
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 2.0.0.5 do PJe Nacional 

11 de Janeiro de 2018 

Disponibilizada a primeira versão do ano. Buscamos nesta versão atender às 
demandas priorizadas pelos tribunais que estão prestes a migrar para a versão 2.x ou 
que estão consolidando suas implantações. 

Estão sendo contempladas nesta versão cerca de 90 melhorias e correções, dentre as 
quais destacamos: 

 Melhoria considerável no desempenho do acesso ao painel do usuário (PJEVII-

1985); 

 Inclusão da funcionalidade de reCaptcha para evitar acesso robotizado ao PJe 
(PJEVII-1859) – ATENÇÃO É NECESSÁRIO QUE O TRIBUNAL SIGA AS 
INSTRUÇÕES DESCRITAS NO JIRA ANTES DE COLOCAR A VERSÃO EM 
PRODUÇÃO!!! 

 Liberação da minuta em lote no novo painel do usuário (PJEVII-954); 

 Atualização do MNI para que seja possível receber documentos assinados via 
PadES (PJEVII-1888) – permitindo a integração via MNI com outros sistemas 
que utilizam esse tipo de assinatura, como é o caso do TJSP; 

 Criação de frame para auxiliar na elaboração da comunicação entre instâncias 
(PJEVII-2145); 

 Possibilidade de se assinar documentos em lote pela seleção da etiqueta 
relacionada, no painel do magistrado (PJEVII-2083); 

 Possibilidade de se retificar o tipo de parte do processo (PJEVII-1692); 

 Possibilidade de se indicar outros perfis para incluírem processos em pauta 
(PJEII-23443). 

Além dessas melhorias, foram liberadas correções gerais no sistema como: 

 Eliminação de problema de segurança existente no cadastro do assistente de 
advogado (PJEVII-2041); 

 Liberação de visibilidade da defensoria sobre processos sigilosos (PJEVII-1967); 

 Falhas na assinatura da certidão de julgamento (PJEII-25141); 

 Bloqueio de entrega de manifestações via MNI quando o processo for remetido 
para outra instância (PJEVSII-951); 

 Correção da duplicação de dados de endereço via MNI (PJEVII-2010); 

 Correção do comportamento da máscara de consulta de processos (PJEVII-

2025); 

 Correção da rotina de redistribuição de processos que substituía a informação 
do processo de referência (PJEII-22937); 

 Correção do erro gerado quando o sistema recebia uma entrega de 
manifestação de uma origem desconhecida (PJEVSII-900); 

 Correções na pesquisa a eventos de calendário (PJEII-24960); 

 Geração de variável de fluxo “minutaEmElaboracao” no editor de minuta 
(PJEVII-2073); 
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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 

Melhoria 

 [PJEVII-1692] - [TSE] Permitir alterar o tipo de parte do processo 
 [PJEVII-1859] - [TJMG] Incluir reCAPTCHA invisible 
 [PJEVII-1888] - [TRF3][TJBA] Adaptar o PJe para que possa receber arquivos 

assinados via PadES. 
 [PJEVII-1968] - [TJDFT] - Alterar o MINIPAC para duplicar o documento que é 

escolhido para publicação 
 [PJEVII-1985] - [TJMG] Lentidão no acesso às tarefas da secretaria/magistrado 
 [PJEVII-2061] - [PJe-JF] Informação do cargo judicial a que o processo está 

vinculado 
 [PJEVII-2070] - [TRF3] Cadastro e retificação de processo: mudar o label do 

botão "inserir" para "vincular parte ao processo" 
 [PJEVII-2083] - [TRF3] Área de assinatura do magistrado: permitir filtrar por 

etiquetas 
 [PJEVII-2115] - [CNJ] Criar opção de copiar o número do processo nos autos-

digitais 
 [PJEVII-2145] - [TRF3] Comunicação de decisões entre instâncias e prestação 

de informações em cumprimento a decisões 
 [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-24961] - [TJMG] Criar papel para possibilitar ou não a visualização da 

aba "cargos judiciais" no cadastro de orgão julgador 
 [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 

Nova funcionalidade 

 [PJEII-24797] - [TRF3] Exportação de Dados para Integração com SPE 
Escritório, para viabilizar Intimações/Citações pelas Varas das Execuções 
Fiscais 

Defeito 

 [PJEVSII-900] - [CNJ][TJBA] Sistema sobrescreve a informação de endereço 
WSDL ou cria novo registro de endereço WSDL na remessa 

 [PJEVSII-907] - [TJDFT] Erros no painel antigo do usuário 
 [PJEVSII-914] - [TJDFT] Erro ao elaborar documento no Editor com assinatura 

(textEditSignature) 
 [PJEVSII-916] - [TJPR] Documento anexo excluído antes da assinatura está 

sendo listado para o advogado 
 [PJEVSII-927] - [TJDFT] Erro ao visualizar expediente no painel do advogado 
 [PJEVSII-945] - [TJDFT] Permissões para visualização de documento sigiloso e 

roles do sistema para tarefa em outro OJ 
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 [PJEVSII-948] - [TJDFT] Remessa executa job 
ConsolidadorDocumentosService desnecessariamente 

 [PJEVSII-951] - [TJDFT] O sistema permite a entrega de manifestação 
processual, via MNI, para processos que não estejam tramitando na instância 
(in_outra_instancia = true) 

 [PJEVSII-962] - [TJPR] Validação incorreta ao criar composição principal da 
sessão quando algum magistrado titular possui lotação com data de término 
futura. 

 [PJEVSII-965] - [TJDFT] O sistema lança exceção ao tentar concluir 
cadastramento no Push 

 [PJEVSII-1012] - [TJDFT] O sistema não armazena os dados do advogado 
corretamente (quando se informa o número da OAB) na funcionalidade 
"Solicitar habilitação" 

 [PJEVSII-1022] - [TJPE] - Incluir link para abrir tarefa pelo agrupador 
 [PJEVSII-1023] - [TJPE] - Consulta de retificação de autos mostra todos os 

processos 
 [PJEVSII-1026] - [TJDFT] Erro ao usar método 

countConsultaProcessoSituacao da classe ConsultaProcessoTrfDAO 
 [PJEVSII-1030] - [TJDFT] [Novo Painel] Erro de layout ao pesquisar processos 

na tarefa 
 [PJEVII-1046] - [TJPR] Método ConsultarProcesso não está gerando os 

movimentos locais corretamente. 
 [PJEVII-1110] - [TSE] Ajustar o VerificadorPeriodico para o lançamento de 

movimento nas publicações no DJE em dias não úteis. 
 [PJEVII-1666] - [CNJ] Erro ao pesquisar por processos distribuídos aos Oficiais 

de Justiça 
 [PJEVII-1694] - [TJDFT] Consulta de classses judiciais pelo MNI está muito 

lenta 
 [PJEVII-1788] - [TSE] [CKEDITOR] - Erro na visualização do documento A4 no 

editor 
 [PJEVII-1814] - [TSE][CKEDITOR] Erro no plugin Pesquisar documentos 
 [PJEVII-1964] - [TJDFT] Erro ao movimentar processos entre caixas, no painel 

do representante processual, quando o órgão julgador do processo for 
deslocado 

 [PJEVII-1967] - [TJDFT] Defensoria não visualiza processo sigiloso, mesmo 
que parte representada seja visualizador 

 [PJEVII-1987] - [TJDFT] Proclamação de decisão de julgamento errada 
(Certidão de julgamento) 

 [PJEVII-2006] - [TJMG] Erro na pesquisa de expedientes do representante 
processual 

 [PJEVII-2010] - [TRF3] Sanear tabela tb_processo_parte_endereco e impedir a 
criação de novos casos de registros duplicados na tabela 

 [PJEVII-2025] - [TJMG] O sistema está inserindo o dígito 8 no campo Processo 
ao mudar o foco 

 [PJEVII-2041] - [TJMG] Erro no cadastro de assistente de advogado 
 [PJEVII-2048] - [TRF3] Sistema não reconhece mime-type de arquivo mp3 
 [PJEVII-2054] - [TJMG] Erro na juntada de AR 
 [PJEVII-2073] - [TRF3] Minutas aparecem em branco no ato de assinatura do 

magistrado Ao salvar a minuta no frame do "Editor" o sistema deverá 
atualizar/criar a variável "minutaEmElaboracao" 

 [PJEVII-2105] - [TJDFT] - Documentos sigilosos sendo consultados na aba de 
documentos dos autos digitais 

 [PJEVII-2119] - [TJMG] O sistema não está ordenando os processos da tarefa 
por ordem de prioridade 

 [PJEVII-2126] - [CNJ] Sistema busca opção padrão do cookie quando o 
browser não permite applet 

 [PJEVII-2157] - [TRF3] Retificação de autuação entre "partes principais" e 
"partes não principais" do mesmo polo 
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 [PJEVII-2163] - [TJDFT] Erros no painel do usuário antigo 
 [PJEVII-2168] - [TRF3] Validar valor da causa ao protocolar processo 
 [PJEII-18551] - [TJDFT] Exibir somente os alertas dos processos em 

tramitação no órgão de localização do usuário 
 [PJEII-20303] - [TJES] Cadastro de Processo Incidente(Embargos à Execução 

Fiscal) traz mensagem:Valor da causa acima do teto estabelecido 
 [PJEII-20576] - [CNJ] Sistema permite distribuir/redistribuir para OJ que tem 

data final registrada no cadastro de OJC 
 [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-23527] - [PJe-JF] Atualizar as causas de impedimento/suspeição 
exibidas na tarefa 'Redistribui Processo', conforme Novo Código de Processo 
Civil 

 [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-24111] - [TJPR] Registro Log Exclusão ProcessoVisibilidadeSegredo 
 [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-24361] - [TJPE] PJe informa que o processo foi remetido, mais o 

processo não chega no 2º grau 
 [PJEII-24372] - [TJDFT] Modelos de documentos(Ementa,Voto e Relatório) 

criados para um orgão estão disponíveis para todos os outros 
 [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-24774] - [TJDFT] Informação 'inicial' do ProcessoTrf está sendo gravada 

de forma errada no MNI 
 [PJEII-24811] - [TRF-1] Falha na remessa não exibe corretamente o problema 

para o usuário. 
 [PJEII-24848] - [TJDFT] Corrigir erro de implementação na rotina que retorna a 

lista de documentos assinados por um determinado usuário 
 [PJEII-24872] - [TJMG][MNI] Sistema não registra movimentação quando da 

resposta ao expediente 
 [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-24977] - [TJPR] Erro a visualizar lista em pdf de processos pautados na 

sessão 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2163
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2168
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-18551
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20303
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20576
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-23527
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-24111
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-24361
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24372
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-24774
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24811
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24848
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24872
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
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24977


 

 [PJEII-24981] - [TJPR] Processo sigiloso com fluxo deslocado para OJ 
Colegiado distinto não está sendo exibido nas tarefas 

 [PJEII-24989] - [AGU] Informações erradas no comprovante de resposta a 
expediente 

 [PJEII-24990] - [AGU] Problema com o hash de intimações pendentes 
 [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-25081] - [TRF1] Cadastro de Ente/Autoridade Status Geral desmarcado 

e inabilitado 
 [PJEII-25095] - [TJMG] Erro inesperado ao assinar certidão de expediente 
 [PJEII-25124] - [TJMG] Erro de transição a partir da tarefa de remessa 
 [PJEII-25141] - [TRF3] Falha na assinatura da certidão de julgamento 
 [PJEII-25172] - [TJDFT] Adicionar código que corrige erro de implementação 

na rotina que retorna a lista de documentos assinados por um determinado 
usuário 

  

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/EzNCanAb0KJEBlK (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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