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BASE DE DADOS: 

Apresentada as bases de dados do gerenciador de banco de dados Adabas utilizadas no sistema SAAJ. 

1. ARQUIVO: CADASTRO-PROCESSOS-JURIDICOS 

Contem os dados das ações judiciais. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

IDENT-PROCESSO-CAD Alfa 27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codifica-
ção do processo no judiciário. 

GRUPO-CLASSE-SEQ-CAD Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. 
Os dois primeiros dígitos especificam o grupo do Direito 
(10-Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito Co-
mercial... ) Os dois dígitos seguintes especificam a classe 
dentro do grupo . Os últimos seis dígitos formam um nume-
ro sequencial. Sendo assim, o processo com o Código TE-
LEBRAS 2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - 
Direito Civil, pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na trans-
ferência / venda de ações, e com sequencial 000001. 

NOME-AUTOR-CAD Alfa70 
Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrên-
cias descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  autor(es)  do pro-
cesso judicial. 

NOME-REU-CAD Alfa 70 
Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrên-
cias descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  réu(s)  do processo 
judicial. 

DATA-AJUIZAMENTO-CAD Num 8 
Identifica a data do ajuizamento do processo no formato 
AAAAMMDD. 

COD-TIPO-ACAO-CAD Alfa 3 
Código identificador do tipo da ação seguindo a tabela de 
Tipo de Ação. 

NOME-JUIZO-ORIGEM-CAD Alfa 60 Nome do juízo da origem do processo. 

UF-JUIZO-ORIGEM-CAD Alfa 2 Unidade da federação 

NOME-JUIZO-ATUAL-CAD Alfa 60 Nome do juízo atual do processo 

UF-JUIZO-ATUAL-CAD Alfa 2 Unidade da federação 

DESC-OBJETO-CAD Alfa 90 Descrição do objeto da ação com 6 ocorrências. 

VALOR-CAUSA-CAD Num 12 Valor da causa com duas casas decimais. 

DATA-CAUSA-CAD Num 6  Data de atualização do valor da causa no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-
INICIAL-CAD 

Num 12 
Valor da condenação inicial/parcial com duas casas deci-
mais. 

DATA-CONDENACAO-INICIAL-
CAD   

Num 6 Data da condenação inicial/parcial no formato AAAAMM 
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VALOR-CONDENACAO-FINAL-
CAD 

Num 12 Valor da condenação final com duas casas decimais. 

DATA-CONDENACAO-FINAL-
CAD 

Num 6 Data da condenação final  no formato AAAAMM 

VALOR-DEPOSITO-CAD Num 12 Valor total do depósito judicial com duas casas decimais. 

DATA-DEPOSITO-CAD Alfa 6 
Data de atualização do depósito judicial no formato AAA-
AMM 

DESC-FASE-ATUAL-CAD Alfa 90 
Descrição da fase atual  do processo. Campo com ocorrên-
cias ilimitadas. 

INDIC-PREVISAO-
ENCERRAMENTO-CAD 

Num 1 

Indicador de previsão de encerramento: 
Se 1 = Até um ano 
Se 2 = Mais de um ano 
Se 3 = Processo Encerrado  

INDIC-EXPECTATIVA-CAD Num 1 

Indicador de expectativa de perda (TELEBRAS Ré) ou êxi-
to(TELEBRAS Autora) : 
Se 1 = Remota 
Se 2 = Possível 
Se 3 = Provável 

INDIC-RELEVANCIA-CAD Num 1 
Indicador da relevância do processo: 
Se 1 = Não relevante 
Se 2 = Relevante 

DESC-EXPECTATIVA-CAD Alfa 90 
Descrição do motivo da expectativa de perda/êxito. Campo 
ocorre até 5 vezes. 

DESC-RELEVANCIA-CAD Alfa 90 Descrição do motivo da indicação da relevância do proces-
so. Campo ocorre 5 vezes. 

NOME-ADVOGADO-
TELEBRAS-CAD 

Alfa 50 Nome do advogado da TELEBRAS responsável pela ação. 

DATA-CADASTRAMENTO-CAD Num 8 Data de cadastramento do processo no SAAJ no formato 
AAAAMMDD. 

ARMARIO-GAVETA-PASTA-CAD Alfa 20 
Descrição do local onde está a pasta do processo na TE-
LEBRAS. 

IDENT-ACOES-ACESSORIAS-
CAD 

Alfa 27 
Identificador de ações acessórias para este processo. 
Campo ocorre até 191 vezes. 

INDIC-ARQUIVO-PROVISORIO-
CAD 

Num 1 
Indica se o processo está arquivado. 
Se = 0 processo não arquivado 
Se = 1 processo arquivado 

DATA-ACOMPANHAMENTO-
CAD 

Num 8 
Data do acompanhamento da ação pelo advogado respon-
sável no formato AAAAMMDD. 

INDIC-FASE-EXECUCAO-CAD Num 1 

Indicador da fase do processo: 
Se 1 = Fase de conhecimento 
Se = 2 Fase recursal 
Se = 3 Fase de execução 

DATA-PRAZO-CAD Num 8 Data de vencimento do prazo do processo no formato AA-
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AAMMDD. 

DESC-DIAGNOSTICO-CAD Alfa 90 
Descrição do Diagnóstico da ação. Campo com ocorrências 
ilimitadas. 

NUM-CPF-CGC-CAD Num 14 Número do CPF ou CGC do autor principal da ação. 

DESC-ALVARA-CAD Alfa 90 
Descrição do Alvará/Honorário da ação. Campo com ocor-
rências ilimitadas. 

IDENT-PROCESSO-CAD Alfa  27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codifica-
ção do processo no judiciário. 
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2. ARQUIVO: CADASTRO-PROCESSOS-ENCERRADOS 

Contem os dados das ações encerradas. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

IDENT-PROCESSO-ENC Alfa 27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codifica-
ção do processo no judiciário. 

GRUPO-CLASSE-SEQ-ENC Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. 
Os dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito 
(10-Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito Co-
mercial... ) Os dois dígitos seguintes especificam a classe 
dentro do grupo . Os últimos seis dígitos formam um nume-
ro sequencial. Sendo assim, o processo com o Código TE-
LEBRAS 2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - 
Direito Civil, pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na trans-
ferência / venda de ações, e com sequencial 000001. 

NOME-AUTOR-ENC Alfa70 
Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrên-
cias descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  autor(es)  do pro-
cesso judicial. 

NOME-REU-ENC Alfa 70  
Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrên-
cias descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  réu(s)  do processo 
judicial. 

DATA-AJUIZAMENTO-ENC Num 8 
Identifica a data do ajuizamento do processo no formato 
AAAAMMDD. 

COD-TIPO-ACAO-ENC Alfa 3 
Código identificador do tipo da ação seguindo a tabela de 
Tipo de Ação. 

NOME-JUIZO-ORIGEM-ENC Alfa 60 Nome do juízo da origem do processo. 

UF-JUIZO-ORIGEM-ENC Alfa 2 Unidade da federação 

NOME-JUIZO-ATUAL-ENC Alfa 60 Nome do juízo atual do processo 

UF-JUIZO-ATUAL-ENC Alfa 2 Unidade da federação 

DESC-OBJETO-ENC Alfa 90 Descrição do objeto da ação com 6 ocorrências. 

VALOR-CAUSA-ENC Num 12 Valor da causa com duas casas decimais. 

DATA-CAUSA-ENC Num 6  Data de atualização do valor da causa no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-
INICIAL-ENC 

Num 12 
Valor da condenação inicial/parcial com duas casas deci-
mais. 

DATA-CONDENACAO-INICIAL-
ENC 

Num 6 
Data da condenação inicial/parcial no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-FINAL-
ENC 

Num 12 
Valor da condenação final com duas casas decimais. 

DATA-CONDENACAO-FINAL- Num 6 Data da condenação final  no formato AAAAMM 
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ENC 

VALOR-DEPOSITO-ENC Num 12 Valor total do depósito judicial com centavos. 

DATA-DEPOSITO-ENC Alfa 6 
Data de atualização do depósito judicial no formato AAA-
AMM 

DESC-FASE-ATUAL-ENC Alfa 90 
Descrição da fase atual  do processo. Campo com ocorrên-
cias ilimitadas. 

INDIC-PREVISAO-
ENCERRAMENTO-ENC 

Num 1 

Indicador de previsão de encerramento: 
Se 1 = Até um ano 
Se 2 = Mais de um ano 
Se 3 = Processo Encerrado  

INDIC-EXPECTATIVA-ENC Num 1 

Indicador de expectativa de perda (TELEBRAS Ré) ou êxi-
to(TELEBRAS Autora) : 
Se 1 = Remota 
Se 2 = Possível 
Se 3 = Provável 

INDIC-RELEVANCIA-ENC Num 1 
Indicador da relevância do processo: 
Se 1 = Não relevante 
Se 2 = Relevante 

DESC-EXPECTATIVA-ENC Alfa 90 
Descrição do motivo da expectativa de perda/êxito. Campo 
ocorre 5 até vezes.  

DESC-RELEVANCIA-ENC Alfa 90 
Descrição do motivo da indicação da relevância do proces-
so. Campo ocorre 5 vezes. 

NOME-ADVOGADO-
TELEBRAS-ENC 

Alfa 50 Nome do advogado da TELEBRAS responsável pela ação. 

DATA-CADASTRAMENTO-ENC Num 8 
Data de cadastramento do processo no SAAJ no formato 
AAAAMMDD. 

ARMARIO-GAVETA-PASTA-ENC Alfa 20 
Descrição do local onde está a pasta do processo na TE-
LEBRAS. 

IDENT-ACOES-ACESSORIAS-
ENC 

Alfa 27 
Identificador de ações acessórias para este processo. 
Campo ocorre até 191 vezes. 

INDIC-ARQUIVO-PROVISORIO-
ENC 

Num 1 
Indica se o processo está arquivado. 
Se = 0 processo não arquivado 
Se = 1 processo arquivado 

DATA-ACOMPANHAMENTO-
ENC 

Num 8 
Data do acompanhamento da ação pelo advogado respon-
sável no format AAAAMMDD. 

INDIC-FASE-EXECUCAO-ENC Num 1 

Indicador da fase do processo: 
Se 1 = Fase de conhecimento 
Se = 2 Fase recursal 
Se = 3 Fase de execução 

DATA-PRAZO-ENC Num 8 
Data de vencimento do prazo do processo no formato AA-
AAMMDD. 

DESC-DIAGNOSTICO-ENC Alfa 90 
Descrição do Diagnóstico da ação. Campo com ocorrências 
ilimitadas. 
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NUM-CPF-CGC-ENC Num 14 Número do CPF ou CGC do autor principal da ação. 

DESC-ALVARA-ENC Alfa 90 
Descrição do Alvará/Honorário da ação. Campo com ocor-
rências ilimitadas. 

INDIC-EXITO-TELEBRAS-ENC Num 1 
Indicativo do êxito da TELEBRAS na ação: 
Se = 1 indica que a TELEBRAS teve êxito 
Se = 2 indica que a TELEBRAS não teve êxito na ação. 
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3. ARQUIVO: TABELAS-PROCESSOS-JURIDICOS 

Contem os dados das tabelas de Grupo/Classe, Tipo de Ação, Índices Monetários (INPC e Poupança). 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

IDENT-TABELA Alfa 10 

Campo de identificação da tabela e a chave de acesso. 
 
Tabela 01 – Tabela de Grupos do Direito e suas Classes: 
 
Se a chave = 01XX00 descreve o Grupo XX. 
Se a chave = 01XXYY descreve a Classe YY do Grupo XX. 
 
Tabela 02 – Tabela de Tipo de Ação: 
 
Se a chave = 02010 = descreve o tipo de ação AC – Apela-
ção Cível. 
 
Tabela 04 – Tabela de INPC: 
Se a chave = 04197904 = descreve o INPC em abril de 
1979. 
 
Tabela 05 – Tabela de Poupança Mensal: 
Se a chave = 05201005 = descreve o rendimento da pou-
pança em Maio de 20100. 

DESC-TABELA Alfa 250 Campo Alfanumérico descritivo do valor na tabela. 
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4. ARQUIVO: CADASTRO-DEPOSITOS-JUDICIAIS 

Contem os dados dos depósitos judiciais. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

IDENT-PROCESSO-DEP Alfa  27 Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codifi-
cação do processo no judiciário. 

GRUPO-CLASSE-SEQ-DEP Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. 
Os dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito 
(10-Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito 
Comercial... ) Os dois dígitos seguintes especificam a 
classe dentro do grupo . Os últimos seis dígitos formam 
um numero sequencial. Sendo assim, o processo com o 
Código TELEBRAS 2002000001  identifica o processo 
do Grupo 20 - Direito Civil, pertencente à Classe 02 – 
ilegalidade na transferência / venda de ações, e com 
sequencial 000001. 

NOME-AUTOR-DEP Alfa70   Campo alfanumérico de 70 posições descrevendo o(s)  
Nome(s)  do(s)  autor(es)  do processo judicial. 

IDENT-MANDADO-
INTIMACAO-DEP 

Alfa 27 Campo alfanumérico de 27 posições identificador do 
Mandado de Intimação. 

DATA-RECEBE-MANDADO-
INTIMACAO-DEP 

Num 8 Identifica a data do recebimento do Mandado de Intima-
ção no formato AAAAMMDD. 

DATA-VENCE-MANDADO-
INTIMACAO-DEP 

Num 8 Identifica a data do vencimento para recolhimento do 
depósito judicial no formato AAAAMMDD. 

VALOR-MANDADO-
INTIMACAO-DEP 

Num 12 Valor do depósito judicial com duas casas decimais. 

DESC-MANDADO-
INTIMACAO-DEP 

Alfa 92 Campo descritivo do Mandado de Intimação com até 10 
ocorrências. 

NUM-ADI-DEP Num 8 
Identifica o número da Autorização de Dispêndio emitida 
pela Gerência Financeira. 

DATA-EMISSAO-ADI-DEP Num 8 Data da emissão da ADI no formato AAAAMMDD. 

DATA-VENCE-ADI-DEP Num 8 Data do vencimento da ADI no formato AAAAMMDD. 

VALOR-ADI-DEP Num 12 Valor da ADI com duas casas decimais. 

DESC-ADI-DEP Alfa 92 Campo descritivo da ADI com até 10 ocorrências.  

NOME-TITULAR-CONTA-
JUIZO-DEP 

Alfa 50 Identifica o titular da conta judicial. 

COD-BANCO-JUIZO-DEP Num 3 
Código do banco: 
001 – Banco do Brasil 
104 – Caixa Econômica Federal 
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NOME-BANCO-JUIZO-DEP Alfa 50 Nome do banco conforme código acima. 

COD-AGENCIA-JUIZO-DEP Alfa 12 Código da agência bancária. 

NUM-CONTA-JUIZO-DEP Alfa 27 Número da conta bancária. 

COD-BANCO-TB-DEP Num 3 Código do Banco da conta da TELEBRAS. 

NOME-BANCO-TB-DEP Alfa 50 Nome do banco da conta da TELEBRAS. 

COD-AGENCIA-TB-DEP Alfa 12 Código da agência bancária da conta da TELEBRAS. 

NUM-CONTA-BANCARIA-TB-
DEP Alfa 27 Número da conta bancária da TELEBRAS. 

NUM-CHEQUE-TB-DEP Alfa 12 Número do cheque emitido para o depósito judicial. 

DATA-EMISSAO-CHEQUE-TB-
DEP Num 8 

Data da emissão do cheque da TELEBRAS no formato 
AAAAMMDD. 

VALOR-DEPOSITO-INICIAL-
DEP Num 12 

Valor inicial do depósito judicial com duas casas deci-
mais. 

DATA-DEPOSITO-INICIAL-
DEP Num 8 Data do depósito judicial no formato AAAAMMDD. 

SALDO-CONTA-JUIZO-DEP Num 12 
Saldo atualizado da conta judicial com duas casas deci-
mais. 

DATA-SALDO-CONTA-JUIZO-
DEP Num 8 Data da atualização da conta judicial no formato AAA-

AMMDD. 

GRUPO-LEVANTAMENTO-
DEP   Identificador do grupo de dados dos levantamentos ocor-

ridos na conta judicial. Pode ocorrer até 5 vezes. 

DATA-LEVANTAMENTO-DEP Num 8 Data do retirada na conta judicial no formato AAA-
AMMDD. 

VALOR-LEVANTAMENTO-DEP Num 12 Valor do levantamento na conta judicial com duas casas 
decimais. 

NOME-RESP-
LEVANTAMENTO-DEP Alfa 50 Nome do responsável pelo levantamento na conta judici-

al. 

DOC-RESP-LEVANTAMENTO-
DEP 

Alfa 50 Identificação do responsável pelo saque na conta judici-
al. 

DESC-LEVANTAMENTO-DEP Alfa 92 Descrição do motivo do levantamento na conta judicial. 

GRUPO-TRANSFERENCIA-
DEP   

Identificador do grupo de dados das transferências entre 
as contas judiciais. Pode ocorrer até 5 vezes. 

COD-BANCO-SAI-TRANSF-
DEP Num 3 

Código do banco da conta judicial a ser transferida. (Saí-
da). 

NOME-BANCO-SAI-TRANSF-
DEP Alfa 50 Nome do banco da conta a ser transferida (Saída). 

COD-AGENCIA-SAI-TRANSF-
DEP Alfa 12 Código da agência bancária da conta judicial a ser trans-

ferida. (Saída). 
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NUM-CONTA-SAI-TRANSF-
DEP 

Alfa 27 Número da conta bancária a ser transferida (Saída). 

COD-BANCO-ENTRA-
TRANSF-DEP 

Num 3 Código do banco da conta judicial receptora da transfe-
rência. (Entrada). 

NOME-BANCO-ENTRA-
TRANSF-DEP 

Alfa 50 Nome  do banco da conta receptora da transferên-
cia.(Entrada). 

COD-AGENCIA-ENTRA-
TRANSF-DEP Alfa 12 

Código da agência bancária da conta receptora da trans-
ferência. (Entrada). 

NUM-CONTA-ENTRA-
TRANSF-DEP Alfa 27 

Número da conta bancária receptora da transferência. 
(Entrada). 

VALOR-TRANSF-DEP Num 12 Valor Transferido com duas casas decimais. 

DATA-TRANSF-DEP Num 8 Data da transferência no formato AAAAMMDD. 

DESC-TRANSF-DEP Alfa 92 
Descrição da transferência entre as contas, podendo 
ocorrer até 10 vezes. 

 
5. ARQUIVO: CADASTRO-LANCAMENTOS-CONTAS-JUDICIAIS 

Contem os lançamentos efetuados nas contas judiciais (Extrato). 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

GRUPO-CLASSE-SEQ-LAN Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. Os 
dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito (10-
Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito Comerci-
al... ) Os dois dígitos seguintes especificam a classe dentro 
do grupo . Os últimos seis dígitos formam um numero se-
quencial. Sendo assim, o processo com o Código TELE-
BRAS 2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - 
Direito Civil, pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na trans-
ferência / venda de ações, e com sequencial 000001. 

IDENT-PROCESSO-LAN Alfa 27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
do processo no judiciário. 

NUM-CONTA-JUDICIAL-LAN Alfa 27 Número da conta judicial. 

COD-LANAMENTO-LAN Alfa 2 

Código do lançamento: 
DI – Depósito Inicial 
CM – Correção Monetária 
LV – Levantamento 
DC – Diferença de Correção (Débito) 
AC – Diferença de Correção (Crédito) 
TC – Transferência com Crédito 
TD – Transferência com Débito 
CF – Condenação Final 
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VALOR-LANCAMENTO-LAN Num 12 Valor do lançamento com duas casas decimais. 

DATA-LANCAMENTO-LAN Num 8 Data do lançamento no formato AAAAMMDD. 
6.     MIGRAÇÃO DOS DADOS DO SAAJ PARA O NOVO SISTE MA 

A TELEBRAS entregará um arquivo único com os dados a serem implantados/migrados para o novo 
sistema. Este arquivo terá sete tipos de registros: 

CAD – Registros com os dados do Cadastro de Processos Jurídicos. 

DAD – Registros com os dados cadastrados no campo DESC-FASE-ATUAL-CAD do Cadastro de 
Processos Jurídicos. 

ENC – Registros com os dados do Cadastro de Processos Encerrados. 

DNC – Registros com os dados cadastrados no campo DESC-FASE-ATUAL-ENC do Cadastro de 
Processos Encerrados. 

TAB – Registros com os dados Das Tabelas do SAAJ. 

DEP – Registros com os dados dos Depósitos Judiciais. 

LAN – Registros com os dados dos Lançamentos nas Contas Judiciais. 

Os registros serão iniciados pelo caracter especial “|” (PIPE) que também será o caracter de separa-
ção dos campos do registro bem como de sua  finalização. 

Todos os registros terão tamanho variável. 

Os campos sem valor serão suprimidos pelo caracter especial “|” (PIPE). 

Os campos Múltiplos serão precedidos de um campo com o número de ocorrências dos mesmos. 

Os campos numéricos não possuirão zeros à esquerda e terão a vírgula como ponto decimal. 

6.1 REGISTRO TIPO CAD 

Contém os dados das ações judiciais cadastrados no arquivo CADASTRO-PROCESSOS-JURIDICOS. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho  Descrição 

Tipo de Registro Alfa 3 “CAD” 

IDENT-PROCESSO Alfa  27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
do processo no judiciário. 

GRUPO-CLASSE-SEQ Num 10 Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. Os 
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dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito (10-
Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30 – Direito Comerci-
al... ) Os dois dígitos seguintes especificam a classe dentro 
do grupo . Os últimos seis dígitos formam um numero se-
quencial. Sendo assim, o processo com o Código TELEBRAS 
2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - Direito Civil, 
pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na transferência / ven-
da de ações, e com sequencial 000001.    

QUANT-AUTORES Num 3 Quantidade de ocorrências do campo NOME_AUTOR 

NOME-AUTOR Alfa70   

Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrên-
cias descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  autor(es)  do proces-
so judicial. 
 

QUANT-REUS Num 3 Quantidade de ocorrências do campo NOME-REU 

NOME-REU Alfa 70  

Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrên-
cias descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  réu(s)  do processo 
judicial. 
 

DATA-AJUIZAMENTO Num 8 
Identifica a data do ajuizamento do processo no formato AA-
AAMMDD. 
 

COD-TIPO-ACAO Alfa 3 
Código identificador do tipo da ação seguindo a tabela de 
Tipo de Ação. 

NOME-JUIZO-ORIGEM Alfa 60 Nome do juízo da origem do processo. 

UF-JUIZO-ORIGEM Alfa 2 Unidade da federação 

NOME-JUIZO-ATUAL Alfa 60 Nome do juízo atual do processo 

UF-JUIZO-ATUAL Alfa 2 Unidade da federação 

QUANT-OBJETO Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-OBJETO 

DESC-OBJETO Alfa 90 Descrição do objeto da ação com 6 ocorrências. 

VALOR-CAUSA Num 12 Valor da causa com duas casas decimais. 

DATA-CAUSA Num 6  Data de atualização do valor da causa no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-
INICIAL 

Num 12 Valor da condenação inicial/parcial com duas casas decimais. 

DATA-CONDENACAO-INICIAL Num 6 Data da condenação inicial/parcial no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-FINAL Num 12 Valor da condenação final com duas casas decimais. 

DATA-CONDENACAO-FINAL Num 6 Data da condenação final  no formato AAAAMM 

VALOR-DEPOSITO Num 12 Valor total do depósito judicial com duas casas decimais. 

DATA-DEPOSITO Alfa 6 Data de atualização do depósito judicial no formato AAAAMM 

INDIC-PREVISAO-
ENCERRAMENTO 

Num 1 
Indicador de previsão de encerramento  
Se 1 = Até um ano 
Se 2 = Mais de um ano 
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Se 3 = Processo Encerrado  

INDIC-EXPECTATIVA Num 1 

Indicador de expectativa de perda(TELEBRAS Ré) ou êxi-
to(TELEBRAS Autora) : 
Se 1 = Remota 
Se 2 = Possível 
Se 3 = Provável 

INDIC-RELEVANCIA Num 1 
Indicador da relevância do processo: 
Se 1 = Não relevante 
Se 2 = Relevante 

QUANT-EXPECTATIVA Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-EXPECTATIVA  

DESC-EXPECTATIVA Alfa 90 
Descrição do motivo da expectativa de perda/êxito. Campo 
ocorre até 5 vezes.  

QUANT-RELEVANCIA Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-RELEVANCIA. 

DESC-RELEVANCIA Alfa 90 
Descrição do motivo da indicação da relevância do processo. 
Campo ocorre 5 vezes. 

NOME-ADVOGADO-
TELEBRAS 

Alfa 50 Nome do advogado da TELEBRAS responsável pela ação. 

DATA-CADASTRAMENTO Num 8 
Data de cadastramento do processo no SAAJ no formato 
AAAAMMDD. 

ARMARIO-GAVETA-PASTA Alfa 20 
Descrição do local onde está a pasta do processo na TELE-
BRAS. 

QUANT-ACOES-ACESSORIAS Num 3 
Quantidade de ocorrências do campo IDENT-ACOES-
ACESSORIAS> 

IDENT-ACOES-ACESSORIAS Alfa 27 
Identificador de ações acessórias para este processo. Campo 
ocorre até 191 vezes. 

INDIC-ARQUIVO-
PROVISORIO Num 1 

Indica se o processo está arquivado. 
Se = 0 processo não arquivado 
Se = 1 processo arquivado 

DATA-ACOMPANHAMENTO Num 8 
Data do acompanhamento da ação pelo advogado responsá-
vel no format AAAAMMDD. 

INDIC-FASE-EXECUCAO Num 1 

Indicador da fase do processo: 
Se 1 = Fase de conhecimento 
Se = 2 Fase recursal 
Se = 3 Fase de execução 

DATA-PRAZO Num 8 
Data de vencimento do prazo do processo no formato AAA-
AMMDD. 

QUANT-DIAGNOSTICO Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-DIAGNOSTICO 

DESC-DIAGNOSTICO Alfa 90 
Descrição do Diagnóstico da ação. Campo com ocorrências 
ilimitadas. 

NUM-CPF-CGC Num 14 Número do CPF ou CGC do autor principal da ação. 

QUANT-ALVARA Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-ALVARA. 
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DESC-ALVARA-CAD Alfa 90 
Descrição do Alvará/Honorário da ação.Campo com ocorrên-
cias ilimitadas. 

6.2 REGISTRO TIPO DAD 

Contém os dados cadastrados no campo DESC-FASE-ATUAL do arquivo CADASTRO-PROCESSOS-
JURÍDICOS ocorrendo vários registros para o mesmo processo. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho  Descrição 

Tipo de Registro Alfa 3 “DAD” 

IDENT-PROCESSO Alfa  27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
do processo no judiciário. 

DESC-FASE-ATUAL Alfa 90 Campo descritivo da fase em que se encontra o processo 
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6.3 REGISTRO TIPO ENC 

Contém os processos encerrados cadastrados no arquivo CADASTRO-PROCESSOS-ENCERRADOS. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho  Descrição 

Tipo de Registro Alfa 3 “ENC” 

IDENT-PROCESSO Alfa  27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
do processo no judiciário. 

GRUPO-CLASSE-SEQ Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. Os 
dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito (10-
Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito Comerci-
al... ) Os dois dígitos seguintes especificam a classe dentro 
do grupo . Os últimos seis dígitos formam um numero se-
quencial. Sendo assim, o processo com o Código TELEBRAS 
2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - Direito Civil, 
pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na transferência / ven-
da de ações, e com sequencial 000001.    

QUANT-AUTOR Num 3 Quantidade de ocorrências do campo NOME-AUTOR. 

NOME-AUTOR Alfa70   
Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrências 
descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  autor(ES)  do processo 
judicial. 

QUANT-REU Num 3 Quantidade de ocorrências do campo NOME-REU. 

NOME-REU Alfa 70  
Campo alfanumérico de 70 posições e de até 191 ocorrências 
descrevendo o(s)  Nome(s)  do(s)  réu(s)  do processo judici-
al. 

DATA-AJUIZAMENTO Num 8 
Identifica a data do ajuizamento do processo no formato AA-
AAMMDD. 

COD-TIPO-ACAO Alfa 3 
Código identificador do tipo da ação seguindo a tabela de 
Tipo de Ação. 

NOME-JUIZO-ORIGEM Alfa 60 Nome do juízo da origem do processo. 

UF-JUIZO-ORIGEM Alfa 2 Unidade da federação 

NOME-JUIZO-ATUAL Alfa 60 Nome do juízo atual do processo 

UF-JUIZO-ATUAL Alfa 2 Unidade da federação 

QUANT-OBJETO Num 3  Quantidade de ocorrências do campo DESC-OBJETO 

DESC-OBJETO Alfa 90 Descrição do objeto da ação com 6 ocorrências. 

VALOR-CAUSA Num 12 Valor da causa com duas casas decimais. 

DATA-CAUSA Num 6  Data de atualização do valor da causa no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-
INICIAL 

Num 12 Valor da condenação inicial/parcial com duas casas decimais. 
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DATA-CONDENACAO-INICIAL Num 6 Data da condenação inicial/parcial no formato AAAAMM 

VALOR-CONDENACAO-FINAL Num 12 Valor da condenação final com duas casas decimais. 

DATA-CONDENACAO-FINAL Num 6 Data da condenação final  no formato AAAAMM 

VALOR-DEPOSITO Num 12 Valor total do depósito judicial com duas casas decimais. 

DATA-DEPOSITO Alfa 6 Data de atualização do depósito judicial no formato AAAAMM 

INDIC-PREVISAO-
ENCERRAMENTO 

Num 1 

Indicador de previsão de encerramento  
Se 1 = Até um ano 
Se 2 = Mais de um ano 
Se 3 = Processo Encerrado  

INDIC-EXPECTATIVA Num 1 

Indicador de expectativa de perda(TELEBRAS Ré) ou êxi-
to(TELEBRAS Autora) : 
Se 1 = Remota 
Se 2 = Possível 
Se 3 = Provável 

INDIC-RELEVANCIA Num 1 
Indicador da relevância do processo: 
Se 1 = Não relevante 
Se 2 = Relevante 

QUANT-EXPECTATIVA Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-EXPECTATIVA 

DESC-EXPECTATIVA Alfa 90 
Descrição do motivo da expectativa de perda/êxito. Campo 
ocorre até 5 vezes.  

QUANT-RELEVANCIA Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-RELEVANCIA 

DESC-RELEVANCIA Alfa 90 Descrição do motivo da indicação da relevância do processo. 
Campo ocorre 5 vezes. 

NOME-ADVOGADO-
TELEBRAS 

Alfa 50 Nome do advogado da TELEBRAS responsável pela ação. 

DATA-CADASTRAMENTO Num 8 Data de cadastramento do processo no SAAJ no formato 
AAAAMMDD. 

ARMARIO-GAVETA-PASTA Alfa 20 
Descrição do local onde está a pasta do processo na TELE-
BRAS. 

IDENT-ACOES-ACESSORIAS Alfa 27 Identificador de ações acessórias para este processo. Campo 
ocorre até 191 vezes. 

INDIC-ARQUIVO-
PROVISORIO 

Num 1 
Indica se o processo está arquivado. 
Se = 0 processo não arquivado 
Se = 1 processo arquivado 

DATA-ACOMPANHAMENTO Num 8 
Data do acompanhamento da ação pelo advogado responsá-
vel no format AAAAMMDD. 

INDIC-FASE-EXECUCAO Num 1 

Indicador da fase do processo: 
Se 1 = Fase de conhecimento 
Se = 2 Fase recursal 
Se = 3 Fase de execução 

DATA-PRAZO Num 8 
Data de vencimento do prazo do processo no formato AAA-
AMMDD. 
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QUANT-DIAGNOSTICO Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-DIAGNOSTICO 

DESC-DIAGNOSTICO Alfa 90 
Descrição do Diagnóstico da ação. Campo com ocorrências 
ilimitadas. 

NUM-CPF-CGC Num 14 Número do CPF ou CGC do autor principal da ação. 

QUANT-ALVARA Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-ALVARA 

DESC-ALVARA Alfa 90 Descrição do Alvará/Honorário da ação.Campo com ocorrên-
cias ilimitadas. 

INDIC-EXITO-TELEBRAS Num 1 
Indicativo do êxito da TELEBRAS na ação: 
Se = 1 indica que a TELEBRAS teve êxito 
Se = 2 indica que a TELEBRAS não teve êxito na ação. 

 

6.4 REGISTRO TIPO DNC 

Contém os dados cadastrados no campo DESC-FASE-ATUAL do arquivo CADASTRO-PROCESSOS-
ENCERRADOS ocorrendo vários registros para o mesmo processo. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho  Descrição 

Tipo de Registro Alfa 3 “DNC” 

IDENT-PROCESSO Alfa  27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
do processo no judiciário. 

DESC-FASE-ATUAL Alfa 90 Campo descritivo da fase em que se encontra o processo 
 

6.5 REGISTRO TIPO TAB 

Contém os dados cadastrados no arquivo TABELAS-PROCESSOS-JURÍDICOS. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho  Descrição 

Tipo de Registro Alfa 3 “TAB” 

IDENT-TABELA Alfa  10 

Campo de identificação da tabela e a chave de acesso. 
 
Tabela 01 – Tabela de Grupos do Direito e suas Classes. 
 EX.: 
Se a chave = 01XX00 descreve o Grupo XX. 
Se a chave = 01XXYY descreve a Classe YY do Grupo XX. 
 
Tabela 02 – Tabela de Tipo de Ação.  
EX.: 
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Se a chave = 02010 = descreve o tipo de ação AC – Apelação 
Cível. 
 
Tabela 04 – Tabela de INPC  
EX.: 
Se a chave = 04197904 = descreve o INPC em abril de 1979. 
 
Tabela 05 – Tabela de Poupança Mensal 
EX.: 
Se a chave = 05201005 = descreve o rendimento da poupan-
ça em Maio de 20100. 
 

DESC-TABELA Alfa 250 Campo Alfanumérico descritivo do valor na tabela. 
 

6.6 REGISTRO TIPO DEP 

Contem os dados do arquivo CADASTRO-DEPOSITOS-JUDICIAIS. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

TIPO DE REGISTRO Alfa 3 “DEP” 

IDENT-PROCESSO Alfa  27 
Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
do processo no judiciário. 

GRUPO-CLASSE-SEQ Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. Os 
dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito (10-
Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito Comercial... 
) Os dois dígitos seguintes especificam a classe dentro do 
grupo . Os últimos seis dígitos formam um numero sequencial. 
Sendo assim, o processo com o Código TELEBRAS 
2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - Direito Civil, 
pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na transferência / venda 
de ações, e com sequencial 000001.    

NOME-AUTOR Alfa70   
Campo alfanumérico de 70 posições descrevendo o(s)  No-
me(s)  do(s)  autor(ES)  do processo judicial. 
 

IDENT-MANDADO-
INTIMACAO 

Alfa 27 
Campo alfanumérico de 27 posições identificador do Mandado 
de Intimação. 
 

DATA-RECEBE-MANDADO-
INTIMACAO 

Num 8 
Identifica a data do recebimento do Mandado de Intimação no 
formato AAAAMMDD. 
 

DATA-VENCE-MANDADO-
INTIMACAO 

Num 8 
Identifica a data do vencimento para recolhimento do depósito 
judicial no formato AAAAMMDD. 
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VALOR-MANDADO-
INTIMACAO 

Num 12 Valor do depósito judicial com duas casas decimais. 

QUANT-DESC-MANDADO Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-MANDADO-
INTIMACAO>. 

DESC-MANDADO-
INTIMACAO 

Alfa 92 
Campo descritivo do Mandado de Intimação com até 10 ocor-
rências. 

NUM-ADI Num 8 Identifica o número da Autorização de Dispêndio emitida pela 
Gerência Financeira. 

DATA-EMISSAO-ADI Num 8 Data da emissão da ADI no formato AAAAMMDD. 

DATA-VENCE-ADI Num 8 Data do vencimento da ADI no formato AAAAMMDD. 

VALOR-ADI Num 12 Valor da ADI com duas casas decimais. 

QUANT-DESC-ADI Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-ADI 

DESC-ADI Alfa 92 Campo descritivo da ADI com até 10 ocorrências.  

NOME-TITULAR-CONTA-
JUIZO 

Alfa 50 Identifica o titular da conta judicial. 

COD-BANCO-JUIZO Num 3 
Código do banco: 
001 – Banco do Brasil 
104 – Caixa Econômica Federal 

NOME-BANCO-JUIZO Alfa 50 Nome do banco conforme código acima. 

COD-AGENCIA-JUIZO Alfa 12 Código da agência bancária. 

NUM-CONTA-JUIZO Alfa 27 Número da conta bancária. 

COD-BANCO-TB Num 3 Código do Banco da conta da TELEBRAS. 

NOME-BANCO-TB Alfa 50 Nome do banco da conta da TELEBRAS. 

COD-AGENCIA-TB Alfa 12 Código da agência bancária da conta da TELEBRAS. 

NUM-CONTA-BANCARIA-TB Alfa 27 Número da conta bancária da TELEBRAS. 

NUM-CHEQUE-TB Alfa 12 Número do cheque emitido para o depósito judicial. 

DATA-EMISSAO-CHEQUE-TB Num 8 
Data da emissão do cheque da TELEBRAS no formato AAA-
AMMDD. 

VALOR-DEPOSITO-INICIAL Num 12 Valor inicial do depósito judicial com duas casas decimais. 

DATA-DEPOSITO-INICIAL Num 8 Data do depósito judicial no formato AAAAMMDD. 

SALDO-CONTA-JUIZO Num 12 Saldo atualizado da conta judicial com duas casas decimais. 

DATA-SALDO-CONTA-JUIZO Num 8 Data da atualização da conta judicial no formato AAAAMMDD. 

DATA-LEVANTAMENTO-1 Num 8 Data do retirada na conta judicial no formato AAAAMMDD. 

VALOR-LEVANTAMENTO-1 Num 12 
Valor do levantamento na conta judicial com duas casas de-
cimais. 

NOME-RESP-
LEVANTAMENTO-1 Alfa 50 Nome do responsável pelo levantamento na conta judicial. 

DOC-RESP- Alfa 50 Identificação do responsável pelo saque na conta judicial. 
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LEVANTAMENTO-1 

QUANT-DESC-
LEVANTAMENTO-1 

Num 3 
Quantidade de ocorrências do campo DESC-
LEVANTAMENTO-1 

DESC-LEVANTAMENTO-1 Alfa 92 Descrição do motivo do levantamento na conta judicial. 

DATA-LEVANTAMENTO-2 Num 8 Data do retirada na conta judicial no formato AAAAMMDD. 

VALOR-LEVANTAMENTO-2 Num 12 Valor do levantamento na conta judicial com duas casas de-
cimais. 

NOME-RESP-
LEVANTAMENTO-2 

Alfa 50 Nome do responsável pelo levantamento na conta judicial. 

DOC-RESP-
LEVANTAMENTO-2 

Alfa 50 Identificação do responsável pelo saque na conta judicial. 

QUANT-DESC-
LEVANTAMENTO-2 

Num 3 
Quantidade de ocorrências do campo DESC-
LEVANTAMENTO-2 

DESC-LEVANTAMENTO-2 Alfa 92 Descrição do motivo do levantamento na conta judicial. 

DATA-LEVANTAMENTO-3 Num 8 Data do retirada na conta judicial no formato AAAAMMDD. 

VALOR-LEVANTAMENTO-3 Num 12 
Valor do levantamento na conta judicial com duas casas de-
cimais. 

NOME-RESP-
LEVANTAMENTO-3 

Alfa 50 Nome do responsável pelo levantamento na conta judicial. 

DOC-RESP-
LEVANTAMENTO-3 

Alfa 50 Identificação do responsável pelo saque na conta judicial. 

QUANT-DESC-
LEVANTAMENTO-3 

Num 3 
Quantidade de ocorrências do campo DESC-
LEVANTAMENTO-3 

DESC-LEVANTAMENTO-3 Alfa 92 Descrição do motivo do levantamento na conta judicial. 

DATA-LEVANTAMENTO-4 Num 8 Data do retirada na conta judicial no formato AAAAMMDD. 

VALOR-LEVANTAMENTO-4 Num 12 
Valor do levantamento na conta judicial com duas casas de-
cimais. 

NOME-RESP-
LEVANTAMENTO-4 

Alfa 50 Nome do responsável pelo levantamento na conta judicial. 

DOC-RESP-
LEVANTAMENTO-4 

Alfa 50 Identificação do responsável pelo saque na conta judicial. 

QUANT-DESC-
LEVANTAMENTO-4 

Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-
LEVANTAMENTO-4 

DESC-LEVANTAMENTO-4 Alfa 92 Descrição do motivo do levantamento na conta judicial. 

DATA-LEVANTAMENTO-5 Num 8 Data do retirada na conta judicial no formato AAAAMMDD. 

VALOR-LEVANTAMENTO-5 Num 12 
Valor do levantamento na conta judicial com duas casas de-
cimais. 

NOME-RESP-
LEVANTAMENTO-5 

Alfa 50 Nome do responsável pelo levantamento na conta judicial. 
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DOC-RESP-
LEVANTAMENTO-5 

Alfa 50 Identificação do responsável pelo saque na conta judicial. 

QUANT-DESC-
LEVANTAMENTO-5 

Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-
LEVANTAMENTO-5 

DESC-LEVANTAMENTO-5 Alfa 92 Descrição do motivo do levantamento na conta judicial. 

COD-BANCO-SAI-TRANSF-1 Num 3 Código do banco da conta judicial a ser transferida. (Saída). 

NOME-BANCO-SAI-TRANSF-
1 

Alfa 50 Nome do banco da conta a ser transferida (Saída). 

COD-AGENCIA-SAI-TRANSF-
1 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta judicial a ser transferida. 
(Saída). 

NUM-CONTA-SAI-TRANSF-1 Alfa 27 Número da conta bancária a ser transferida (Saída). 

COD-BANCO-ENTRA-
TRANSF-1 

Num 3 
Código do banco da conta judicial receptora da transferência. 
(Entrada). 

NOME-BANCO-ENTRA-
TRANSF-1 

Alfa 50 
Nome  do banco da conta receptora da transferên-
cia.(Entrada). 

COD-AGENCIA-ENTRA-
TRANSF-1 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta receptora da transferên-
cia. (Entrada). 

NUM-CONTA-ENTRA-
TRANSF-1 

Alfa 27 
Número da conta bancária receptora da transferência. (Entra-
da). 

VALOR-TRANSF-1 Num 12 Valor Transferido com duas casas decimais. 

DATA-TRANSF-1 Num 8 Data da transferência no formato AAAAMMDD. 

QUANT-DESC-TRANSF-1 Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-TRANSF-1. 

DESC-TRANSF-1 Alfa 92 
Descrição da transferência entre as contas, podendo ocorrer 
até 10 vezes. 

COD-BANCO-SAI-TRANSF-2 Num 3 Código do banco da conta judicial a ser transferida. (Saída). 

NOME-BANCO-SAI-TRANSF-
2 

Alfa 50 Nome do banco da conta a ser transferida (Saída). 

COD-AGENCIA-SAI-TRANSF-
2 

Alfa 12 Código da agência bancária da conta judicial a ser transferida. 
(Saída). 

NUM-CONTA-SAI-TRANSF-2 Alfa 27 Número da conta bancária a ser transferida (Saída). 

COD-BANCO-ENTRA-
TRANSF-2 

Num 3 
Código do banco da conta judicial receptora da transferência. 
(Entrada). 

NOME-BANCO-ENTRA-
TRANSF-2 

Alfa 50 
Nome  do banco da conta receptora da transferên-
cia.(Entrada). 

COD-AGENCIA-ENTRA-
TRANSF-2 Alfa 12 

Código da agência bancária da conta receptora da transferên-
cia. (Entrada). 

NUM-CONTA-ENTRA-
TRANSF-2 

Alfa 27 
Número da conta bancária receptora da transferência. (Entra-
da). 

VALOR-TRANSF-2 Num 12 Valor Transferido com duas casas decimais. 
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DATA-TRANSF-2 Num 8 Data da transferência no formato AAAAMMDD. 

QUANT-DESC-TRANSF-2 Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-TRANSF-2. 

DESC-TRANSF-2 Alfa 92 
Descrição da transferência entre as contas, podendo ocorrer 
até 10 vezes. 

COD-BANCO-SAI-TRANSF-3 Num 3 Código do banco da conta judicial a ser transferida. (Saída). 

NOME-BANCO-SAI-TRANSF-
3 

Alfa 50 Nome do banco da conta a ser transferida (Saída). 

COD-AGENCIA-SAI-TRANSF-
3 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta judicial a ser transferida. 
(Saída). 

NUM-CONTA-SAI-TRANSF-3 Alfa 27 Número da conta bancária a ser transferida (Saída). 

COD-BANCO-ENTRA-
TRANSF-3 

Num 3 
Código do banco da conta judicial receptora da transferência. 
(Entrada). 

NOME-BANCO-ENTRA-
TRANSF-3 Alfa 50 

Nome  do banco da conta receptora da transferên-
cia.(Entrada). 

COD-AGENCIA-ENTRA-
TRANSF-3 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta receptora da transferên-
cia. (Entrada). 

NUM-CONTA-ENTRA-
TRANSF-3 Alfa 27 

Número da conta bancária receptora da transferência. (Entra-
da). 

VALOR-TRANSF-3 Num 12 Valor Transferido com duas casas decimais. 

DATA-TRANSF-3 Num 8 Data da transferência no formato AAAAMMDD. 

QUANT-DESC-TRANSF-3 Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-TRANSF-3. 

DESC-TRANSF-3 Alfa 92 
Descrição da transferência entre as contas, podendo ocorrer 
até 10 vezes. 

COD-BANCO-SAI-TRANSF-4 Num 3 Código do banco da conta judicial a ser transferida. (Saída). 

NOME-BANCO-SAI-TRANSF-
4 

Alfa 50 Nome do banco da conta a ser transferida (Saída). 

COD-AGENCIA-SAI-TRANSF-
4 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta judicial a ser transferida. 
(Saída). 

NUM-CONTA-SAI-TRANSF-4 Alfa 27 Número da conta bancária a ser transferida (Saída). 

COD-BANCO-ENTRA-
TRANSF-4 

Num 3 
Código do banco da conta judicial receptora da transferência. 
(Entrada). 

NOME-BANCO-ENTRA-
TRANSF-4 

Alfa 50 
Nome  do banco da conta receptora da transferên-
cia.(Entrada). 

COD-AGENCIA-ENTRA-
TRANSF-4 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta receptora da transferên-
cia. (Entrada). 

NUM-CONTA-ENTRA-
TRANSF-4 

Alfa 27 
Número da conta bancária receptora da transferência. (Entra-
da). 

VALOR-TRANSF-4 Num 12 Valor Transferido com duas casas decimais. 

DATA-TRANSF-4 Num 8 Data da transferência no formato AAAAMMDD. 
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QUANT-DESC-TRANSF-4 Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-TRANSF-4. 

DESC-TRANSF-4 Alfa 92 
Descrição da transferência entre as contas, podendo ocorrer 
até 10 vezes. 

COD-BANCO-SAI-TRANSF-5 Num 3 Código do banco da conta judicial a ser transferida. (Saída). 

NOME-BANCO-SAI-TRANSF-
5 

Alfa 50 Nome do banco da conta a ser transferida (Saída). 

COD-AGENCIA-SAI-TRANSF-
5 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta judicial a ser transferida. 
(Saída). 

NUM-CONTA-SAI-TRANSF-5 Alfa 27 Número da conta bancária a ser transferida (Saída). 

COD-BANCO-ENTRA-
TRANSF-5 

Num 3 
Código do banco da conta judicial receptora da transferência. 
(Entrada). 

NOME-BANCO-ENTRA-
TRANSF-5 

Alfa 50 
Nome  do banco da conta receptora da transferên-
cia.(Entrada). 

COD-AGENCIA-ENTRA-
TRANSF-5 

Alfa 12 
Código da agência bancária da conta receptora da transferên-
cia. (Entrada). 

NUM-CONTA-ENTRA-
TRANSF-5 

Alfa 27 
Número da conta bancária receptora da transferência. (Entra-
da). 

VALOR-TRANSF-5 Num 12 Valor Transferido com duas casas decimais. 

DATA-TRANSF-5 Num 8 Data da transferência no formato AAAAMMDD. 

QUANT-DESC-TRANSF-5 Num 3 Quantidade de ocorrências do campo DESC-TRANSF-5. 

DESC-TRANSF-5 Alfa 92 
Descrição da transferência entre as contas, podendo ocorrer 
até 10 vezes. 

 

6.7 REGISTRO TIPO LAN 

Contem os dados cadastrados no arquivo CADASTRO-LANCAMENTOS-CONTAS-JUDICIAIS. 

Layout: 

Nome do Campo Formato / 
Tamanho Descrição 

TIPO de REGISTRO Alfa 3 “LAN” 

GRUPO-CLASSE-SEQ Num 10 

Identificador do processo segundo o Código TELEBRAS. Os 
dois primeiros dígitos especificam o grupo  do Direito (10-
Direito Administrativo. 20- Direito Civil, 30– Direito Comercial... 
) Os dois dígitos seguintes especificam a classe dentro do 
grupo . Os últimos seis dígitos formam um numero sequencial. 
Sendo assim, o processo com o Código TELEBRAS 
2002000001  identifica o processo do Grupo 20 - Direito Civil, 
pertencente à Classe 02 – Ilegalidade na transferência / venda 
de ações, e com sequencial 000001.    

IDENT-PROCESSO Alfa 27 Campo alfanumérico de 27 posições contendo a codificação 
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do processo no judiciário. 

NUM-CONTA-JUDICIAL Alfa 27 Número da conta judicial. 

COD-LANAMENTO Alfa 2 

Código do lançamento: 
DI – Depósito Inicial 
CM – Correção Monetária 
LV – Levantamento 
DC – Diferença de Correção (Débito) 
AC – Diferença de Correção (Crédito) 
TC – Transferência com Crédito 
TD – Transferência com Débito 
CF – Condenação Final 

VALOR-LANCAMENTO Num 12 Valor do lançamento com duas casas decimais. 

DATA-LANCAMENTO Num 8 Data do lançamento no formato AAAAMMDD. 

 

 

 

 

 

 

 


