
PJe versão 2.0.0.8 (27 de Julho de 2018)

Correção de bugs do sistema e pequenas melhorias.

Defeitos:
• PJEVSII-1101 [TJPE] Painel do secretário da sessão, checkbox não 

funciona quando abrimos a opção de registrar votação em lote 
• PJEVSII-1080 [TJPE] Painel do magistrado na sessão não esconde o 

voto ao remover o voto 
• PJEVSII-1032 [TJDFT] Na funcionalidade de entrega de manifestação 

processual (MNI), não validar a existência de petição inicial 
quando a comunicação for de remessa entre instâncias 

• PJEVSII-1020 [TJDFT] O sistema não atualiza a tabela de partes, da 
tela de remessa de processo para instância superior, quando ocorre 
a retificação do processo 

• PJEVSII-976 [TJDFT] O sistema lança exceção ao tentar excluir 
documento na opção "Minhas petições", do representante processual 

• PJEVSII-892 [TJDFT] Cadastrar pessoa jurídica 
• PJEVII-2616 [TRF3] Mudança de parâmetro de sistema não surte efeito

nas demais instâncias do sistema 
• PJEVII-2575 [TRF3] Estouro (overflow) de tipo de dados de 

id_processo_localizacao da tabela tb_proc_localizacao_ibpm 
• PJEVII-2554 [TJDFT] O cabeçalho de retificação aparece o Advogado 

ao invés do Autor. 
• PJEVII-2543 [TRF-1] Solução PJEVII-2359 gera NullPointeException 
• PJEVII-2527 [TJDFT] Erro no cabeçalho (Elemento HTML mal formatado,

logo ao lado do símbolo do PJE) 
• PJEVII-2526 [TJPE] - Erro na consulta pelo destinatário no painel 

do oficial de justiça 
• PJEVII-2513 [TJDFT] Comprovante de protocolo traz data de juntada 

errada 
• PJEVII-2501 [TJDFT] Ao tentar juntar documento para processo que 

possui expediente em aberto, o sistema lança exceção 
• PJEVII-2476 [TJDFT] O sistema não atualiza o endereço alterado pelo

advogado 
• PJEVII-2468 [TJMG] Expediente é fechado mas, logo em seguida, pode 

receber ciência 
• PJEVII-2452 [TJMA] Relação de Presentes - falta de mensagem de 

obrigatoriedade de campos obrigatórios 
• PJEVII-2402 [TJDFT] Ao tentar alterar o endereço de uma parte, na 

retificação de autuação, o sistema lança exceção 
"InvalidStateException" 

• PJEVII-2349 [TJPI] Aba anexos não retira todos os avisos dos 
agrupadores 

• PJEVII-2345 [CNJ] Erro ao se vincular OJC à competência judicial 
• PJEVII-2312 [TSE] Remessa - Frase com erro de ortografia na aba 

"Processo" 
• PJEVII-2288 [TJDFT] O método "validarOrgaoRepresentacao", da classe

"IntercomunicacaoService", não considera a hierarquia de tipos de 
pessoa jurídica cadastrada no sistema 



• PJEVII-2179 [TJDFT] O sistema lança exceção ao tentar abrir a aba 
"Processo" da tela de remessa a instância superior quando o 
processo possui muitos documentos 

• PJEVII-2175 [TJDFT] Prazo na tarefa dar ciência às partes não se 
mantém depois da assinatura 

• PJEVII-2098 [CNJ] Erro intimação de pauta virtual (horário) 
• PJEVII-1961 [TJDFT] Consulta de processos do MNI retorna todas as 

partes (ativas, inativas, baixadas), porém não é possível 
identificar a situação de uma parte 

• PJEVII-1116 [TSE] Permitindo realizar alteração no modelo de 
documento da aba "Voto Vencedor" quando não tem permissão

• PJEII-25243 [TJDFT] Presidente da sessão não cadastrado para 
processos incluídos em mesa após início da sessão. 

• PJEII-25219 [TJDFT] Quando se cadastra uma entidade como outros 
destinatários no PAC, a procuradoria não visualiza processo 
sigiloso 

• PJEII-25210 [TJPE] Checkbox processos relacionados (inclusão no 
push) 

• PJEII-25174 [PJe-JF] Erro na remessa quando um documento principal 
está assinado e o anexo não está 

• PJEII-25118 [TJCE] Erro ao devolver processo - null 
• PJEII-21150 [TJDFT] Exceção ao remover documento não assinado por 

variável de fluxo 
• PJEII-18940 [CNJ] Erros detectados nos frames das tarefas Publicar 

DJe e Registrar ciência de publicação

Melhorias:
• PJEVII-2388 [TRF3] Plantão Judicial
• PJEII-25284 [TRF3] Novo processo - alterar mensagem de juntada da 

petição inicial


