
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.14, 08 de novembro de 2016 
 
Atualização 1.7.2.14 do PJe Nacional.  
 
Com o auxílio do TJPB, foram identificadas e adicionadas melhorias no processo de 
identificação de processos preventos e no desempenho das funcionalidades de 
reindexação dos índices da prevenção, no painel do usuário externo e otimização da 
identificação e acesso dos usuários.  
 
Principais correções disponibilizadas: filtros e visibilidades das caixas no painel do 
usuário, EL relacionada ao advogado da parte, consulta de processos com partes 
inativas, consulta ao serviço da OAB, visualização de documentos pendentes, registro 
de movimentação de redistribuição, alteração de partes na retificação, apresentação 
dos documentos de votação, protocolo de processos com competência delegada 
(processos com final 9999). Além de outras correções diversas nas telas de cadastros 
gerais. 
 
Outras melhorias de configuração de documentos de identificação e a implementação 
do serviço para consultar pautas de audiência. 
 
No MNI foi corrigido: inconsistências com o modelo do MNI ao retornar dados, 
remessa de documentos HTML enviados sem a identificação da assinatura, uso do 
atributo instância, adaptador do PROJUDI e correção no cadastro de polo passivo. 
 
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-17849] - [TJDFT] Erro no filtro de caixa criada pelo usúario 

 [PJEII-20142] - [CNJ] Configuração - Pessoa - Servidor: O sistema está permitindo um usuário 
com visibilidade com data inicial maior que a data atual ter acesso as caixas de tarefas 

 [PJEII-20453] - [CNJ] drop box de perfil nao mostra o conteudo quando selecionado 'consulta 
mandatos' 

 [PJEII-21953] - [TRF3] Problemas nas variáveis que recuperam o nomes dos advogados de 
autores e réus nos modelos de documentos 

 [PJEII-22258] - [CNJ] Painel do usuário - Erro inesperado ao clicar em últimas tarefas 
realizadas 

 [PJEII-22280] - [TJMG] Implementação incorreta da identificação de prevenção causando erro 
no protocolo do processo 

 [PJEII-22733] - [TJDFT] Processo com partes inativas não aparece em pesquisa quando usado 
número como parâmetro 

http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Versões
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-17849
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20142
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20453
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21953
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22258
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22280
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22733


 [PJEII-22828] - [TJMG] Não há botão "Gravar" no cadastro de juspostulandi e há outro repetido 

 [PJEII-22837] - [TJDFT] Atualização desnecessária de tela prejudicando usuário Oficial de 
Justiça Distribuidor 

 [PJEII-22840] - [TJDFT] Audiências redesignadas são consideradas ao buscar audiências a 
realizar 

 [PJEII-22844] - [TJDFT] Documentos não assinados estão sendo visualizados na consulta de 
detalhes do processo 

 [PJEII-22929] - [TJMA] Erro no redirecionamento da página de Ativação de senha 

 [PJEII-22968] - [TJPR] Tratar mensagem de Erro quando houver inconsistência de base dos 
serviços do PJE 

 [PJEII-23129] - [TJPB] Sistema não atualiza dados da tabela tb_caixa_adv_proc na 
redistriuição 

 [PJEII-23194] - [TJDFT] Detalhes da Audiencia não é do processo correto após o segundo 
registro. 

 [PJEII-23347] - [CNJ] Sistema não permitir o cadastro de novas Movimentação processual 

 [PJEII-23467] - [TJDFT] Limite de 100 caracteres no campo "Nome" para "Ente ou autoridade 
pública". Deve ser 255. 

 [PJEII-23556] - [TJDFT] Documento que aparece ao clicar no ícone "visualizar minuta" da 
assinatura em lote é diferente do documento minutado 

 [PJEII-23632] - [TJDFT] Alteração de coluna in_urgencia de Expedientes 

 [PJEII-23643] - [TJCE] - Erro ao tentar abrir tarefa Assinar inteiro teor 
[PJEII-23970] - [EscritorioDigital] Inconsistências no MNI - Comparação com schema XSD do 

MNI 

 [PJEII-24144] - [TJDFT] Erro no job de validação dos dados da OAB quando o logradouro 
contém caracteres inválidos 

 [PJEII-24178] - [CNJ] Está sendo possível assinar documento excluído 

 [PJEII-24192] - [TJDFT] - A redistribuição por Sucessão não está cadastrando movimento 
(evento) correto. 

 [PJEII-24200] - [PJe-JF] Erro remessa: os documentos de tipo editor chegam à instância 
superior sem teor e sem registro de assinatura 

 [PJEII-24254] - [TJDFT] - Tipo de partes não se altera quando se altera a classe judicial 

 [PJEII-24267] - [TJPE] - Erro em filtro da tela de Tempo de audiência 

 [PJEII-24282] - [TJPR] Relatório, Voto e Ementa não é exibido na votação antecipada 

 [PJEII-24353] - [TRF3] Verficação incorreta da jurisdição 9999 impede cadastramento de 
processos no 2º grau 
[PJEII-24443] - [TJPB] Reindex demora muito para executar, tornando inviável o uso da 
aplicação de forma desnecessária 

Melhoria 
 [PJEII-22753] - [CNJ] Permitir a configuração da obrigatoriedade do órgão emissor do tipo de 

documento de identificação 

 [PJEII-22889] - [TJDFT] Alteração de posição e tamanho mínimo para campo 'Nome' de 
'Documentos de identificação' 

 [PJEII-24391] - [TJPB] Melhoria no listener PessoaListener, evitando lock de threads quando a 
quantidade de requisições fora alta 

 [PJEII-24392] - [TJPB] Otimização do uso do getusuariologado evitando consultas 
desnecessárias ao banco 

 [PJEII-24393] - [TJPB] Melhorias efetuadas durante incidente da versão 1.7.2.11 

Nova funcionalidade 
 [PJEII-23001] - [CNJ] Serviço para consultar pauta de audiência 

Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-18937] - [CNJ] Campo "instancia" pertencente ao tipo "tipoOrgaoJulgador" não está 

retornando a enumeração especificada no XSD. 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22828
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22837
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22840
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22844
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22929
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22968
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23129
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23194
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23347
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23467
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23556
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23632
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23643
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23970
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24144
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24178
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24192
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24200
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http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24282
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24353
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24443
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22753
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http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24391
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24392
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24393
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23001
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-18937


 [PJEII-23829] - [TJDFT] - Incluir o email do oficial de justiça na coluna "oficial de justiça" na 
funcionalidade consultar mandados 

 [PJEII-24045] - [TJMT] Erro ao abrir uma tarefa de um processo migrado do PROJUDI para 
PJE 

 [PJEII-24231] - [TJMT] Correção do cadastro de polo passivo sem documento principal no 
recebimento de manifestação processual (MNI) 

 

Download da versão 

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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https://goo.gl/tiHR4c

