
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 2.0.1 do PJe Nacional 

06 de Setembro de 2018 

Disponibilizada a versão 2.0.1. 

Conseguimos nesta versão disponibilizar melhorias substanciais ao desempenho e 
usabilidade de funcionalidades muito demandas na aplicação, dentre as quais 
destacam-se: 

 Novo painel do usuário externo (utilizado por advogados, procuradores e 
defensores públicos): 

o Melhorias gerais no layout e usabilidade do painel; 
o Melhoria na acessibilidade do painel, permitindo que usuários com 

problemas de visão possam movimentar processos e expedientes entre 
caixas; 

o Consultas mais rápidas; 
o Criação do conceito de caixa de entrada da jurisdição - permitindo a 

melhor identificação do que ainda precisa ser distribuído entre caixas; 

 Refatoração dos agrupadores do usuário interno 
o Informação relevante do agrupador de fácil identificação e acesso; 
o Adicionado o filtro padrão de temporalidade, permitindo que o usuário 

tenha acesso direto e rápido aos últimos documentos e processos 
encontrados; 

o Melhoria nas consultas o que permitiu uma abertura mais rápida desses 
agrupadores. 

 Resolvido o problema de enfileiramento de requisições do MNI - permitindo que 
o PJe consiga tratar grandes quantidades de pedidos de protocolo e 
peticionamento via MNI em um tempo menor; 

 Correção de problemas relacionados ao fechamento de pautas de sessões 
com centenas de processos; 

 Possibilidade de abertura de processos do 1º grau ao acessar o recurso no 2º 
grau; 

 Possibilidade de o magistrado assinar ou remover a assinatura diretamente no 
painel da sessão; 

 Adequação da ordenação de eventos e documentos na timeline dos Autos 
digitais. 

Acompanhe o planejamento para a próxima versão no jira previsão 2.0.1.1 [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 TRF1. 
  

http://www.cnj.jus.br/jira/issues/?filter=-4&jql=%22Sprint%20do%20grupo%22%20in(%22Sprint%202.0.1.1%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/issues/?filter=-4&jql=%22Tribunal%20requisitante%22%20in%20(TRF1)%20AND%20status%20not%20in%20(Resolvido%2C%20Fechado)


 

Demandas relacionadas à atualização 

Melhoria 

  [PJEVII-2315] - [TJDFT] Permitir remover assinatura de notas orais do acórdão, 

assim como já existe para o Relatório 
 [PJEVII-2357] - [TJPE] Painel do magistrado na sessão não permite assinar e 

remover o voto 
 [PJEVII-2362] - [TRF3] Refatoração do painel do usuário externo 

 [PJEVII-2379] - [TJMG] Refatoração dos agrupadores dos usuários internos 

 [PJEVII-2388] - [TRF3] Plantão Judicial 

 [PJEVII-2396] - [TJDFT] Exibir ID do documento na tela de "Encerrar expedientes 

manualmente" 
 [PJEVII-2403] - [TJMG] Alterar hint do campo de liberação de visibilidade 

 [PJEII-20443] - [TJDFT] Permitir abertura do processo de 1º grau através do 

recurso de 2º grau. 
 [PJEII-23241] - [TJDFT] Detalhes do Processo, aba Expedientes, ordenar por 

data decrescente. 

Defeito 

 [PJEVII-1973] - [TJDFT] Ao tentar abrir a tarefa de remessa de processo para 
instância superior, o sistema exibe a mensagem "Não foi possível conectar no 
Webservice. Favor contatar o suporte" 

 [PJEVII-2236] - [CNJ] Erro no prazo de intimação das pautas de julgamentos 
 [PJEVII-2456] - [TJMA] Erro no pedido de vista pelo secretário da sessão 
 [PJEVII-2483] - [TRF3] ConstraintViolation na remessa de processos com partes 

duplicadas 
 [PJEVII-2490] - [PJe-JF] Pje desconsidera feriado cadastrado no município sede 

da jurisdição para cálculo dos prazos processuais 
 [PJEVII-2524] - [TJPE] - Exceção ao abrir o menu "Bloqueio de Pauta" 
 [PJEVII-2540] - [TRF1] Erro na ordenação padrão dos documentos dos autos do 

processo na timeline, paginador, download e aba documentos 
 [PJEVII-2600] - [TJDFT] Método incluirNovoFluxo não permite que o fluxo altere 

o órgão julgador 
 [PJEVII-2684] - [TRF1] Combo "Variáveis" não abre ao se criar um novo modelo 

de documento 
 [PJEVII-2694] - [CNJ] Correção da aparência da consulta de documentos 
 [PJEVII-2708] - [CNJ] Migrar a utilização da view de tarefas pela nova tabela 

criada no projeto pje2 
 [PJEVII-2716] - [TRF3] Serviços do MNI enfileirando requisições 
 [PJEVII-2726] - [TRF3] - Erro na pesquisa do menu de assinaturas 
 [PJEVII-2727] - [TRF3] - Erro de ordenação no Painel do Oficial de Justiça 

Distribuidor 
 [PJEVII-2739] - [TRF3] Correções do Fechamento de Pauta de Sessão de 

Julgamento e Cache de Segundo Nível. 
 [PJEVII-2741] - [CNJ] Consulta pessoas (físicas) gera erro de falta de número 

de RG 
 [PJEII-23447] - [CNJ][MNI] - Peticionamento de documentos com Assinarura 

Teste em Produção. 
 [PJEII-25131] - [TJPB] Processo não bloqueia corretamente ao ser 

remetido/devolvido 
 [PJEII-25293] - [TJDFT] Incluir novamente os campos de urgência, data de 

audiência e dias faltantes para a próxima audiência 
 [PJEII-25335] - [CNJ] Erro ao incluir uma parte que não possua 

procuradoria/defensoria associada 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2315
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2357
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2362
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2379
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2388
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2396
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2403
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20443
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23241
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-1973
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2236
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2456
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2483
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2490
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2524
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2540
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2600
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2684
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2694
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2708
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2716
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2726
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2727
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2739
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2741
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23447
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25131
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25293
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-25335


 

 [PJEII-25338] - [TRF3] Erro na conversão da cadeia de certificados na operação 
"Entregar Manifestacao Processual" 

 

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/sxR0R3DuYi2Jm5P (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/PJEII-25338
http://telegram.me/pjenews
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Vers%C3%B5es

