
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.5, 8 de Agosto de 2016 

Disponibilizada hoje a atualização 1.7.2.5 do PJe Nacional. 

Esta atualização contempla correções pontuais no PUSH, no cadastro de usuários e na 
tela de sessão de julgamento. 

Foram feitas ainda correções e otimizações na execução do verificador periódico em 
ambientes com muitos processos e múltiplos servidores. Além de algumas otimizações 
no tramite dos fluxos e na abertura do frame de edição de documentos pelo fluxo. 

O escopo desta versão possui 13 demandas solicitadas principalmente pelos seguintes 
tribunais: 

TRF1, TRF3, TJDFT, TJMG, TSE, TJPB, TJPI, TJPR, TJPE, TJCE, CJF 

Acompanhe a priorização de todos os tribunais na planilha de prioridades. 

Demandas relacionadas à atualização 

Defeito 
 [PJESPRTII-313] - [TJCE] - Papel cadastrador não consegue adicionar localização 

de outro orgão julgador 

 [PJESPRTII-319] - [TJPE] - Erro na seleção dos magistrados presentes na sessão de 

julgamento 

 [PJESPRTII-325] - [PJe-TRF1] NullPointerException ao fechar Pauta de Julgamento 

com MP envolvido 

 [PJEII-23058] - [TJMG] Problemas na execução do job verificadorPeriodico() 

 [PJEII-23306] - [TJPI] Nenhuma tarefa é finalizada quando o deploy da aplicação é 

feita no contexto ROOT 

 [PJEII-23375] - [TJMG] Remoção da indexação de variável de fluxo 

 [PJEII-23410] - [TJPR] O sistema não permite adiar a votação de um processo no 

caso dele ser o único processo em pauta. 

 [PJEII-23563] - [TNU] Certificado no formato PEM causa erro no 

entregarManifestacaoProcessual (MNI) 

 [PJEII-23567] - [PJe-JF] Erro solicitar senha do Push 

 [PJEII-23915] - [TNU] unreachable code 

 [PJEII-23956] - [TJMG] [MNI] Documentos associados ao expediente pendente de 

ciência não estão sendo recebidos pelo consultarProcesso 

Melhoria 

 [PJEII-22320] - [TSE] Erro na validação da data de execução do verificador 

periódico 

 [PJEII-22852] - [PJe-JF] Melhorar a velocidade da abertura das tarefas que usam 

variáveis do tipo Editor 

 

Download da versão 

https://goo.gl/tiHR4c
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-313
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-319
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-325
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23058
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23306
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23375
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23410
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23563
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23567
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23915
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23956
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22320
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22852


 

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

 
Outras informações 

Para mais detalhes sobre essa atualização acesse a wiki na sessão Versões.  
Acompanhe também as prioridades indicadas pelos tribunais na planilha de prioridades. 

 

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

