
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.13, 10 de Outubro de 2016 
 
Atualização 1.7.2.13 do PJe Nacional.  
 
Nesta versão foram disponibilizadas as correções nas funcionalidades: de elaboração 
de comunicações, de juntada do documento de análise de prevenção, de baixa e 
suspensão de partes do processo, de inclusão de AR, de apresentação do endereço 
da realização de audiências no comprovante de protocolo. 
 

Foi adicionada as melhorias na elaboração de comunicação para publicação do DJE, 
Atalho para retificação de processos no detalhe do processo, apresentação de 
informações de comunicação. 
 
No MNI foram aplicadas as implementações: correção na geração da numeração do 
processo durante remessa, melhoria na remessa de processo com pedido de liminar 
ou de antecipação de tutela, correção de campos para os serviços de 
interoperabilidade, correção do histórico de dados enviados por sistemas externos. 
 

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-22014] - [CNJ] - Alterar quantidade de caracteres das colunas ("nm_pessoa_parte" e 

"nm_pessoa_ciencia") tabela "tb_proc_parte_expediente" 

 [PJEII-22649] - [CNJ] Data de juntada não setada na prevenção realizada em processo 

 [PJEII-22824] - [TJDFT] A implementação da issue 21466 gerou efeito colateral ao tentar abrir 
a tarefa de processos que tenham todas as partes baixadas 

 [PJEII-23736] - [STF] O ícone para a inclusão do AR pelos detalhes do processo não está 
padronizado 

 [PJEII-24025] - [TNU] - Geração incorreta da numeração do processo durante remessa via MNI 

 [PJEII-24239] - [TJDFT] Endereço do local da audiência aparece incompleto e sem destaque 
no Comprovante de Protocolo do processo 

Melhoria 
 [PJEII-19432] - [TJDFT] Pedido de liminar do processo de 1ª instância é levado para o 

processo de 2ª instância 

 [PJEII-20735] - [TSE] Ajustes na classe PublicarProcessoDEJEAction para possibilitar a 
publicação do DJE da Justiça Eleitoral 

 [PJEII-20983] - [TJRN] - Inserção de atalho para Retificar autuação 

 [PJEII-22575] - [TJDFT] Alterar a coluna "Data de criação" para "Data de juntada" na tabela 
"Documentos vinculáveis à comunicação", na tela "Preparar Expedientes" 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22014
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22649
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22824
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23736
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24025
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-24239
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-19432
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20735
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-20983
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-22575


Sub-tarefa Desenvolvimento 
 [PJEII-18944] - [CNJ] Campo "tamanhoProcesso" da classe CabecalhoProcessual está setado 

com o valor fixo "-1". 

 [PJEII-24031] - [TJMT] Erro ao salvar processoParteHistorico para remessas externas ao PJe 

 

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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