Release Notes
Processo Judicial Eletrônico Nacional
Atualização 2.0.0.3, 14 de Novembro de 2017
Atualização 2.0.0.3 do PJe Nacional.
Foram feitos ajustes gerais no sistema de acordo com a necessidade da implantação
principalmente dos tribunais: TRF3 e TJDFT.
ATENÇÃO!!! Nesta atualização foi disponibilizada uma alteração muito importante que
é a separação do banco do quartz em dois novos datasources que devem ser criados
e configurados antes da implantação da versão.
Veja o procedimento e as alterações sugeridas na configuração do servidor wildfly, na
issue http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23773.
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
Defeito


















[PJEII-23426] - [TJDFT] No modelo de documento a combo variáveis não
funciona.
[PJEII-24271] - [TJDFT] Quando o documento é gravado sem assinar, na aba
Documentos, ele é visualizado com o nome da tarefa ou sem nome
[PJEII-24588] - [TJDFT] Processo de órgão julgador que não pertence ao órgão
julgador colegiado do secretário de sessão está sendo exibido na tela
"Audiências e sessões > Relação de julgamento"
[PJEII-24895] - [TJRO] Painel do oficial de justiça - Erro de Paginação
[PJEII-25073] - [TRF3] Erro execução do verificador Periódico
[PJEII-25108] - [CNJ] Atualização cnj-signer com certificado atualizado
[PJEVII-1262] - [TSE] Tela da remessa não funciona na justiça eleitoral
[PJEVII-1414] - [TSE] - Erro ao tentar redistribuir processo por impedimento ou
suspeição na Justiça Eleitoral
[PJEVII-1737] - [TJDFT] Erro de "assinatura cancelada" ao assinar certidão de
diligência na tela de oficiais de justiça
[PJEVII-1780] - [TJDFT] O sistema permite pesquisar por documento inativo.
[PJEVII-1832] - [TJDFT] Ao tentar remeter um processo para instância
superior, o sistema lança a exceção "Parâmetro codigoDocumento não
informado!"
[PJEVII-1931] - [TJDFT] Papel que permite cadastrar usuário em todos os
papéis não deveria exigir órgão julgador no cadastro de Servidores
[PJEVII-1957] - [CNJ] Minuta em lote transforma as ELs do primeiro processo
do lote nos documentos dos demais processos
[PJEVII-1975] - [TJMG] Erro de mapeamento de campo na classe
SituacaoProcesso
[PJEVII-2010] - [TRF3] Sanear tabela tb_processo_parte_endereco e impedir a
criação de novos casos de registros duplicados na tabela











[PJEVII-2011] - [TRF3] Atualizar dados de processos legados para considerar o
valor do campo in_ativo = true
[PJEVII-2012] - [TRF3] Erro NPE quando a classe do processo retificado exige
ou faculta a indicação de processo referência
[PJEVII-2013] - [CNJ] No registro do resultado da diligência, deve ser exibida a
combo de modelos relacionados ao tipo de documento selecionado
[PJEVII-2031] - [TRF3] Painel do magistrado não exibe a combo de
competências para pesquisa de tarefas
[PJEVII-2034] - [TRF3] Sistema exibe nome de usuário logado na certidão de
juntada do documento
[PJEVII-2043] - [TRF3] Erro remessa entre instâncias - violação de constraint
[PJEVII-2045] - [TRF3] A operação ConsultarProcesso do MNI lança erro
quando processo possui polo que não seja advogado mas com registro na
tabela de representante.
[PJEVII-2050] - [TRF3] MiniPAC verifica se o documento está com a
informação in_valido = true

Melhoria







[PJEII-22036] - [TJDFT] Ordenar alfabeticamente a tabela de assuntos da
instância superior que é exibida no frame "updateRetificacaoAutuacao.xhtml"
[PJEII-22481] - [TJPE] Refatoração do painel do Oficial de Justiça Distribuidor
[PJEVII-2009] - [TRF3] Aplicar a exclusão de variáveis de fluxo para todos os
casos em que o sistema não conseguir desserealizar
[PJEVII-2032] - [TRF3] Painel de tarefas não exibe o nome completo das tarefas
quando esse nome é muito grande
[PJEVII-2033] - [CNJ] Não dar opção de acesso via applet se o browser não for
competível
[PJEVII-2049] - [TRF3] Sistema não está permitindo que o usuário encerre os
expedientes pela consulta de prazos

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/h3dpsBAskBPbsRi (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.

