
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.18, 05 de dezembro de 2016 
Atualização 1.7.2.18 do PJe Nacional. 
 
Correção de erro que permitia trocar o conteúdo dos documentos de 
voto/relatório/ementa entre processos distintos e solução no problema de remessa de 
documentos HTML em bases unificadas. 
 
Deslocamento do fluxo principal, quando um subfluxo é deslocado para outro órgão 
julgador. 
 
Melhorias nas publicações de fluxos, otimização na funcionalidade de inclusão no 
push e melhoria nos frames de editor de texto quando o texto copiado é muito grande. 
 
Criação de serviço para obter o número do processo de referência. 
 
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-22862] - [TJDFT] O sistema grava documento de relatório, ementa ou voto de um 

processo em outro, na tela "Audiências e Sessões > Relação de julgamento" 

 [PJEII-22871] - [TJMG] Erros ao republicar fluxo 

 [PJEII-23945] - [TJDFT] Processo com subfluxo deslocado não desloca fluxo pai 

 [PJEII-24083] - [TJDFT] Quando os documentos são muito grandes, o botão para 
movimentação do processo fica embaixo da div do texto 

 [PJEII-24394] - [TJPB] Remessa não está enviando os documentos HTML 

 [PJEII-24426] - [TJMA] Erro na intimação via sistema 

Nova funcionalidade 
 [PJEII-24448] - [TJDFT] Criar serviço consultaProcessoReferencia no consultaPJE 

Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-24566] - [TJMG] Otimizar query de inclusão no Push 

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-22862
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22871
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23945
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24083
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24394
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24426
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24448
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24566


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. 

 

 

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

