
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.7, 22 de Agosto de 2016 

Disponibilizada a atualização 1.7.2.7 do PJe. 

Liberadas correções críticas como a persistência de alterações feitas no documento 
antes da assinatura utilizando a aba "Incluir petições e documentos", eliminação de 
cadastro de pessoas sem especialização e sem vínculos a processos, criadas pelo 
código antigo do PUSH e que geravam erros de login de novos usuários ao sistema. 

Outras correções no verificador periódico e na sinalização de fluxos além de otimização 
da consulta a documentos pendentes de assinatura para usuários externos. 

Disponibilização da possibilidade de seleção do movimento do julgamento, antes da 
sessão. 

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 

Defeito 

 [PJEII-22420] - [TJDFT] Exceção ao executar job diário 'verificadorPeriodico'; 

 [PJEII-22999] - [TJDFT] O sistema não persiste as alterações feitas no documento editado na 

aba "Incluir petições e documentos" quando o usuário seleciona a opção "Assinar documento"; 

 [PJEII-23374] - [TJMG] Correção e otimização da consulta no menu "assinar documentos 

pendentes" do usuário externo; 

 [PJEII-23528] - [TJPR] Erro ao enviar remessa com usuário sem localização no destino da 

distribuição do processo; 

 [PJEII-23777] - [TJDFT] Exceção ao sinalizar fluxo pelo job verificador periódico (parent 

processInstance); 

 [PJEII-23993] - [CNJ] Remover cadastros de pessoas que não têm especialização; 

 [PJEII-24084] - [TJPE] Erro ao movimentar o processo na tarefa "Cumprir determinações[CD]"; 

Melhoria 

 [PJEII-22155] - [TJPR] Possibilitar a seleção do movimento referente ao julgamento ao redigir o 

Relatório; 

Download da versão 

O pacote desta e das demais atualizações do projeto está disponibilizado no repositório 
de FTP do CNJ. 

 
Outras informações 

http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Versões
https://goo.gl/tiHR4c
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22420
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22999
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23374
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23528
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23777
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23993
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24084
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22155


 

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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