
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 2.0.0.7 do PJe Nacional 

21 de Junho de 2018 

Disponibilizada a versão 2.0.0.7. Nesta versão estão sendo disponibilizadas demandas 
de estabilização da 2.x pós implantação no TJMG, TJPE e TRF3. 

Destacamos as seguintes correções: 

 Criação de solução de cache das entidades, com melhoria no processamento 
geral das requisições, principalmente nas funcionalidades cuja ação implica a 
geração de muitos registros no log, como é o caso do fechamento de pauta de 
sessão (PJEVSII-1003);  

 Correta identificação dos processos distribuídos em período de plantão judiciário; 

 Adequação do tratamento de documentos criados em fluxos que fazia com que 
o sistema continuasse considerando o documento anterior na criação de novo 
documento, o que ocasionava tentativa de mudar conteúdo já assinado 
anteriormente; 

 Não duplicação do cadastro de pessoas na remessa de processos com 
estrangeiros sem CPF; 

 Alterações no MNI para evitar retornar informações desnecessárias e 
correções de informações que não estavam sendo retornadas; 

Pretendemos liberar a versão 2.0.0.8 em breve com uma refatoração geral no Painel 
do usuário externo (advogado, procuradores e defensores públicos), uma grande 
readequação das informações exibidas nos agrupadores dos servidores, verificação 
da visibilidade de expedientes encaminhados às procuradorias que não pertençam ao 
processo entre outras identificadas no link previsão 2.0.0.8 [jira] 

Leia mais sobre esta última atualização em: 
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Versões. 

Acompanhe a priorização dos tribunais no próprio jira, buscando pelo campo “Tribunal 
requisitante”. 

Demandas relacionadas à atualização 

Melhoria 

 [PJEVII-2218] - [TRF3] Obrigatoriedade de Informação de CPF/CNPJ em 
determinadas classes 

 [PJEVII-2273] - [TRF3] Implementar relacionamento entre ProcessoExpediente 
e OrgaoJulgador 

 [PJEVII-2317] - [CNJ] Inclusão de alguns campos na consulta de avisos 
pendentes e teor. 

 [PJEVII-2341] - [CNJ] Consulta de processo via MNI: retornar "outros nomes" 
somente para pessoas físicas 

 [PJEII-23170] - [TJDFT] - Alterar o nome da aba "Processo" para "Protocolar 
inicial" na funcionalidade de distribuição 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1003
http://www.cnj.jus.br/jira/issues/?filter=-4&jql=%22Sprint%20do%20grupo%22%20in(%22Sprint%202.0.0.8%22)%20ORDER%20BY%20cf%5b10201%5d%20ASC,%20issuetype%20ASC,%20priority%20DESC
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Versões
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2218
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2273
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2317
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2341
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23170


 

 [PJEII-24177] - [TSE] Aumentar a quantidade limite de caracteres do campo 
Objeto do processo 

Defeito 

 [PJEVII-1868] - [TSE] Erro na visualização de lembretes entre órgãos julgadores. 
 [PJEVII-2028] - [TSE] Solicitar habilitação apresenta erro de desalinhamento no 

botão "Próximo" e no botão "Limpar" que não limpa as informações 
 [PJEVII-2084] - [TRF3] erro no sequencial da pauta de julgamentos 
 [PJEVII-2122] - [TRF3] Sistema não Reconhece a Opção pela Tramitação em 

Plantão 
 [PJEVII-2194] - [TJMG] Correções de scripts de Migração de Dados 
 [PJEVII-2211] - [CNJ] Erro ocorrendo em tarefas de minuta 
 [PJEVII-2214] - [TRF3] Erro na consulta de processos por tipo de parte não-

principal 
 [PJEVII-2220] - [TRF3] Erro ao excluir assistente de procuradoria ou defensoria 
 [PJEVII-2221] - [TRF3] Consulta pública não encontra processos em busca por 

CPF 
 [PJEVII-2222] - [TJMG] Exibição de duas formas de mudança de tarefas 
 [PJEVII-2236] - [CNJ] Erro no prazo de intimação das pautas de julgamentos 
 [PJEVII-2240] - [CNJ] Erro de layout ao tentar visualizar filtro de data na sessão 

de julgamento 
 [PJEVII-2243] - [TJMG] Sistema não permite encerrar expedientes na tela de 

remessa de processos para instâncias superiores 
 [PJEVII-2252] - [TRF3] Expediente não é finalizado quando o magistrado assina 

o ato judicial pelo ícone de assinaturas 
 [PJEVII-2262] - [TRF3][SPE Escritorio] Erro ao exportar contatos quando 

localização do processo não corresponde ao usuário solicitante 
 [PJEVII-2269] - [TJMG] Problema ao informar outro participante na retificação da 

autuação 
 [PJEVII-2270] - [TJMG] Problema na pesquisa dos expedientes na consulta de 

prazo 
 [PJEVII-2281] - [TJMG] Barra de rolagem não é apresentada no painel dos 

representantes processuais 
 [PJEVII-2297] - [TRF3] Configuração da Classe Judicial que permite ignorar a 

prevenção não está funcionando 
 [PJEVII-2301] - [TJMG] Erro no painel do representante processual quando a 

pessoa possui dois documentos principais 
 [PJEVII-2324] - [CNJ] Excesso de tempo para execução de tarefa no Redistribuir 

Processo 
 [PJEVII-2329] - [TJMG] Painel do Usuário - Erro ao filtrar os resultados na 

consulta do menu Expedientes 
 [PJEVII-2335] - [TRF3] Erro nullpointer no recebimento de manifestação 

processual 
 [PJEVII-2347] - [TJPI] Erro ao abrir certidão de protocolo 
 [PJEVII-2350] - [TJPI] Erro ao cadastrar conciliadores 
 [PJEVII-2354] - [TRF3] - Documentos inválidos na base que contaminam a 

comunicação expressa 
 [PJEVII-2356] - [TRF3] - Erro ao assinar inteiro teor 
 [PJEVII-2358] - [TRF3] - Erro ao tentar incluir processos em mesa - não 

habilitada no perfil de assessor 
 [PJEVII-2359] - [TRF3] - Editor de textos que traz documento anterior em seu 

conteúdo 
 [PJEVII-2361] - [TJMG] O nome das partes sendo apresentado tachado nas 

tarefas 
 [PJEVII-2370] - [TRF3] Operação consultarAvisosPendentes do MNI não retorna 

o órgão julgador 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24177
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-1868
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2028
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2084
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2122
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2194
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2211
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2214
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2220
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2221
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2222
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2236
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2240
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2243
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2252
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2262
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2269
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2270
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2281
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2297
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2301
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2324
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2329
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2335
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2347
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2350
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2354
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2356
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2358
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2359
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2361
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2370


 

 [PJEVII-2377] - [TRF3] Erro de id_aa_signatureTimeStampToken no 
recebimento de manifestação processual com assinatura PAdES 

 [PJEVII-2380] - [CNJ] Alteração na trigger fn_alt_taskinst_proc_tar() que replica 
dados das tarefas em aberto 

 [PJEVII-2386] - [TRF3] - Falha nos filtros de etiqueta no menu assinatura 
 [PJEVII-2391] - [TSE] Na remessa o sistema está permitindo selecionar dois 

assuntos principais. 
 [PJEVII-2392] - [TSE] Na remessa ao clicar na aba parte, o sistema retorna para 

a aba assunto. 
 [PJEVII-2397] - [TJMG] Sistema está truncando a interface quando a mesma é 

acessada através do link da aba agrupadores 
 [PJEVII-2399] - [CNJ] Usar o protocolo http para comunicacao entre os módulos 

do PJE 
 [PJEVII-2419] - [TRF3] ConstraintViolation na inserção dos endereços do 

representante da parte através do MNI 
 [PJEVII-2429] - [TRF3] Erro formatação OAB quando recebida via MNI 
 [PJEVII-2433] - [TRF3] Lembretes inativados são reativados após inserção de 

novo lembrete 
 [PJEVII-2541] - [TJPE] Expedientes não aparecem para o advogado 
 [PJEII-22923] - [CNJ] Novo processo - Correção na flag do campo de 

"Procuradoria/Defensoria*" para "Procuradoria*" quando o tipo parte for um ente 
ou autoridade 

 [PJEII-25084] - [PJe-JF] Documento Identificação não confere com o código do 
documento principal 

 [PJEVSII-1003] - [TRF3] Erro ao Fechar Pauta 
 [PJEVSII-1052] - [TJPE] Exceção java ao Encerrar Sessão de Julgamento 
 [PJEVSII-1055] - [TJPE] Exception exibida ao tentar executar assinatura em lote, 

apenas na primeira vez que acessa a tarefa. 
 [PJEVSII-1061] - [TJPE] Exceção java ao incluir processo em pauta 
 [PJEVSII-1067] - [TJPE] Exceção java ao peticionar 
 [PJEVSII-1078] - [TJPE] Painel do magistrado na sessao não está atualizando a 

lista de opcoes apos o voto 
 [PJEVSII-1104] - [TJPE] - Travamento na abertura de tarefa pelo Chrome 

Download da versão 

O pacote desta e das demais atualizações do projeto está disponibilizado no repositório 
de FTP do CNJ. 

E no owncloud do projeto no link: 

https://www.cnj.jus.br/owncloud/index.php/s/u1lCjmbdXENkQvG (mesma senha do 

FTP) 

 
Outras informações 

Acompanhe em tempo real as atualizações do PJe Nacional pelo canal do Telegram: 

PJE News (http://telegram.me/pjenews). 

Para mais detalhes sobre essa e outras atualizações acesse a wiki na sessão 

Versões.  
Acompanhe também as prioridades indicadas pelos tribunais na planilha de 
prioridades. 

 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2377
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2380
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2386
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2391
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2392
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2397
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2399
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2419
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2429
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2433
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2541
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22923
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25084
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1003
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1052
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1055
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1061
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1067
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1078
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1104
http://telegram.me/pjenews
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Vers%C3%B5es
https://goo.gl/tiHR4c
https://goo.gl/tiHR4c

