
 
 

Lista de novos Atributos e Elementos 
(modelo-de-transferencia-de-dados-1.0.xsd) 

 
 

Atributos e Elementos Descrição 

codCIdade Código do município IBGE com sete dígitos, referente ao campo “cidade” 

modalidadeDocumentoIdentificador Inclusão do número do benefício no INSS. 
- NB: número do benefício no INSS 

tiporelacaoIncidental Tipo de elemento que permite identificar se existe algum elemento incidental que tenha gerado novo 
processos judicial, em razão da existência de uma nova relação processual jurídica (por exemplo, 
como pode ocorrer em embargos à execução de títulos extrajudiciais, embargos de terceiro, em 
recursos internos, impugnações ao valor da causa, entre outras Situações, em que há criação de 
novos autos vinculados ao processos principal) 

numeroProcesso (relacionado ao 
novo tipo complexo 
“tiporelacaoIncidental”) 
 

Inserir o número único do processos ou dos processos vinculados, conforme resolução 65. 

tipoRelacao (relacionado ao novo 
tipo complexo 
“tiporelacaoIncidental”) 

Indicar se o processo é principal ou incidental. 
 Podem ser classificados como: 
  - 'PP': processos principal 
  - 'PI': processos incidental 

classeProcessual (relacionado ao 
novo tipo complexo 
“tiporelacaoIncidental”) 

Código da classe processual do processos vinculado, conforme Resolução 46/2007. 

siglaTribunal Sigla do Tribunal. 
Campo deve ser preenchido em formato maiúsculo, sem caractere especial, e sem espaço. Ex. 
TREBA; TJPA; STM 

grau Informar em qual grau de jurisdição. 
Valores possíveis: 
- 'SUP': Tribunal Superior 
- 'G2': 2º Grau 
- 'TR': Turma Recursal 
- 'G1': 1º grau, justiça comum 
- 'JE': Juizados Especiais (inclusive os regidos pelas leis dos Juizados Especiais 9.099/95 e 
12.153/2009 que tramitam em varas de juízo único ou em varas que acumulam competência de 
juizado especial) 
- 'TRU': Turma Regional de Uniformização 
- 'TNU': Turma Nacional de Uniformização 
- 'TEU': Turma Estadual de Uniformização 
- 'CJF': Conselho da Justiça Federal 
- 'CSJT': Conselho Superior da Justiça do Trabalho 



procEl Informar se o processo tramita em sistema eletrônico ou em papel. São valores possíveis 
- 1: Sistema Eletrônico 
- 2: Sistema Físico 

dscSistema Informar em qual o sistema eletrônico o processo tramita. São valores possíveis: 
1 - PJe 
2 - Projudi 
3 - SAJ 
4 - EPROC 
5 - Apolo 
6 - Themis 
7 - Libra 
8 - Outros 

tipoComplementoNacional Tipo de elemento destinado a permitir a inclusão de complementos de movimentações processuais. 
Elemento destinado a permitir a inclusão dos complementos de movimentação conforme tabela 
nacional de complementos. 

codComplemento (relacionado ao 
novo tipo complexo 
“tipoComplementoNacional”) 

Atributo destinado à entrada do código do complemento do movimento nacional ou do movimento 
local. 

descricaoComplemento (relacionado 
ao novo tipo complexo 
“tipoComplementoNacional”) 

Atributo destinado à entrada da descrição textual do complemento do movimento nacional ou do 
movimento local 

codComplementoTabelado 
(relacionado ao novo tipo complexo 
“tipoComplementoNacional”) 

Atributo destinado à entrada do código do complemento tabelado do movimento nacional ou do 
movimento local. 

magistradoProlator Elemento destinado a permitir a identificação do magistrado que prolatou a sentença. 

tipoDecisao Elemento destinado a permitir a identificar se a sentença ou decisão é: Monocrática=0 ou 
Colegiada=1. 

responsavelMovimento Informar o número do CPF do servidor ou magistrado responsável pelo movimento. 

tipoResponsavelMovimento Identidficação do responsável pelo movimento: Servidor=0; Magistrado=1;. 

orgaoJulgador (Elemento inserido 
nas informações do movimento do 
processo) 

Órgão julgador responsável atualmente pelo processos no órgão consultado. 

 
 
 
 


