
 

Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.15, 10 de Novembro de 2016 

Atualização 1.7.2.15 do PJe Nacional. 

Com a implementação das melhorias relacionadas à rotina de prevenção da atualização 
1.7.2.14, gerou-se um erro crítico e o sistema não conseguia mais registrar pessoas que 
antes não estavam cadastradas no PJe. Este problema está sendo corrigido nesta 
versão. 

Esta atualização corrige também defeitos no sistema relacionados à rotina de validação 
dos dados da OAB, da consulta via MNI de dados de processos com partes sem 
documentos de identificação, atualiza funcionalidades do paginador dos processos, 
ajusta a flag “Liberar decisão para demais membros” do frame de voto do relator, entre 
outros. 

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-23110] - [TJDFT] - Erro na execução do job de validar dados da OAB 

 [PJEII-24212] - [CNJ] - MNI - Sistema apresenta mensagem de erro ao realizar consulta do 

processo. 

 [PJEII-24273] - [CNJ] Correção do componente do paginador 

 [PJEII-24292] - [TJDFT] - A flag 'Liberar decisão para demais membros?' da aba Voto não 

reflete o que está em banco. 

 [PJEII-24443] - [TJPB] Reindex demora muito para executar, tornando inviável o uso da 

aplicação de forma desnecessária 

 [PJEII-24465] - [CNJ] Sinalização final da sessão só é aplicada para processos julgados 

 

Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-24173] - [TJMT] [Migração PROJUDI PJE] MNI permitindo migração de processos em 

duplicidade 

Download da versão 

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

E no owncloud do projeto no link: 

https://www.cnj.jus.br/owncloud/index.php/s/mxgOdYLOmxwpLMz. 

 
Outras informações 

Acompanhe em tempo real as atualizações do PJe Nacional pelo canal do Telegram: 

PJE News (http://telegram.me/pjenews). 

http://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Versões
https://goo.gl/tiHR4c
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23110
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24212
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24273
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24292
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24443
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24465
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24173
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://www.cnj.jus.br/wikipje/index.php/Vers%C3%B5es
https://goo.gl/tiHR4c

