
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.8, 29 de Agosto de 2016 
 
Atualização 1.7.2.8 do PJe Nacional.  
 

As principais correções disponibilizadas são: timeout gerado no MNI na 
consulta de documentos binários, não inclusão da data de juntada de 
documentos assinados pelo cadeado, falha ao pautar processos adiados na 
sessão seguinte, problema na baixa de processos à instância de origem.  
 
Esta atualização também contém as melhorias: numeração específica de 
processos oriundos de competência delegada de acordo com a resolução 
65/2008, otimização da consulta de expedientes das procuradorias, 
disponibilização de componente para a elaboração de modelos formatados 
com conteúdo em listas.  
 

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-22531] - [TJDFT] O sistema lança a exceção "Fail to post process response message" 

ao tentar devolver um processo para a instância de origem 

 [PJEII-23412] - [TJPR] - SESSAO DIGITAL - O sistema não permite Retirar um Processo de 

Julgamento e pautá-lo na próxima sessão 

 [PJEII-23612] - [EscritorioDigital] Requisição consultarProcesso (intercomunicação) retorna 

todos os binários e causa timeout em ambiente de PRODUÇÃO 

 [PJEII-24034] - [TJPR] Modal de Lista de Pendências não Possui Scroll 

Melhoria 
 [PJEII-22181] - [TJPR] Incluir mais informações na Aplicação da Visibilidade na Configuração 

do Órgão Julgador 

 [PJEII-23841] - [TRF3] Necessidade de que processos oriundos da competência delegada 

assumam a numeração da resolução 65/2008 do CNJ (9999) 

Nova funcionalidade 
 [PJEII-24115] - [TJPR] Criar componente acessível por EL para formatação de conteúdo de 

listas (List) objetivando uso em modelos de documentos. 

Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-23618] - [TJMG] Otimizar query do método 

getJurisdicoesExpedientesPorPessoaOuProcuradoria. 

 

http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Vers%C3%B5es
https://goo.gl/tiHR4c
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22531
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23412
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23612
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24034
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22181
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23841
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24115
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23618


 

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

