
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.23, 17 de Novembro de 2017 

Atualização 1.7.2.23 do PJe Nacional. 

Disponibilizadas correções gerais da versão e algumas pequenas melhorias: 

 Adequação para não permitir que usuários externos gerem script de geração 
de comprovante de protocolo dos processos diretamente pela URL; 
 

 Criação de EL própria para uso na análise de prevenção individual ou em lote, 
simplificando o processo; 

 Ajustes e correções de erros da redistribuição de processos: 
o Sistema estava alterando o campo processo de referência na 

redistribuição por prevenção; 
o Sistema não decrementava o acumulador de processos na 

redistribuição por prevenção; 
o Atualização das causas de impedimento/suspeição da redistribuição. 

 Correções relacionadas à remessa e ao MNI. Tratamento adequado aos 
processos vindos de competência delegada; 

 Padronização de informações mostradas em diferentes telas do sistema; 

 Saneamento de problemas na atualização de dados da 
Procuradoria/Defensoria, que gerava uma localização nova e as pessoas 
ficavam desvinculadas à Procuradoria/Defensoria; 

 Adequação no cadastro e dados de pessoas, que gerava informações 
inconsistentes dos documentos de identificação e de "outros nomes"; 

 Correção em problema relacionado ao bloqueio de pauta; 

 Inclusão de componente para adição de movimentos no frame de 
movimentação em lote; 

 Melhoria do filtro de processos que aparecem na relação de julgamento em 
tribunais com múltiplos colegiados; 

 Verificação do erro que aparecia na assinatura do termo de compromisso do 
advogado que era assistente; 

 Bloqueio de inclusão de dados de formulário HTML no editor de textos do PJe; 

 Ajuste na exibição de modelos de documentos, com base na estrutura do 
tribunal; 

 Melhorias na pesquisa de eventos de calendário, facilitando a busca e 
manutenção dos eventos cadastrados. 

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

Acompanhe a priorização de todos os tribunais na planilha de prioridades. 

Demandas relacionadas à atualização 

Defeito 

 [PJEII-20303] - [TJES] Cadastro de Processo Incidente(Embargos à Execução 
Fiscal) traz mensagem:Valor da causa acima do teto estabelecido 

http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Versões
https://goo.gl/tiHR4c
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20303


 

 [PJEII-20576] - [CNJ] Sistema permite distribuir/redistribuir para OJ que tem 
data final registrada no cadastro de OJC 

 [PJEII-21454] - [PJE-JF] Processos da aba Associados diferem para um 
mesmo processo nas páginas de Consulta e de Retificação de Autuação 

 [PJEII-22176] - [TJPE] - Bloqueio de pauta não funciona 
 [PJEII-22375] - [TJDFT] Funcionalidade 'Minutar em lote' não permite adição de 

movimentos quando se utiliza agrupamento de movimentos 
 [PJEII-22704] - [TJPR] Erro ao redistribuir processos 
 [PJEII-22937] - [TJDFT] A rotina de redistribuição de processo altera o valor do 

campo 'ds_proc_referencia', que é utilizado para baixar o processo para a 
instância inferior, o que leva a inconsistência quando da baixa do processo 
para a instância inferior 

 [PJEII-23101] - [TJDFT] - Erro inesperado no PAC (Preparar comunicação) ao 
carregar lista de documentos do processo 

 [PJEII-23219] - [TJDFT] Não é possível minutar, assinar ou movimentar em lote 
mais de uma instância do mesmo processo 

 [PJEII-23260] - [CNJ] Problema na redistribuição por motivo desaforamento 
 [PJEII-23527] - [PJe-JF] Atualizar as causas de impedimento/suspeição 

exibidas na tarefa 'Redistribui Processo', conforme Novo Código de Processo 
Civil 

 [PJEII-23711] - [TJCE] - Erro ao assinar análise de prevenção em lote 
 [PJEII-24005] - [TJRN] - Opção de órgão julgador indisponível ao redistribuir 

pelo tipo "Por encaminhamento" 
 [PJEII-24047] - [TJMG] A inclusão de qualquer data final na classe x assunto 

de uma competência não deve necessariamente bloquear a 
distribuição/redistribuição 

 [PJEII-24053] - [TJMG] Erro ao assinar termo de compromisso - advogado 
tornado a partir de assistente de advogado 

 [PJEII-24174] - [TJDFT] Problemas ao aplicar transição a todos os processos 
elegíveis ao minutar em lote 

 [PJEII-24311] - [TJPE] O filtro do botão download de documentos em pdf não 
funciona 

 [PJEII-24372] - [TJDFT] Modelos de documentos(Ementa,Voto e Relatório) 
criados para um orgão estão disponíveis para todos os outros 

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

 [PJEII-24588] - [TJDFT] Processo de órgão julgador que não pertence ao órgão 
julgador colegiado do secretário de sessão está sendo exibido na tela 
"Audiências e sessões > Relação de julgamento" 

 [PJEII-24680] - [TJDFT] Erro ao abrir tarefa para assinatura em lote 
 [PJEII-24694] - [TJMG] [MNI] Toda manifestação via interoperabilidade fica 

associada com todos os documentos do processo 
 [PJEII-24700] - [TJMG] Redistribuição prevenção não está decrementando o 

acumulador de processos no Órgão Julgador de origem 
 [PJEII-24718] - [TJDFT] Na atualização das Defensorias cadastradas, o 

sistema cria e vincula uma nova localização. 
 [PJEII-24763] - [TJMG] Código de formulário inserido no documento html 

produzido no editor de texto 
 [PJEII-24771] - [TJDFT] Sistema permite salvar dados de documento de 

identificação com erro de validação 
 [PJEII-24774] - [TJDFT] Informação 'inicial' do ProcessoTrf está sendo gravada 

de forma errada no MNI 
 [PJEII-24803] - [TRF-1] Minutar ato no editor PJe não grava extensão do 

documento, impactando futuramente na remessa 
 [PJEII-24811] - [TRF-1] Falha na remessa não exibe corretamente o problema 

para o usuário. 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20576
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21454
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22176
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22375
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22704
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22937
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23101
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23219
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23260
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23527
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23711
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24005
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24047
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24053
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24174
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24311
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24372
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24467
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24588
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24680
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24694
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24700
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24718
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24763
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24771
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24774
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24803
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24811


 

 [PJEII-24844] - [TJDFT] A rotina de redistribuição de processos altera o órgão 
julgador e a jurisdição das caixas criadas pelos advogados ou procuradores (o 
que gera efeitos colaterais indesejados) 

 [PJEII-24848] - [TJDFT] Corrigir erro de implementação na rotina que retorna a 
lista de documentos assinados por um determinado usuário 

 [PJEII-24871] - [TJDFT] Movimento lançado em duplicidade ao utilizar evento 
de tarefa 

 [PJEII-24872] - [TJMG][MNI] Sistema não registra movimentação quando da 
resposta ao expediente 

 [PJEII-24903] - [TJMG] Perfil Juspostulandi/CNPJ não está dando ciência em 
expediente pela lupa 

 [PJEII-24912] - [TJDFT] Erro inesperado em incluir petições e documentos na 
resposta de expedientes 

 [PJEII-24915] - [TJMG] PJe não permite protocolar processo na data inicial da 
competência configurada para o órgão julgador 

 [PJEII-24958] - [TJMT] Erro na exibição da lista de documentos do processo 
disponiveis para download em PDF 

 [PJEII-24960] - [TJMG] Pesquisas em Calendário que não funcionam 
 [PJEII-24964] - [TJCE] Certidão de julgamento não mostra nome do 

PROCURADOR 
 [PJEII-24971] - [CNJ] CRUD de Assistente de Advogado com Inconsistências 
 [PJEII-24972] - [CNJ] Correção da consulta de tipo de documento pela entrega 

de manifestação. 
 [PJEII-24977] - [TJPR] Erro a visualizar lista em pdf de processos pautados na 

sessão 
 [PJEII-24981] - [TJPR] Processo sigiloso com fluxo deslocado para OJ 

Colegiado distinto não está sendo exibido nas tarefas 
 [PJEII-24997] - [TRF3] Erro de LazyInitializationException no conversor 

ProcessoParteProcuradoria para RepresentanteProcessual 
 [PJEII-25017] - [TJES] Não abre os documentos PDF no paginador 
 [PJEII-25020] - [TRF-1] not-null property references a null or transient value 
 [PJEII-25021] - [TJCE] CLICANDO NA TAREFA, SÓ APARECE A SENTENÇA 

PROLATADA 
 [PJEII-25029] - [CNJ] Sistema está permitindo que no protocolo de novo 

processo seja incluido um documento anexo como Petição Inicial 
 [PJEII-25040] - [CNJ] Erro ao consultar o conteúdo de um documento PDF em 

consultaDocumento 
 [PJEII-25041] - [TRF3] Processos remetidos de competência delegada estão 

permanecendo com a mesma numeração original 
 [PJEII-25047] - [TRF3] Erro abertura acervo por parte dos advogados 
 [PJEII-25048] - [TJES] Fluxo de petições disparado antes do protocolo do 

processo 
 [PJEII-25052] - [CNJ] Correção no recibo da entrega de manifestação e 

consulta de processo. 
 [PJEII-25053] - [TJMG] Erro de exclusão de localização de Magistrado ao 

inativar o Perfil de Servidor do mesmo 
 [PJEII-25065] - [CNJ] A entrega de manifestação está duplicando os registros 

do campo 'outros nomes'. 
 [PJEII-25073] - [TRF3] Erro execução do verificador Periódico 
 [PJEII-25081] - [TRF1] Cadastro de Ente/Autoridade Status Geral desmarcado 

e inabilitado 
 [PJEII-25095] - [TJMG] Erro inesperado ao assinar certidão de expediente 
 [PJEII-25108] - [CNJ] Atualização cnj-signer com certificado atualizado 
 [PJEII-25147] - [TJMG] URL desprotegida com dados de processo 
 [PJEII-25083] - [TJMA] Peticionamento avulso não sinaliza fluxo "Análise de 

documentos não lidos" 

Melhoria 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24844
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24848
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24871
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24872
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24903
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24912
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24915
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24958
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24960
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24964
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http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24972
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24977
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24981
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24997
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25017
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25020
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25021
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25029
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http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25047
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25048
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25052
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25053
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25065
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25073
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25081
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25095
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25108
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25147
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25083


 

 [PJEII-20094] - [TJRN] - Sistema exibe todas as jurisdições no painel do 
advogado 

 [PJEII-20437] - [TJDFT] Criar métodos que retornem objetos 'pessoaAdvogado' 
do processo 

 [PJEII-23443] - [TJPR] Permitir a um perfil diferente do Secretário de Sessão, 
incluir processos em pauta. 

 [PJEII-24251] - [TJDFT] Sinalizar fluxo após publicação de matéria no DJE 
 [PJEII-24658] - [TJDFT] Novo método para verificar se um tipo de documento 

da sessão está assinado. 
 [PJEII-24911] - [TJDFT] Criação de índice na tabela 

core.tb_processo_documetno 
 [PJEII-24984] - [TJES] Permitir que outro perfil diferente do "Administrador" 

possa selecionar o tipo de sala (Audiência ou Sessão de Julgamento) no 
cadastro da sala 

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/t4hO8xyQxKztAeN(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. 
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