Release Notes
Processo Judicial Eletrônico Nacional
Atualização 1.7.2.6, 16 de Agosto de 2016
Lançada a atualização 1.7.2.6 do PJe Nacional.
Agora o sistema permite a automatização da lotação e visibilidade de assessores de
magistrados, solução que busca facilitar a configuração de juízes substitutos nas varas
e gabinetes do substituído. Mais em PJEII-23311.
Disponibilizadas melhorias no verificador periódico e na função de envio de e-mails via
Push, além de otimização dos contadores de processos e expedientes por jurisdição.
Eliminação de erro crítico na tarefa de revisão da minuta que não permitia a gravação
de alterações realizadas pelo magistrado.
Outros erros corrigidos: verificação de quantidade mínima de OJs para a (re)distribuição
de processos, geração de certidão de julgamento, execução de jobs na inicialização da
aplicação.
Esta atualização disponibiliza também um script de recriação de índices da base do
jbpm que estavam deixando o acesso às tarefas mais lento em tribunais com muitos
processos.
Acompanhe a priorização de todos os tribunais na planilha de prioridades.

Demandas relacionadas à atualização
Defeito
 [PJEII-21721] - [TJDFT] Exceção 'Could not instantiate Seam component: indexador'






em diversas telas do sistema
[PJEII-23746] - [CNJ] Verificação quantidade mínima OJs em mais de um OJC
[PJEII-23940] - [TJMG] Retirar a execução dos jobs quando são criados
[PJEII-23953] - [PJe-JF] Frame "Processo_Fluxo_revisarMinuta" não salva
documento
[PJEII-24108] - [CNJ] Recriação de índices do banco que causavam lentidão no
painel do usuário
[PJESPRTII-326] - [TJPR] Erro ao selecionar processo para gerar certidão de
julgamento

Sub-tarefa Desenvolvimento
 [PJEII-23311] - [TJPR] Automatização de lotação dos assessores
 [PJEII-23435] - [TJDFT] Tornar jobs VerificadorPeriodico e EnvioEmailPush



tolerantes a falhas
[PJEII-23616] - [TJMG] Otimizar query do método getContadoresPorJurisdicao
[PJEII-23619] - [TJMG] Otimizar query do método getCountProcessosJurisdicao.

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.

