
Release Notes 
 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.10, 12 de Setembro de 2016 

Atualização 1.7.2.10 do PJe Nacional. 

 
Estão sendo liberadas diversas correção relacionadas ao MNI, intercomunicação, 
remessa, audiência, procuradoria, assinatura, fiscal da lei, documento, consulta OAB 
via MNI e documento sigiloso. 
 
Principais correções liberadas na versão: peças sigilosas do processo não são 
trazidas pelo método consultarProcesso (MNI), erro ao chamar qualquer método: 'MNI 
Intercomunicacao Service Exception, o sistema está exibindo assunto não vinculado 
a competência selecionada, cadastro de processo via interoperabilidade, correção da 
consulta de processos via MNI para advogados que possuir mais de uma OAB, erros 
ao remeter à instância superior, ordem de gravação de documentos no 1º e no 2º 
grau, documentos HTML no formato UTF-8 enviados via WebService, petição juntada 
pelo usuário externo no processo não seja um HTML mas sim um PDF ocorre erro 
inesperado ao abrir essa petição caso a abertura seja feita de dentro dessa aba do 
processo, assinar documentos pendentes. 
 
Esta atualização também contém as melhorias e novas funcionalidades: possibilitar 
que seja definido a Localização do usuário da requisição ao serviço de 
Interoperabilidade, inserção de dados da JE na funcionalidade de remessa e retorno 
de processos entre instâncias do sistema PJE, disponibilizar os dados da eleição na 
consulta de processos via MNI, comunicação de decisões entre juízos de instâncias 
diversas, identificação do representante processual no MNI, protocolo de processo 
incidental via MNI. 
 
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 

 [PJESPRTII-316] - [CNJ] - O sistema está listando anexo, cujo documento 

principal relacionado não está assinado, na tela "Assinar documentos 

pendentes" 

 [PJEII-23897] -  [TJMG] Erro ao abrir documentos PDF listados na aba 

petições avulsas dos detalhes do processo  

 [PJESPRTII-351] - [CNJ] Mensagem de falha na transação na tela de 

pesquisa de qualquer órgão de representação 

 [PJESPRTII-353] - [CNJ]- MNI_TESTE_AUTOMATIZADO Sistema apresenta 

mensagem de erro no banco de dados ao enviar manifestação 

processual. dao.sgbd.error.propertyValue 

 [PJEII-24117] - [CNJ] Os documentos HTML no formato UTF-8 enviados 

via WebService são apresentados com caracteres inválidos 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-17956
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-17956
http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Versões
https://goo.gl/tiHR4c


 [PJEII-21980] - [TJPB] Erro ao remeter à turma recursal: Documento 

'81500729-Aviso de Recebimento' sem assinatura, não é possível juntar 

documento sem assinatura 

 [PJEII-18489] - [CNJ] Envio de remessa ao 2ºgrau: erro na ordem dos 

documentos e documentos sem vínculo com seus anexos 

 [PJEII-18399] - [CNJ] Remessa ao 2º grau não trata o atributo de parte 

com sigilo 

 [PJEII-21979] - [TJDFT] Erro ao remeter processo para instância superior 

(JbpmContext may only be used inside a transaction) 

 [PJEII-22826] - [TJPB] Erro ao remeter à instância superior: "Falha na 

validação da assinatura do documento, verifique se o certificado foi 

enviado no formato válido e se a assinatura está no formato base64." 

 [PJEII-23339] - [TJMT] Erro na comparação de tipo de arquivo {MimeType} 

no MNI 

 [PJEII-23145] - [TJMT] Correção de consulta de processos via MNI para 

advogados com mais de uma OAB 

 [PJEII-23327] - [TJDFT] Aumentar o tempo de transação de banco de 

dados do método "entregarManifestacaoProcessual" da classe 

"IntercomunicacaoImpl" 

 [PJEII-22878] - [TJMG] Cadastro de novo processo via interoperabilidade 

não realiza as mesmas ações do protocolo no PJe 

 [PJEII-21640] - [CNJ] Remessa - O sistema está exibindo assuntos que não 

pertencem a competência selecionada 

 [PJEII-20598] - [TJMG] Erro de comunicação utilizando MNI: possible 

non-threadsafe access to the session 

 [PJEII-19713] - [TJMG] Documento sigiloso não é enviado pelo 

consultarProcesso  
 

Melhoria / Nova funcionalidade  

 [PJEII-22482] - [TSE] Adição dos dados da eleição na consulta de 

processos – MNI 

 [PJEII-6019] - [TSE] - Remessa entre instâncias - inserção de dados da JE 

 [PJEII-21850] - [CNJ] Possibilitar que seja definido a Localização do 

usuário da requisição ao serviço de Interoperabilidade 

 [PJEII-22488] - [TJMG] Não é possível protocolar processo incidental 

utilizando o MNI 

 [PJEII-20533] - [CNJ] Identificar Procuradoria/Defensoria por CNPJ para 

MNI 

 [PJEII-17956] - PJe-JF] Comunicação de decisões entre juízos de 

instâncias diversas 
 

Sub-tarefa Desenvolvimento 

 [PJEII-21401] - [TJMT] Arquivos do tipo HTML são salvos como PDF na 

entrega da manifestação processual via MNI 

 [PJEII-23317] - [PJEII-21127] Verificar a criação do fiscal da lei no 

protocolo de processos via MNI  

 [PJEII-20646] - [Remessa] Corrigir comportamento da remessa para 

assuntos complementares 



 

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. 

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

