/1993 (norma geral), que, no seu
artigo 120, facultou ao Poder Executivo Federal a revisão dos valores nela fixados, o que
conduz à conclusão de que as disposições contidas no Decreto nº 9.412/2018 também estão
inseridas no conceito de “normas gerais”, sendo aplicáveis no âmbito municipal. ",
lt_Assuntos: "Consulta. Licitações. Outros ",
link: "http://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/11255e18.odt.pdf"
},
{
tribunal: “TCM-BA”,
nu_proc: "10755e18",
lt_ementa: "LICITAÇÃO. NOVAS REGRAS ADVINDAS DA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 9.412/2018. ATUALIZAÇÃO
DOS VALORES DAS MODALIDADES LICITATÓRIAS. APLICABILIDADE NO ÂMBITO MUNICIPAL. A União, no
exercício da sua competência privativa, editou a Lei nº 8.666/1993 (norma geral), que, no seu
artigo 120, facultou ao Poder Executivo Federal a revisão dos valores nela fixados, o que
conduz à conclusão de que as disposições contidas no Decreto nº 9.412/2018 também estão
inseridas no conceito de “normas gerais”, sendo aplicáveis no âmbito municipal. Não há que se
falar na edição de Lei ou Decreto, pelo Município, para fins de atualização dos valores
apontados no artigo 23 da Lei nº 8.666/1993, os quais também têm repercussão nos limites das
contratações realizadas por dispensa em razão do valor (artigo 24, I e II, da Lei nº
8.666/1993). ",
lt_Assuntos: "Consulta. Licitações. Modalidade Consulta. Licitações. Outros ",
link: "http://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/11255e18.odt.pdf"
},
…
]

3. Roteiro para ingressar na página de Pesquisas do JurisTCs:

3.1 Desenvolver WebService conforme documentação;
Obs.: A relação de assuntos disponível na página de pesquisa não é igual à
u lizada por todos os sistemas dos TC´s. Desta forma, é necessário fazer um
'de-para' dos assuntos disponíveis na página para o u lizado pelo TC (lembrando
que esta lista faz parte da primeira versão da solução).
É recomendável que nesta primeira versão o WebService não retorne mais de 25
linhas por pesquisa.

3.2. Enviar a URL do WebService para os emails:
teotonio.santana@tcm.ba.gov.br
lucio.sacramento@tcm.ba.gov.br

3.3. Depois de validado o WebService, disponibilizamos o nome do TC no
combo dos Tribunais.

Link para página de Pesquisas do JurisTCs:
h p://www.tcm.ba.gov.br/juristcs/jurisprudencia.php

