
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.12, 04 de Outubro de 2016 
 
Atualização 1.7.2.12 do PJe Nacional.  
 
Nesta versão foram disponibilizadas as correções nas funcionalidades: de 
configuração de fluxo, de minuta de documentos e anexos em lote, associação de 
advogado com parte na retificação, inclusão de petições e documentos, Cadastro de 
ente ou autoridade, no frame “Editor e Anexos com Assinatura” e na criação de caixa 
no painel do usuário interno. 
 

Foi adicionada as melhorias de Visualização de documentos quando o mesmo for 
utilizado como documento principal de um expediente. E a otimização da query de 
montagem da árvore de tarefas do painel do usuário interno. 
 
No MNI foram aplicadas correções: na entrega de manifestação com CPF/CNPJ não 
cadastrados e inválidos, verificação do tipo de arquivo, visualização de outros 
participantes no detalhe quando enviado via MNI e erros de perda de 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 
 [PJEII-19783] - [TJDFT] Exceção ao tentar navegar pelos nós na configuração do fluxo 

 [PJEII-21192] - [MNI] Entrega de Manifestação - Erro quando CNPJ/CPF da parte não está 
cadastrada no sistema. 

 [PJEII-21903] - [CNJ] - MNI Sistema realiza entrega de manifestação processual com CPF do 
polo ativo inválido 

 [PJEII-22386] - [PJE-JF] Tipo de arquivo (MimeType) detectado incorretamente na remessa de 
processo via MNI 

 [PJEII-22486] - [CNJ] Remessa - O sistema não está apresentando no detalhes do processo 
enviado ao 2°grau, pessoas cadastradas como "Outros Participantes" 

 [PJEII-22495] - [TSE] Ao usar o Minutar em Lote os documentos minutados não são 
recuperados na tarefa Assinar e Assinar em Lote 

 [PJEII-22671] - [TSE] Erro ao associar advogado com parte na retificação do processo 

 [PJEII-24187] - [PJe-JF] Processo não abre a aba "Incluir petições e documentos" 

 [PJEII-24199] - [CNJ] Cadastro de ente ou autoridade está apresentando erro na validação do 
campo CNPJ 

 [PJESPRTII-277] - [TJDFT] Advogados cadastrados como parte não aparecem na lista de partes 

em 'Detalhes do Processo' se ele for representante de outra parte 

 [PJESPRTII-336] - [CNJ] - Expediente está saindo da caixa após o usuário responder o mesmo 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19783
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21192
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21903
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22386
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22486
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22495
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22671
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24187
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24199
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-277
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-336


 [PJESPRTII-350] - [TJPR] Error em assinatura ao utilizar o "Editor e Anexos com Assinatura" 

sem data juntada e documento em branco 

 [PJESPRTII-360] - [CNJ] Erro ao enviar processo a instância inferior 

 [PJESPRTII-365] - [CNJ]- MNI_TESTE_AUTOMATIZADO Sistema apresenta mensagem de erro 

'possible non-threadsafe access to the session' 

 [PJESPRTII-366] - [CNJ] Erro inesperado ao criar caixa no painel do usuário interno 

 

Migrar codigo entre branchs 
 [PJEII-24201] - [CNJ] - Melhoria da Visualização de documentos quando o mesmo for utilizado 

como documento principal de um expediente 

Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-23615] - [TJMG] Otimizar query de montagem da árvore de tarefas do painel do usuário 

interno. 

 

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. 
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