Release Notes
Processo Judicial Eletrônico Nacional
Atualização 1.7.2.21, 19 de Junho de 2017
Atualização 1.7.2.21 do PJe Nacional.
Entre as integrações desta versão, estão a validação de dados que permitem que a
remessa funcione com o encaminhamento de processos de fora do PJe para o PJe.
Pequenas melhorias como a geração de PDF de protocolo de processos com a
separação mais clara de quais são as partes do processo, melhorias pontuais no
carregamento de telas de cadastro de pessoas.
Foram feitas diversas pequenas correções no comportamento da versão, uma das mais
importantes foi a correção no editor do PJe que fazia com que documentos colados do
WORD ficassem com a assinatura invalidada no sistema, este erro passou a poder ser
detectado a partir da versão 1.7.2.20 e esperamos ter corrigido a partir da versão
1.7.2.21. Foi corrigida a geração de PDFs no download de documentos do processo em
que muitos dos anexos estavam sendo listados com problema técnico e sem conteúdo
no PDF final.
Um dos pontos principais desta versão foram as correções nos contadores dos usuários
externos, com o auxílio do TRF3 verificou-se que o painel estava com o carregamento
errado e muito lento, desta forma foi feita uma solução não trivial em que foi criada uma
tabela específica para auxiliar no carregamento dos processos para os usuários
externos, desonerando as consultas à base do PJe. Em um exemplo da procuradoria
estadual de São Paulo em que o Painel demorava cerca de 12 segundos para abrir,
agora passou a abrir quase que instantaneamente.
Por conta das melhorias do painel do usuário externo, para que seja feita a evolução do
banco de dados para a versão 1.7.2.21 recomendamos que haja uma atenção especial
à execução dos scripts do banco que em alguns tribunais poderão demorar entre 1 e 3
horas para ser finalizado, a depender do tamanho do banco de dados.
Leia mais sobre esta última atualização em:
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Versões.
Acompanhe a priorização de todos os tribunais na planilha de prioridades.

Demandas relacionadas à atualização
Defeito







[PJEII-20158] - [TRF1] Alguns documentos, "por motivo técnico", não são
visualizados em "downloads de documentos em PDF".
[PJEII-21748] - [PJe-JF] Cabeçalho gerado no "Download dos documento em
PDF" apresenta dados errados
[PJEII-23271] - [TJDFT] - Sistema não inicia fluxo associado a um tipo de
documento quando assinado pela funcionalidade Assinar documentos
pendentes (no botão ou no cadeado)
[PJEII-23426] - [TJDFT] No modelo de documento a combo variáveis não
funciona.
[PJEII-23530] - [TJMT] Oneração de banco em funcionalidades de cadastros
de pessoas


























[PJEII-23731] - [TJDFT]Detalhes do processo não mostram o número da OAB
do advogado
[PJEII-24190] - [TJDFT] Impedir o minipac de escolher pdf como documento
principal.
[PJEII-24268] - [TJPE] Erro ao incluir processos em pauta
[PJEII-24301] - [TJPE] Contagem errada de expedientes no Painel do
Advogado
[PJEII-24454] - [TJDFT] Após invalidação/exclusão de documento, ele continua
aparecendo na consulta por documento como válido
[PJEII-24488] - [TJPA] Erro inesperado quando o Procurador Gestor da
Defensoria tenta confirmar cadastro de Defensor
[PJEII-24518] - [TJDFT] Erro ao utilizar o método "defineTipoPrevencao", da
classe "ProcessoTrfConexaoManager", em fluxo
[PJEII-24531] - [TJMT] Ao designar conciliações automática para o mesmo
advogado, não agenda para o próximo horário disponível
[PJEII-24537] - [TJMT] - Versão 1.7.2.14 e 15 e 2.0 - Permitem RETIFICAR
processo de outras Varas
[PJEII-24598] - [TJDFT] Advogado consegue peticionar em processos que já
foram remetidos da vara de precatórios
[PJEII-24620] - [TJDFT] Não exibir a informação "Relator" na capa do PDF
gerado na primeira instância.
[PJEII-24788] - [TJDFT] Protocolizar processos em lote reutiliza taskInstance
[PJEII-24800] - [TJDFT] Erro ao incluir advogado sem endereço
[PJEII-24806] - [TJMG] [MNI] Operação consultarProcesso está retornando
documentos excluídos/inativos
[PJEII-24810] - [TJMT] Erro ao listar as transações de uma tarefa na
funcionalidade de chamar a ordem
[PJEII-24852] - [TRF3] Botão "Marcar/Desmarcar Todos" não funciona no
Painel do Secretário da Sessão
[PJEII-24863] - [TRF3] Assinatura de documentos sem gravar antes
[PJEII-24865] - [TJDFT] O valor da causa, quando superior a R$ 1.000.000,00,
não está sendo exibido corretamente no download de documentos em PDF
[PJEII-24881] - [TRF3][MNI] Erro ao consultar o teor de algumas comunicações
processuais SEM_PRAZO.
[PJEII-24884] - [CNJ] usuario com cadastro push automatico nao esta
cadastrando os processos automaticamente
[PJEII-24891] - [TJPR] Problema com a formatação da hora na consulta de
localização de processo.
[PJEII-24896] - [TNU] Erro ao visualizar documento na tela de reclassificação
de documentos
[PJEII-24919] - [TJDFT] Oneração de banco em funcionalidades de cadastros
de tipo de documento.
[PJEII-24980] - [TJES][TRF1] Botão de assinar certidão de julgamento está
inoperante

Melhoria






[PJEII-23184] - [TJPB] - Inclusão do campo de cabeçalho HTTP X-ForwardedFor
[PJEII-24175] - [TJDFT] Criação do campo mascara para especificar uma
máscara para o tipo de contato e campo para expressão regular de validação
[PJEII-24648] - [TJDFT] Tabela de partes está fora da ordem dos pólos e
respectivos representantes ficam confusos
[PJEII-24765] - [TJDFT] Inclusão de título, no painel do magistrado na sessão,
contendo o nome do órgão julgador colegiado
[PJEII-24807] - [TJMG] [MNI] Operação consultarProcesso não retorna a
informação de pedido liminar no processo





[PJEII-24820] - [TJMG] Sistema não permite a consulta de processos sigilosos
nos casos em que o MP está figurando como Fiscal da Lei no processo
[PJEII-24877] - [CNJ] Melhorar consulta de dados do cabeçalho dos processos
[PJEII-24888] - [TNU][MNI] "Remessa" de manifestação ao TNU está validando
endereço do Polo Ativo.

Nova funcionalidade


[PJEII-23818] - [TJDFT] Criação do miniPAC.

Sub-tarefa Desenvolvimento


[PJEII-24581] - [TJMG] Inicializar telas de consultar pessoa sem trazer todos os
dados da base antes de indicado critério da busca

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/FKZ6tqTsMr4hni8 (mesma senha do
FTP)

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.

