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Voltar para o Projeto PJe 1.x

 
Lista de issues resolvidas na versão '1.15.0 - Produção':

  

Legenda:
  : Defeito em Produção - PJEJT (114 issues)

  : Melhoria - PJEJT (45 issues)
 

Pesquisar

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-2268    Inconsistência na listagem de partes nos detalhes do processo
da pauta   1º e 2º Graus

Uniformizada a  consulta que exibe as "partes principais", ao visualizar os detalhes 
dos processo em pauta, de modo a fazer uso dos mesmos critérios  tanto no polo 
ativo,como no passivo.

PJEJT-7177    Problema na inativação de procuradores   1º e 2º Graus

Na rotina de inativação do cadastro de um procurador, foram incluídos passos 
necessários à completa desvinculação de um procurador a uma procuradoria. Desta 
forma, ao inativar um cadastro de um procurador, ou seja, desvinculá-lo de uma 
procuradoria, serão também excluídos seus vínculos com entidades, com o par de 
localização e papel referente à procuradoria e aos papéis que nela atuam (Procurador, 
Procurador Gestor, Procurador MP e Procurador MP Gestor) e com a própria 
Procuradoria.

PJEJT-9356    Combobox OJC na aba magistrado aparecem registros
duplicados   2º Grau Colocado uma clásula na query para retirar os orgãos julgadores duplicados.

PJEJT-
10810

   Com perfil de Procurador, está sendo possível visualizar os
processos do procurador em que ele atua como advogado.   1º Grau

Foi excluída uma regra presente no filtro do papel de "Procurador" de forma que a 
mesma deve desconsiderar processos em que o procurador consta como parte ativa em 
qualquer polo. Caso o procurador tenha perfil de "Advogado", a regra presente para 
aquele papel se manterá a mesma já existente.

PJEJT-
10855    Erro inesperado ao consultar logs da aplicação   1º e 2º Graus

Corrigi o tipo do parâmetro "idEntityLog" do método "getEntityLogDetailList" na 
classe "EntidadeLogList", pois o id da classe "EntityLog" é do tipo Long e não do 
tipo "Integer".

PJEJT-
11166

   Problema para inserir órgãos de vinculação que possuam
acento em uma autoridade   1º e 2º Graus

Foi incluída uma chamada à função TO_ASCII no campo de nome consultado na suggest 
PessoaJuridicaSuggestBean, de forma que desconsidere a acentuação da expressão 
pesquisada no banco de dados, tal qual é feito com a expressão digitada pelo usuário.

PJEJT-
12313

   PJe não reconhece corretamente a data de início da
competência de uma vara do trabalho   1º Grau Alterada a forma de comparação da data de início das competências, para que ela seja 

considerada ativa (e não apenas o dia seguinte, como  vinha acontecendo)

PJEJT-
13036    Erro ao tentar cadastrar parte em duplicidade   1º e 2º Graus

foi refeita a consulta para verificar se existe parte, independente de estar ativo ou 
inativo. Além disso, a mensagem foi customizada para cada caso, Ativo: informando que 
existe uma parte cadastrada. 
inativo: existe parte cadastrada, mas inativada. Utilize a Retificao da Autuação para 
reativar.

PJEJT-
17222    Falha no resultado da consulta de processo por OAB   1º e 2º Graus

Alterada consulta para filtrar com padrão similar a AND, não OR. Agora, não importa a 
combinação de pesquisa aplicado a ESTADO, NUMERO_OAB e LETRA_OAB, sempre irá fazer um 
AND do que foi digitado e comparar com a base. Antes, estava retornando, ao pesquisar 
ESTADO=PB e NUMERO_OAB=11992, todos os processos que tivessem advogados da PB ou que 
tivessem número da oba sendo 11992.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
17354

   Consulta na tela de retificação de autuação não leva em
consideração número de origem do processo   1º e 2º Graus Corrigida a pesquisa na pelos quatro últimos dígitos da numeração única na tela de 

retificação de autuação.

PJEJT-
18755

   Tarefa duplicada na lista de tarefas da consulta de
localizações   1º e 2º Graus

Realizada correção na comboBox utilizada para filtrar as tarefas que se deseja 
verificar processos nelas contidos, fazendo com que a mesma exiba apenas tarefas em 
que há processos, listando-os ordenados por nome e identificando entre parênteses o 
fluxo ao qual fazem parte. 

Para tanto, foi criada a classe 
br.com.infox.pje.action.ConsultaLocalizacaoProcessosAction responsável por obter a 
consulta HQL das tarefas em que há processos no momento delegando-a às classes 
TarefaService, TarefaManager e TarefaDAO, além de ser retirado definitivamente da 
aplicação o componente tarefaItems.component.xml.

PJEJT-
24213    Filtros de data na tela de calendário não funcionam   1º e 2º Graus Adicionado no código fonte, os filtros para a data

PJEJT-
25255

   Ícone de acórdão publicado por meio de expediente
confeccionado no PAC 1 não está sendo corretamente exibido   2º Grau

Realizada correção na consulta que obtém o último acórdão publicado de um processo, 
para considerar também aqueles que têm o atributo id_tipo_expediente_dje igual ao 
tipo de documento referente ao Acórdão. Desta forma, a aplicação considerará tanto os 
acórdãos publicados que tenham o tipo de documento "Acórdão DEJT" quanto os que 
tenham o tipo "Acórdão".

PJEJT-
28907

   É possível cadastrar mais de um titular para o mesmo órgão
Julgador.   1º Grau Realizada as alterações determinadas pela Juiza Alciane Margarida de Carvalho do 

grupo de negócios.

PJEJT-
30249

   Valor "Acre" é apresentado para Pessoa Jurídica que não tem
registro de junta comercial cadastrado   1º e 2º Graus Definido valor padrão para a caixa de seleção, de maneira que não havendo seleção a 

mesma exibe "Não cadastrado" ao invés da primeira opção (Acre).

PJEJT-
31283

   Erro no painel do oficial de justiça - Não foi possível obter os
dados do documento   1º Grau

Inclusão de filtro para que chamadas a rotinas de fluxo não sejam executadas quando 
da utilização do editor estruturado simples em funcionalidades distintas das tarefas 
de fluxo.

PJEJT-
31661

   Sistema não permite excluir processo não protocolado quando
ele possui alerta   1º e 2º Graus Modificado o método removerProcesso da classe ConsultaProcessoHome, para possibilitar 

a exclusão de processos não protocolados que tiveram partes unificadas.

PJEJT-
31903

   Bug no cadastro de servidores ao trocar a Naturalidade para
outra UF   1º e 2º Graus Excluído trecho que voltava o suggest quando já havia um município previamente 

setado.

PJEJT-
31947    Entidades inativas podem ser associadas a procuradores   1º Grau Foi adicionado uma restrição para listar apenas entidades ativas no componente 

pessoaProcuradorProcuradoriaEntidadeGrid

PJEJT-
32415

   Consulta de processos de terceiros no 2º grau não considera o
OJC nos resultados da busca   2º Grau Colocada a regra para validar o OJC no 2 e 3 graus.

PJEJT-
32427

   Erro no processamento das variáveis de fluxo #
{processoTrfHome.nomeCpfAutorList} e #

{processoTrfHome.nomeCpfReuList}   
1º e 2º Graus

Correção de erro no processamento das variáveis de modelos de documento #
{processoTrfHome.nomeCpfAutorList} e #{processoTrfHome.nomeCpfReuList}, pois era 
exibido o texto "CNPJ" para se referir ao documento de identificação de uma pessoa 
física, em razão de falha no uso da instrução instanceof. 

Foi necessário alterar também o teste unitário correspondente, tornando-o alinhado à 
solução proposta para corrigir o problema.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
32516

   Ao se pesquisar processos não protocolados usando OAB do
advogado o resultado é uma lista vazia.   1º Grau

Alterei a query que faz a pesquisa do grid em questão, pois a mesma estava utilizando 
a lista "processoParteAdvogadoList" do objeto "ProcessoParte", porém essa lista nunca 
é preenchida. Como solução, fiz um join entre "ProcessoParte" e "PessoaAdvogado", da 
mesma forma que é feito na tela de consulta processos de terceiros.

PJEJT-
32548

   Erro na ordenação dos "documentos do processo" ao preparar
um ato de comunicação - PAC    1º e 2º Graus

 [PJEJT-32548] - Corrigida nos componentes ProcessoDocumentoDAO.java e 
prepararato.xhtml a ordenação da Data de Juntada (assim como o label "Juntado em" dos 
documentos do processo ao preparar um ato de comunicação - PAC.

PJEJT-
33494

   Filtro de pesquisa CPF/CNPJ na tela de Refiticação de
Autuação realiza pesquisa parcial.   1º e 2º Graus Incluída propriedade de validação nos inputs cpf e cnpj. E inserida validação através 

dessas propriedades no form consultaProcessoRetificacaoAutuacaoForm.

PJEJT-
33552

   Filtro de caixa criada com perfil de secretaria de sessão não
funciona   2º Grau

Foram reincluídas as classes CaixaEventoAction e CaixaEventoActionTest ao projeto, as 
quais haviam sido excluídas quando do atendimento ao chamado CTPJE-3952.  

Naquele chamado, foi solicitado que todas as classes não utilizadas no sistema 
deveriam ser excluídas, contudo, tanto a classe CaixaEventoAction quando seu teste 
unitário deveriam ser mantidos, pela existência da anotação 
@Observer(Event.EVENTTYPE_TRANSITION) no método public void 
filtrarProcessos(ExecutionContext context), que é a anotação necessária para que 
funcionem os filtros de caixas de tarefa. 

*Desta forma, observou-se que a partir da versão 1.14, nenhum filtro de caixa de 
tarefa funciona, pelo motivo citado acima.* 

Foi observado que a classe TarefaTransicaoEventoHome, a qual tem uma anotação 
@Observer(ActionTemplateHandler.SET_CURRENT_TEMPLATE_EVENT) também foi excluída no 
atendimento à mesma demanda. 

Diante de tudo que fora exposto, para resolver o problema de indisponibilidade geral 
dos filtros de caixas de tarefa e o defeito reportado nesta demanda, além da 
reinclusão das classes citadas acima, foi incluído também um tratamento para obter 
filtros de caixas de tarefas criados por usuários de 2º e 3º Graus que tenham perfil 
vinculado apenas a órgão julgador colegiado, isto é, sem vínculo a um órgão julgador 
específico; 
Foi corrigida uma regra presente na verificação das regras de um filtro de caixa, 
para que não seja considerado obrigatório o preechimento da UF da OAB do advogado no 
cadastro do filtro.

PJEJT-
34153    "Registro de Atividades" não funciona   1º e 2º Graus

Correção do erro que impedia a consulta no registro de atividades quando o parâmetro 
buscarCountNaBaseReplicada estava marcado como "true". 

Na aplicação, foi necessário alterar o comportamento da classe 
br.com.infox.list.EntidadeLogList, de forma que receba no seu método construtor os 
entityManagers corretos referentes à base de dados de log, utilizando-os em seguida 
nas consultas realizadas nesta base. Por fim, foi alterada, ainda, a sua superclasse 
br.com.infox.DAO.EntityQueryCountBaseReplicada para que tenha um método construtor 
que receba os entityManagers corretos de acordo com as informações citados 
anteriormente.

PJEJT-
34735

   Mensagem "Já existe usuário utilizando esse login" ao validar
cadastro de Pessoa Jurídica na receita   1º e 2º Graus Corrigir a mensagem exibida fornecendo a informação detalhada e com ajuda ao usuário 

para contornar o problema.

PJEJT-
34772    Erro ao ativar área de Zoneamento   1º e 2º Graus Ao reativar a área de zoneamento, verificar apenas os oficiais titulares da área.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
34821

   Erro: Processos remanescentes em Pauta de Julgamento
aparecem repetidos ou não são apresentados   2º Grau

Corrigida a ordenação dos componentes RemanescentesList.java, EmMesaList.java e 
AbaAptosPautaJulgamentoList.java para permitir a paginação correta nas pautas de 
julgamento, quando houver muitos processos na mesma data e prioridade

PJEJT-
34875

   Erro na ordenação do campo Magistrado na aba Magistrado na
configuração do Órgão Julgador   1º e 2º Graus Corrigida a ordenação dos magistrados vinculados a um determinado órgão julgador por 

ordem alfabética (crescente e decrescente);

PJEJT-
34894

   Dica do campo "Número do Processo" na aba "Filtros" da
edição das caixas de tarefas exibe informação incompreensível.

   
1º e 2º Graus Corrigida a dica do campo "Número do Processo" na tela de filtro do 

cadastro de subcaixas.

PJEJT-
35018

   Funcionalidade "Download de documentos em PDF " só gera
o primeiro conjunto de PDFs selecionados.   1º e 2º Graus Alterada a forma que a tela Download de documentos em PDF é fechada após o documento 

ser gerado.

PJEJT-
35393

   Magistrados que atuam como Juízes Substitutos
recorrentemente numa mesma Vara estão enfrentando problemas

no acesso   
1º Grau

Corrigindo campo magistrado na tela Configuração / Órgão 
Julgador / Aba Visibilidade / Campo Magistrado para ignorar locais com 
data final anterior à atual

PJEJT-
35584    Erros na tarefa "Analisar dependências"   1º Grau adicionada regra para nao permitir a redistribuicao de processos que tenham 

prevencoes que dependem dele.

PJEJT-
36131

   Erro - Resultados da sentença não são lançados caso o último
documento juntado seja uma decisão de prevenção   1º Grau Corrigida a funcionalidade que "homologa sentença" para garantir que os movimentos de 

resultado sejam gerados mesmo, após a juntada de uma decisão de dependência.

PJEJT-
36428

   Erro - Não é possível fechar expedientes na funcionalidade de
Consulta de Prazos   1º Grau Corrido erro apresentado  ao tentar fechar um expediente, enquanto o processo se 

encontrava na tareae "Minutar sentença"

PJEJT-
36787

   Erro na assinatura de decisão na análise de dependência
quando ja houve uma dependencia anterior entre os mesmos

processos   
1º e 2º Graus ao redistribuir o processo, verifica se os registros de conexão e prevenção já 

existem, para não duplicá-los

PJEJT-
36894

   Erro - Registrar resultado de sentença não é gravado quando
tipo de parte do processo está incorreto, apesar de mostrar que

gravou com sucesso   
1º Grau Corrigida validação ao assinar sentença para alertar sobre inconsistência no 

lançamento do resultado.

PJEJT-
36912

   Expedientes não são exibidos no Agrupador "Sem Prazo" do
Painel do Advogado / Procurador   1º e 2º Graus

O problema reportado nesta demanda não mais ocorre desde a integração da solução 
proposta na issue PJEJT-40415. 

Desta forma, é proposto nesta demanda em forma de alteração de código-fonte que se 
retire os métodos depreciados na classe 
br.jus.cnj.pje.nucleo.manager.ProcessoExpedienteManager pelo fato dos mesmos não 
serem mais utilizados no PJe.

PJEJT-
37167

   Aba "Expedientes" da tela de "Detalhes do Processo" não
exibe os expedientes por erro de conexão   1º e 2º Graus

Correção de NullPointerException no método "consultarExpedientes" do WebService 
"ConsultaPJe", o que gerava erro ao consultar expedientes de outra instância que 
tinham o valor "NULL" no campo qt_prazo_legal_parte da tabela 
client.tb_proc_parte_expediente naquela instância de origem.

PJEJT-
37382

   Magistrado presidente não tem disponível o ícone da lixeira
para excluir documentos na ficha do processo   2º Grau

 Na classe ProcessoDocumentoAtion, foi criado o método 
permiteExclusaoDeDocumentoPeloMagistrado, que verifica se o magistrado atua no mesmo 
orgão julgador do processo para permitir a exclusão do documento. E na página 
processoDocumentoBin.xhtml foi adcionada essa verificação
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
37514

   "Meio de Contato" do perito não aparece na tabela ao ser
cadastrado   1º e 2º Graus Corrigida a funcionalidade para apresentar as inclusões e exclusões na aba Meio de 

Contato do Perito no mesmo momento em que são realizadas.

PJEJT-
37743    Erro ao assinar análise de dependência   1º Grau Alteração da consulta para permitir a assinatura de dependencias mesmo para processos 

do tipo incidental.

PJEJT-
37745

   Divergência de Revisor na Pauta de Julgamento e Detalhes do
Processo   2º Grau O método que recupera os detalhes do processo para ser apresentado nas listagens de 

processos nas abas foi ajustado para verificar o relator designado na tb_processo_jt.

PJEJT-
37837

   Erro inesperado ao assinar despacho de prevenção em
processo com documentos não assinados pertencentes a

advogado   
1º e 2º Graus

Foi incluída uma chamada para indicar que o processo está em redistribuição antes da 
chamada à rotina de validação de autuação processual, o que evita erros ao 
redistribuir processos que tenham documentos não assinados por usuários externos.

PJEJT-
37868

   Ao tentar redistribuir um processo por "Recusa de
prevenção/dependência", a opção de redistribuição por sorteio

não é disponibilizada   
1º e 2º Graus Retirada do código a parte que removia da lista de opções o item "Por sorteio",  "Por 

dependência" e "Por prevenção" na redistribuição por competência exclusiva.

PJEJT-
37943    Documento aberto na aba anexos mostra os identificadores   1º e 2º Graus Alterada a página de exibição de documentos para outra que não exibe o id do 

documento em claro.

PJEJT-
38010    [PROJETO] [PGFN] Entes Públicos (PORTF-163)   1º e 2º Graus

Alteração da hierarquia do tipo de pessoas; 
Bloqueio da edição a árvore de tipo de pessoas; 
Alteração no protocolo do processo para tratar de forma específica pessoas jurídicas 
de direito público; 
Cadastro de pessoas jurídicas de direito público (União, Estados e Autarquias, 
Fundações e Consórcios Federais). 

ATENÇÃO: Com exceção dos regionais da 8º, 10º, 11º e 14º região, os demais regionais 
deverão retificar os endereços das pessoas jurídicas oficiais que representam a 
UNIÃO. O endereço deve ser localizado no estado do respectivo regional. As pessoas 
jurídicas oficiais a serem retificadas são: 
UNIÃO FEDERAL (AGU) - CNPJ 26.994.558/0001-23 
UNIÃO FEDERAL (PGF) - CNPJ 05.489.410/0001-61 
UNIÃO FEDERAL (PGFN) - CNPJ 00.394.460/0001-41

PJEJT-
38098

   O sistema permite protocolar processo em competência não
configurada para a classe judicial escolhida   2º Grau

Alterei o método que lista as competências a serem mostradas na hora de protocolar um 
processo, fazendo com que ela contenha apenas as competências possíveis para a 
jurisdição, classe judicial, assuntos do processo e data.

PJEJT-
38463

   Redistribuição incidental não preenche o campo
id_orgao_julgador_colegiado_anterior da tabela

tb_proc_trf_redistribuicao   
2º Grau O OJC anterior será gravado junto com os demais dados na tabela 

tb_proc_trf_redistribuicao quando houver redistribuição

PJEJT-
38479

   Data incorreta sendo apresentada no agrupador Processos com
pedido liminar ou de antecipação de tutela não apreciado   1º e 2º Graus Corrido o agrupador "Processos com pedido de liminar ou antecipação de tutela não 

apreciados"!  para exibir a data de autuação e não a data de cadastro

PJEJT-
38626

   Possibilidade de escolha de salas inativas durante o cadastro de
sessão de julgamento   2º Grau

Estas alterações afetam o cadastro de sessões de julgamento, conforme segue: 
* Apenas salas ativas e com horários ativos serão listadas 
* Ao selecionar uma sala, apenas os horários ativos serão listados

PJEJT-
38757

   Recurso de "atribuir média a acumulador" não está disponível
para o Administrador   2º Grau Alteração da planilha de permissões para permitir acesso à página 

"/pages/MediaAcumuladorCargo/listView.seam"

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-37514
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-37743
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-37745
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-37837
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
39332    Redistribuição múltipla em uma mesma tarefa   2º Grau o botão é desabilitado ao clicar na primeira vez. dessa forma, não há duplicação de 

chamadas.

PJEJT-
39464

   Voto aparece em branco para o Relator e normal para os outros
gabinetes   2º Grau Solucionado na PJEJT-35321

PJEJT-
39814

   Processos protocolados sem informações da Justiça de
Trabalho   1º e 2º Graus Agora, ao protocolar novo processo e excluir uma parte de um polo, o sistema retira a 

associação em memória entre processo e parte.

PJEJT-
39827

   Último movimento selecionado consta preenchido na abertura
do lançador de movimentos   2º Grau O campo suggest de movimentos processuais é limpado após gravar

PJEJT-
39828    Erro ao remover o certificado de um Jus Postulandi   1º e 2º Graus Corrigida a funcionalidade de "Remover certificado" para o "jus postulandi".

PJEJT-
39912

   Após procotolar um novo processo no 1º e 2º Graus, o botão
"Salvar Comprovante" traz tela em branco.   1º e 2º Graus Não foi possível reproduzir o erro na versão 1.15, razão pela qual solicita-se novo 

teste pelas equipes de homologação do CSJT na referida versão.

PJEJT-
39915

   Operações em lote: sistema informa que só é possível assinar
intervalo aberto de lote de documentos, mas permite intervalo

fechado   
1º e 2º Graus

A mensagem da exceção lançada pelo Painel do Magistrado quando o usuário tenta 
selecionar uma quantidade maior de processos que o definido no parâmetro 
"numeroMaximoAtividadeLote" foi padronizada com a mensagem exibida quando esta mesma 
situação acontece no GIM.

PJEJT-
40232    Falha de permissão ao atribuir sigilo   2º Grau Não houve alteração no comportamento da funcionalidade, apenas acrescentada 

manipulacao de sigilo para perfil SECRETARIO DA SESSAO.

PJEJT-
40303

   Push está sendo enviado para usuários externos contendo
movimentos que estão marcados como NÃO visíveis

externamente   
1º e 2º Graus Alterado o envio da movimentação processual, via push, para considerar apenas os 

movimentos cujo atributo "visibilidade externa" seja "sim".

PJEJT-
40618    Problemas no fluxo da dependência   1º Grau

A consulta que busca os preventos foi alterada para que traga todos os preventos 
daquele OJ independente da ordem cronologica (a ordem cronologica serve apenas para 
determinar por qual OJ deve comecar a prevencao).

PJEJT-
40649    Mandado devolvido não foi juntado ao processo   1º e 2º Graus A solução aplicada limita-se apenas ao que solucionou problema de mesmo objeto na 

issue PJEJT-43033.

PJEJT-
40780    Erro de fluxo ao cancelar conclusão   1º e 2º Graus Inclusão de instrução para excluir registros da tabela "tb_proc_documento_segredo" ao 

excluir completamente uma minuta.

PJEJT-
40898    Disponibilização do PJe Calc ao 2º Grau.   2º Grau Nova integração com o webservice do segundo grau

PJEJT-
40930

   Ao mover um processo para subcaixa, ele atualiza o contador
mas não tira o processo da caixa   1º e 2º Graus

Corrigida a funcionalidade de mover processos entre caixas para atualizar a lista de 
processos no painel do usuario. 

PJEJT-
41452    Sistema lista processos de outro órgão julgador   1º Grau

Na classe PautaAudienciaAction foi alterado o método designarManualmente para 
retornar uma mensagem de erro, quando o sistema tiver perdido os dados da sessão do 
usuário e encontrar um processo de outro órgão julgador.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
41586    GIM - cores de dcos das partes em processo   1º e 2º Graus Adição da funcionalidade de escolher cores para sombrear os documentos

PJEJT-
41784    Inclusão de Obrigatoriedade de processo de referência   1º e 2º Graus Alterada a rotina de distribuição de acordo com as regras definidas na issue e nos 

casos de teste.

PJEJT-
41866    Permitir o cancelamento da conclusão de dependência   1º e 2º Graus

�Fluxo alterado para atender a demanda. Não tem código a ser alterado. Os passos 
estão descritos no comentário: https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41866?
focusedCommentId=212583&page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-
tabpanel#comment-212583

PJEJT-
41885

   Verificar melhor forma de avisar o cadastro de um feriado já
existente   1º Grau

Alterada a mensagem de duplicação de feriados, conforme abaixo. 
De: Feriado já cadastrado! Deseja Gravar? 
Para: Já existe ao menos um feriado com esta data. Deseja continuar?

PJEJT-
41906

   Informar externamente qual foi o magistrado autor de uma
anotação/destaque/divergência   1º e 2º Graus

Alterado o comportamento do PJe para mostrar o OJ no rodapé de cada anotação e no 
voto, além de permitir que usuários com perfil diferente de magistrado escolham em 
nome de qual desembargador irão liberar os comentários. O combo para escolher o nome 
do magistrado não aparecerá para usuários com perfil Magistrado no momento da 
liberação do(a) anotação/voto. Além do nome do magistrado, o nome do usuário que 
realizou a liberação de uma anotação também será exibido para usuários do gabinete 
responsável por esta anotação.

PJEJT-
41956

   Ao anexar um arquivo na devolução de um mandado, aparece
apenas o tipo "Auto de Penhora"   2º Grau Acrescentada as opções "Auto de penhora" e "Documento diverso" entre os tipos de 

anexos da devolução de mandado.

PJEJT-
42008

   Perfil de magistrado e servidor na consulta de processos de
terceiros visualiza teor dos documentos inativos   1º e 2º Graus

A tela foi alterada para permitir apenas acesso aos magistrados e servidores do OJ (1 
grau) ou OJC (demais graus). 

Adicionalmente, depois de notar pelo vídeo que os pdfs não eram exibidos nem para os 
servidores/magistrados do proprio OJ/OJC, alterei o codigo para que estes possam ver 
os documentos do tipo PDF. 

O modal de exclusao foi melhorado, não precisando mais de 2 passos para a exclusao do 
documento. A mensagem é exibida em destaque no modal, onde o magistrado já pode 
escrever o motivo e gravar a exclusao.

PJEJT-
42032

   Assinatura em lote dos processos que se encontram na tarefa
"Analisar dependências"   1º e 2º Graus Criada nova atividade em lote para assinar prevenção

PJEJT-
42290    Falha ao Acessar Configuração de Sala   1º Grau

Corrigida inconsistência apresentadas na ordenação de algumas combinações de 
"horários X pauta extra " de uma sala de audiência em virtude de incompatibilidade 
com Java 7.

PJEJT-
42340

   processos que estão na análise do conhecimento que tem
prazos em aberto, ao se tentar fecha-los o sistema retorna erro   1º Grau Foram alterados o métodos para evitar null pointer 

PJEJT-
42644

   Contador existente no final da grid não é atualizado quando
um mandado é devolvido   1º Grau

Foi incluída a instrução "window.opener.location.reload()" para ser chamada quando da 
assinatura da devolução de um mandado através do botão "Gravar, assinar e devolver" 
presente na referida tela.

PJEJT-
42674

   Incluir uma ferramenta de “anotação” para o Oficial de
Justiça   1º e 2º Graus Desenvolvida uma funcionalidade que permita ao oficial de justiça: incluir e inativar 

anotações para um um mandado.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41586
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41784
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41866
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41885
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41906
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41956
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-42008
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-42032
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-42290
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-42340
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-42644
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-42674


18/01/2018 Gerador de Changelogs do PJe

https://pje.csjt.jus.br/changelog/index.php?id=1.15.0%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o&id_projeto=10311&projeto=PJe%201.x 8/20

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
43033

   Problema na devolução de mandados, documento é anexado
em outro processo   1º Grau

Inclusão de instruções para preencher a informação do processo em 
ProcessoHome.instance().getInstance() e em EditorAction.getProcessoTrf() com os dados 
do processo obtidos através do mandado em questão, pois há indícios que o método 
EditorAction.inicializarDocumento(), ao verificar que EditorAction.getProcessoTrf() é 
nulo, preenchia esta informação com a informação presente em 
ProcessoHome.instance().getInstance(), que não era atualizada em momento algum do 
processamento das funcionalidades de devoluções de mandados.

PJEJT-
43230    Erro ao processar variáveis no editor estruturado   1º e 2º Graus

Foi criado um script para substituir o caracter "." por "_" nas variáveis abaixo 
utilizadas em modelos de documento: 
- JT.TabelaObrigacoesPagar 
- JT.dataAudiencia 
- JT.dataDistribuicao 
- JT.enderecoReuAtual 
- JT.enderecoSalaAudiencia 
- JT.nomeAdvogadoAutorList 
- JT.nomeAutorAtivoProcesso 
- JT.nomeCpfAutorList 
- JT.nomeCpfReuList 
- JT.nomeJuizOrgaoJulgador 
- JT.nomeReuAtual 
- JT.nomeReuProcesso 
- JT.prazoDaParte 
- JT.salaAudiencia 
- JT.tabelaHashDocumentos 
- JT.tipoAudiencia 
- JT.tipoNomeAdvogadoAutorList 
- JT.tipoNomeAdvogadoReuList 
- JT.tipoNomeAutorProcesso 
- JT.tipoNomeReuProcesso 
- JT.ufOrgaoJulgador 

O script em questão também atualiza as referências das variáveis listadas em 
Autotextos presentes no sistema.

PJEJT-
43408

   Perfil de administrador com permissão de excluir documentos
na retificação da autuação   1º Grau Foi inserida a condição "not(s:hasRole('admin') or s:hasRole('administrador'))" 

na variável podeExcluirDoc da página processoDocumentoBin.xhtml

PJEJT-
43503    Utilização de certificado A1 no Shodo   1º e 2º Graus

Implementada a opção de utilização de certificado A1 no Shodo. Para isso foi 
acrescentada a opção "Configurações" no menu desse aplicativo para que o usuário 
localize o arquivo desse certificado e opte por utilizá-lo ou continuar utilizando o 
certificado A3.

PJEJT-
43517

   Automatizar caso de teste para "Protocolar processo com
pedido de liminar ou de antecipação de tutela - 1º grau"   1º Grau Automatização do caso de teste: 

CT-153:Protocolar processo com pedido de liminar ou de antecipação de tutela- 1º grau

PJEJT-
43665

   Adequar aspectos de acessibilidade para a issue PJEJT-41585
(GIM - cores de pastas)   1º e 2º Graus Continuação da Issue PJEJT-41586. Alteração no código para adequar a acessibilidade.

PJEJT-
43790    Melhorias na intimação automática   1º e 2º Graus

Foram alterados os fluxos Fluxo Geral Principal e 2G - Fluxo Geral. Houve também 
alterações no código, para que o sistema permita a publicação sem que todas as partes 
tenham advogado.

PJEJT-
43801

   Ata de audiência sigilosa aparece na aba "Audiências" para
qualquer papel que tenha acesso à aba, inclusive advogados das

partes   
1º e 2º Graus

Renderizar o componente do link que abre as atas das audiências apenas para os 
usuários  que tenham acesso a esse documento. Chamamos, para isso, o método já 
existente  
"processoDocumentoBinHome.verificarAutorizacaoVisualizacaoDocumento(documento)" no 
render do componente "processoDocumentoAudienciaBin.xhtm"

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-43033
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
43893

   PDF - Substituição do sumário por Termo de autuação do
processo e acréscimo de numeração à esquerda dos

marcadores   
1º e 2º Graus

Foram feitas melhorias e refatoramento nas classes relacionadas, de acordo com 
solicitações do grupo negocial. (Alterações e mudanças constam nas subtasks e nos 
comentários)

PJEJT-
44144

   Solucionar sobreposição de Ids que ocorre quando um
documento oriundo do PJe é anexado a outro processo

eletrônico   
1º e 2º Graus

A partir dessa implementação, o arquivo PDF gerado de um download unificado do 
documentos de um processo e juntado a um outro processo eletrônico exibirá no rodapé 
tanto o ID originário do documento quanto o ID do arquivo PDF unificado que foi 
juntado ao processo, contendo suas respectivas datas de inclusão. 

PJEJT-
44213

   Texto de aviso está incorreto em minutar sentença e não
aparece em Analisar sentença   1º Grau Corrigida mensagem  de alerta, sobre exigência do preenchimento do dispositivo, que é 

exibida nas tarefas "Minutar sentença" e "Analisar sentença" .

PJEJT-
44245

   Na distribuição de novo processo incidental para Jus
Postulandi é exigido processo de referência por ele

protocolizado   
1º e 2º Graus

Corrigida a  funcionalidade de "cadastro de processo incidental", realizada por um 
"Jus postulandi" ,para permitir que o campo "Pesquisar processo PJe" não fique 
restrito aos processos do seu acervo.

PJEJT-
44280

   com o perfil jus postulandi, consultar processo do acervo que
tenha alerta   1º e 2º Graus

Alterada a view Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/list.xhtml para não permitir que 
usuários com o papel Jus postulandi visualizem/excluam alertas. Alterada a view 
xhtml/templates/headerDetalhesProcessoJudicial.xhtml para não permitir que usuários 
externos (Advogado, Perito, Procurador, Assistente de procuradoria, Assistente de 
advogado, Jus postulandi) e a consulta de processos de terceiros visualizem a barra 
de menus do cabeçalho dos detalhes do processo.

PJEJT-
44286

   Permitir seleção de certificado quando há mais de 1
disponível   1º e 2º Graus Realizadas alterações para permitir login e assinatura no PJe nos casos de mais de um 

smart card inseridos no computador.

PJEJT-
44287    Ofuscar o assinador com proguard   1º e 2º Graus Foi modificado o arquivo proguard.conf definindo que elementos serão ofuscados. 

PJEJT-
44288

   Adaptar o assinador para usar um mecanismo de serviço
seguro   1º e 2º Graus Análise da SDES e da SMPAD sobre o tema em questão.

PJEJT-
44465

   Ao tentar mover processo entre subcaixas, a tela que se abre
não oferece barras de rolagem e o usuário precisa alterar o zoom

do navegador   
1º e 2º Graus Adicionada uma div envolvendo a lista de caixas para que apresente uma barra de 

rolagem quando houver overflow.

PJEJT-
44521

   Sistema replica partes de um processo em todos no lote na
seleção de movimento com complemento do nome da parte   2º Grau

Foi acordado em restaurar as configurações de fluxo ao normal, apresentando novamente 
as funcionalidades de minutar em lote. 
Foi incluído um aviso na funcionalidade para alertar o usuário.

PJEJT-
44720    Processos duplicados na aba Associados   1º Grau Ajuste no select da tela de processos associados no detalhes do processo.

PJEJT-
44814

   Erro ao acessar a aba características do processo (em segredo
de justiça) com o perfil de advogado   1º e 2º Graus Corrido o acesso externo a funcionalidade "Características do processo" para  

processos em segredo de justiça

PJEJT-
44965

   A aba processo do "Cadastro de processo" não é atualizada
automaticamente quando inserida novas partes   1º e 2º Graus Corrigida visualização dos polos ativos e/ou passivo da aba "Processo" após alteração 

nas partes do processo que está sendo protocolado.

PJEJT-
45018

   O sistema permite o credenciamento de advogado sem o
preenchimento do campo obrigatório TELEFONE   1º e 2º Graus Foi realizada uma validação no backend da aplicação de forma a impedir o salvamento 

do campo telefone vazio (preenchido somente com a máscara)
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
45079    Melhorar mecanismo de atualização automática do Shodo   1º e 2º Graus Alterações no arquivo JNLP para sempre realizar a verificação e atualização a cada 

execução do SHODO.

PJEJT-
45087

   Processo exibido no acervo geral de advogado cadastrado
como testemunha    1º e 2º Graus

Foi reincluída uma condição no filtro de advogados para que não sejam exibidos no seu 
painel processos em que o advogado ou qualquer outra pessoa associada à localização 
conste no polo "Outros Interessados /Terceiros" como parte dos tipos "ARREMATANTE", 
"CUSTOS LEGIS", "DEPOSITÁRIO", "LEILOEIRO", "PERITO", "TESTEMUNHA".

PJEJT-
45232    Erro ao inativar cadastro de magistrado   1º e 2º Graus Criei um método para apagar os processos associados a localização dos magistrados 

antes de apagar a localização propriamente dita.

PJEJT-
45270

   Separar processos da Turma e Gabinete na Tarefa Preparar
Comunicação   2º Grau Modificação de fluxo para atender a separação solicitada

PJEJT-
45370

   Exibição de Mensagens Amigáveis Quando da Tentativa de
Peticionar em Processos Que Estejam Remetidos ou Tramitando

em Outra Justiça   
1º e 2º Graus Alteração de mensagem de alerta ao peticionar em processo remetido à outra instância.

PJEJT-
45371

   Modificar a aba Expedientes e consulta de prazos em aberto
para incluir detalhamento de mandados   1º e 2º Graus

Adicionadas informações da data da distribuição do mandado e do nome do oficial de 
justiça na aba de expedientes, na consulta de prazos em aberto e no agrupador 
Mandado(s) Pendente(s).

PJEJT-
45393

   é possível criar o ato sem que seja previamente selecionado o
endereço do destinatário - PAC   1º e 2º Graus

O comportamento do botao 'Criar Ato' foi alterado de forma a seguir as solicitações 
da issue: caso o usuário nao possua endereço cadastrado para os tipos de expediente 
Notificação Inicial, Mandado ou Intimação, com meio de comunicação Correios ou 
Central de Mandados, a modal de criação de ato não irá abrir, e um aviso aparecerá na 
tela.

PJEJT-
45395

   É possível escolher a opção ATO sem prévia seleção do tipo de
expediente - PAC   1º e 2º Graus Realizadas alterações no código para adequar a funcionalidade dos botões 'Criar Ato 

Agrupado' e 'Criar ato', de acordo com o que foi solicitado na issue.

PJEJT-
45424

   [PROJETO][PGFN] 1º Sprint - Alteração da Interface de
cadastro de partes.    1º e 2º Graus

Alteração da tela do cadastro de partes no protocolo de processos para fazer os 
filtros das pessoas de acordo com a nova árvore de tipo de pessoa sugerida no OFICIO 
CSJT.CPJe.SETIC Nº 83/2016.

PJEJT-
45450

   [PROJETO][PGFN] 2º Sprint - Criação de Scripts/Alteração
de Fluxo/Alteração de Telas/Criação de árvore de tipo de

pessoa   
1º e 2º Graus Implementadas melhorias de interface e criados scripts de carga de pessoas e de 

alteração da árvore de tipos de pessoas. 

PJEJT-
45473    Implementar o meio de comunicação "Email" no PAC 2   1º e 2º Graus Implementado o meio de comunicação e-mail para envio de expedientes no novo PAC.

PJEJT-
45490

   Falha na ordenação de perfis, com Java 7, impede login no
sistema   1º Grau

Alterado o método 'compare' para que não permita 
comparação de Varas com outros tipos de localizações (Central de 
Mandados, por exemplo) pelo seu nome (método toString()).

PJEJT-
45596

   Ao tentar inativar um advogado do Polo Passivo o sistema não
exibe a caixa de marcação "Mostrar inativos" no Polo Passivo.   1º e 2º Graus Corrigida a funcionalidade que inativa partes no polo passivo de modo a ser exibida a 

opção "Mostrar inativos" e a aparte inativa apareça tachada e na cor vermelha.

PJEJT-
45645

   Processo movimentado para uma tarefa que não possui
processo no momento, tarefa não fica visível até atualizar a

tela   
1º e 2º Graus Corrigi o sistema fazendo com que a árvore de tarefas seja limpa antes de repopulá-

la.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
45739

   Encaminhamento para análise após registro das parcelas de
acordo/pagamentos   1º Grau Alterações de fluxo

PJEJT-
45801

   Contagem de documentos na aba segredo ou sigilo pode ficar
inconsistente   1º Grau Correção da query que determina o total de documentos sigilosos. 

Correção do comportamento da checkbox de marcação de todos os documentos.

PJEJT-
45844

   Documentos preparados no editor do PAC2 não conseguem
trazer o conteúdo da variável #

{processoExpedienteHome.nomeEnderecoPartesSelecionadas}   
1º e 2º Graus

Como a solução ideal é a de que os modelos antigos possam ser utilizados nos dois 
módulos do PAC, e considerando que no PAC2 as entidades e propriedades necessárias 
para a obtenção do valor do método 
processoExpedienteHome.getNomeEnderecoPartesSelecionadas() não são inicializadas, 
optou-se por incluir essa variável na rotina de conversão de variáveis do PAC2.

PJEJT-
45853

   Entidades inativas estão sendo exibidas para serem associadas
a uma Procuradoria   1º e 2º Graus Retirada a possibilidade de associar pessoas inativas a um procuradoria devido a 

mudança na consulta de entidades, que passa a retornar apenas pessoas ativas.

PJEJT-
45893

   Implementar anexo de documentos em expedientes no PAC
2   1º e 2º Graus Implementada a possibilidade de anexar documentos do processo ao expediente no novo 

PAC.

PJEJT-
45916

   A matéria no diário referente às intimações deve corresponder
a Despacho, Notificação ou Sentença   1º Grau

- 1º merge (5665): Criado script que indisponibiliza as materias "Decisão 
Monocrática", "Edital" e "Certidão" para o 1º grau da seguinte forma:  
Para cada uma das 3 matérias, o script pesquisa qual a atual visibilidade e altera 
para somente 2º grau se ela estava nas duas instâncias, ou altera para nenhuma 
visibilidade, se estava somente no 1º grau. 
As 3 saíram do 1º grau, permanecendo no 2º a "Decisão Monocrática" e "Edital". 

- 2º merge (5703): Criado script que indisponibiliza as materias "Decisão 
Monocrática" e "Certidão" para o 1º grau independente do tipo de expediente (confirma 
parte do merge anterior). 
Esse mesmo script ajusta a visibilidade da matéria "Edital" para as duas instâncias, 
uma vez que o merge anterior (5665) havia indisponibilizado para o 1º grau 
independente do tipo de expediente (desfaz parte do merge anterior). 
Para a matéria "Edital" não ficar disponível ao tipo de expediente INTIMAÇÃO, foi 
alterado o método buscarTiposDeMateriasDiario de forma a complementar a issue [PJEJT-
44482], que já força o sistema a só exibir a matéria "Edital" ao escolher o 
expediente EDITAL. Agora o sistema também não exibe a matéria "Edital" quando o 
expediente não for EDITAL. 

- 3º merge (5721): As mesmas alterações do merge anterior (5703), que foi rejeitado 
antes de integrar, acrescentando a correção do teste unitário 
PAC2ActionTest.testBuscarTiposDeMateriasDiario().

PJEJT-
45940

   Alerta não é exibido se usuário não clicar "Gravar" antes de
"Assinar digitalemente"   1º Grau Ao clicar na aba "Anexar documentos" é feita a mesma verificação de remessa que é 

feito ao clicar no botão "Gravar".

PJEJT-
45956

   [PROJETO][PGFN] 3º Sprint - Alterações no cadastro de
Pessoa e tipo de pessoa / Testes automatizados   1º e 2º Graus

Tratamento das informações de natureza jurídica proveniente da receita; bloqueio da 
edição de tidp de pessoa; ajuste da exibição de CNPJ para considerar CNPJ de pessoas 
jurídicas filiais; alterações da tela de procuradoria; acrescimo da informação de 
CNPJ e esfera para as procuradorias; validação dos dados das procuradorias na 
receita.

PJEJT-
46026    Alterar o fluxo do Sobrestamento 1o grau   1º Grau

Alterações no fluxo de Sobrestamento, para que o PAC2 com intimações automáticas 
fosse incluído no próprio fluxo, evitando a saída do fluxo para realizar intimações 
ou conclusão ao magistrado.

PJEJT-
46043

   Faltam tipos de documento na anexação de documentos em
processos oriundos do CLE   1º Grau Correção da classe AnexarDocumentos.java para apresentar os tipos de documentos na 

anexação de documentos em processos oriundos do CLE.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
46131

   Ao iniciar a liquidação devem aparecer os tipos de liquidação
para escolha do usuário   1º Grau Alteração do fluxo geral do 1o grau, na tarefa Iniciar Liquidação

PJEJT-
46132

   Ao iniciar a execução devem aparecer os tipos de execução
para escolha do usuário   1º Grau Alteração do fluxo geral do 1o grau, na tarefa Iniciar Execução

PJEJT-
46175    Criar Fluxo de diligência 2º grau   2º Grau Criado o fluxo de diligência no 2o grau.

PJEJT-
46225

   Lentidão e possível timeout ao abrir agrupador como
procurador   1º Grau

Alterei as maneira com que a consulta jbql é realizada nas restrições do agrupador 
"Pendentes de ciência ou de seu registro" para melhorar a performance do mesmo. 
Alterações realizadas no método "getRegraVisibilidadeExpedienteProcurador" da classe 
"ProcessoExpedienteManager".

PJEJT-
46251

   Erro ao assinar expediente na tarefa "Analisar ato de
comunicação"   1º e 2º Graus

Corridas as operações de "gravar" e "assinar"  expedientes elaborados pelo PAC2 e que 
estejam nas tarefas "Analisar ato comunicação " e "Assinar Ato de Comunicação - 
Servidor"

PJEJT-
46270

   Inconsistência no painel de usuários que possuem
simultaneamente perfis de Servidor/Magistrado/Procurador e

Advogado/JusPostulandi   
1º e 2º Graus Correção no método ControlePaginaInicialUsuario.redirectPaginas() para garantir a 

apresentação correta da informação do respectivo perfil selecionado. 

PJEJT-
46345    Erro no botão que abre o GIGS   1º e 2º Graus Alteração da página que gera o link para abertura do GIGS.

PJEJT-
46408

   Ao iniciar a análise dos processos a ser julgado na tela de
Pauta de Julgamento, PJe não está mudando de cor (estado)

automaticamente   
2º Grau

Foi comentanda alteração realizada na issue PJEJT-39856 que havia inibido o refresh 
na mudança da Lupa. Desta forma, o método reRenderVotacaoAntecipada() será sempre 
chamado para a atualização da tela.

PJEJT-
46513

   [PROJETO][PGFN] 4º Sprint - Alterações no PJe para
tratamento dos tipos especializados de Pessoa Jurídica   1º e 2º Graus

Correções de BUGS: 
- Correções de verificação de pessoa jurídica via parametro para que considere pessoa 
jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. 
- Quando existem pessoas jurídicas que são filiais, o sistema esta exibindo 
corretamente o cnpj da matriz 
- Tipos de pessoas que foram inativados e o tipo de jus postulandi tiveram seus 
códigos atualizados para -1 
- Autarquias estaduais e municipais estão aparecendo na busca de pessoas jurídicas de 
direito público 
- O protocolo de processos com pessoas jurídicas cujo documento é desconhecido voltou 
a funcionar 
-  A unificação de pessoas voltou a funcionar

PJEJT-
46585

   A aba anexos apresenta a coluna de apreciação de documentos
em último plano, dificultando a seleção dos documentos

analisados   
1º e 2º Graus

Reorganizada a sequencia dos campos da aba "Anexos" ,em detalhes do processo, para 
exibir :  Arquivo/documento, Situação, Documento apreciado, Data do protocolo, data 
da intimação.

PJEJT-
46629    PAC - SEM PRAZO   1º e 2º Graus Foi incluída uma mensagem a ser exibida quando da escolha de um tipo de prazo "Sem 

Prazo" na escolha de destinatários no novo PAC.
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
46632    PAC - PRAZO - SENTENÇA   1º e 2º Graus

Foi incluído um tratamento para tipos de matéria do DEJT de nome "Sentença", de forma 
que, para expedientes compostos por estas informações tenham o prazo fixado em 8 
dias, sem a possibilidade de alteração. Caso seja alterado o tipo de matéria para um 
tipo que não seja "Sentença", a informação do prazo será preenchida com o valor de 0 
(zero) dias, mantendo o comportamento atual; 
Foi corrigido o erro que ocorria quando da criação de expedientes individuais 
distintos de notificações iniciais, onde o prazo era sempre atualizado para "Sem 
prazo".

PJEJT-
46644

   Novo PAC - elaboração de ato de comunicação com
documento sigiloso   1º e 2º Graus O documentos sigilosos serão destacados em vermelho, tal como nos detalhes do 

processo, e não poderão ser utilizados como modelo do ato de comunicação.

PJEJT-
46715    PAC - INTIMAR PARTES - TOOLTIP   1º e 2º Graus

Incluir tooltip no botão INTIMAR PARTES com a descrição: "Insere as partes como 
destinatários dos expedientes. A marcação da opção pessoal apresentará os dados da 
parte destinatária do expediente. A não marcação da opção pessoal apresentará os 
dados dos advogados das partes destinatárias do expediente."

PJEJT-
46799    Não é possível encerrar sobrestamento   1º e 2º Graus O fluxo de Sobrestamento foi ajustado para corrigir o problema

PJEJT-
46811

   Excluir litisconsorte da identificação de outros participantes no
segundo grau   2º Grau Criação de script para inativar registro de LITISCONSORTE no 2o grau, quando existir 

registro de outros participantes com situação ativa.

PJEJT-
46885

   Não está pesquisando por período a indisponibilidade do
perito   1º Grau Corrigida a funcionalidade para permitir consultar as indisponibilidades do perito 

por período

PJEJT-
46908

   Ao acessar a tarefa, aparecem processos de outros órgãos
julgadores   1º e 2º Graus Foi modificado a forma de testar o papel utilizado pelo usuário na hora de setar os 

filtros.

PJEJT-
46945

   Assinatura de atas de audiência com o PJeOffice não lança
movimentos de solução e não atualiza o status da audiência   1º Grau

Corrigido método para a passagem das assinaturas de atas, o qual utilizava a 
assinatura comum por SignFile, passando a usar a assinatura por 
importarDadosAud(...).

PJEJT-
47075

   [PROJETO][PGFN] 5º Sprint - Alterações no painel do
Procurador e cadastro de Municípios.   1º e 2º Graus

- Adicionada a possibilidade e inclusão de municípios, autarquias e fundações 
estaduais e municipais fia CNPJ; 
- Modificados os filtros a aba 'intimações' do painel do procurador para que 
considerem novos campos 
- Renomeado o atallho 'Intimações' para 'Agrupadores' no painel do Procurador (Acesso 
rápido) 
- Processos filtrados por Órgao Julgador no painel do procurador (aba "Acervo geral" 
e "Pendentes de Manifestação") 
- Modificado o ícone da ação "Responder expediente" nos agrupadores 
- Possibilidade de abrir a tarefa "Responder" na aba de "Acervo geral" do Painel do 
Procurador, para os casos em que houver expediente a ser respondido.

PJEJT-
47145    Prover um Novo Algoritmo de Criptografia da Assinatura   1º e 2º Graus Desenvolvimento de novo método LogarByAlgoritmo baseado no método Logar com a adição 

de parâmetro que permite a escolha do algoritmo de criptografia a ser usado.

PJEJT-
47319    Opção de digitação do PIN apenas uma vez no Shodo   1º e 2º Graus Opção de solicitar o PIN no Shodo sempre, apenas uma vez com confirmação ou apenas 

uma vez sem confirmação.

PJEJT-
47321    Mostrar no documento que esse foi assinado pelo Shodo   1º e 2º Graus

Foram realizadas alterações na base de dados para que um documento registrasse o fato 
de ter sido assinado pelo Shodo. Depois foram alteradas todas as visualizações de 
documentos dos Detalhes do Processo, para que uma logo do Shodo fosse renderizada no 
documento, caso o mesmo tivesse a assinatura realizada pelo Shodo.
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Total de Issues: 159

 
Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.15.0 - Produção':

  

Legenda:
  : Defeito em Homologação (53 issues) 

 

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
47340

   PJe não identifica corretamente, nos logs, salas de sessão de
julgamento   2º Grau Implementação de método toString() na classe SalaHorario

PJEJT-
47475

   Fluxos - Controle de pagamentos e Cumprimentos de
providências   1º Grau Foram realizadas diversas alterações de fluxos, relatadas nas sub-tarefas desta 

issue.

PJEJT-
47649    Disponibilizar os modelos em ato agrupado (em evolução)   1º e 2º Graus Realizadas alterações no código do PAC2 para disponibilizar modelos dos expedientes 

escolhidos para o caso de ato agrupado.

PJEJT-
47698    TST - Botão de baixa - Alteração de nome   3º Grau

Foi alterado o label de retorno/baixa de processo  para "Enviar 
ao 2º grau" quando for terceira instância. A solução permanece com o comportamento do 
label "Enviar ao 1º grau" quando for segunda instância.

PJEJT-
47711

   Registro no AUD de informações sobre o andamento da
audiência, a fim de atualizar sistema PJe   1º Grau Criação da tabela tb_audiencia_andamento, populada através de webservices chamados 

pelo AUD.

PJEJT-
47878

   Lentidão e excesso de consultas ao acessar a pauta de
julgamento    2º Grau Corrida lentidão e excesso de consultas na tela de pauta de julgamento

PJEJT-
48185

   Inserir a opção de "movimentação em lote" em vários pontos
do fluxo   1º Grau O recurso de movimentar em lote foi incluído no fluxo nas diversas tarefas 

solicitadas.

PJEJT-
48373

   Alterar quantidade de assinatura em lote e tamanho máximo de
arquivos   1º e 2º Graus Parâmetro para alteração de tamanho de arquivos anexados foi centralizado  na classe 

FileUtil, e aumentado para 3MB.

PJEJT-
48589    Criar os novos complementos de tipo de conclusão   1º e 2º Graus Adicionamos um script SQL que inclui os elementos de domínio e os vincula um domínio

PJEJT-
48694    Execução - Criar fluxo para corrigir ou alterar tipo de petição   1º Grau Criado novo fluxo para corrigir ou alterar tipo de petição (via lançador de 

movimentos).

Pesquisar

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
46608

   Ao converter um processo em segredo
de justiça em PDF, para usuário com
visibilidade, deverá ser grafado em
vermelho a indicação do segredo de
justiça e o nome do usuário que tem

visibilidade do documento    

1º e 2º Graus

PJEJT-
46627

   PAC - INTIMAÇÃO - MATÉRIA
DEJT SENTENÇA    1º Grau

Foi incluído um tratamento para tipos de matéria do DEJT de nome "Sentença", de forma que seja exibida 
uma mensagem informativa sobre a publicação de sentenças no DEJT, baseada no Art. 205, § 3º, do CPC. 

Para tanto, foi criado o método 
br.jus.csjt.pje.view.action.PAC2Action.processarMateriaDEJTSelecionada(ExpedientePorDestinatarioPAC2DTO), 
no qual é verificado se o tipo de matéria selecionada é a de nome "Sentença", e, caso seja, exibe a 
mensagem "Serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico o dispositivo das sentenças, conforme Art. 
205, § 3º, do CPC." 

Para evitar replicação de constantes no código-fonte, a visibilidade do atributo 
br.jus.csjt.pje.view.action.PAC2AtoAction.TEXTO_NOVO_CPC_SENTENCA foi alterada para "protected", de forma 
que utiliza-se a mesma mensagem de alerta tanto no ato agrupado como na criação de ato individual para as 
partes.

PJEJT-
46628

   PAC - EXPEDIENTE AGRUPADO -
permanece a gravação de documento

anteriormente confeccionado   
1º e 2º Graus A correção do defeito em questão foi contemplada quando do atendimento à issue PJEJT-46630.

PJEJT-
46631

   PAC - PARTICIPANTES DO
PROCESSO - MOSTRAR PARTES e

MOSTRAR TODOS   
1º e 2º Graus Ao expandir somente as partes, foi incluída operação para diminuir os nós filhos antes de expandir a 

árvore até o primeiro nível de profundidade.

PJEJT-
46671

   Protocolo de Novo Processo e de Novo
Processo Incidental - Classes processuais

   
2º Grau

Foram desabilitadas no 2º Grau as classes judiciais: 
- Guarda (1420) 
- Arguição de Inconstitucionalidade (216) 

Foram habilitadas como Classe Orginária no 2º Grau 
– Contraprotesto Judicial (1723) 
– Interpelação (1726) 
– Notificação (1725) 
- Ação Trabalhista - Rito Ordinário (985) 
– Embargos de Terceiro (37), esta foi alerada também para exibir processo referência como Obrigatório. 
- Execução de Titulo Judicial  (1111) 
- Produção Antecipada de Provas (193) 

Foram habilitadas como Classe Incidental no 2º Grau  
– Incidente de Assunção de Competência (12087) 
– Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (12119) 
– Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (12085) 
– Oposição (236) 
– Pedido de Revisão do Valor da Causa (1072) 
- Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (1178) 

Senhores Administradores do PJe-JT,  
Para as classes habilitadas, tanto as Originárias como Incidentais, é necessário inclui-las em ao menos 
uma competência ativa de segundo grau cadastradas na sua aplicação. Veja mais detalhes das classes no 
manual do usuário na 
wiki:https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Classe_Judicial#Classes_Judiciais_na_2.C2.AA_inst.C3.A2ncia

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46608
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46627
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46628
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46631
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46671
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
46738

   Indisponibilidade dos modelos para
minutar despacho em lote   1º e 2º Graus Ajuste na renderização das opções de modelos de documento na tela de Minutar em lote.

PJEJT-
46942

   Erro de movimentação de processo ao
assinar ato de expediente com meio de

comunicação e-mail (Novo PAC)    
1º e 2º Graus Alterada a chave primária da tabela TB_PROCESSO_PUSH na base de dados, que gerava o problema.

PJEJT-
46976

   PAC - Escolha de quem assina o
documento - segundo grau   2º Grau Ajuste nas opções de "Quem assina" na tela de destinatários de expedientes.

PJEJT-
47835

   Em processos cadastrados via CLE, na
aba Anexar documentos, permanece
informações "Termo de Abertura de

Liquidação" ou "Termo de Abertura de
Execução" na descrição e editor de texto

   

1º Grau

PJEJT-
47951

   Vinculação de entidades/órgãos
públicos à procuradoria - Entidade

oficial   
1º e 2º Graus

Na aba "Órgãos Públicos/Entidades" do cadastro das procuradorias, ao buscar por pessoas jurídicas, só 
aparecerão pessoas jurídicas que possuam CNPJ cadastrado no sistema. Além disso, as pessoas jurídicas 
oficias aparecerão primeiro na lista de pessoas encontradas.

PJEJT-
47953

   Cadastro de Procuradoria - Vinculação
aos órgãos públicos/entidades - pesquisar

entidades - marcar/desmarcar todos -
excluir entidade vinculada   

1º e 2º Graus Foram feitas correções pontuais no código da aplicação para corrigir os erros mencionados

PJEJT-
47997

   Ao incluir magistrado no OJ ocorre
erro   2º Grau Ajuste na verificação de lista vazia.

PJEJT-
48235

   Ao remeter o mesmo processo ao 2o
grau pela 2a vez, ocorre erro   1º e 2º Graus Houve uma mudança de nomenclatura nos nomes dos mapeamentos das entidades que persistem dados de recursos 

para resolução de bug (possivelmente devido a mudança de versão de biblioteca hibernate/postgre).

PJEJT-
48240

   Inconsistências dos movimentos de
remessa do 2º para o 1º grau (retorno)   1º e 2º Graus

Ajuste em item da tabela contendo o mapa de motivos da remessa versus motivo do recebimento. Ajuste em 
variável do fluxo do 2º grau para a tarefa "Remeter ao 1º grau", atualizando a lista de possíveis motivos 
de remessa.

PJEJT-
48261

   Erro ao remeter processo para o 1º grau
(retorno) com pessoa jurídica de direito

público   
2º Grau Ajuste para tratamento da obtenção do documento principal quando for ente público.

PJEJT-
48266

   Cadastro de novo processo incidental -
número de referência - distribuição

dirigida   
1º e 2º Graus Criado script para alterar as classes que exigem processo referência para ignorarem prevenção

PJEJT-
48272

   Com perfil de Magistrado ou Diretor de
Secretaria, o sistema não completa a

operação para que seja inserido sigilo em
documentos do processo   

1º e 2º Graus Correção da visibilidade do botão "Alterar concessão/revogação" da aba "Segredo ou sigilo" dos detalhes 
do processo.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46738
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46942
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46976
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-47835
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-47951
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-47953
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-47997
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48235
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48240
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48261
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48266
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
48345

   Problemas com processo remetido ao 2º
grau utilizando todos os tipos de

participantes (OUTROS
PARTICIPANTES)   

1º e 2º Graus
Os tipos de partes do polo "Outros Interessados", após uma remessa processual, aparecerão na instância 
destino como "TERCEIRO INTERESSADO" ou "REPRESENTANTE", visto que o valor desse campo não é encaminhado 
na remessa e não existe valor padrão associado às classes judiciais para esse polo.

PJEJT-
48423

   Erro ao remeter processo ao 2o grau
para classe que exija processo de

referência   
1º e 2º Graus Criação de Script que altera o valor do atributo tp_processo_referencia, na tabela tb_classe_judicial, 

para "NE" em caso de classes Judiciais recursais.

PJEJT-
48505

   Ao tentar protocolar um processo e,
após falha por preenchimento, retornar

para aba partes, sistema acusa erro
inesperado   

1º e 2º Graus Foi implementada uma correção para sanar o problema de protocolo do processo quando ocorre erro de 
preenchimento.  

PJEJT-
48604

   Erro ao registrar o resultado da sentença
- Não Gravação   1º Grau

O comportamento da tela de Minutar Sentença foi alterado, de forma que o botão 'Registrar Resultado da 
Sentença' passa a ser renderizado 
novamente quando o resultado é criado, e não apenas quando os botões 
'Gravar' ou 'Enviar para assinatura' forem pressionados.

PJEJT-
48683

   Lançador de movimentos - ícone lado
direito - Escolha do movimento pelo

sugest - Erro   
1º Grau Alterada a forma de recuperar a lista em memoria para funcionar em todas as telas que tem a arvore de 

movimentos.

PJEJT-
48684

   BACENJUD - Movimentos não devem
ter visibilidade externa   1º e 2º Graus Alterada a visibilidade dos movimentos "11382 - Determinado o bloqueio ou a penhora online"e "60 - 

Expedido(a) bloqueio bacen a(o) destinatário" para usuários internos.

PJEJT-
48688

   Alteração do nome da União Federal
nos cadastros oficiais   1º e 2º Graus Corrigidos os nomes das pessoas jurídicas da união e corrigidos os CNPJs da PGF e PGFN.

PJEJT-
48689

   Não há no fluxo geral principal a opção
de Registrar Obrigações de Pagar    1º Grau Fluxo geral alterado para incluir a transição de saída da tarefa Análise de Execução para a tarefa 

Registrar obrigações de pagar

PJEJT-
48691

   Retirar transições da tarefa Análise de
Liquidação   1º Grau Criado o fluxo de Leilão ou Praça

PJEJT-
48696

   Classe processual Monitória (40) -
Iniciar em fase de execução    1º Grau Fluxo geral principal do 1o grau alterado para que os processos protocolados com a classe Monitória (40) 

sejam distribuídos na fase de Execução.

PJEJT-
48697

   Protocolo de novo processo - Não está
disponível a classe 994 - Execução

provisória em autos suplementares e 37 -
Embargos de Terceiro   

1º Grau

Habilitadas em todos os TRTs como classes originárias no 1º grau para usuários internos e externos:  
- EMBARGOS DE TERCEIRO (37) 
- EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM AUTOS SUPLEMENTARES (994) 

Nos TRTs as respectivas classes já estavam cadastras na Competência Geral do 1º Grau.  

PJEJT-
48871    Movimentação em lote com falha   1º e 2º Graus Renomeado o arquivo movimentacaoLote para movimentarLote, devido a refatoração realizada na PJEJT-42032

PJEJT-
48890

   Assinatura de decisão sobre
dependência das classes 156 -

Cumprimento de Sentença e 993 -
Execução de Certidão de Crédito

Judicial   

1º Grau Ajustes na consulta para localizar a dependência analisada.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48345
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48423
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https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48684
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48688
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48689
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48691
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48696
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48697
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
48900

   Sistema não permite cadastro da
visibilidade do servidor com a data atual

ou do dia seguinte   
1º e 2º Graus Alterada a forma de cadastro da localização para que a mesma seja inserida com a hora zerada sendo assim 

possível cadastrar a visibilidade no mesmo dia.

PJEJT-
48958

   Minutar despacho (Liq) e Minutar
decisão (Liq) - Retirar movimentos e

complementos que são próprios da tarefa
de sobrestamento    

1º Grau Alteração nas tarefas para não mais exibir os movimentos de Sobrestamento

PJEJT-
48992

   No novo PAC, a edição do tipo de prazo
não está funcionando corretamente   1º e 2º Graus

Na edição de expedientes do PAC2, ao alterarmos o tipo de prazo de um expediente salvo anteriormente, os 
valores dos campos associados são atribuídos corretamente, de forma similar à definição logo após a 
criação do expediente, não deixando vestígios dos tipos anteriores.  
Além disso, os prazos do tipo Data Certa encerram agora no fim do dia (23:59:59,999) e a apresentação das 
horas desse campo passou a ser de valores entre 0h00 e 23h59.

PJEJT-
49046

   O agrupador Mandados distribuídos não
está exibindo todas as suas

funcionalidades   
1º e 2º Graus Nenhum código implementado.

PJEJT-
49054

   O sistema está apresentando mensagem
de erro na paginação das tarefas no GIM   1º Grau codigo alterado para permitir alterar a pagina quando nao estiver no gim

PJEJT-
49119

   O sistema não está gravando a sessão de
julgamento por um período de um mês

quanto há feriado   
2º Grau O código foi alterado para aceitar o cadastro de sessões quando houver feriado no período, apenas não 

cadastrando sessões nos dias de feriado.

PJEJT-
49146

   Erro ao fechar expediente com prazo em
aberto pertencente a processo que esteja

nas tarefas "Análise de Liquidação" e
"Análise de Execução"   

1º Grau
Foram reincluídos os tratamentos para NullPointerException nos métodos 
ProcessoTrfHome.habilitarMovimentoPrepararArquivamento(), CompetenciaClasseAssuntoHome.(String 
classesAssuntos) e PostoAvancadoAction.numeroDePostosDoOrgaoJulgador(), que já haviam sido incluídos pela 
solução dada na issue PJEJT-42340, mas que não se encontram mais no código-fonte da aplicação.

PJEJT-
49150

   Impossibilidade de ajuizar ação contra
pessoa jurídica de direito público -

Federal - Órgão público.    
1º e 2º Graus

PJEJT-
49175

   A tela Associar Parte ao processo está
apresentando erros   1º Grau Foi corrigido o bug para que a aplicação não tente salvar endereços quando o mesmo ainda não foi 

preenchido

PJEJT-
49190

   O sistema não está permitindo remeter
para o 2º grau processo com prazo em

aberto do tipo sem prazo   
1º Grau Foi alterada a forma como se verifica se um processo pode ser remetido por conta de seu expediente estar 

em aberto ou não (agora o tipo de prazo 'sem prazo' é considerado).

PJEJT-
49230

   O sistema não está exibindo na aba
expediente o e-mail para o qual foi
enviado a notificação/intimação   

1º Grau
O caso de teste foi alterado de forma a retratar o comportamento correto. 
https://pje.csjt.jus.br/testlink/linkto.php?tprojectPrefix=CT&item=testcase&id=CT-860 
Não há correção a fazer na implementação da solução.

PJEJT-
49284

   Erro ao Pesquisar Perícia por CPF ou
CNPJ, na Pauta de Perícia   1º Grau Realizados ajustes na consulta por CPF/CNPJ da parte de um processo na tela de Pauta de Audiência do 

Perito.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48900
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
49300

   Falha no CT-930 :: Versão: 2 :: Receber
através do AUD as atas de audiências
enviadas que não foram confirmadas   

1º Grau Foi utilizada validação que verifica se existe audiência confirmada para o processo. Essa validação foi 
suprimida por uma alteração feita anteriormente na issue PJEJT-20214.

PJEJT-
49303

   Ao inativar uma parte o sistema não está
taxando e nem deixando em vermelho a
respectiva parte ao clicar nos inativos   

1º Grau
Foi corrigido o erro que não taxada e nem alterava a cor a parte inativa na funcionalidade de retificar 
autuação. Quando seleciona a opção "mostrar inativo". 
ATENÇÃO: é fundamental a limpeza do cache do navegador do usuário para as mudanças surtirem efeito.

PJEJT-
49306

   Erro ao unificar pessoas jurídicas
referentes a órgãos públicos estaduais e

autarquias   
1º e 2º Graus Recriada trigger para inserir o atributo ds_pssa_nme_altrntvo_cnslta no momento do insert na tabela 

tb_pessoa_nome_alternativo

PJEJT-
49308

   Não exibe a relação dos órgãos quando
selecionado órgão público federal.    1º e 2º Graus

Foi cadastrado automaticamente um aviso: 

"ATENÇÃO! Com exceção dos regionais da 8º, 10º, 11º e 14º região, os demais regionais deverão retificar 
os endereços das pessoas jurídicas oficiais que representam a UNIÃO. O endereço deve ser localizado no 
estado do respectivo regional. As pessoas jurídicas oficiais a serem retificadas são: 
UNIÃO FEDERAL (AGU) - CNPJ 26.994.558/0001-23 
UNIÃO FEDERAL (PGF) - CNPJ 05.489.410/0001-61 
UNIÃO FEDERAL (PGFN) - CNPJ 00.394.460/0001-41"

PJEJT-
49309

   Retificar endereço do destinatário do
mandado o qual não é parte    1º Grau Correção da edição do endereço para as partes do processo, e desabilitação da opção para "Outros".

PJEJT-
49310

   Procuradoria - O sistema não está
exibindo a data no campo "Limite para

ciência" no agrupador Pendentes de
ciência ou de seu registro" no painel do

procurador para as notificações enviadas
pelo PAC 2.   

1º e 2º Graus O campo "Limite para ciência" no agrupador "Pendentes de ciência ou de seu registro" no painel do 
procurador passa a exibir a data limite para a tomada de ciência nos expedientes.

PJEJT-
49314

   Não houve cadastro de
magistrado/Cadastro de órgão julgador

(embora não tenha sido apresentada
mensagem de erro).    

1º Grau Correção do formulário da aba Magistrado em OJ. 

PJEJT-
49317

   Distribuição por dependência em
jurisdição com vara única   1º Grau Correção da classe "OrgaoJulgadorDAO", de forma que agora ela passou a verificar também cargos que 

recebem distribuição e postos avançados.

PJEJT-
49454

   Consulta processo de terceiros - Período
delimitado para consulta   1º e 2º Graus

A pesquisa de processos de terceiros por data de distribuição foi limitada em até 02 anos para usuários 
internos. Ela continua podendo ser parametrizada pelos Regionais (parâmetro: 
periodoMaximoPermitidoNaConsultaProcessoDeTerceiros). 

Para usuários externos o limite de período de pesquisa foi fixado em 30 dias (não parametrizável). 

No campo de pesquisa por data, passamos a exibir um hint que informa ao usuário o intervalo máximo que 
pode ser usado em sua consulta.
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Gerador de Changelogs do PJe - Versão 2.2

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
49527

   Configuração de classe judicial -
Dependência recursal   2º Grau

Habilitadas as classes de 2º grau quanto a Dependência Recursal: 
- RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46)  
- EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL (993) 
- EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM AUTOS SUPLEMENTARES (994) 
- CONTRAPROTESTO JUDICIAL (1723) 
- EMBARGOS DE TERCEIRO (37) 
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 
- CARTA DE ORDEM (258) 
- CARTA PRECATÓRIA (261)

PJEJT-
49604

   CT-222 :: Sistema permite mudança no
tipo de um alerta já cadastrado   1º Grau

Solução dada: valor a variável disabled, dependia de uma propriedade, que o listView não passava, para 
manter a compatibilidade com algum legado, alterei para avaliar a propriedade, e se não encontrar, 
avaliar a variável disable.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49527
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49604
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Voltar para o Projeto PJe 1.x

Lista de issues resolvidas na versão '1.15.1 - Produção':
 

Legenda:
  : Defeito em Produção - PJEJT (19 issues)

  : Melhoria - PJEJT (5 issues)
 

Pesquisar

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
40843

   Pauta de audiência -
No calendário da pauta

de audiência não
aparece nenhuma

figura no dia 31 de
outubro de qualquer

ano.   

1º Grau Criação de método na classe PautaDataModel para corrigir o bug de não aparecer o dia 31 de outubro na tela de Pauta de 
Audiência

PJEJT-
40979

   Diretor de secretaria
marca o voto como

ANALISADO, porém
o sistema marca

também
automaticamente o

campo DISPOSITIVO
LIBERADO.   

2º Grau Correção no painel do secretário da sessão para não exibir marcado o campo Dispositivo Liberado quando o respectivo processo 
fora analisado na pauta de julgamento.

PJEJT-
46861

   Magistrado sem
visibilidade no GIM no

dia inicial de sua
localização/visibilidade

na VT   

1º e 2º Graus alteração nas consultas do GIM para pegar a hora atual, nao somente o dia, como estava sendo feito

PJEJT-
50234

   Tramitação em lote
na tarefa apreciar

urgente    
1º Grau Foi aplicada uma modificação no fluxo do PJe para solucionar o problema.

PJEJT-
50235

   Remessa ao primeiro
grau - Fluxo -

Restrição para as
classes originárias e

incidentai   

2º Grau Mudanças do fluxo do Pje para resolução do problema apresentado.

PJEJT-
50236

   Remessa ao primeiro
grau para diligência -
Fluxo - Restrição para
as classes originárias e

incidentais   

2º Grau Realizada alteração de fluxo.

https://pje.csjt.jus.br/changelog/index.php?projeto=PJe%201.x&id_projeto=10311
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-40843
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-40979
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46861
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50234
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50235
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50236
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
50388

   Ajustar páginas mal
formadas não aceitas

pelo JBoss 6   
1º e 2º Graus Ajustados os pontos não aceitos pelo Jboss 6 e identificados como erro de página mal formada.

PJEJT-
50481

   O sistema não está
permitindo associar um

Magistrado a um
Órgão Julgador   

2º Grau
Desde a issue PJEJT-49314, há 7 semanas atrás, o código usuarioLocalizacaoMagistradoServidorHome.selecionarMagistrado() 
referenciado na listView.xhtml não existe mais. Por isso o erro ocorre. A intenção do cógigo citado acima foi resolvido por um 
componente wi:suggest que permite a inserção do nome de um magistrado.

PJEJT-
50703

   Compatibilizar PJe
1.15.1 com novo driver

JDBC PostgreSQL
42.1.1   

1º e 2º Graus Alteradas as classes que apresentam o log de consultas ao banco e alterado também para o novo driver postgresql-42.1.1.

PJEJT-
50744

   Problemas ao Assinar
dependências em

Lote   
1º e 2º Graus O codigo foi alterado para permitir a assinatura em lote.

PJEJT-
50748

   Diversas Associações
não aparecem na Aba

Associações   
1º e 2º Graus

- adicao de nova coluna na tabela de associacoes para exibir os dois 
processos associados; 
- Unificacao da consulta que exibe os processos conexos nas telas de 
associacao de processos e na aba associados dos detalhes do processo; 
- alteração da consulta para exibir todas as associações (as que foram cadastradas de forma repetida, podem ser removidas pela 
tela de associação que exibe todas as associações agora)

PJEJT-
51058

   Erro ao assinar
mandado no PAC   1º Grau A correção do defeito desta demanda foi realizada para atender aos requisitos de uma outra issue.

PJEJT-
51469

   Erro na remessa ao 2º
Grau quando processo

tem parte sem
documento principal   

1º Grau

Foi incluído um comportamento para permitir que processos com partes sem documento possam ser remetidos. Para tanto, foi 
tratada a NullPointerException na obtenção de documentos de identificação no método 
br.jus.cnj.pje.intercomunicacao.servico.IntercomunicacaoService.recuperarOuCriarPessoa(br.jus.cnj.intercomunicacao.beans.Pessoa 
tipoPessoa, List outrosParametros) e tratada a obtenção do tipo de pessoa especializada para casos em que não há documento de 
identificação cadastrado para a pessoa em questão.

PJEJT-
51611

   Sistema PUSH envia
email referenciando

uma vara com
processos que tramitam

em outra   

1º e 2º Graus Push alterado para colocar o email do sistema quando não for definido. 
Unificação dos metodos de envio de email 

PJEJT-
51751

   Alterar parâmetro
limite para indicar

primeira vaga existente
- Pauta de audiência   

1º Grau A data limite da consulta de horários vagos da tela de Pauta de Audiência foi alterada para buscar até 4 anos a partir da data 
atual.

PJEJT-
51841

   Marcadores do PDF -
Apresentar data do

documento   
1º e 2º Graus Adicionada data de juntada no índice lateral dos documentos

PJEJT-
51962

   Melhorar
desempenho da combo

que lista tarefas -
Processo > Pesquisar >

Localizações   

1º e 2º Graus Deixamos de usar a view vs_situacao_processo_new e passamos a consultar diretamente em tb_proc_localizacao_ibpm para 
identificar as tarefas onde há processos

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50388
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50481
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50703
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50744
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50748
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51058
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51469
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51611
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51751
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51841
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51962
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Total de Issues: 24

Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.15.1 - Produção':
 

Legenda:
  : Defeito em Homologação (16 issues) 

 

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
52006

   PDF - Alteração do
tamanho ao selecionar

um dos itens do
marcadores do PDF   

1º e 2º Graus O código foi alterado para não alterar o zoom ao clicar nos links do sumário nem no índice à esquerda.

PJEJT-
52169

   Erro quando o
advogado acessa o

acervo geral na terceira
instância   

3º Grau
Quando for encontrada a situação ParametroUtil.instance().isSegundoGrau() foi adicionada a verificação para terceiro grau 
ParametroUtil.instance().isTerceiroGrau() 

ParametroUtil.instance().isSegundoGrau() || ParametroUtil.instance().isTerceiroGrau()

PJEJT-
52379

   Triggers permitem
que documento
assinado tenha
informações

modificadas   

1º e 2º Graus Recriação das triggers para mencionadas para resolver o problema descrito.

PJEJT-
52661

   Ao tentar gerar os
documentos do

processo em PDF, o
sistema não gera o

arquivo nem notifica o
usuário de erro   

1º e 2º Graus Passei a validar se o existem páginas no documento no método GeradorDePdfUnificado.obterDocumentoPdfComPDFBox() que funciona 
como uma contingência ao PdfReader.

PJEJT-
52997

   Advogado consegue
assinar e visualizar

documentos sem estar
autorizado   

1º, 2º e 3º Graus
Somente permitir que sejam adicionados ao escritório, ou seja que usuário tenha a mesma localização do advogado, aqueles 
usuários que possuírem os papéis de advogado, assistente de advogado e assistente gestor advogado. Esta é a regra utilizada 
para exibir os documentos assinados.

PJEJT-
53092

   Cadastro de
escritório de advocacia
no perfil do assistente   

1º e 2º Graus Corrigida a consulta hql que exibe as localizações possíveis para o cadastro. 
Aplicada restrição para que Masgistrados e Servidores não possam ser cadastrados como assistente de advogado. 

PJEJT-
53425

   Exclusão do arquivo
de configuração de log
no empacotamento do

PJe   

1º, 2º e 3º Graus Aplicada alteração nas configurações do sistema para evitar sobreposição dos arquivos de propriedades para geração dos logs

Pesquisar

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52006
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   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
49186

   O sistema está apresentando mensagem de erro ao
remeter processo para o 2º grau com Outros

Participantes   
1º Grau

Correção de 3 problemas associados à issue:  
  1. Considera polo aleatoriamente entre os diferentes de TC, TA e TP;  
  2. Não considera TC como Parte Principal;  
  3. Não não recupera outrosParametros para tipoParte. 
Definindo o CPF e Parte Principal, já existe um tratamento anterior para tipoProcessoParte no 
segundo grau.

PJEJT-
50575    Erro na remessa do segundo recurso ao 2º grau   1º e 2º Graus testes funcionais que não encontraram o problema.

PJEJT-
50875    Remoção de erro no log de MovimentarFluxo   1º e 2º Graus Foram removidos arquivos não suportados.

PJEJT-
50908

   Adaptar componente DEJT-Conector para servidor
JBoss 6.4   1º e 2º Graus  Alterado nome JNDI do datasource para o padrão aceito pelo JBoss 6.4

PJEJT-
50924

   Procuradoria - Contador de processos do painel do
procurador exibe número maior que o real   1º e 2º Graus

Escopo: painel do Advogado / Procurador, abas "Acervo geral" e "Pendentes de manifestação". 1º 
e 2º graus. Em particular, a apresentação em forma de árvore das jurisdições, órgãos julgadores 
e caixas, com seus respectivos contadores de processos e listas de processos associados. 
 
(1) Transformação de queries para referenciar as entidades ProcessoTrf, ConsultaProcessoTrf  na 
cláusula FROM, para que sejam aplicados os filtros automáticos do papel de usuário corrente 
pelo Hibernate. 
 
(2) Ajuste nas consultas e views para considerar a jurisdição do órgão julgador do processo, ao 
invés da jurisdição associada diretamente ao processo, pois esta só é definida na distribuição 
inicial.

PJEJT-
51142

   Após criar um laudo, anexar um arquivo e tentar
assiná-lo o sistema apresenta uma mensagem de

erro.   
1º Grau não foi possível reproduzir o erro. Procedimento executado com sucesso, conforme o caso de 

teste.

PJEJT-
51159

   Lançador de movimentos deixa de selecionar
movimentos quando a ação é feita diversas vezes   1º e 2º Graus Ajuste do método isHibernateProxy da classe EntityUtil que verifica se a classe é um proxy 

Hibernate para funcionamento com o EAP6.4

PJEJT-
51642

   Gerar boleto - "Não foi possível realizar a chamada
do serviço"   1º Grau retorno de código fonte comentado e mapeamento de atributo boleano que estava faltando.

PJEJT-
51687

   Assinar digitalmente documentos pendentes -
Advogado = CT 589 e CT 620 - Na última ação do

procedimento acorre erro.   
1º Grau adaptação de código para não lançar o erro na pesquisa.

PJEJT-
51829

   Falha na utilização do serviço
AutenticacaoServicoWS da versão 1.15.1   1º e 2º Graus retirando código que não são suportados pelo jboss6.4

PJEJT-
51890    Ao entrar no PAC2, ocorre erro inesperado   1º e 2º Graus Acrescentada anotação para indicar conversão de tipo S|N para boolean, que faltava no código 

anterior.

PJEJT-
52701

   Dejt-Conector não consegue realizar consultas ao
DEJT.   1º e 2º Graus

Correção na biblioteca dejt-conector, para que as referências das classes de definição do 
cliente web service de consulta ao DEJT citem o pacote correto da classe de implementação. 
Passa a usar o Java 1.8. 
Obs: esse ajuste já foi feito para a publicação, na migração para o JBoss 6.4; agora fizemos 
também para a consulta ao DEJT.

PJEJT-
53201    CT-770: InfoSeg [Versão : 1]   1º Grau Link de acesso ao InfoSeg corrigido e caso de teste CT-770 reescrito.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49186
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50575
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50875
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50908
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50924
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51142
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51159
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51642
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51687
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51829
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51890
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Total de Defeitos: 16

Gerador de Changelogs do PJe - Versão 2.2

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
53271

   Redistribuição por Recusa de
Prevenção/dependência - assinatura   1º e 2º Graus A rotina de validação de assinaturas dos documentos não será mais executada em caso de 

redistribuição.

PJEJT-
53549

   Ao confeccionar ato de comunicação para
múltiplos destinatários o modelo selecionado para o
primeiro fica gravado para os demais mas não traz o

conteúdo   

1º e 2º Graus
Foi incluído comportamento na tela de elaboração de ato do PAC2 para que, caso sejam criados 
dois atos individuais utilizando-se do mesmo tipo de expediente, seja exibido no editor o teor 
do modelo selecionado no ato anterior.

PJEJT-
53901

   Problema no job de envio de e-mail no sistema
Push   1º, 2º e 3º Graus A biblioteca javax.mail  estava conflitando com a versão do JBoss. Foi usada a versão 1.4.1 

empacotada na aplicação e foi desabilitado o módulo original do JBoss.

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53271
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53549
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53901
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Voltar para o Projeto PJe 1.x

Lista de issues resolvidas na versão '1.15.2 - Produção':
 

Legenda:
  : Defeito em Produção - PJEJT (2 issues)

  : Melhoria - PJEJT (0 issue)
 

Total de Issues: 2

Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.15.2 - Produção':
 

Legenda:
  : Defeito em Homologação (0 issue) 

 

Não há defeitos em homologação para a versão selecionada.
 

Total de Defeitos: 0

Gerador de Changelogs do PJe - Versão 2.2

Pesquisar

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
55839    Erro ao consumir o servido entregaManifestacao do MNI   1º e 2º Graus

Adequação do código para armazenar os bytes do 
documento em um campo específico, evitando que 
o método getConteudo() retorne um array vazio.

PJEJT-
56360    Atualizar applet de assinatura do PJe   1º, 2º e 3º Graus

Atualização da applet do CNJ com a nova 
validade do certificado digital com validade 
até: 04/10/2020.  
-Renomeado a applet de (cnj-signer-1.0.9) para 
(cnj-signer-1.0.10), afim de evitar problemas 
de cache nos navegadores dos usuários.

https://pje.csjt.jus.br/changelog/index.php?projeto=PJe%201.x&id_projeto=10311
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55839
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56360
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Voltar para o Projeto PJe 1.x

Lista de issues resolvidas na versão '1.15.3 - Produção':
 

Legenda:
  : Defeito em Produção - PJEJT (1 issue)

  : Melhoria - PJEJT (0 issue)
 

Total de Issues: 1

Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.15.3 - Produção':
 

Legenda:
  : Defeito em Homologação (0 issue) 

 

Não há defeitos em homologação para a versão selecionada.
 

Total de Defeitos: 0

Gerador de Changelogs do PJe - Versão 2.2

Pesquisar

   Issue     Tipo  Resumo    Subsistema      Solução aplicada   

PJEJT-
56380

   WebService processoJudicialWS deixou
de funcionar após migrar pelo JBoss 6   2º Grau Corrigido a classe, retirando as anotações "@Consumes" que não 

faziam sentido, pois os parâmetros são enviados através da URL.

https://pje.csjt.jus.br/changelog/index.php?projeto=PJe%201.x&id_projeto=10311
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56380

