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Release Notes 

Este documento relaciona todas as demandas tratadas na tag da versão 1.7.2.3.  
Os detalhes das issues estão registradas no projeto PJe do Jira do CNJ. 

Defeito  

[PJEII-19105] - [CNJ] Pessoa Advogado - O sistema está permitindo incluir documento de 
identificação duplicado 
[PJEII-19293] - [CNJ] Login - Erro de redirecionamento incorreto 
[PJEII-19366] - [TJCE] Sistema permite assinatura em lote de um documento pelo Diretor de 
Secretaria, quando pra este documento era necessário a assinatura de um Magistrado 
[PJEII-20304] - [TJDFT] Na remessa de processo do primeiro para o segundo grau, advogados 
inativos no processo são remetidos (quando não deveriam ser) 
[PJEII-20490] - [TJCE] Documentos são duplicados quando sobem para o 2º Grau 
[PJEII-20615] - [CNJ] Não permitir que seja indicado no número de referência um processo 
originário do mesmo PJe 
[PJEII-20713] - [TJPE] Processo remetido ao 2º grau com muitos documentos repetidos e 
movimento incorreto no 1º grau 
[PJEII-20864] - [TSE] Erro ao assinar Certidão de Julgamento - Alterando conteúdo da Certidão. 
[PJEII-20990] - [CNJ] Sobrescrita de documento assinado pelo cadeado no cadastro de 
processo 
[PJEII-20992] - [TSE] Acórdão, relatório, voto e ementa defeito na EL que permite ou não a 
gravação 
[PJEII-21528] - [TJMT] Entrega da manifestação processual incluindo endereços de forma 
errada. 
[PJEII-21601] - [TSE] Erro ao retornar a consulta dos detalhes do processo no "Painel do 
secretario na sessão" e na "Relação de Julgamento"" 
[PJEII-21973] - [TRF3] Visualização indevida de processos em segredo de justiça 
[PJEII-21985] - [TJPE] - Lançamento de movimento indevido na devolução do processo ao 1o 
grau 
[PJEII-22031] - [Pje-JF] O sistema permite que advogado altere/acrescente documentos de 
identificação de pessoas jurídicas 
[PJEII-22034] - [TJDFT] Mandado não aparece no painel do oficial de justiça após redistribuição 
aleatória. 
[PJEII-22082] - [TJPE] Não é possível retornar um processo originário 
[PJEII-22086] - [CNJ] Erro na alteração da visibilidade de movimentos 
[PJEII-22106] - [CNJ] Painel do usuário - Processo bloqueado na tarefa após o advogado 
protocolar o processo e permanecer logado no sistema 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19105
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19293
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19366
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20304
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20490
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20615
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20713
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20864
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20990
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20992
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21528
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21601
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21973
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21985
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22031
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22034
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22082
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22086
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22106
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[PJEII-22139] - [TJPR] Mostrar código ao lado da classe na caixa de seleção do Cadastro de 
Processo Incidental 
[PJEII-22156] - [TJPE] - Certidão da diligência do cumprimento de mandado não é armazenada 
[PJEII-22163] - [TJMG] Representante processual não visualiza os detalhes do processo na tela 
de pauta de audiência 
[PJEII-22164] - [TJPR] Não permitir a visualização da votação antecipada pelo Secretário de 
Sessão até a assinatura de acórdão 
[PJEII-22197] - [TJDFT] Ao tentar remeter o processo para instância inferior, aparece um alerta 
de documentos não assinados, mesmo quando não há documentos não assinados 
[PJEII-22295] - [TJPB] Documento assinado podendo ter o conteúdo alterado 
[PJEII-22309] - [TJDFT] Conteúdo minutado no editor de textos é trocado ao enviar processo 
ao magistrado 
[PJEII-22344] - [PJe-JF] Erro ao minutar despacho de prevenção 
[PJEII-22393] - [TJPR] Nome de assessor está aparecendo na coluna Juntado por mesmo após 
a Assinatura do Magistrado 
[PJEII-22394] - [TSE] ERRO - Detalhes do processo na consulta pública não apresenta os dados 
da Justiça Eleitoral. 
[PJEII-22432] - [CNJ] Apresentação da lista de tipo de documentos para o anexo 
[PJEII-22445] - [TJPR] Validação equivocada ao cadastrar processo incidental informando 
manualmente o órgão julgador 
[PJEII-22471] - [TJPR] Mensagem incorreta ao excluir um documento via tela "Documentos 
Pendentes de Assinatura" 
[PJEII-22671] - [TSE] Erro ao associar advogado com parte na retificação do processo 
[PJEII-22703] - [TJPE] Erros variados na remessa de processos 
[PJEII-22762] - [TSE] Erro - Analisar Determinação - Nó Nulo 
[PJEII-22874] - [TJMG] Falha na utilização da prioridade processual por meio da 
interoperabilidade (MNI) 
[PJEII-22875] - [TJMG] Campo "descrição" do documento recebido via MNI não armazena o 
valor informado na requisição 
[PJEII-22880] - [TJMG] Regra que impede duplicação de pólos na entrega de manifestação do 
MNI 
[PJEII-22882] - [TJMG] entregarManifestacaoProcessual não apresenta o documento para a 
Secretaria 
[PJEII-22921] - [CNJ] Inclusão do certificado AC SAFEWEB RFB 
[PJEII-22969] - [TJPR]Inconsistência na seleção do Órgão Julgador singular na Redistribuição 
por Encaminhamento 
[PJEII-23015] - [PJe-JF] Defensoria não visualiza expedientes encaminhados via sistema para 
ela 
[PJEII-23026] - [TJRR] Erro hash documento devolução 1º grau 
[PJEII-23036] - [CNJ] Inclusão dos certificados AC_Online_RFB 
[PJEII-23048] - [TJDFT] Inclusão de certificado AC LINK no arquivo intermediarias.zip 
[PJEII-23153] - [JF] JOB verificadorPeriodico não está tolerante a falhas 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22139
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22156
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22163
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22164
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22197
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22295
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22309
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22344
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22393
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22394
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22432
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22445
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22471
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22671
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22703
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22762
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22874
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22875
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22880
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22882
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22921
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22969
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23015
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23026
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23036
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23048
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23153
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[PJEII-23161] - [JF] Erro incompatible types for field "identificador" e "somenteleitura" ao 
executar JOB 
[PJEII-23211] - [PJe-JF] Remessa 2º grau - Erro ao distribuir processo - 1000075-
08.2015.4.01.3500 
[PJEII-23214] - [TJPE] Erro ao detalhar processo e ao peticionar em processo com segredo de 
justiça 
[PJEII-23248] - [TJES] Documento assinado pelo cadeado permite edição 
[PJEII-23273] - [PJe-JF] Prazo para ciência não está sendo contado de forma corrida 
[PJEII-23289] - [TJES] Editor com anexo não funciona 
[PJEII-23376] - [TJMG] Alterações para melhoria em performance do PJe 
[PJEII-23380] - [CNJ] Sistema não sinaliza corretamente quando processo está em tarefas de 
Fork 
[PJEII-23444] - [TJPE] ERRO AO VERIFICAR PREVENÇÃO: COULD NOT INSPECT JDBC 
AUTOCOMMIT MODE. / ERRO AO DISTRIBUIR PROCESSO: 
ORG.HIBERNATE.EXCEPTION.GENERICJDBCEXCEPTION: COULD NOT INSPECT JDBC 
AUTOCOMMIT MODE 
[PJEII-23519] - [TJMG] Confirmação de sigilo apresentada para processo não sigiloso 
[PJEII-23578] - [CNJ] Implementar o versionamento do Javascript usado pelo Upload. 
[PJEII-23592] - [TJES] Gráfico não aparece para o fluxo 
[PJEII-23613] - [Escritorio-Digital] Erro ao enviar operação entregarManifestacaoProcessual no 
PJe CNJ de Homologação (wwwh.cnj.jus.br/pjemni) 
[PJEII-23776] - [CNJ] Erro ao remeter processo para instância superior após retorno do 
processo. 
[PJEII-23809] - [CNJ] Alteração da RN345 para permitir marcar intimação como não pessoal 
quando a parte não possui representante 
[PJEII-23879] - [TJPE] A funcionalidade 'Editar caixa' no Painel do usuário não funciona 

Melhoria 

[PJEII-18386] - [TJDFT] Não permitir a marcação de audiência para um mesmo advogado em 
uma mesma data/hora 
[PJEII-19262] - [TJRN] – Magistrado consegue assinar minuta fora da tarefa. 
[PJEII-19568] - [TSE] Iniciar fluxo ao registar pedido de vista 
[PJEII-19571] - [TSE] Criar mecanismo que desloque fluxo para órgão vista 
[PJEII-19623] - [CNJ] Inativação de oficial de justiça com mandados não encerrados 
[PJEII-19815] - [CNJ] Mostrar ID do cadastro da pessoa física, jurídica ou ente ou autoridade 
[PJEII-21503] - [PJe-JF] Armazenar e exibir o "assunto" de processos preventos externos 
[PJEII-22222] - [TJPR] Mostrar informação do Tipo da Composição (Integral ou Reduzida) na 
visualização do Processo 
[PJEII-22227] - [TJPE] - Sistema está obrigando a assinatura de relatório e ementa 
[PJEII-22803] - [PJe-JF] Impossibilitar que usuário exclua minuta pela grid de documentos (fora 
do fluxo) 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23161
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23211
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23214
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23248
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23273
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23289
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23376
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23380
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23444
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23519
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23578
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23592
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23613
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23776
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23809
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23879
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-18386
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19262
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19568
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19571
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19623
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19815
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21503
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22222
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22227
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22803
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[PJEII-22868] - [CNJ] Criação de ELs para verificação do magistrado vencedor e da existência 
do documento de voto do relator 

Nova funcionalidade  

[PJEII-19857] - [CNJ] Inserir marca indicativa de que o login foi feito com ou sem certificado 
digital 
[PJEII-23223] - [CNJ] Alterar funcionalidade de sinalização de fluxo para registrar a variável que 
permitiu a sinalização 
[PJEII-23818] - [TJDFT] Criação do miniPAC. 

Automatização de testes 

[PJEII-23349] - [CNJ] [Automatização] CST 240 - Entregar manifestação processual com Classe 

que Não Exige Numeração Própria 

Execução de Testes 

[PJEII-23166] - [CNJ] Execução de Teste 
[PJEII-23231] - Homologação da funcionalidade de redistribuição de processo na versão 
1.7.2.3 
[PJEII-23633] - [PJe-JF] Execução de testes 

Sub-tarefa Desenvolvimento 

[PJEII-19045] - [CNJ] Operação entregarManifestacaoProcessual precisa tratar restrições 
aplicadas ao endereço da parte. 
[PJEII-19369] - [CNJ] Operação entregarManifestacaoProcessual não trata a configuração 
"Exige ente ou autoridade" da classe conforme regra RN357. 
[PJEII-21399] - [TJMT] Erro ao detalhar dados do assinante importados do Projudi 
[PJEII-22683] - [TJPR] Processo Originário não é listado como associado quando este é sigiloso 
[PJEII-23348] - [CNJ] Criar EL de sinalização de fluxo e criação de variáveis de fluxo 

 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22868
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19857
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23223
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23818
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23349
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23166
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23231
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23633
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19045
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19369
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21399
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22683
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23348

