
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.11, 19 de Setembro de 2016 
 
Atualização 1.7.2.11 do PJe Nacional.  
 
Para esta versão foram liberadas correções na elaboração dos documentos de 
votação (relatório, voto e ementa), correção na emissão do protocolo, e na Validação 
do CNPJ ao cadastrar procuradoria. 
 
Nesta versão também temos as correções MNI: Remoção de formatação de 
CPF/CNPJ para cadastro de identificador, Manifestação sem endereço do 
representante processual, identificar processo na “Localizar caixa” enviados pelo MNI, 
Inversão de ordem de documentos enviados pela remessa. 
 
E a melhoria de permissão de exclusão de voto pelo secretário somente quando o 
magistrado não elaborar documento de voto. 
 
Leia mais sobre esta última atualização em: 
http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Versões.  
 
Acompanhe a priorização de todos os tribunais na planilha de prioridades.  

 
 
Demandas relacionadas à atualização  

Defeito 
 [PJEII-21649] - [PJe-JF] Inversão da ordem de documentos quando se realiza o download em 

PDF do processo, após remessa (apelações). 

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

cadastrado pelo MNI 

 [PJEII-23580] - [CNJ]- MNI_TESTE_AUTOMATIZADO - Sistema apresenta mensagem de erro 

ao enviar manifestação sem endereço do representante processual. 

 [PJEII-23932] - [CNJ] Remover a formatação de CPF/CNPJ do objeto tipoCadastroIdentificador 

do MNI. 

 [PJESPRTII-330] - [TJPB] Sistema permite a duplicação de documentos de 

relatório/voto/ementa 

 [PJESPRTII-354] - [CNJ] Comprovante de protocolo está apresentando informação "null" 

 [PJESPRTII-355] - [CNJ] Cadastro de procuradoria está apresentando erro na validação do 

campo CNPJ 

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

 

Download da versão 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21649
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22336
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23580
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23932
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-330
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-354
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-355
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24181


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

 
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. 
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