
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.16, 21 de novembro de 2016 
 
Atualização 1.7.2.16 do PJe Nacional.  
 
Esta versão possui correção na visualização e assinatura de documentos, nas 
intimações automáticas, aplicação dos filtros de caixa, na redistribuição por 
encaminhamento e de usabilidade da sessão de julgamento. 
 
Foram adicionadas as melhorias de login pelo MNI de procuradores e defensores, na 
gestão dos dados da parte pelo advogado, e na usabilidade de objetos por EL de 
fluxo.  
 
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-21791] - [TJDFT] Os ID's dos documentos remetidos da instância inferior para a superior 

não são mais exibidos na coluna "Número" da tabela de documentos do processo, na tela de 
detalhes do processo 

 [PJEII-21844] - [TJDFT] - Em Relacao de Julgamento ao filtrar um processo a Ementa 
apresentada é de outro processo. 

 [PJEII-23002] - [PJe-JF] Não intimação de procuradoria quando fecha a pauta da sessão de 
julgamento 

 [PJEII-23904] - [TJMG] Assinatura em lote apresenta erro após assinar e não assina anexos 

 [PJEII-24203] - [TJDFT] Petições Iniciais aparecendo indevidamente em Incluir Petições e 
Documentos 

 [PJEII-24287] - [TJPE] PJe cria filtro de caixa ao criar uma caixa com filtro ativo 

 [PJEII-24356] - [TJPR] Ao tentar realizar uma redistribuição Por encaminhamento o botão 
"Redistribuir" não funciona 

 [PJEII-24422] - [TJPB] Registrar órgão vencedor de outro processo está sendo exibido no 
processo seguinte 

 [PJEII-24451] - [CNJ] A assinatura dos anexos é apresentada somente após atualização da 
tela 

Melhoria 
 [PJEII-18037] - [TJDFT] Permitir a exclusão de um documento de identificação adicionado à 

tabela no cadastro de partes 

 [PJEII-23588] - [TJDFT] Implementar melhorias nos métodos da 
br.jus.cnj.pje.util.CollectionUtilsPje 
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Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-23177] - [CNJ] Atualizar comportamento do MNI para fazer login como 

procurador/defensor 

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/mxgOdYLOmxwpLMz. 

 
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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