
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 2.0.2.0 do PJe Nacional 

4 de Fevereiro de 2019 

Versão 2.0.2 do PJe Nacional lançada!!! 

Nesta versão reunimos grandes demandas de melhoria do sistema dentre as quais 
destacamos: 

- Integração de alterações promovidas pela justiça eleitoral com a participação do TRF3 
como: o novo Painel do Magistrado na Sessão, disponibilização do novo editor de textos 
(ckeditor) – veja como utilizar as novas funcionalidades na issue PJEVII-2520; 

- Melhorias nas funcionalidades de perícia e audiências; 

- Possibilidade de execução de atividades de designação de audiências e marcação de 
perícias em lote pelo painel de tarefas; 

- Possibilidade de selecionar processos para atividades em lote também no menu de 
filtros por etiquetas; 

- Criação de ELs para automatização da intimação, análise de respostas, geração de 
certidões e lançamento de movimentos via fluxo, veja na issue PJEVII-2808 como 
utilizar; 

- Criação de possibilidade de inclusão de outros webservices de comunicação via MNI 
com usuário e senha; 

- Unificação dos códigos dos editores de texto disponíveis nos frames de fluxo e 
correções gerais no comportamento desses editores de texto; 

- Nesta versão fizemos um grande apanhado de correções gerais do sistema, mas 
focamos principalmente na juntada de documentos, lançamento de movimentos e nos 
editores de texto via fluxo. 

 

Pretendemos lançar ainda este mês (fevereiro/2019) a versão 2.1, baseada 
efetivamente em microsserviços, solidificando a nova arquitetura do sistema o que 
possibilita a integração de soluções mais elaboradas ao conjunto de funcionalidades 
disponibilizadas para o judiciário nacional. 

 

Confira o release notes detalhado da versão 2.0.2 na wiki do projeto: 
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 TJRN. 

Demandas relacionadas à atualização 

http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Versões
http://www.cnj.jus.br/jira/issues/?filter=-4&jql=%22Tribunal%20requisitante%22%20in%20(TJRN)%20AND%20status%20not%20in%20(Resolvido%2C%20Fechado)


 

Melhoria 
 [PJEII-24560] - [TRF3] Integração com outros WebServices via MNI 

 [PJEII-24760] - [TJDFT] Melhorias na funcionalidade de comunicação entre instâncias 

implementada na issue 17956 

 [PJEVII-2237] - [TRF5] JEF - Análise Inicial Perícia 

 [PJEVII-2321] - [TSE] Disponibilizar dados de sessões futuras com pauta fechada para acesso 

externo no PJe 

 [PJEVII-2426] - [TRF5] JEF - Filtro de perícia: adicionar data da perícia, nome da parte e 

número do processo 

 [PJEVII-2466] - [TRF5] JEF - Filtros do painel novo 

 [PJEVII-2235] - [TRF5] JEF - Análise Inicial Audiência 

 [PJEVII-2253] - [TRF5] JEF - Lote da tarefa de perícia 

 [PJEVII-2254] - [TRF5] JEF - Lote da tarefa de Audiência 

 [PJEVII-2465] - [TRF5] JEF - Disponibilizar opções de lote na visualização por etiqueta 

 [PJEVII-2520] - [TRF3] Ckeditor, elasticsearch, Painel do Magistrado na Sessão 

 [PJEVII-2808] - [TRF5] Criação de ELs para automatizar a intimação, análise de processos, 

análise de respostas/petições, geração de certidões e lançamento de movimentações via fluxo 

Defeito 
 [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-23593] - [TJPB] Consulta por OAB inconsistente 

 [PJEVII-2224] - [TJDFT] Erro ao transitar pelo fluxo do componente Editor com Assinatura para 

o frame RevisarMinuta. 

 [PJEVII-2621] - [TJMG] Erro no formulário de Classe Judicial 

 [PJEVII-2795] - [TRF3] Erro ao 'Fechar expedientes' na tarefa 'Remeter à Instância Superior' 

 [PJEVII-2835] - [TJDFT] Mensagem de erro emitida pelo Intercomunicação está incorreta. 

 [PJEVII-2845] - [TJDFT] Remessa para outra instância: confirmar o não envio de documento 

anexo não assinado não surte efeito 

 [PJEVII-2868] - [TRF3] Conversão de documentos para MNI troca MIME type do documento 

 [PJEVII-2893] - [TJDFT] Trecho de código pode alterar o tipo de parte do processo sem 

necessidade 

 [PJEVII-2908] - [TRF3] - Divergência totalizadores do agrupador de Documentos Não Lidos 

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/cmlYLBGkdF0Adw8 (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-24560
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24760
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2237
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2321
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2426
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2466
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2235
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2253
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2254
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2465
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2520
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2808
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-23593
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2224
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2621
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2795
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2835
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2845
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2868
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2893
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEVII-2908
http://telegram.me/pjenews
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Vers%C3%B5es

