
Release Notes 

Processo Judicial Eletrônico Nacional 

Atualização 1.7.2.8, 29 de Agosto de 2016 
 
Atualização 1.7.2.9 do PJe Nacional.  
 

Na versão estão sendo liberadas diversas correção relacionadas ao MNI, intercomunicação, 
audiência, assinatura, fiscal da lei, objeto do processo, juntada de documentos e sessão de 
julgamento. 

Correções liberadas na versão: falha na entrega da manifestação processual via MNI devido a 
CEP do endereço da parte não estar cadastrado, parte representada por  defensor público 
vincular a parte a uma defensoria sem a necessidade de um defensor cadastrado, problemas 
com cadastro das partes na entrega da manifestação processual, correção de movimentações 
na entrega das remessas para Projudi, erro na assinatura no agrupador de documentos, 
correção da visualização de expedientes emitidos para o fiscal da lei, documento anexo sem 
data de juntada ao assinar pelo cadeado. 

 
Esta atualização também contém as melhorias: no método consultarProcesso do MNI 
retorno dos polos “Outros interessados”, o PJe deve traduzir o polo ativo do processo 
para polo (AT), o polo passivo para polo (PA) e o polo outros participantes deve ser 
traduzido para um dos outros polos (TJ, AD, VI, FL, TC) de acordo com o tipo de parte 
cadastrada, atualização do webservice consultarProcesso para que possa ser recuperado as 

situações do processo. 
 
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  
 

 [PJESPRTII-234] - [CNJ] Erro na assinatura no agrupador de documentos 

 [PJESPRTII-340] - [TJPR] Opção de Ata de julgamento não está 

aparecendo para o secretário de sessão. 

 [PJEII-23341] - [TSE] Erro ao editar campo Objeto do Processo que não 

seja ISO-8859-1 

 [PJESPRTII-322] - [TJPR] Documento anexo sem data de juntada ao 

assinar pelo cadeado 

 [PJESPRTII-331] - [TJPR] Erro ao tentar salvar a proclamação de 

julgamento 

 [PJEII-21127] - [TSE] Procuradores não visualizam expedientes emitidos 

para o Fiscal da Lei 

http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-234
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-322
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-322
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-234
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-234
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-340
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-340
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-340
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23341
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23341
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-23341
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-322
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-322
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-322
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-331
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-331
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJESPRTII-331
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21127
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21127
http://www.cnj.jus.br/jira/browse/PJEII-21127


 [PJEII-21778] - [CNJ] Remessa - Sistema exibe parte em "Outros 

Interessados" sendo que essa parte foi anteriormente transferida para 

um dos polos. 
 

Melhoria / Nova funcionalidade  

 [PJEII-23185] - [TJRO] Alterar webservice consultarProcesso 

 [PJEII-22677] - [TJBA] Retorno dos Polos no método consultarProcesso 

do MNI 
 

Sub-tarefa Desenvolvimento  

 [PJEII-21397] - [TJMT] Problemas com cadastro das partes na entrega da 

manifestação processual 

 [PJEII-21398] - [TJMT] Problemas com o envio dos arquivos via FTP para 

a entrega da manifestação processual via MNI 

 [PJEII-21402] - [TJMT] Falha na entrega da manifestação processual via 

MNI devido a CEP do endereço da parte não estar cadastrado. 

 [PJEII-21403] - [TJMT] Na entrega da manifestação processua via MNI as 

peças são consideradas como incluidas pelo sistema. 

 [PJEII-22140] - [TJMT] Erro no recebimento de audiências na entrega da 

manifestação processual via MNI 

 [PJEII-22549] - [TJMT] Vínculo de parte a uma defensoria quando 

representante é um defensor público. 

 [PJEII-22555] - [TJMT] Correção de movimentações recebidas na entrega 

das remessas para Projudi 

 [PJEII-23245] - [TJMT] Correção do conciliador no recebimento de 

audiências das entregas de remessas via Projudi 

 

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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