
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.17, 81 de novembro de 2016 
 
Atualização 1.7.2.17 do PJe Nacional.  
 
Esta versão possui correção na movimentações e variáveis de fluxo, na visualização 
mandados, na remessa em dados das partes e de documentos, em validações na 
redistribuição, em cadastro de perfis de advogado. 
 
Foram adicionadas melhorias na manutenção de documento de julgamento (certidão e 
acordão, e possibilidade de múltipla assinatura em documentos juntados. 
 
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-19754] - [PJe-JF] processos fora do fluxo 

 [PJEII-23157] - [TJDFT] Minuta em lote preenche variável com dados de processo distinto 

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

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

 [PJEII-24450] - [TJPR] Estagiário de advogado na OAB se cadastra como advogado normal 

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

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

 [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-24456] - [CNJ] Permitir nova assinatura em documentos já assinados 

Download da versão 

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

http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Versões
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19754
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23157
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23839
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24155
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24328
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24358
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24450
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24545
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19796
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22903
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24456


E no owncloud do projeto no link: 
https://www.cnj.jus.br/owncloud/index.php/s/DGOVd0gGutRlqMQ/download 

 
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. 

 

 

https://www.cnj.jus.br/owncloud/index.php/s/DGOVd0gGutRlqMQ/download
http://telegram.me/pjenews
http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Vers%C3%B5es
https://goo.gl/tiHR4c

