
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 2.0.0.1, 11 de Setembro de 2017 

Nesta data, a atualização 2.0.0.1 do PJe Nacional foi disponibilizada. 

Nesta versão foram disponibilizados: 

369 correções de erros; 

81 melhorias / novas funcionalidades. 

Demandas relacionadas à atualização 

Defeito 
 [PJEII-7221] - [CNJ] Funcionalidades do menu Competência não apresentam 

mensagens após concluir a operação com sucesso. 

 [PJEII-17723] - [TJRN] - Inserir Check box em agrupadores de Expedientes 

 [PJEII-17849] - [TJDFT] Erro no filtro de caixa criada pelo usúario 

 [PJEII-18399] - [CNJ] Remessa ao 2º grau não trata o atributo de parte com sigilo. 

 [PJEII-18489] - [CNJ] Envio de remessa ao 2ºgrau: erro na ordem dos documentos e 
documentos sem vínculo com seus anexos. 

 [PJEII-18556] - [CNJ] Correção do comportamento da funcionalidade de 
peticionamento 

 [PJEII-18916] - [CNJ] Correções necessárias ao serviço de interoperabilidade (MNI). 

 [PJEII-19016] - [TJPE] - Não aparece descrição do movimento processual 

 [PJEII-19021] - [selenium] Permitir a digitação da data/hora em componente 

 [PJEII-19291] - [CNJ] Painel do advogado ou procurador - Filtros da pesquisa do 
acervo geral com problemas 

 [PJEII-19462] - [CNJ] Erro ao cadastrar novas funcionalidades 

 [PJEII-19496] - [CNJ] Erro na tela da tarefa "Informar dados da audiência a realizar" 

 [PJEII-19713] - [TJMG] Documento sigiloso não é enviado pelo consultarProcesso 

 [PJEII-19754] - [PJe-JF] processos fora do fluxo 

 [PJEII-19758] - [TJDFT] Funcionalidade de habilitação nos autos não dispara fluxo de 
análise de petições 

 [PJEII-19783] - [TJDFT] Exceção ao tentar navegar pelos nós na configuração do fluxo 

 [PJEII-19858] - [TJDFT] Expediente devolvido sem cumprimento por oficial de justiça 
não é fechado e recebe alterações indevidas 

 [PJEII-20141] - [TJRN] - Advogados e Procuradores não conseguem responder 
expedientes (aba expediente) com prazo intempestivo 

 [PJEII-20142] - [CNJ] Configuração - Pessoa - Servidor: O sistema está permitindo um 
usuário com visibilidade com data inicial maior que a data atual ter acesso as caixas de 
tarefas 

 [PJEII-20147] - [TJDFT] O sistema não duplica parte que exista mais de uma vez no 
mesmo pólo na rotina "Processo > Outras ações > Retificar autuação", na aba "Partes", 
na opção "Duplicar partes" 

 [PJEII-20242] - [CNJ] Apreciação de petição avulsa não remove petição da aba Petição 
Avulsa 

 [PJEII-20256] - [TJPB] Informações do processo em julgamento não são atualizadas 
automaticamente 

 [PJEII-20372] - [CNJ] Sessão de Julgamento - Erros ao incluir procurador que 
acompanha sessão 

 [PJEII-20446] - [CNJ] Tempo de audiência sem limite máximo ou mínimo 

 [PJEII-20452] - [CNJ] Mensagem de inserção/alteração em inglês 

 [PJEII-20474] - [CNJ] Excluir funcionalidade 'atrai competencia' do sistema 
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 [PJEII-20478] - [CNJ] erro no filtro de Profissão superior - Funcionalidade 
Profissão(CBO) 

 [PJEII-20579] - [TJPE] Inexistência do registro de assinatura para documentos 
assinados 

 [PJEII-20598] - [TJMG] Erro de comunicação utilizando MNI: possible non-threadsafe 
access to the session 

 [PJEII-20637] - [TJMG] Avisos impedem exibição do termo de compromisso para ser 
assinado 

 [PJEII-20669] - [TJPE] PJE não exibe subcaixa, somente quando usuária cria uma 
nova 

 [PJEII-20716] - [TJRN] - Campos de PDF em branco ao fazer o download de 
documentos 

 [PJEII-20738] - [CNJ] Defeitos no frame de relatório, voto e ementa 

 [PJEII-21004] - [TJDFT] Erro 'null' ao tentar se logar com certificado expirado 

 [PJEII-21127] - [TSE] Procuradores não visualizam expedientes emitidos para o Fiscal 
da Lei 

 [PJEII-21187] - [CNJ] Remover tipo de prazo data certa dos expedientes. 

 [PJEII-21192] - [MNI] Entrega de Manifestação - Erro quando CNPJ/CPF da parte não 
está cadastrada no sistema. 

 [PJEII-21281] - [TJDFT] O sistema lança exceção quando se tenta abrir a 
funcionalidade "controleCorreios.xhtml" quando o processo não possui expedientes do 
tipo "CORREIOS" 

 [PJEII-21640] - [CNJ] Remessa - O sistema está exibindo assuntos que não pertencem 
a competência selecionada 

 [PJEII-21649] - [PJe-JF] Inversão da ordem de documentos quando se realiza o 
download em PDF do processo, após remessa (apelações). 

 [PJEII-21721] - [TJDFT] Exceção 'Could not instantiate Seam component: indexador' 
em diversas telas do sistema 

 [PJEII-21735] - [TJDFT] - O sistema não mostra o Juiz substituto na assinatura da 
certidão de julgamento. 

 [PJEII-21778] - [CNJ] Remessa - Sistema exibe parte em "Outros Interessados" sendo 
que essa parte foi anteriormente transferida para um dos polos. 

 [PJEII-21785] - [TJDFT] A funcionalidade "Audiências e sessões > Pendências da 
sessão de julgamento" lista processos que já possuem acórdão assinado, ao passo 
que não deveria exibi-los 

 [PJEII-21791] - [TJDFT] Os ID's dos documentos remetidos da instância inferior para a 
superior não são mais exibidos na coluna "Número" da tabela de documentos do 
processo, na tela de detalhes do processo 

 [PJEII-21844] - [TJDFT] - Em Relacao de Julgamento ao filtrar um processo a Ementa 
apresentada é de outro processo. 

 [PJEII-21903] - [CNJ] - MNI Sistema realiza entrega de manifestação processual com 
CPF do polo ativo inválido 

 [PJEII-21953] - [TRF3] Problemas nas variáveis que recuperam o nomes dos 
advogados de autores e réus nos modelos de documentos 

 [PJEII-21979] - [TJDFT] Erro ao remeter processo para instância superior 
(JbpmContext may only be used inside a transaction) 

 [PJEII-21980] - [TJPB] Erro ao remeter à turma recursal: Documento '81500729-Aviso 
de Recebimento' sem assinatura, não é possível juntar documento sem assinatura 

 [PJEII-21994] - [TJRN] – Comportamento inadequado ao alternar abas em “bloqueio de 
pauta” 

 [PJEII-22014] - [CNJ] - Alterar quantidade de caracteres das colunas 
("nm_pessoa_parte" e "nm_pessoa_ciencia") tabela "tb_proc_parte_expediente" 

 [PJEII-22019] - [TSE] Erro na assinatura 

 [PJEII-22240] - [TSE] Editor de textos da JE - Erro ao anexar arquivo 

 [PJEII-22258] - [CNJ] Painel do usuário - Erro inesperado ao clicar em últimas tarefas 
realizadas 

 [PJEII-22280] - [TJMG] Implementação incorreta da identificação de prevenção 
causando erro no protocolo do processo 

 [PJEII-22336] - [CNJ] - MNI - O sistema não exibe no "Localizar caixa" processo que foi 
cadastrado pelo MNI 

 [PJEII-22384] - [TJDFT] - Pesquisa pelo campo 'Nome do destinatário' de Expedientes 
já distribuídos não está funcionando corretamente 
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 [PJEII-22386] - [PJE-JF] Tipo de arquivo (MimeType) detectado incorretamente na 
remessa de processo via MNI 

 [PJEII-22407] - [TJDFT] - Botão 'Remover data' remove o campo de texto do 
movimento 'Trânsito julgado' e usuário não consegue colocar data. 

 [PJEII-22420] - [TJDFT] Exceção ao executar job diário 'verificadorPeriodico' 

 [PJEII-22435] - [CNJ] - O sistema não apresenta a mensagem ao mover expediente 
para caixa inativada 

 [PJEII-22483] - [TJPR] Sistema não valida o campo "Justificativa" ao remover parte do 
processo 

 [PJEII-22486] - [CNJ] Remessa - O sistema não está apresentando no detalhes do 
processo enviado ao 2°grau, pessoas cadastradas como "Outros Participantes" 

 [PJEII-22495] - [TSE] Ao usar o Minutar em Lote os documentos minutados não são 
recuperados na tarefa Assinar e Assinar em Lote 

 [PJEII-22531] - [TJDFT] O sistema lança a exceção "Fail to post process response 
message" ao tentar devolver um processo para a instância de origem 

 [PJEII-22534] - [CNJ] Erro ao designar/redesignar audiência - Informando hora 
especifica 

 [PJEII-22572] - [TJPR] Anexo de documentos no frame minutar ato está sem validação. 

 [PJEII-22649] - [CNJ] Data de juntada não setada na prevenção realizada em processo 

 [PJEII-22671] - [TSE] Erro ao associar advogado com parte na retificação do processo 

 [PJEII-22676] - [TSE] - Erro na visualização dos documentos na tela Detalhes do 
Processo após publicar documentos utilizando o frame 
"Processo_Fluxo_publicarProcessoDEJE". 

 [PJEII-22679] - [TSE] - Botão Limpar da aba Pesquisar Processos não limpa todos os 
campos 

 [PJEII-22733] - [TJDFT] Processo com partes inativas não aparece em pesquisa 
quando usado número como parâmetro 

 [PJEII-22795] - [TJDFT] Habilitar aba 'Endereços' de advogados na associação de um 
'procurador/terceiro vinculado' 

 [PJEII-22826] - [TJPB] Erro ao remeter à instância superior: "Falha na validação da 
assinatura do documento, verifique se o certificado foi enviado no formato válido e se a 
assinatura está no formato base64."" 

 [PJEII-22828] - [TJMG] Não há botão "Gravar" no cadastro de juspostulandi e há outro 
repetido 

 [PJEII-22837] - [TJDFT] Atualização desnecessária de tela prejudicando usuário Oficial 
de Justiça Distribuidor 

 [PJEII-22840] - [TJDFT] Audiências redesignadas são consideradas ao buscar 
audiências a realizar 

 [PJEII-22844] - [TJDFT] Documentos não assinados estão sendo visualizados na 
consulta de detalhes do processo 

 [PJEII-22862] - [TJDFT] O sistema grava documento de relatório, ementa ou voto de 
um processo em outro, na tela "Audiências e Sessões > Relação de julgamento" 

 [PJEII-22878] - [TJMG] Cadastro de novo processo via interoperabilidade não realiza 
as mesmas ações do protocolo no PJe 

 [PJEII-22929] - [TJMA] Erro no redirecionamento da página de Ativação de senha 

 [PJEII-22931] - [TJDFT] Permitir a geração da lista de processos pautados em sessão 
está gerando um relatório vazio. 

 [PJEII-22968] - [TJPR] Tratar mensagem de Erro quando houver inconsistência de 
base dos serviços do PJE 

 [PJEII-23041] - [TSE] ERRO - Aba voto vencedor não carrega modelos 

 [PJEII-23058] - [TJMG] Problemas na execução do job verificadorPeriodico() 

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

 [PJEII-23110] - [TJDFT] - Erro na execução do job de validar dados da OAB 

 [PJEII-23129] - [TJPB] Sistema não atualiza dados da tabela tb_caixa_adv_proc na 
redistriuição 

 [PJEII-23145] - [TJMT] Correção de consulta de processos via MNI para advogados 
com mais de uma OAB 

 [PJEII-23153] - [JF] JOB verificadorPeriodico não está tolerante a falhas 

 [PJEII-23157] - [TJDFT] Minuta em lote preenche variável com dados de processo 
distinto 
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 [PJEII-23194] - [TJDFT] Detalhes da Audiencia não é do processo correto após o 
segundo registro. 

 [PJEII-23306] - [TJPI] Nenhuma tarefa é finalizada quando o deploy da aplicação é feita 
no contexto ROOT 

 [PJEII-23327] - [TJDFT] Aumentar o tempo de transação de banco de dados do método 
"entregarManifestacaoProcessual" da classe "IntercomunicacaoImpl" 

 [PJEII-23339] - [TJMT] Erro na comparação de tipo de arquivo {MimeType} no MNI 

 [PJEII-23341] - [TSE] Erro ao editar campo Objeto do Processo que não seja ISO-
8859-1 

 [PJEII-23347] - [CNJ] Sistema não permitir o cadastro de novas Movimentação 
processual 

 [PJEII-23357] - [TSE] Redistribuição por encaminhamento não está redistribuindo o 
peso do processo. 

 [PJEII-23374] - [TJMG] Correção e otimização da consulta no menu "assinar 
documentos pendentes" do usuário externo 

 [PJEII-23375] - [TJMG] Remoção da indexação de variável de fluxo 

 [PJEII-23410] - [TJPR] O sistema não permite adiar a votação de um processo no caso 
dele ser o único processo em pauta. 

 [PJEII-23412] - [TJPR] - SESSAO DIGITAL - O sistema não permite Retirar um 
Processo de Julgamento e pautá-lo na próxima sessão 

 [PJEII-23420] - [TSE] Alteração de votos com a sessão finalizada e após assinatura do 
acórdão. 

 [PJEII-23467] - [TJDFT] Limite de 100 caracteres no campo "Nome" para "Ente ou 
autoridade pública". Deve ser 255. 

 [PJEII-23528] - [TJPR] Erro ao enviar remessa com usuário sem localização no destino 
da distribuição do processo 

 [PJEII-23556] - [TJDFT] Documento que aparece ao clicar no ícone "visualizar minuta" 
da assinatura em lote é diferente do documento minutado 

 [PJEII-23563] - [TNU] Certificado no formato PEM causa erro no 
entregarManifestacaoProcessual (MNI) 

 [PJEII-23567] - [PJe-JF] Erro solicitar senha do Push 

 [PJEII-23580] - [CNJ]- MNI_TESTE_AUTOMATIZADO - Sistema apresenta mensagem 
de erro ao enviar manifestação sem endereço do representante processual. 

 [PJEII-23609] - [TJRN] - Filtro "Caixas" não funciona nos agrupadores do perfil de 
representante processual 

 [PJEII-23612] - [EscritorioDigital] Requisição consultarProcesso (intercomunicação) 
retorna todos os binários e causa timeout em ambiente de PRODUÇÃO 

 [PJEII-23632] - [TJDFT] Alteração de coluna in_urgencia de Expedientes 

 [PJEII-23636] - [EscritorioDigital] Exigência de atributo no elemento documento 
(tipoDocumentoProcessual) do MNI (intercomunicacao) 

 [PJEII-23643] - [TJCE] - Erro ao tentar abrir tarefa Assinar inteiro teor 

 [PJEII-23660] - [TJDFT] - Ao cadastrar o modelo de documento o texto é apagado caso 
o nome do modelo já exista na base de dados 

 [PJEII-23729] - [TSE] Erro ao inativar mais de uma pessoa física. 

 [PJEII-23731] - [TJDFT]Detalhes do processo não mostram o número da OAB do 
advogado 

 [PJEII-23738] - [TJMT] Exigência de html na petição inicial para redistribuição 

 [PJEII-23746] - [CNJ] Verificação quantidade mínima OJs em mais de um OJC 

 [PJEII-23777] - [TJDFT] Exceção ao sinalizar fluxo pelo job verificador periódico (parent 
processInstance) 

 [PJEII-23787] - [TJDFT]Quando servidor ou estagiários tornam-se conciliadores ,não 
conseguem mais logar no sistema 

 [PJEII-23810] - [CNJ] No cadastro de um processo novo de classe sigilosa o sistema 
exibe a informação de processo não sigiloso somente leitura 

 [PJEII-23839] - [TRF3] Erro na visualização após assinatura em lote de inteiro teor 

 [PJEII-23840] - [TJRO] Alteração do acumulador dos pesos do órgão na mudança de 
classe 

 [PJEII-23897] - [TJMG] Erro ao abrir documentos PDF listados na aba petições avulsas 
dos detalhes do processo 

 [PJEII-23915] - [TNU] unreachable code 

 [PJEII-23918] - [TJRO] Problema na remessa, erro dao.sgbd.error.codeDefault 
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 [PJEII-23932] - [CNJ] Remover a formatação de CPF/CNPJ do objeto 
tipoCadastroIdentificador do MNI. 

 [PJEII-23940] - [TJMG] Retirar a execução dos jobs quando são criados 

 [PJEII-23945] - [TJDFT] Processo com subfluxo deslocado não desloca fluxo pai 

 [PJEII-23956] - [TJMG] [MNI] Documentos associados ao expediente pendente de 
ciência não estão sendo recebidos pelo consultarProcesso 

 [PJEII-23970] - [EscritorioDigital] Inconsistências no MNI - Comparação com schema 
XSD do MNI 

 [PJEII-23993] - [CNJ] Remover cadastros de pessoas que não têm especialização 

 [PJEII-24025] - [TNU] - Geração incorreta da numeração do processo durante remessa 
via MNI 

 [PJEII-24034] - [TJPR] Modal de Lista de Pendências não Possui Scroll 

 [PJEII-24084] - [TJPE] Erro ao movimentar o processo na tarefa "Cumprir 
determinações[CD]" 

 [PJEII-24117] - [CNJ] Os documentos HTML no formato UTF-8 enviados via 
WebService são apresentados com caracteres inválidos. 

 [PJEII-24127] - [TJDFT] O sistema lança exceção ao tentar fazer o download em PDF 
de um arquivo de um processo 

 [PJEII-24144] - [TJDFT] Erro no job de validação dos dados da OAB quando o 
logradouro contém caracteres inválidos 

 [PJEII-24155] - [TJDFT] A consulta de mandados retorna todos os endereços 
associados à parte no mesmo registro, e não somente o endereço ao qual é destinado 
o mandado. 

 [PJEII-24178] - [CNJ] Está sendo possível assinar documento excluído 

 [PJEII-24187] - [PJe-JF] Processo não abre a aba "Incluir petições e documentos" 

 [PJEII-24192] - [TJDFT] - A redistribuição por Sucessão não está cadastrando 
movimento (evento) correto. 

 [PJEII-24199] - [CNJ] Cadastro de ente ou autoridade está apresentando erro na 
validação do campo CNPJ 

 [PJEII-24200] - [PJe-JF] Erro remessa: os documentos de tipo editor chegam à 
instância superior sem teor e sem registro de assinatura 

 [PJEII-24212] - [CNJ] - MNI - Sistema apresenta mensagem de erro ao realizar 
consulta do processo. 

 [PJEII-24227] - [TSE] ERRO não salva alterações na Elaboração do acórdão 

 [PJEII-24239] - [TJDFT] Endereço do local da audiência aparece incompleto e sem 
destaque no Comprovante de Protocolo do processo 

 [PJEII-24249] - [TSE] Erro ao tentar utilizar o Frame 
Processo_Fluxo_documentosProcessuais 

 [PJEII-24254] - [TJDFT] - Tipo de partes não se altera quando se altera a classe judicial 

 [PJEII-24267] - [TJPE] - Erro em filtro da tela de Tempo de audiência 

 [PJEII-24280] - [TSE] elaborarAcordao apresenta erro quando não existe voto 

 [PJEII-24282] - [TJPR] Relatório, Voto e Ementa não é exibido na votação antecipada 

 [PJEII-24287] - [TJPE] PJe cria filtro de caixa ao criar uma caixa com filtro ativo 

 [PJEII-24292] - [TJDFT] - A flag 'Liberar decisão para demais membros?' da aba Voto 
não reflete o que está em banco. 

 [PJEII-24328] - [TJPB] Erro ao remeter processos: '"null Não foi possível gravar o hash 
do Processo para execução da remessa. Favor entrar em contato com a central de 
atendimento ao usuário!"' 

 [PJEII-24353] - [TRF3] Verficação incorreta da jurisdição 9999 impede cadastramento 
de processos no 2º grau 

 [PJEII-24356] - [TJPR] Ao tentar realizar uma redistribuição Por encaminhamento o 
botão "Redistribuir" não funciona 

 [PJEII-24358] - [TJPR]Validação equivocada do número mínimo de participantes ao 
redistribuir "Por Encaminhamento" 

 [PJEII-24359] - [TJPA] - Na juntada de AR a data de recebimento não pode ser 
obrigatória 

 [PJEII-24394] - [TJPB] Remessa não está enviando os documentos HTML 

 [PJEII-24422] - [TJPB] Registrar órgão vencedor de outro processo está sendo exibido 
no processo seguinte 

 [PJEII-24426] - [TJMA] Erro na intimação via sistema 

 [PJEII-24443] - [TJPB] Reindex demora muito para executar, tornando inviável o uso da 
aplicação de forma desnecessária 
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 [PJEII-24450] - [TJPR] Estagiário de advogado na OAB se cadastra como advogado 
normal 

 [PJEII-24451] - [CNJ] A assinatura dos anexos é apresentada somente após 
atualização da tela 

 [PJEII-24465] - [CNJ] Sinalização final da sessão só é aplicada para processos 
julgados 

 [PJEII-24476] - [TSE][PJe2.0][Login] Efetuar login após finalizar o cadastro está 
redirecionando para tela de cadastro novamente 

 [PJEII-24477] - [TSE][PJe2.0][Elaborar documento-DG] Não apresenta texto na 
mensagem de validação de campo obrigatório 

 [PJEII-24478] - [TSE][PJe2.0][Elaborar Acórdão ou Resolução] Erro inesperado ao 
acessar as abas "Voto do relator" e/ou "Voto vencedor" 

 [PJEII-24480] - [TSE][PJe2.0][Redistribuir de ofício] Quebra de layout na tarefa 
Redistribuição por encaminhamento 

 [PJEII-24481] - [TSE][PJe2.0][Autos Digitais] O campo "Eleição" está sendo exibido 
quando seu valor é igual a nulo 

 [PJEII-24518] - [TJDFT] Erro ao utilizar o método "defineTipoPrevencao", da classe 
"ProcessoTrfConexaoManager", em fluxo 

 [PJEII-24531] - [TJMT] Ao designar conciliações automática para o mesmo advogado, 
não agenda para o próximo horário disponível 

 [PJEII-24537] - [TJMT] - Versão 1.7.2.14 e 15 e 2.0 - Permitem RETIFICAR processo 
de outras Varas 

 [PJEII-24545] - [CNJ] - MNI_Sistema apresenta erro ao executar o MNI 

 [PJEII-24572] - [CNJ] O sistema obriga a inclusão de endereço para parte ao tentar 
remeter processo 

 [PJEII-24686] - [TJBA] Funcionalidades da tela da sessão de julgamento são 
executadas apenas para processos retornados no filtro atual 

 [PJEII-24691] - [CNJ] Inclusão do certificado AC_JUS, AC_RFB, ICP e Serasa v5. 

 [PJEII-24695] - [TJMG][MNI] Documentos juntados via MNI ficam sem o rodapé de 
assinatura e folha de rosto 

 [PJEII-24697] - [CNJ] Inclusão do certificado Fenacon_G3, RFB_G4 e Notarial_G4. 

 [PJEII-24704] - [CNJ] Atualização da cadeia de certificados. 

 [PJEII-24771] - [TJDFT] Sistema permite salvar dados de documento de identificação 
com erro de validação 

 [PJEII-24788] - [TJDFT] Protocolizar processos em lote reutiliza taskInstance 

 [PJEII-24800] - [TJDFT] Erro ao incluir advogado sem endereço 

 [PJEII-24803] - [TRF-1] Minutar ato no editor PJe não grava extensão do documento, 
impactando futuramente na remessa 

 [PJEII-24806] - [TJMG] [MNI] Operação consultarProcesso está retornando 
documentos excluídos/inativos 

 [PJEII-24810] - [TJMT] Erro ao listar as transações de uma tarefa na funcionalidade de 
chamar a ordem 

 [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-24863] - [TRF3] Assinatura de documentos sem gravar antes 

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

 [PJEII-24881] - [TRF3][MNI] Erro ao consultar o teor de algumas comunicações 
processuais SEM_PRAZO. 

 [PJEII-24884] - [CNJ] usuario com cadastro push automatico nao esta cadastrando os 
processos automaticamente 

 [PJEII-24891] - [TJPR] Problema com a formatação da hora na consulta de localização 
de processo. 

 [PJEII-24896] - [TNU] Erro ao visualizar documento na tela de reclassificação de 
documentos 

 [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-24916] - [TJMG] Procuradorias cadastradas estão sendo exibidas na pesquisa 
de Localizações 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24450
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24451
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24465
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24476
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24477
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24478
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24480
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24481
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24518
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24531
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24537
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24545
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24572
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24686
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24691
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24695
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24697
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24704
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24771
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24788
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24800
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24803
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24806
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24810
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24844
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24863
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24871
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24881
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24884
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24891
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24896
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-24916


 

 [PJEII-24918] - [TRF3] Perda da informação CPF/CNPJ na remessa de 1º grau para 2º 
grau 

 [PJEII-24919] - [TJDFT] Oneração de banco em funcionalidades de cadastros de tipo 
de documento. 

 [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-25005] - [CNJ] Atualizar a versão do icpbr-util 

 [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-25065] - [CNJ] A entrega de manifestação está duplicando os registros do 
campo 'outros nomes'. 

  

 [PJEVII-195] - [CNJ] Erro na apresentação das sessões virtuais no portal Plenário 

Virtual 

 [PJEVII-314] - [CNJ] Advogado >> Confirmar credenciamento - Erro na atualização da 

tela "Confirmar credenciamento" 

 [PJEVII-316] - [CNJ] Problema na inativação do perfil Oficial de Justiça 

 [PJEVII-339] - [CNJ] erro ao buscar por OAB em escritorio de advocacia 

 [PJEVII-377] - [CNJ] Sistema está permitindo preparar ato de comunicação para os 

tribunais com prazo zero 

 [PJEVII-384] - [CNJ] Painel do procurador - Na aba "Agrupadores" os processos 

sigilosos não são apresentados destacados na cor vermelha 

 [PJEVII-490] - [CNJ] Link de detalhes das partes não está sendo apresentado 

corretamente na aba Processo da funcionalidade Retificar autuação e Cadastro de 
processo 

 [PJEVII-514] - [CNJ] Autos digitais >> Segredo e sigilo o sistema não está exibindo a 

modal Motivo de exclusão quando acionado a opção "Excluir" 

 [PJEVII-531] - [CNJ] Fluxo - Erro inesperado ao clicar no botão "Novo temporizador" - 

retirar opção 

 [PJEVII-595] - [CNJ] Apresentação da movimentação em lotes e confirmação em lote 

 [PJEVII-641] - [CNJ] Ícone da funcionalidade com pedido de vista na sessão não esta 

aparecendo 

 [PJEVII-664] - [CNJ] Erro ao salvar complemento no endereço 

 [PJEVII-685] - [CNJ] Erro ao realizar cadastro no push pessoa física 

 [PJEVII-688] - [CNJ] Erro na aba visibilidade 

 [PJEVII-712] - [CNJ] Erro na aplicação de filtro para o magistrado auxiliar 

 [PJEVII-780] - [CNJ] Ordenar por data da sessão, de forma decrescente 

 [PJEVII-782] - [TJRR] Erro na busca de magistrado no cadastro de orgão julgador 

 [PJEVII-790] - [CNJ] erro ao obter o termo correto na alteracao de papel de advogado 

para jus postulandi 

 [PJEVII-799] - [TJPR] O calendário não é totalmente carregado nos campos de data da 

pesquisa do quadro de avisos 

 [PJEVII-822] - [TSE] Erro ao abrir o frame editor de texto (Processo_Fluxo_editorTexto) 

- Id duplicado 

 [PJEVII-828] - [CNJ] Processo não é exibido na consulta processos 

 [PJEVII-868] - [TSE] Erro no encoding em nome de tarefas com caracteres especiais e 

utilizadas para codificar e decodificar a URI de acesso a essas tarefas 

 [PJEVII-874] - [CNJ] Tela de detalhes do processo não visualiza todos interessados e 

necessita de scroll lock 

 [PJEVII-927] - [TSE][PJe2.0][Consulta pública] Os dados da Justiça Eleitoral não são 

apresentados na impressão do processo 

 [PJEVII-938] - [TSE] Sistema não abre corretamente aba de documentos para acórdão 

 [PJEVII-939] - [TSE] [PJe 2.0] - Download de documentos aparece as partes inativas e 

não apresenta as características do processo atualizada. 

 [PJEVII-940] - [TSE] - PJE 2.0 - Pizza do painel do secretário das sessões e do painel 

do magistrado está contando errado os participantes da sessão 
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 [PJEVII-952] - [TSE] Erro Ata da Sessão de Julgamento 

 [PJEVII-970] - [TJPR] Papel dir_distribuicao não é aplicado nas tarefas no novo painel 

 [PJEVII-971] - [TSE] PJe 2.0 - Frame "WEB-INF_xhtml_flx_votacaoColegiado" 

apresenta o botão "Gravar Alterações" na aba voto de forma errada 

 [PJEVII-1001] - [CNJ] Tela em branco ao abrir sessão no painel do secretário de sessão 

 [PJEVII-1002] - [CNJ] Correção de Layout do frame 

controlePrazoExpedienteNaoProcessual 

 [PJEVII-1005] - [TSE] PJe 2.0. Erro ao peticionar. Criticar Dados eleitorais obrigatórios 

não preenchidos. 

 [PJEVII-1007] - [TSE] PJe 2.0 - Erro na aba associados da funcionalidade Retificar 

autuação. 

 [PJEVII-1020] - [TSE] - Quebra de layout no calendário do campo "Período de inclusão" 

 [PJEVII-1021] - [TSE] - Erro inesperado ao remover documento 

 [PJEVII-1022] - [TSE] - Erro inesperado ao assinar documento pelo cadeado 

 [PJEVII-1026] - [CNJ] Alterção do layout impede o diretor de secretaria de tramitar 

processos na tarefa de Cumprir determinação 

 [PJEVII-1030] - [TSE] Erro inesperado ao clicar nos autos digitais de um processo 

paradigma art 260 do CE com um advogado terceiro 

 [PJEVII-1031] - [TSE] ERRO - Sistema está permitindo transitar tarefa sem lançar 

movimento. 

 [PJEVII-1034] - [TSE] PJe 2.0 - Sistema não está salvando o número referência na 

retificação da autuação 

 [PJEVII-1038] - [TSE] PJe 2.0 - Não está permitindo redistribuir por encaminhamento. 

 [PJEVII-1048] - [TSE] Layout da pagina não proporciona a apresentação do botão 

Assinar Documento(s) 

 [PJEVII-1051] - [CNJ] Erro na tela de com campo "Telefone" 

 [PJEVII-1057] - [CNJ] Retificar autuação - Erro inesperado ao incluir um advogado na 

aba Partes 

 [PJEVII-1058] - [TSE] Erros de usabilidade do plugin de pesquisa de documentos no 

novo Editor (CKEditor) 

 [PJEVII-1060] - [CNJ] Erro na inclusão de parte “ente ou autoridade” 

 [PJEVII-1063] - [TSE] Acionar opção "Elaborar certidão" a janela para elaborar o 

documento não é apresentada 

 [PJEVII-1065] - [TSE] Erro de layout na engrenagem dos votos 

 [PJEVII-1068] - [TSE] Documento publicado não está sendo apresentado na lista de 

documentos dos autos digitais 

 [PJEVII-1097] - [TSE] Incluir rótulo "Documentos" na Tela de Resumo de Processo. 

 [PJEVII-1098] - [TSE] Correção do Texto na Aba "Manuais" 

 [PJEVII-1102] - [TSE] Erro ao alterar ou excluir número no campo processo referência 

 [PJEVII-1104] - [TSE] Visualização de documento .pdf no paginador está com layout 

quebrado 

 [PJEVII-1105] - [TSE] Na associação de partes ao acionar opção "Salvar" não apresenta 

mensagem 

 [PJEVII-1106] - [TSE] Para o perfil de Assistente de Procurador o sistema não está 

apresentando mensagem de registro de acesso de terceiro 

 [PJEVII-1107] - [TSE] Nome de alguns procuradores estão sendo apresentado de forma 

duplicada 

 [PJEVII-1109] - [TSE] Assistente de advogado apresenta mensagem de registro de 

acesso de terceiro 

 [PJEVII-1111] - [CNJ] Corrigir posicionamento do ícone “Tarefa bloqueada por” na lista 

de tarefas do painel 

 [PJEVII-1112] - [TSE] No campo "Eleições" está exibindo a informação do tipo da 

eleição duplicada. 

 [PJEVII-1113] - [CNJ] Corrigir posicionamento da modal de atribuição de etiquetas em 

lote 

 [PJEVII-1115] - [CNJ] Corrigir quebra de texto do nome da etiqueta no componente de 

etiquetas 
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 [PJEVII-1120] - [TSE] PJe 2.0 - Erro na aba Associados 260 da funcionalidade Retificar 

autuação. 

 [PJEVII-1126] - [TSE] CKEditor - Erro inesperado ao selecionar determinado modelo de 

documento 

 [PJEVII-1133] - [CNJ] Cadastro de funcionalidades e papéis não ignora acentos na 

pesquisa 

 [PJEVII-1134] - [CNJ] Evitar que a lista de processos seja carregada antes de selecionar 

tarefa 

 [PJEVII-1138] - [TSE] Erro ao imprimir dados do processo na consulta pública 

 [PJEVII-1142] - [CNJ] O verificador periódico não atualiza o prazo de ciência quando a 

próxima data disponível é maior que a data em que ele está sendo executado 

 [PJEVII-1146] - [TSE] CKEditor - Ao acionar o Botão "Aplicar Documento" o sistema 

está gerando e salvando nova versão do documento 

 [PJEVII-1154] - [TSE]CKEditor - Erro ao Descartar Documento pelas teclas "Backspace" 

e "Delete". 

 [PJEVII-1156] - [CNJ] Erro na contagem do prazo para intimações com ciência expressa 

 [PJEVII-1166] - [TSE] SOAPACTION null no Pje que roda a partir do jboss EAP 7 

 [PJEVII-1170] - [TSE] PJe 2.0 -Funcionalidade consulta de validação de documentos 

está gerando o PDF errado devido ao formatação A4 de documento produzidos pelo 
novo editor CKEditor. 

 [PJEVII-1172] - [TSE] CKEditor - Erro no foco dos campos de filtros do tipo 

autocomplete da pesquisa de documentos 

 [PJEVII-1174] - [TSE] Erro no painel do procurador da sessão 

 [PJEVII-1177] - [TSE] CKEditor - Erros no paginador da modal de pesquisar 

documentos 

 [PJEVII-1179] - [TSE] CKEditor - Erros nas informações retornadas na pesquisa de 

documentos 

 [PJEVII-1180] - [TSE] CKEditor - Caixa de seleção "Tipo/Modelo de documento" é 

reapresentada quando usuário pesquisa por um tipo de documento ou órgão de 
julgador 

 [PJEVII-1182] - [TSE] CKEditor - Erro na opção de seleção em parte do conteúdo do 

documento na pesquisa de documentos 

 [PJEVII-1185] - [TSE] PJe 2.0 - Julgando processo sem ter iniciado a sessão 

 [PJEVII-1186] - [TSE] PJe 2.0 - Ministros marcados como_impedidos ou suspeitos não 

são computados no gráfico de pizza 

 [PJEVII-1187] - [TSE] PJe 2.0 - Erro ao clicar na pesquisa de processos da relação de 

julgamento 

 [PJEVII-1188] - [TSE] PJe 2.0 - Erro ao gerar PDF de processos em pauta de 

julgamento 

 [PJEVII-1189] - [TSE] PJe 2.0 - Relatório de relator replicado para outros ministros 

 [PJEVII-1190] - [TSE] PJe 2.0 - erros nos campos datas com calendário 

 [PJEVII-1193] - [TSE] PJE 2.0 - Não atualiza a lista de documentos do processo (Autos 

Digitais) quando insere um documento utilizando a funcionalidade "Juntar 
Documentos". 

 [PJEVII-1229] - [TSE] Cidade de Goiás não aparece na lista de municípios do campo 

Naturalidade 

 [PJEVII-1242] - [TSE] Erro inesperado ao incluir dados iniciais do cadastro de processo 

incidental 

 [PJEVII-1245] - [TSE] Processos associados estão por default vindo com campo 

"in_ativo" valor igual a 'false' e quando confirmado a prevenção o valor é alterado para 
'false' 

 [PJEVII-1247] - [TSE] Sistema permite que usuário externo veja conteúdo de documento 

excluído 

 [PJEVII-1248] - [TSE] Sistema não está excluindo anexos vinculados na exclusão do 

documento principal 

 [PJEVII-1249] - [TSE] Documento na consulta pública não apresenta dados da 

assinatura 

 [PJEVII-1250] - [TSE] Consulta de documento não apresenta conteúdo quando o 

usuário não está logado 
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 [PJEVII-1258] - [TSE] Erro no layout da tela "Expedientes" do painel do usuário interno 

 [PJEVII-1267] - [CNJ] Layout quebrado nas tarefas "Aguardando a sessão" e 

"Aguardando a sessão outros julgadores" 

 [PJEVII-1277] - [TSE] Sistema deixa fazer peticionamento avulso quando o usuário está 

associado e ativo ao processo 

 [PJEVII-1278] - [TSE] PJe 2.0 - Erro na composição de membros na sessão 

 [PJEVII-1285] - [TSE] Processo com mais partes não remete - problema com 

localização do usuário 

 [PJEVII-1292] - [CNJ] Erro histórico de movimentações nas caixas quando expediente é 

movimentado automaticamente 

 [PJEVII-1293] - [CNJ] Expedientes com prazo vencido estão sendo listados no 

agrupador - confirmadas dentro do prazo 

 [PJEVII-1302] - [TSE] A opção "Elaborar certidão" não é apresentada no Autos 

 [PJEVII-1304] - [CNJ] Expedientes com prazo vencido estão sendo listados no 

agrupador - confirmadas dentro do prazo 

 [PJEVII-1305] - [CNJ] Sessão de autuação com problema para inserir terceiro 

interessado no processo 4791-80 (tela de erro) 

 [PJEVII-1316] - [CNJ] Assinatura do termo do jus postulandi pelo servidor usa applet 

 [PJEVII-1317] - [CNJ] A opção "Pendências" está sendo apresentada mesmo após 

remove-las 

 [PJEVII-1318] - [CNJ] Data expiração da senha do usuário 

 [PJEVII-1322] - [CNJ]Retirar o histórico de tarefas que está no cabeçalho de Incluir 

lembretes 

 [PJEVII-1328] - [CNJ] - Erro de pesquisa na tela de cadastro de procurador/defensor e 

de exclusão de órgão de representação 

 [PJEVII-1331] - [CNJ] Problema na ordenação de múltiplos anexos ao documento 

principal 

 [PJEVII-1338] - [TSE] - Consulta pública permite edição/exclusão de movimentos e 

documentos 

 [PJEVII-1340] - [CNJ] Erro ao elaborar a certidão de julgamento 

 [PJEVII-1341] - [CNJ] Erro de layout na tela de sessão de julgamento - barra de rolagem 

insuficiente 

 [PJEVII-1352] - [CNJ] Correção do PJe para uso em load balance 

 [PJEVII-1358] - [CNJ] Autos digitais >> Documentos sistema não atualiza a grid 

documentos 

 [PJEVII-1360] - [CNJ] Retirar Clipe de incluir lembrete de processo não protocolado 

 [PJEVII-1379] - [CNJ] Erro de não assinar pelo cadeado e apresentação de mensagens 

duplicadas 

 [PJEVII-1384] - [CNJ] Erro na Grid lateral dos Autos digitais - Exibir/Ocultar Cronologia 

 [PJEVII-1385] - [CNJ] Sistema está permitindo registrar ciência de carta em data 

anterior ao Expediente 

 [PJEVII-1397] - [CNJ] Exclusão de perfil de usuário que não trabalha no PJe 

 [PJEVII-1400] - [CNJ] correcao do local de geracao de informacoes de senha do usuario 

 [PJEVII-1408] - [TSE] Ausência de acento agudo na palavra "Órgão" do campo "Órgão 

Julgador". 

 [PJEVII-1420] - [CNJ] Erro ao selecionar documentos sigilosos do processo. 

 [PJEVII-1425] - [TJMT] Erro ao tentar exibir as audiências 

 [PJEVII-1426] - [TJMT] botão de detalhamento de expediente não funciona em consulta 

de prazos 

 [PJEVII-1435] - [TJMT] Painel do magistrado tarefa assinar inteiro teor não exibe os 

documentos ementa, relatório, voto e acórdão 

 [PJEVII-1437] - [TJMT] Secretario de sessão relação de julgamento aptos para inclusão 

em pauta pesquisa 

 [PJEVII-1438] - [TJMT] Secretario de sessão pauta de sessão de julgamento com duas 

sessões não abre todas 

 [PJEVII-1443] - [CNJ] Terceiro interessado não está sendo incluído como visualizador 

de processos sigilosos 
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 [PJEVII-1444] - [CNJ] Informação de possibilidade de inclusão de anexos no 

peticionamento 

 [PJEVII-1449] - [TJMT] - Excluir anexos dentro da tarefa de assinar documentos 

pendentes abrir documentos 

 [PJEVII-1450] - [TJMT] Detalhes do processo inclusão de lembrete 

 [PJEVII-1452] - [CNJ] tela de documentos do processo aparece fechada 

 [PJEVII-1455] - [TJMT] Advogado habilitação nos autos em processos com segredo de 

justiça mostra dados do processos 

 [PJEVII-1457] - [TJMT] Advogado/procurador assinar documentos pendentes mostrado 

dados de processos em segredo 

 [PJEVII-1459] - [CNJ] Parâmetro pje1:integracao:url causa NULL Pointer Exception 

quando não cadastrado no sistema 

 [PJEVII-1464] - [CNJ] Peticionamento de documentos vinculados a fluxos não deve 

executar o fluxo além do inicial 

 [PJEVII-1465] - [CNJ] Alteração do header na tela de peticionar nos autos do painel do 

advogado 

 [PJEVII-1467] - [CNJ] Erro no campo "horário" no momento do cadastro de sessão 

 [PJEVII-1468] - [CNJ] Erro de layout para frames que utilizam o Editor com anexos e 

assinatura 

 [PJEVII-1473] - [TJMT] - Novo processo características selecionar sigilo do processo 

botão gravar sigiloso não funciona 

 [PJEVII-1480] - [TSE] Erro processo não protocolado não está sendo excluído 

 [PJEVII-1484] - [CNJ] Painel do magistrado na sessão é apresentado com layout e 

informação reduzidos 

 [PJEVII-1485] - [TJMT] Correção de uso dos complementos de movimentos do evento 

10966 (Mudança de Classe Processual) 

 [PJEVII-1489] - [TSE] CKEditor - Não permite utilizar a opção selecionar tudo 

 [PJEVII-1502] - [CNJ] Erro inesperado ao tentar incluir documento da sustentação oral 

 [PJEVII-1530] - [TSE] - Erro inesperado ao tentar tramitar processo preso em 

"Aguardando sessão de julgamento" 

 [PJEVII-1534] - [CNJ] Sistema não exibe petições avulsas não apreciadas nos Autos 

digitais 

 [PJEVII-1537] - [TSE] CKEditor - Erro no plugin de Controle de versão após a 

desabilitação do A4. 

 [PJEVII-1558] - [TSE] Erro de encoding na tarefa Preparar comunicação 

 [PJEVII-1606] - [TJMT] Descrição de eventos de codigo 970 gerado com complemento 

#Não preenchido# 

 [PJEVII-1612] - [CNJ] Ajuste layout - Diminuição no espaçamento entre os registros do 

datalist 

 [PJEVII-1613] - [CNJ] Ajuste layout - Itens de contexto das tarefas 

 [PJEVII-1625] - [TSE] Assinatura pelo cadeado do documento de certidão não o torna 

público 

 [PJEVII-1655] - [CNJ] Parametrização do placar (gráfico) de votação no painel do 

Secretário da sessão 

 [PJEVII-1665] - [CNJ] Erro de conversão de variável de tarefa string em boolean na 

redistribuição 

 [PJEVII-1678] - [CNJ] Erro ao incluir documento de proclamação de julgamento 

 [PJEVII-1683] - [TSE] CKEditor - O tipo de documento está duplicando a cada vez que o 

usuário salva o documento 

 [PJEVII-1699] - [CNJ] Erro layout dos agrupadores no novo painel do usuário 

 [PJEVII-1735] - [CNJ] Ajuste no layout do painel do usuário interno 

 [PJEVII-1766] - [TSE] Erro ortográfico nos autos digitais por motivo de redistribuição 

 [PJEVII-1775] - [CNJ] Ao iniciar novo fluxo de um processo via EL, sistema "desloca" 

para OJ, OJC e Cargo zero 

 [PJEVII-1820] - [TSE] Erro ao clicar no nome da parte pessoa física nos autos digitais 

Melhoria 
 [PJEII-6019] - [TSE] - Remessa entre instâncias - inserção de dados da JE 
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 [PJEII-18037] - [TJDFT] Permitir a exclusão de um documento de identificação 
adicionado à tabela no cadastro de partes 

 [PJEII-18235] - [TJMA] Possibilitar a ordenação nos agrupadores de Expedientes 

 [PJEII-18468] - [TJCE] Listar os processos da parte quando for adicionar uma entidade 
à Procuradoria 

 [PJEII-18873] - [TJDFT] Retirar a critica da obrigatoriedade de anexar o AR 

 [PJEII-19050] - [TJDFT] Permitir a abertura da tarefa atual do processo a partir do 
detalhamento do processo 

 [PJEII-19432] - [TJDFT] Pedido de liminar do processo de 1ª instância é levado para o 
processo de 2ª instância 

 [PJEII-19591] - [TJDFT] Incluir estampa de data/hora de assinatura junto à chancela da 
certificação digital 

 [PJEII-19606] - [TJDFT] Permitir a geração da lista de processos pautados em sessão 

 [PJEII-19695] - [TSE] Alteração no frame Relação de Julgamento - Publicação da 
Pauta 

 [PJEII-19796] - [CNJ] Melhorias na funcionalidade de emitir certidão de julgamento. 

 [PJEII-19799] - [CNJ] Utilizar o campo localização na identificação dos documentos do 
processo 

 [PJEII-20149] - [TJDFT] Criar opções para desfazer ações de "Definir preferência", 
"Registrar pedido de vista" e "Marcar para sustentação oral" no painel do secretário de 
sessão 

 [PJEII-20369] - [TSE] Alteração da pesquisa de processos para possibilitar edição do 
número do código de justiça. 

 [PJEII-20552] - [TJDFT] - Incluir campo de pesquisa por PERÍODO na funcionalidade 
de bloqueio de pauta 

 [PJEII-20735] - [TSE] Ajustes na classe PublicarProcessoDEJEAction para possibilitar 
a publicação do DJE da Justiça Eleitoral 

 [PJEII-21531] - [CNJ] Explicitar no cadastro da classe que ela aceita definição manual 
de número de processo 

 [PJEII-21709] - [TJDFT] A rotina "consolidadorDocumentosService" gera locks de 
banco de dados na tabela "tb_download_binario_arquivo" 

 [PJEII-21850] - [CNJ] Possibilitar que seja definido a Localização do usuário da 
requisição ao serviço de Interoperabilidade 

 [PJEII-21911] - [TSE] Variáveis de modelo da sessão de julgamento 

 [PJEII-22155] - [TJPR] Possibilitar a seleção do movimento referente ao julgamento ao 
redigir o Relatório 

 [PJEII-22181] - [TJPR] Incluir mais informações na Aplicação da Visibilidade na 
Configuração do Órgão Julgador 

 [PJEII-22320] - [TSE] Erro na validação da data de execução do verificador periódico 

 [PJEII-22482] - [TSE] Adição dos dados da eleição na consulta de processos - MNI 

 [PJEII-22575] - [TJDFT] Alterar a coluna "Data de criação" para "Data de juntada" na 
tabela "Documentos vinculáveis à comunicação", na tela "Preparar Expedientes" 

 [PJEII-22666] - [TSE] Criação de variáveis para JE 

 [PJEII-22677] - [TJBA] - Retorno dos Polos no método consultarProcesso do MNI 

 [PJEII-22681] - [TSE] - Criar ELs que convertam variável em caixa alta ou caixa baixa. 

 [PJEII-22742] - [CNJ] Exibir assistentes de procuradoria/defensoria no cadastro do 
Órgão de Representação 

 [PJEII-22753] - [CNJ] Permitir a configuração da obrigatoriedade do órgão emissor do 
tipo de documento de identificação 

 [PJEII-22796] - [TJDFT] Desconsiderar processos não preventos na quantidade exibida 
na aba "Associados" 

 [PJEII-22852] - [PJe-JF] Melhorar a velocidade da abertura das tarefas que usam 
variáveis do tipo Editor 

 [PJEII-22889] - [TJDFT] Alteração de posição e tamanho mínimo para campo 'Nome' 
de 'Documentos de identificação' 

 [PJEII-22903] - [TJDFT] Permitir a geração de um novo acórdão quando se faz 
necessário republicar um acórdão já assinado e vinculado a uma sessão de julgamento 

 [PJEII-23185] - [TJRO] Alterar webservice consultarProcesso 

 [PJEII-23352] - [TJDFT] Colocar máscara de data no campo de movimento que receba 
esse complemento (data). 

 [PJEII-23362] - [TSE] Ao incluir Parte, para o documento Título de Eleitor retirar a 
obrigatoriedade da Data de nascimento, Data de expedição e Órgão expedidor 
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 [PJEII-23588] - [TJDFT] Implementar melhorias nos métodos da 
br.jus.cnj.pje.util.CollectionUtilsPje 

 [PJEII-23841] - [TRF3] Necessidade de que processos oriundos da competência 
delegada assumam a numeração da resolução 65/2008 do CNJ (9999) 

 [PJEII-23961] - [TSE] Permitir pesquisar pelo Nome do advogado ou pela Distribuição 
do Art. 260 C.E. 

 [PJEII-23986] - [TSE] Configurar Classe Judicial para que possa realizar as seguintes 
opções: Remeter para instância superior/ Peticionar por usuário interno / Peticionar por 
usuário externo. 

 [PJEII-24181] - [TJPR] Impossibilidade de excluir voto 

 [PJEII-24391] - [TJPB] Melhoria no listener PessoaListener, evitando lock de threads 
quando a quantidade de requisições fora alta 

 [PJEII-24392] - [TJPB] Otimização do uso do getusuariologado evitando consultas 
desnecessárias ao banco 

 [PJEII-24393] - [TJPB] Melhorias efetuadas durante incidente da versão 1.7.2.11 

 [PJEII-24414] - [CNJ]Na funcionalidade de consulta processual ao fazer consulta do 
objeto do processo o sistema deverá consultar com acento e sem acento 

 [PJEII-24807] - [TJMG] [MNI] Operação consultarProcesso não retorna a informação de 
pedido liminar no processo 

 [PJEII-24820] - [TJMG] Sistema não permite a consulta de processos sigilosos nos 
casos em que o MP está figurando como Fiscal da Lei no processo 

 [PJEII-24877] - [CNJ] Melhorar consulta de dados do cabeçalho dos processos 

 [PJEII-24888] - [TNU][MNI] "Remessa" de manifestação ao TNU está validando 
endereço do Polo Ativo. 

 [PJEII-24911] - [TJDFT] Criação de índice na tabela core.tb_processo_documetno 

  

 [PJEVII-717] - [TJMG] Não é possível intimar entes por correios ou mandado por 

problemas no endereço da Procuradoria associada 

 [PJEVII-735] - [CNJ] - Melhoria da Visualização de documentos quando o mesmo for 

utilizado como documento principal de um expediente. 

 [PJEVII-850] - [TSE] Criar aba Associados 260 CE 

 [PJEVII-881] - [TJPR] Possibilitar cópia do conteúdo da emeta do relator 

 [PJEVII-942] - [TSE] - Painel do secretário da Sessão - Permitir marcar decisão 

unânime. 

 [PJEVII-943] - [TSE] PJe 2.0 - Permitir mudar a ordem da Sessão de Julgamento - após 

o fechamento da Sessão. 

 [PJEVII-985] - [TSE] Melhoria no layout das anotações do Painel do secretário das 

sessões. 

 [PJEVII-1035] - [TSE] PJe 2.0. Detalhes do Processo nos autos digitais não apresenta o 

número processo referência. 

 [PJEVII-1147] - [CNJ] Painel: permitir abrir os autos do processo a partir da lista de 

processos 

 [PJEVII-1167] - [TSE] CKEditor está bloqueando a edição do objeto do processo 

 [PJEVII-1173] - [TSE] CKEditor - Apresentar opção para limpar os filtros de pesquisa na 

pesquisa de documentos 

 [PJEVII-1205] - [CNJ] Lançar evento de sinalização de fluxo ao fechar a pauta da 

sessão de julgamento 

 [PJEVII-1551] - [TSE] Alteração da versão do pje-x-cliente-je no arquivo POM.xml 

 [PJEVII-1607] - [TSE] 3º Grau não é apresentado na lista de instâncias em Endereços 

WSDL 

 [PJEVII-1640] - [TJMG] Alterar mensagem na consulta pública quando forem 

encontrados processos em segredo de justiça 

 [PJEVII-1653] - [CNJ] Cadastro de jus postulandi não filtra pela validação do cadastro 

 [PJEVII-1662] - [TJDFT] Campos no formulário de cadastro de Pessoa Física (RG, 

emissor e data expedição) obsoletos. 

 [PJEVII-1728] - [TJDFT] Alteração no nome dos botões da tela de composição da 

sessão 

 [PJEVII-1768] - [TJPR] No painel do secretário na sessão, mostrar o nome do 

magistrado votante na lista de possíveis magistrados a acompanhar. 

 Migrar codigo entre branchs 
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 [PJEVII-437] - [TJPE] Erro ao detalhar processo e ao peticionar em processo com 

segredo de justiça 

 [PJEVII-464] - [CNJ]Erro inesperado ao tomar ciência e responder um expediente 

 [PJEVII-468] - [CNJ] Erro inesperado ao protocolar processo incidental 

 [PJEVII-559] - [CNJ] Problemas com assinatura em lote 

 [PJEVII-560] - [TJPR] Migrar solução de indicação de composição do processo 

 [PJEVII-1769] - [CNJ] Migrar alteração da issue PJEII-24301. 

Nova funcionalidade 
 [PJEII-17956] - [PJe-JF] Comunicação de decisões entre juízos de instâncias diversas 

 [PJEII-18511] - [TJDFT] Permitir copiar modelos de documentos de um órgão julgador 

para outro 

 [PJEII-18989] - [CNJ] Permitir a gestão de cadastros de usuários push 

 [PJEII-20533] - [CNJ] Identificar Procuradoria/Defensoria por CNPJ para MNI 

 [PJEII-20812] - [CNJ] Criar código de barras 3D para validação dos documentos 

 [PJEII-22488] - [TJMG] Não é possível protocolar processo incidental utilizando o MNI 

 [PJEII-23001] - [CNJ] Serviço para consultar pauta de audiência 

 [PJEII-23739] - [TSE] Publicação de decisão monocrática em Sessão de Julgamento ou 

Mural 

 [PJEII-23818] - [TJDFT] Criação do miniPAC. 

 [PJEII-24115] - [TJPR] Criar componente acessível por EL para formatação de conteúdo 

de listas (List) objetivando uso em modelos de documentos. 

 [PJEII-24448] - [TJDFT] Criar serviço consultaProcessoReferencia no consultaPJE 

Download da versão 

O pacote desta e das demais atualizações do projeto está disponibilizado no 
repositório de FTP do CNJ. 

 
Outras informações 

Para mais detalhes sobre essa atualização acesse a wiki na sessão Versões.  
Acompanhe também as prioridades indicadas pelos tribunais na planilha de prioridades. 
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