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1. Introdução 

O objetivo deste aplicativo é permitir que os tribunais executem localmente as suas rotinas 

de validação de dados XML que serão enviados para o serviço REST do Modelo de 

Transferência de Dados do CNJ (https://www.cnj.jus.br/modelo-de-transferencia-de-

dados/v1). 

 

 

2.  Configuração  

Para a aplicação funcionar, é necessário instalar o Docker (https://www.docker.com). Existem 

versões do Docker para Windows, Linux e MacOS. 

 

Após instalar o Docker, faça download dos arquivos de configuração dos containers: 

 

URL: https://www.cnj.jus.br/owncloud/index.php/s/PCvxAj6qdqr6I5e 

Senha: validador 

 

Ao descompactar o arquivo, será exibida a estrutura abaixo: 

 
Nesse diretório há um diretório build, no qual está localizada a aplicação, que é um 

microsserviço feito em Spring Boot e desenvolvido em Java. No diretório sql_create estão os 

scripts de criação do banco que será usado para as ações de validação dos arquivos XML e 

enriquecimento (veja Seção 3.2). O arquivo docker-compose.yaml é um arquivo de 

configuração para orquestração de serviços e será necessário para subir a instância MySQL e 

o container com o backend REST. O arquivo Dockerfile é um arquivo que faz o build da imagem 

da aplicação backend REST. 



                                                                                              
 

Modelo de Transferência de Dados 
2 

 

 
 

No mesmo diretório onde foi descompactado e tendo já instalado o Docker (ou o Docker 

Desktop para usuários MacOS e Windows), pode-se executar o comando seguinte: 

 

docker-compose up 

 

Esse comando subirá 2 containers Docker: uma instância do MySQL (alimentado com os dados 

das tabelas processuais unificadas e outras tabelas de apoio) e um backend com uma interface 

REST com alguns endpoints implementados. A intenção é que esse backend responda da 

mesma forma que a solução em produção que funciona em https://www.cnj.jus.br/modelo-

de-transferencia-de-dados/.  

 

Por padrão, o backend REST subirá na porta 8080, e o MySQL subirá na porta 3306. Caso não 

seja possível usar essas portas no seu ambiente operacional, basta alterar o arquivo docker-

compose.yaml nos pontos marcados pelas setas vermelhas: 
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A diretiva ports faz um “port forwarding”, e dessa forma realiza mapeamento de uma porta 

externa com uma porta interna do container. 

Após alterar para a porta desejada, basta salvar o arquivo e executar novamente o comando 

docker-compose up. 

 

3. Uso do Validador 

O validador roda como um serviço na máquina, na porta 8080. Pra simular o uso dessa 

aplicação, faremos uso do Postman (https://www.postman.com/). 

 

3.1  Fazendo uma Requisição – Simulando um Envio de XML 

Ao entrar no Postman, clique no botão “New”, como mostra a tela a seguir. 

 
 

Depois, clique em “Request”: 
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Dê um nome para a requisição: 

 
Na próxima tela, escolha o método HTTP como POST, e a URL, como está apresentado 

a seguir (supondo que você esteja rodando o Postman na mesma máquina que roda 

o Validador): 

 
Lembrando que o parâmetro G1, que representa o Grau, pode ser substituído e 

assumir os valores seguintes: 

• SUP para Tribunais Superiores; 

• G2 para 2º grau; 

• G1 para 1º grau (justiça comum); 

• TR para Turmas Recursais; 
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• JE para Juizados especiais; 

• TRU para Turmas Regionais de Uniformização; 

• TNU para Turmas Nacionais de Uniformização. 

 

Vá para a aba “Body” e selecione o modo “form-data”: 

 
Depois, acrescente um campo para carregar o arquivo XML. Para isso, será necessário 

dar um nome qualquer a essa chave (key) e selecionar o tipo do dado, que nesse caso 

deverá ser “File”: 

 
Selecione o arquivo na coluna “Value” (o arquivo, obviamente, deve estar aderente 

ao XSD do Modelo de Transferência de Dados) e depois clique no botão “Send”, 

conforme figura abaixo.  
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O mesmo resultado seria obtido caso a requisição apontasse para a solução em 

produção, uma vez que elas implementam o endpoint da mesma maneira. 

 

4.1 Operação de Validação 

Com essa operação, é possível simular um envio e obter como resultado um conteúdo 

JSON com o XML processado, incluindo as validações com os dados tabelados em 

banco e os campos acrescentados por meio do que chamamos de “Rotinas de 

enriquecimento de dados”. Esse mesmo processo de enriquecimento é usado na 

solução do CNJ no processamento dos dados XML, e esses campos servem para 

diversos fins, como calcular a quantidade de movimentos com códigos não aderentes 

às TPUs (Tabelas Processuais Unificadas), por exemplo. 

O endpoint http://localhost:8080/v2/valida irá realizar essa transformação e retornar 

o JSON enriquecido: 

 
Ao clicar em “Send”, o resultado será: 
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