
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 2.0.1.1 do PJe Nacional 

27 de Novembro de 2018 

Disponibilizada a versão 2.0.1.1. 

 Para esta versão foi feito um trabalho detalhado de correção, uniformização e 
melhoria da funcionalidade de redistribuição de processos, muitos tribunais 
estavam reportando e encaminhando códigos pontuais de correção da 
redistribuição. 

A equipe do CNJ fez um trabalho detalhado de revisão e readequação da 
rotina, simplificando o código, melhorando a usabilidade e padronizando as 
operações. Com esse trabalho foram atendidas outras 30 demandas de 12 
tribunais diferentes. 

Esperamos que com isso, tenhamos uma maior estabilidade da funcionalidade 
a partir desta versão. 

 Esta versão também contempla um grande número de correções relacionadas 
ao MNI e à intercomunicação de forma geral; 

 Além disso, tivemos correções pontuais em diversos pontos do sistema, 
destacando-se a exibição de movimentos de expedientes, demanda apontada 
pelo TJDFT, TRF3 e TJMG, a exibição da prioridade solicitada ao processo nos 
autos digitais e a melhoria do desempenho da consulta de processos interna. 

Acompanhe o planejamento para a próxima versão no jira previsão 2.0.1.2 [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”, por exemplo: Demandas pendentes do TJPB. 

Demandas relacionadas à atualização 

Melhoria 
 [PJEII-21186] - [PJe-JF] Redistribuição de processos entre juízes do mesmo órgão julgador 

 [PJEII-24503] - [TJDFT] Pesquisa por código de assunto na tela "Remeter para turma recursal" 

 [PJEVII-1553] - [TJPR] Na funcionalidade de retorno/baixa processual permitir que a montagem 

de uma manifestação envie parâmetros a partir de uma variável de fluxo 

 [PJEVII-1812] - [TSE] Autos Digitais - Informar qual a prioridade do processo. 

 [PJEVII-2578] - [TRF1] Incluir filtro "Cargo judicial" na pesquisa de processos dentro das tarefas 

 [PJEVII-2619] - [TRF1] Incluir código da classe na lista do campo "Classe judicial" da edição de 

etiqueta 

 [PJEVII-2693] - [TJDFT] Criar índice na tabela "client.tb_proc_doc_bin_pess_assin" que inclua a 

coluna "dt_assinatura" 

 [PJEVII-2714] - [TRF1] Listar as Centrais de mandados em ordem alfabética no frame 

"Processo_Fluxo_expedientes_centralmandados" 

 [PJEVII-2747] - [TRF3] - Inconsistências no cumprimento das diligências pelos oficiais de justiça 

http://www.cnj.jus.br/jira/issues/?filter=-4&jql=%22Sprint%20do%20grupo%22%20in(%22Sprint%202.0.1.2%22)%20ORDER%20BY%20cf%5B10201%5D%20ASC%2C%20issuetype%20ASC%2C%20priority%20DESC
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Versões
http://www.cnj.jus.br/jira/issues/?filter=-4&jql=%22Tribunal%20requisitante%22%20in%20(TJPB)%20AND%20status%20not%20in%20(Resolvido%2C%20Fechado)
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21186
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24503
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-1553
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-1812
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2578
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2619
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2693
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2714
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2747


 

 [PJEVII-2790] - [CNJ] Adequações na rotina de redistribuição de processos 

 [PJEVII-1994] - [TRF3] Separar acesso MNI em um caminho diferente 

Defeito 
 [PJEII-24261] - [TRF3] Processos cadastrados via MNI não apontam prevenção com outros 

processos do PJe 

 [PJEII-24467] - [TJDFT] Redistribuição por encaminhamento não faz sorteio entre os OJ do 
OJC indicado. 

 [PJEII-24556] - [CJF] TNU atributo codigoLocalidade retorna identificador interno da aplicação 

 [PJEII-24956] - [TJDFT] A rotina "posEnviarProcesso", da classe 
"AbstractIntercomunicacaoHome", não está gravando os dados do processo destino 

 [PJEII-25099] - [TJES] Documentos estão sendo duplicados ao remeter processo à instância 
superior mais de uma vez 

 [PJEII-25240] - [TRF1] NullPointerException ao remeter processo ao 2G 

 [PJEII-25316] - [TJDFT] Máscara do campo processo referência impede a gravação dos autos 

 [PJEII-25352] - [CNJ] O andamento de disponibilização do DJe está saindo com a data errada 

 [PJEVII-1966] - [TJDFT] Ao tentar remeter um processo para instância superior, o sistema exibe 

a mensagem "O Órgão de Representação (PROCURADORIA) informado no CNPJ XXX não 
pode ser registrado como representante da parte XXXX no sistema." 

 [PJEVII-2231] - [TJDFT] Autos digitais não exibem movimento de expedientes com documentos 

existentes no processo 

 [PJEVII-2529] - [TJMG] Não permite incluir RG como documento de identificação da parte na 

retificação da autuação 

 [PJEVII-2625] - [TJMG] Sistema está multiplicando a apresentação dos meios de contato na Aba 

Meio de Contatos 

 [PJEVII-2639] - [TJMG] Menu assinaturas não considera a prioridade do processo na ordenação 

 [PJEVII-2643] - [TRF1] A funcionalidade de criação de modelos está exibindo tipos de modelos 

de documentos inativos ou não habilitados para o papel 

 [PJEVII-2644] - [TRF1] Frame de prevenção nas tarefas não exibe dados da autuação de 

processos legados 

 [PJEVII-2645] - [TRF1] Erro ao movimentar em lote entre determinadas tarefas 

 [PJEVII-2701] - [TRF1] Frame de expedientes com prazo em curso está apresentando registros 

repetidos 

 [PJEVII-2746] - [CNJ] Erro ao recuperar nome do signatário de assinaturas do documento 

 [PJEVII-2758] - [TRF3] Erro na consulta de avisos pendentes - query com erro de SQL 

 [PJEVII-2780] - [TRF3] Erro 

org.bouncycastle.asn1.ASN1InputStream.readObject()Lorg/bouncycastle/asn1/DERObject no 
recebimento de manifestação processual com assinatura PAdES 

 [PJEVII-2782] - [CNJ] A consulta de processo está recuperando o binário dos documentos 

vinculados 

 [PJEVII-2796] - [TJDFT] Consulta de competência retorna competências de órgãos julgadores 

que não recebem distribuição 

 [PJEVII-2797] - [TRF3] Documentos inativos das partes sendo enviados na remessa 

 [PJEVII-2810] - [TJDFT] MNI - Intercomunicação, hash de documento com assinatura é 

codificado em chunk (quebra de linha). 

 [PJEVII-2825] - [TJDFT] Erro em "Assinar Termo de Confirmação de Cadastro" - processamento 

para na janela do browser. 

 [PJEVII-2828] - [TJDFT] Detalhes de visualização de expediente está com prazo hardcoded em 

dias 

 [PJEVII-2834] - [TJDFT] Procuradoria do fiscal da lei não é adicionada como visualizadora do 

processo sigiloso ao protocolizá-lo 

 [PJEVII-2842] - [TJDFT] Tela de consulta interna de processos está lenta para abrir o processo 

 [PJEVII-2848] - [TJDFT] NullPointerException ao abrir tarefa de processo 

 [PJEVII-2852] - [CNJ] Erro ao tentar Fechar a Pauta de Julgamento 

 [PJEVII-2875] - [CNJ] Erro ao se abrir painel do ministério público na sessão 

 [PJEVSII-1047] - [TJDFT] Usuário consegue baixar documentos sigilosos através do MNI 

 [PJEVSII-1051] - [TJPE] Mandados redistribuídos primeiro, estão sendo redistribuidos 

novamente sem serem selecionados 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2790
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-1994
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24261
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24467
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24556
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24956
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25099
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25240
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25316
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25352
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-1966
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2231
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2529
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2625
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2639
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2643
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2644
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2645
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2701
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2746
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2758
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2780
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2782
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2796
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2797
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2810
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2825
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2828
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2834
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2842
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2848
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2852
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2875
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1047
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1051


 

 [PJEVSII-1100] - [TJPE] - Erro ao enviar mais de um endereço da parte pelo MNI 

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/50TrmuUwOKpNi27 (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 no próprio jira. 

 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVSII-1100
http://telegram.me/pjenews
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Vers%C3%B5es

