Release Notes
Processo Judicial Eletrônico Nacional
Atualização 1.7.2.20, 24 de Março de 2017
Atualização 1.7.2.20 do PJe Nacional.
Foram integradas correções diversas no verificador periódico, alterações desenvolvidas
com o auxílio da experiência local de tribunais como TJPA, TJDFT.
Estão sendo lançadas melhorias e alterações no código que padronizam comunicações
via MNI e o uso do serviço consultaPJE.
Com algumas dessas mudanças feitas no código de comunicação do MNI esperamos
resolver problemas diversos na remessa e baixa de processos entre instâncias, defeito
repetidamente levantados por diversos tribunais.
Um dos erros mais graves que o sistema apresenta até então é possibilidade de
alteração do conteúdo de documentos já assinados, isso causava erros como o não
reconhecimento da assinatura desses documentos e até problemas de hash na
remessa, com a correção disponibilizada buscamos impossibilitar que este tipo de
problema volte a ocorrer.
Entre as melhorias também disponibilizadas nesta versão estão, melhorias de
desempenho na aplicação, possibilidade de indicação da url do sistema para envio de
e-mails.
A partir desta versão será possível controlar fluxos relacionados à sessão de julgamento
com eventos de sinalização de fluxo, isso permite que tenhamos fluxos mais ajustados
às situações e eventos que ocorrem durante a sessão de julgamento.
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-19291] - [CNJ] Painel do advogado ou procurador - Filtros da pesquisa do acervo geral
com problemas
[PJEII-22998] - [CNJ] Possibilidade de substituição de conteúdo de documentos já assinados
na elaboração da minuta
[PJEII-23076] - [CNJ] Upload de documento - Documentos anexos são apresentados na grid
"Documentos" antes de serem gravados e o ID do anexo antecede o ID do documento principal
[PJEII-23221] - [CNJ] Sistema não cria a conexão com processo incidental/referência quando
um deles é sigiloso
[PJEII-23441] - [TJDFT] Alterar as chamadas ao método .getBytes() do assinador digital a fim
de que eles suportem a codificação "ISO-8859-1"
[PJEII-23891] - [TRF3] MNI gravação CPF/CNPJ sem máscara no banco de dados
[PJEII-23904] - [TJMG] Assinatura em lote apresenta erro após assinar e não assina anexos
[PJEII-24172] - [TJMT] Melhorar consulta de teor de comunicação do MNI
[PJEII-24319] - [TJDFT] A tela "Disponibilidade do perito" não mostra a relação das
disponibilidades cadastradas.














[PJEII-24382] - [TJPB] Documento referenciando a si mesmo como vinculado em método
recursivo
[PJEII-24547] - [TJDFT] O sistema não permite selecionar a jurisdição na redistribuição por
incompetência, na instância de segundo grau
[PJEII-24572] - [CNJ] O sistema obriga a inclusão de endereço para parte ao tentar remeter
processo
[PJEII-24576] - [TJPA] JOB verificadorPeriodico não está tolerante a falhas
[PJEII-24638] - [TJPR] Erro ao redistribuir após atribuir sigilo ao processo
[PJEII-24647] - [TJDFT] Expediente respondido via MNI não dispara fluxo incidental
[PJEII-24743] - [CNJ] Sistema não permite que o Diretor de Secretaria altere as características
do processo em detalhes do processo.
[PJEII-24768] - [TJDFT] Lentidão na Aba Assunto quando da criação de um processo Incidental
[PJEII-24769] - [TJMT] MNI criando sala de audiência para os Juizados caso não tenha
cadastro
[PJEII-24794] - [TJDFT] ConsultaPje retorna lista de assuntos inativos no sistema
[PJEII-24796] - [TRF3] Erro na remessa de processos para o segundo grau
[PJEII-24828] - [CNJ] Alterar o serviço consultarTeorComunicacao para retornar a 'Data Certa'
do expediente.

Melhoria







[PJEII-21508] - [Pje-JF] Criação de filtro "Cargo de juiz" em uma caixa criada numa tarefa.
[PJEII-21531] - [CNJ] Explicitar no cadastro da classe que ela aceita definição manual de
número de processo
[PJEII-22916] - [TJMA] Geração automática de movimentação no momento da distribuição do
mandado ao oficial pelo oficial-distribuidor
[PJEII-23480] - [CNJ] Lançar evento de sinalização de fluxos na sessão de julgamento
[PJEII-23951] - [CNJ] Utilizar parâmetro de sistema para identificar a urlSistema usada em
email
[PJEII-24772] - [TRF3] Pedido de nova senha

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/BylgSBXXOZInNOG. (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.

