18/01/2018

Gerador de Changelogs do PJe

Voltar para o Projeto PJe 1.x

Lista de issues resolvidas na versão '1.16.0 - Produção':
Legenda:
: Defeito em Produção - PJEJT (106 issues)
: Melhoria - PJEJT (51 issues)
Pesquisar

Issue
PJEJT12768

Tipo

Resumo
Recibo de protocolo fica inconsistente após a
data da audiência

Subsistema
1º e 2º Graus

Solução aplicada
Correção do comportamento da certidão inicial para apresentar dados de órgão julgador, lista de documentos e informações de
audiência referentes ao momento do protocolo, sem possibilidade de modificações posteriores.
Correção na rotina que obtém a data de distribuição, no PJe, de um processo CLE, pois a mesma jamais era preenchida. Corrigida
também a rotina que obtém a data de assinatura do termo de abertura referente à fase processual (execução ou liquidação) em que
o processo CLE ingressa no PJe.

Cadastro de Processo no CLE não preenche
no comprovante as informações de data de
distribuição e de quem o protocolou

1º Grau

PJEJT25255

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".

PJEJT27732

Consulta a Detalhes de Processo, no PJe
PUSH, NÃO redireciona para Consulta
Processual

1º Grau

Incluída mensagem para usuário sem permissão de consulta detalhes do processo utilizar a consulta pública.

PJEJT28954

Valor RG do formulário de cadastro de
magistrado não grava informações.

1º e 2º Graus

Assumindo que a atualização de documentos deve ser feita na aba "Documentação de Identificação", os campos correspondentes à
documentação foram desabilitados na aba "Formulário" ("CPF", "Titulo de Eleitor", "RG", "Orgão de Expedição do RG" e "Data de
Expedição do RG") e passarão a não ser obrigatórios, exceto o CPF cuja ausência impede, de fato, a atualização dos dados do
magistrado.
Foi criada uma nova conversação, aninhada à conversação principal, no momento em que se entra na janela de retificação de um
processo específico, fazendo com que os dados preenchidos durante uma operação sejam descartados assim que esta for finalizada.

PJEJT25221

Foi criada também a coluna client.tb_processo_clet.dt_cadastro_clet com a finalidade de armazenar a informação da data de
entrada dos processos CLE no fluxo.
Foi corrigida ainda a rotina que obtém o cargo judicial no órgão julgador onde está sendo cadastrado o processo CLE, pois havia
uma regra que tentava atribuir o cargo judicial do usuário logado ao processo, caso este fosse um magistrado com período de
atuação ativo naquele órgão julgador, e, para situações onde este cargo estava configurado para não receber distribuição, era
impossível cadastrar um novo processo CLE com este usuário, mesmo que ele tentasse fazê-lo com outros perfis de servidor.

PJEJT30896

Pesquisa de assuntos em um segundo
processo, na tela de Retificação de Autuação,
não atualiza informações

1º e 2º Graus

PJEJT36950

Filtro de seleção de processos para inclusão
em pauta (Aptos para pauta) não funciona

2º Grau

Corrigido checkbox de seleção de processos nas abas Apto para pauta, Remanescentes e Em mesa, para levar em consideração o
filtro de pesquisa do agrupador Pesquisar processos na pauta de julgamento.

PJEJT37588

Pedido de sustentação oral de processo
suspenso continua ativo na sessão seguinte

2º Grau

Alterada regra de negócio para apenas os processos que foram adiados ou retirados de pauta mantenham o pedido de sustentação
oral na sessão posterior.

PJEJT38045

Manutenção do Modelo de Dados e do
Banco de dados para campos VARCHAR(1)

1º e 2º Graus

Script para alteração de campos de VARCHAR(1) para CHAR(1), setar como NOT NULL quando possível e criar check constraints se
necessário.

PJEJT38664

Ao retificar autuação e modificar partes o
PJe não inclui as alterações na instância de
destino da remessa / baixa

1º e 2º Graus

Chamada do método de atualização de partes dentro da rotina de retorno de remessa.

PJEJT39278

Barra de rolagem de processos em sessão
retorna ao topo após acesso ao voto ou fechar
pop up

2º Grau

Corrigido o comportamento da barra de rolagem no painel do magistrado na sessão para não voltar ao topo quando o usuário clicar
na lupa ou fechar o popup de voto. A barra de rolagem apenas voltará ao topo quando um novo processo for apregoado pelo
secretário da sessão.
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Issue
PJEJT39435

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

Os filtros "Acórdãos Assinados" e
"Acórdãos não Assinados" da tela de "Painel
do Magistrado na Sessão" não funcionam

2º Grau

Modificação da regra do filtro para buscar os acórdãos assinados.

PJEJT40983

Após a duplicação de polo o sistema não
altera o tipo de participação

2º Grau

Ajustada a lógica de inversão de polos durante a duplicação de partes: modificações no arquivo DuplicadorDePartes.java, método
inverterPolo.

PJEJT41512

O sistema não exclui o movimento
processual no Minutar Despacho e Minutar
Decisão

1º Grau

Corrigido o bug que fazia o movimento excluído ser novamente adicionado a lista.

PJEJT41810

Ao modificar a classe, processos são
considerados com 'Valor incompatível'
indevidamente

1º Grau

Ajuste em ProcessoTrfHome.validarValorCausa(). Na inserção de um novo processo, ao trocar de uma classe judicial que controla
valor (rito sumário, por exemplo) para uma que não controla (alvará, por exemplo), é feita a devida alteração no processo para
que ele não caia em Valor Incompatível por engano.
Modificada a forma de submeter a lista de documentos que o usuário escolheu para download. Antes cada seleção do usuário era um
parâmetro inviabilizando o download de muitos documentos (mais que 512). Agora um parâmetro único contém a identificação de
todos os documentos escolhidos.

PJEJT42306

Erro ao tentar realizar o download de mais
de 1000 documentos em um processo

1º e 2º Graus

PJEJT42675

Incluir opção "retificar autuação" para o
Oficial de Justiça - Funcionalidade referente
ao NOVO PAC

1º e 2º Graus

PJEJT43179

Processos com mandados devolvidos sem
finalidade atingida ficam presos na tarefa
"Aguardando Término dos prazos"

1º Grau

PJEJT43679

Migração de Processos Físicos para o
Módulo de Cadastro de Liquidação e
Execução no Processo Judicial Eletrônico
(Módulo CLE)

1º e 2º Graus

Inativação do registro em tb_natureza_clet que permitia CCLE de execução provisória.

PJEJT43774

Consulta de prazos em aberto com campo
número do processo e limpar inconsistentes

1º e 2º Graus

Quanto o botão "Limpar" era pressionado aparecia a listagem de todos os processos com prazos aberto, ao
invés de limpar a tela. Esse problema foi resolvido.

PJEJT44306

Não estão disponíveis todos os itens da
árvore de movimentos de Decisão referentes
ao item 1013 - Determinação

1º e 2º Graus

Movimentos 12037 e 12040 cadastrados na tabela de movimentos

PJEJT44309

Erro ao lançar movimentos processuais
(resultado) na Sessão de Julgamento

2º Grau

O botão do martelo passa a ser desabilitado após o clique e o loading será exibido até que a janela modal do lançador de
movimentos seja exibida.

PJEJT44310

A disponibilização do acesso aos registros
deve ocorrer após a decisão com o respectivo
movimento

1º Grau

Dois agrupadores de movimentos foram criados para serem colocados nas tarefas de indisponibilidade e infojud

PJEJT44311

Melhoria de performance na grid da tela
"Associar processos", com modificação de
comportamento negocial

1º e 2º Graus

PJEJT44335

CCLE - alterações de fluxo

1º Grau

Proposta de alteração de fluxo foi enviada no arquivo "Versao 1.15 - comparador_fluxos.odt"

PJEJT44337

Retificação da autuação - Inverter polo não
leva as pessoas inativas para o outro polo

2º Grau

Correção no método inverterPolo e na respectiva tela

Disponibilizada ferramenta que permitirá ao oficial de justiça retificar o endereço e meio de contato do destinatário do
mandado.

Adicionado o lancamento do EVENTO_ESTOURO_PRAZO no método ExpedienteCentralService.fecharAutomaticamenteSeNecessario, para que
o job VerificadorEventosAssincronos realize a movimentacao do processo nos casos em questão.

Foram modificados os filtros da pesquisa e a grid de resultados, conforme definições junto ao Grupo de Negócio. A principal
modificação ocorreu no filtro por "nome da parte". A partir de agora o filtro passa a buscar pelo começo do nome. Então o
filtro "pedro" localiza os nomes "pedro henrique" ou "pedro lopes" mas não localiza o nome "joão pedro".
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Issue

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

PJEJT44805

Gerar documento na tarefa "Minutar voto"

2º Grau

Corrigida a verificação de acórdão assinado no processo para permitir a criação de um novo voto através do botão Gerar
Documentos na tarefa Minutar voto.

PJEJT44806

Documento produzido no processo não é
exibido corretamente quando feito o
Download de documentos em PDF

1º Grau

Foi alterado o método converte da classe HtmlParaPdf, para corrigir problemas de formatação do html.

PJEJT44921

Criar e Automatizar caso de teste para
"Cancelar conclusão para minutar despacho"

1º Grau

Automatização do caso de teste CT-841

PJEJT45448

Relatório Novo CPC - item 32 - Vista
regimental

PJEJT45497

Novo CPC - Prevenção no segundo grau

2º Grau

No arquivo "classeJudicialForm.component.xml" foi adicionada ao campo "dependenciaRecursal" a propriedade "disabled: true".
Script de atualização da dependência recursal de determinadas classes
judiciais enviado.

PJEJT45501

Na tela de Devolução de Mandado,
quantidade de caracteres de nome do arquivo
anexo excede o limite permitido

1º Grau

Feita pela issue PJEJT-47594: Ajuste no arquivo pje-dropzone.js: ao recuperar o nome do arquivo presente na "div.dz-filename",
estava vindo com espaços em branco no início e no fim, apesar de o nome estar sendo persistido no BD e passado corretamente
para o elemento. Foi efetuado um "trim" para corrigir.

PJEJT45539

Criar no Calendário (Configuração > Tabelas
básicas > Calendário) a opção de registrar
suspensão de prazos processuais sem prejuízo
de realização de audiências - Novo CPC

1º e 2º Graus

PJEJT45577

CCLE - Permitir cadastrar no PJe processos
físicos legados que estão na fase de
conhecimento

1º Grau

PJEJT45579

Selecionar processos para mover para caixas
de uma mesma tarefa

1º e 2º Graus

1º e 2º Graus

PJEJT45772

Votos liberados aparecem como não
liberados na pauta de julgamento

2º Grau

PJEJT46100

Modelos de Documento são Exibidos Sem
Filtro por Localização na Tela de Devolução
de Mandados

1º e 2º Graus

PJEJT46411

A consulta de processos de terceiros não
considera a hora limite para a data final da
pesquisa.

1º e 2º Graus

Foi criada a funcionalidade de pedido de vista. Necessário alterar o fluxo conforme o arquivo PJEJT-45448-Alteracoes-Fluxo.odt

Criação de nova radiobox na tela de calendário com opção que habilita o registro de audiências na data cadastrada.

Implementação dos itens conforme descrição.

Criada a coluna para permitir selecionar os processos que serão movidos para a caixa.
Ao incluir o processo numa sessão, o voto do relator anterior também tem o seu campo id_sessao atualizado (de null para o id
dessa sessão).
A solução aplicada para o problema foi alterar o filtro do método getVotosProcessoSemSessaoByOrgaoJulgador para que entre os
votos retornados constasse apenas um voto do tipo relator, sendo este do gabinete atual.
Assim, o processo fica com apenas um voto de relator e o sistema considera este voto do relator atual (e não do relator
anterior) para verificação de liberação.
Incluída filtragem por localizações ascendentes e descendentes no carregamento de modelos de documento em funcionalidades que
se utilizam do editor estruturado.
Desta forma, todas as funcionalidades que se utilizam do editor estruturado passarão a obedecer a hierarquia de localizações à
qual se situa a localização do usuário logado, exibindo apenas modelos realmente relevantes para ele.
Alterada a consulta por período para que a data inicial seja considerada
23:59:59
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Issue

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

PJEJT46630

PAC - ATO AGRUPADO - ELABORAÇÃO
DO EXPEDIENTE AGRUPADO NOTIFICAÇÃO INICIAL

1º e 2º Graus

Foi incluído um pós-processamento para atos agrupados que se utilizam do Tipo de expediente "Notificação inicial", de forma
que, após salvar o conteúdo do ato agrupado, são selecionadas automaticamente as partes principais do polo passivo e são
preenchidas automaticamente as informações do tipo de prazo para que constem como "Sem prazo";
Foram incluídos tratamentos para evitar NullPointerExceptions quando da utilização de atos individuais que tenham o Tipo de
Expediente "Notificação inicial" no novo PAC e para preencher as informações de prazo com o valor "Sem prazo";
Foi incluída uma regra para também recarregar o trecho de tela que contém os botões "Salvar expedientes" e "Enviar para
assinatura" quando da conclusão de elaboração de ato de comunicação.
Foi incluído um tratamento para limpar as informações do ato agrupado após a sua confecção e confirmação. Além disso, foi
incluído um tratamento para que sejam acrescentadas todas as partes principais do processo caso o tipo de expediente referente
ao ato agrupado não tenha regra específica para inclusão de partes tal qual ocorre com o tipo de expediente "Notificação
inicial". Foi incluído também um tratamento para que intimações via DEJT que tenham os tipos de matéria "Despacho" e
"Notificação" atualizem o valor do prazo para 5 dias automaticamente, permitindo posterior alteração deste valor;
Foram incluídos tratamentos para:
- Permitir a criação automática de atos individuais gerados a partir de ato agrupado apenas quando o tipo de expediente for a
"Notificação Inicial", onde serão selecionadas como destinatárias todas as partes principais pertencentes ao polo passivo. Para
outros tipos de expediente escolhidos para confecção de atos agrupados, cada destinatário deve ser selecionado individualmente;
- Na seção "Elaboração de expediente agrupado", a cada alteração de tipo de expediente selecionado, é executada a mesma ação do
botão "Limpar", mantendo-se apenas o tipo de expediente escolhido;
- Todas as informações de prazo preenchidas na seção "Elaboração de expediente agrupado" serão refletidas para cada
destinatário selecionado, quando for o caso, inclusive para expedientes do tipo "Notificação Inicial".

PJEJT46680

Movimentos disponíveis na tabela CNJ para
decisão de sobrestatamento

1º e 2º Graus

Foi criado o script que faz a inserção e alteração dos movimentos e complementos relativos ao sobrestamento que foram
solicitados.

PJEJT46682

Abrir o Pac - Retificar a autuação incluindo
outras partes e participantes - voltar ao PAC Mostrar todos - não aparecem as partes ou
participantes que foram incluídos

1º e 2º Graus

Incluído procedimento para carregar as partes do processo com informações atuais do banco de dados logo na primeira ação dos
três botões de mostrar/intimar partes.

PJEJT47022

Erro ao Assinar Despacho com a opção
Partes Cientes: Não

3º Grau

PJEJT47263

Remodelagem de Peticionamento em PDF Cadastro de novas petições e documentos Tipo de petição e tipo de documento

1º e 2º Graus

PJEJT47294

Remodelagem do Nó Remeter ao 2o Grau e
ao TST - Remessa

1º e 2º Graus

A solução adotada foi tratar o erro e exibir uma mensagem para o usuário com falta de vibilidade. Após o usuário clicar no
alerta a popup com a tela de movimentação de fluxo será fechada.

Desenvolvida a melhoria

- Alteração dos formulários de remessa ao 2o grau e de remessa ao TST, conforme especificado:
- Foram suprimidas as abas (Documentos do Processo, Assuntos, Características do Processo, Visualizar Último Despacho e Dados
Iniciais)
- Foi criada uma única aba "Processo" com as seguintes alterações:
- O campo jurisdição, somente é exibido se existir mais de uma jurisdição, caso contrário a jurisdição única é
selecionada por padrão
- O campo motivo da remessa é preenchido automaticamente com o valor padrão "para processar recurso"
- Ao selecionar a classe, o sistema carrega os assuntos e se possível já seleciona o assunto principal de acordo com o
assunto principal do processo
- Foi criado o botão "Registrar Pagamentos" que permite o lançamento de movimentos relacionados às obrigações a pagar
- Melhoria na exibição das mensagens de aviso, erro e sucesso
- A consulta de motivos da remessa que era executada diversas vezes, foi cacheada, com o objetivo de melhorar a
performance
- Nas tabelas de assuntos, foi configurada a exibição da árvore completa, em atendimento à MEL-617
- O movimento 50038, foi reconfigurado, retirando o complemento "Objeto do depósito"
- Alteração do fluxo no 1o grau, retirando o nó "Remeter ao 2o Grau - Registro de Pagamentos"
- Correções de bugs:
- Exibição da sigla da classe judicial que não aparecia no cabeçalho da página.
- Ao incluir um parte interessada, no polo ativo ou passivo, caso ela seja excluída, o sistema não permite NOVA
inclusão em qualquer polo

PJEJT47295
PJEJT47296

Exibir mensagem de alerta durante a remessa
de processo ao 2º Grau quando não houver
“Decisão” de apreciação do respectivo
recurso.
Alterar ordem das partes

1º e 2º Graus

Alteração no fluxo da Remessa ao 2o Grau e na Remessa ao TST de forma a validar a existência de petições pendentes de decisão
conforme as regras definidas na issue PJEJT-47295.

1º e 2º Graus

Criado campo de ordem para poder organizar as partes da forma desejada.
além disso, alteradas as consultas desses dados para buscá-los considerando o novo campo.
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PJEJT47315

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo
Exibição de todas as partes na tela AUDPauta, bem como na ata de audiência

Subsistema
1º Grau

Solução aplicada
Criação de coluna nova na view vs_consulta_processo_audiencia

PJEJT47548

Alterar PAC 1 para que permaneçam as
opções de Intimação, Carta Precatória e
Ofícios com meio de comunicação Correios e
Cartas para o agrupador Pendentes de ciência
exibir somente expedientes adequados

1º e 2º Graus

Para que o agrupador "Pendentes de ciência ou de seu registro" somente exiba as notificações via sistema:
- Foi incluído um comportamento no PAC 1 para que sejam utilizadas apenas comunicações por Correios ou Cartas, associadas aos
tipos de documento Ofício, Carta Precatória e Intimação, sendo que esta última é disponibilizada apenas para destinatários que
não compõem os polos do processo;
- Foram retiradas as opções "Despacho", "Decisão", "Sentença" e "Certidão" do PAC 1;
- Foi corrigida também a consulta do agrupador "Pendentes de ciência ou de seu registro", para que não exiba expedientes
confeccionados com o meio de comunicação "Correios".

PJEJT47594

Oficial de Justiça - Erro ao abrir Devolução
de Mandado com anexo

1º e 2º Graus

Ajuste no arquivo pje-dropzone.js: ao recuperar o nome do arquivo presente na "div.dz-filename", estava vindo com espaços em
branco no início e no fim, superando o tamanho máximo de caracteres permitido, apesar de o nome estar sendo persistido no BD e
passado corretamente para o elemento. Foi efetuado um "trim" para corrigir.

PJEJT47628

PJe não considera o prazo em dobro para
expedientes destinados a órgãos públicos no
PAC2

1º e 2º Graus

Foi incluído um comportamento no sistema para tornar possível a aplicação o fator multiplicador presente no cadastro de órgãos
públicos quando da confecção de expedientes no PAC2. Além disso, foi incluído um comportamento na aba "Expedientes" dos
"Detalhes do processo" em que é possível verificar se o expediente teve seu prazo afetado por este fator multiplicador ou não,
quando da sua confecção.
Se o usuário possuir mais de uma localização, e alguma localização não for Jus Postulandi, a localização Jus Postulandi é
removida do usuário.

PJEJT47636

Usuário com mais de um perfil perde acesso
quando perfil Jus Postulandi é inativado

1º e 2º Graus

PJEJT47744

Erro ao assinar acórdão em lote em sessão de
julgamento com mais de 20 processos em
pauta

2º Grau

Foi inserido o atributo 'rendered' na tag poll, para que a tela só seja atualizada caso o seu status seja INICIADA.

PJEJT47750

Processo movimentado antes de fechar a
sessão não aparece na tela de inclusão em
pauta

2º Grau

Alterada a funcionalidade de fechar sessão para não alterar status de processos julgados que foram encaminhados à sessão
novamente.

PJEJT47851

TST - Formatação da publicação
encaminhada ao DEJT

3º Grau

Modificação da expressão regular que retira os campos indicados.

PJEJT47959

Pauta de Audiência - Cancelamento ou
redesignação de audiência

1º Grau

adição de um atributo (autosized) no modal para que ele redimensione de acordo com o tamanho da fonte para caber todos os
itens.

PJEJT48229

Incluir botão de “Registrar Trânsito em
Julgado” na tarefa de “Recebimento de
instância superior”

1º Grau

Inclusão do script PJE_1.16.0_059__PJEJT-48229_CRIAR_VARIAVEL_FLUXO_DEFAULTTRANSITION_TAREFA_TRANSITO_JULGADO.sql para criar a
variável frameDefaultLeavingTransition para os processos que já se encontram no nó "Recebimento de instância superior".

PJEJT48258

Exibição do ID do Mandado Devolvido no
Título da Certidão de Devolução

1º e 2º Graus

PJEJT48349

Audiências e Sessões - O campo Ordenar
Por não está ordenando adequadamente

2º Grau

Corrigida a ordenação dos processos na aba "remanescente" e "aptos para pauta".

PJEJT48428

Atas de audiência estão disponíveis para
visualização antes de sua juntada

1º Grau

Atas de audiência passam a estar disponíveis para visualização somente após sua juntada

PJEJT48455

Mensagem ao Magistrado no login de acesso
ao sistema (GIM)

3º Grau

Adaptar o GIM para atender ao TST

PJEJT48456

Aba com nome inadequado ao TST na Lista
de processos no 'Painel do Usuário'

3º Grau

Modificação conforme recomendação da equipe de negócio.

Classes 'DevolucaoMandadoAction' e 'ExpedienteCentralService' alteradas para que a descrição do documento de certidão de
devolução do mandado seja complementada com o ID do mandado. Para esse fim, foi criado o método
'complementarDescricaoDocumentoComIDMandado'.
Ademais, a aba de expedientes passa a contemplar a melhoria descrita na issue: habilitar a visualização da certidão de
devolução de mandado na coluna ‘Documentos’, da aba ‘Expedientes’ do painel de detalhes do processo.
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Issue
PJEJT48520

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo
PAC - Inclusão de destinatário - Polo Ativo e
Polo Passivo

Subsistema
1º e 2º Graus

Solução aplicada
Foi retirada verificação de existência como destinatária da parte em questão quando se clica no botão referente ao polo na
árvore de participantes de um processo no PAC2, permitindo que uma mesma parte seja adicionada várias vezes, tantas vezes se
clique no referido botão, tal qual ocorre no botão "Intimar partes" e no botão referente à própria parte na referida aba.
PreCadastroPessoaBean.java
- Adicionada propriedade "buscarAdvogadoPorNome".
consultaAdvogadoCadastradoGrid.component.xml
- Arquivo novo. Eh a grid de busca do advogado por nome.

PJEJT48561

Consultar número do CPF do advogado para
retificar autuação

1º e 2º Graus

toolBarSelecionarAdvogado.xhtml
- Arquivo novo. Representa o botão de selecionar advogado na grid consultaAdvogadoCadastradoGrid exibida na tela
mpAssociarRepresentanteProcesso.xhtml.
mpAssociarRepresentanteProcesso.xhtml
- É a tela onde é exibida a grid de consultar advogado cadastrado (consultaAdvogadoCadastradoGrid). Utiliza a condição
"buscarAdvogadoPorNome" do arquivo PreCadastroPessoaBean.java.
preCadastroPessoa.xhtml
- Tela onde foi inserido o botão de consultar advogado cadastrado. Altera a condição do "buscarAdvogadoPorNome" do arquivo
PreCadastroPessoaBean.java e recarrega a mpAssociarRepresentanteProcesso.xhtml.

PJEJT48569

Aviso (tela modal) a usuários externos para
orientação no protocolo de petições

PJEJT48593

Exceção Lançada ao Consultar pelo MNI

1º Grau

PJEJT48600

Processos com prazo "0" não passam para a
tarefa de Análise do Conhecimento

1º Grau

PJEJT48664

Nova modelagem de controle de acesso às
raias do JBPM visando performance

1º e 2º Graus

Criamos uma nova modelagem no PJe que reflete o controle de acesso às raias do JBPM.
Esta nova modelagem passa a ser utilizada pelos filtros das views que exibem tarefas no painel do usuário. A performance é
melhor.

PJEJT48675

Detalhes do processo - Indicação de data de
audiência designada

1º e 2º Graus

Foi criado campo para visualização das próximas audiências/sessões designadas nos Detalhes do Processo.

PJEJT48695

Inserir o valor do acordo no movimento
homologado o acordo em execução ou em
cumprimento de sentença

1º e 2º Graus

Atualização do evento processual 377 adicionando um complemento, além da descrição

PJEJT48699

Modificar o nome do fluxo de
"Cumprimento de acordo ou pagamentos" para
"Controle de cumprimento de acordos"

1º Grau

1º e 2º Graus

Implementadas mensagens solicitadas

alterado o código para buscar a OAB, baseado no id da pessoa, ao invés de tentar realizar o cast no código.
Adicionado o lancamento do EVENTO_ESTOURO_PRAZO no método AtoComunicacaoService.sinalizaProsseguimentoSemPrazo, para que o job
VerificadorEventosAssincronos realize a movimentacao do processo;
Implementado a opção sem prazo para as intimações automáticas;

Modificação do fluxo de cumprimento de acordo

Foi criado um novo cookie para guardar o horario da ultima requisicao, com isso, o PJe sempre atualiza os relogios de cada uma
das janelas.

PJEJT48712

Contador de timeout perde sincronia entre as
abas

1º e 2º Graus

Paralelo a isso, o PJe agora exibe uma notificação além do popup padrão. Clicando na notificação já renova a sessão para o
usuário.
A vantagem da notificação é que o usuário é avisado mesmo que não esteja na aba do PJe.

PJEJT49021

Filtrar por Sala de Audiências cada pauta de
audiências carregada no AUD

PJEJT49102

Não é possível configurar o navegador para
visualizar o PDF

1º Grau

1º e 2º Graus

Adicionados campos "idSala" e "nomeSala" no objeto "AudPauta" (e, por consequência, no retorno do serviço getListaPauta da
classe AudienciaService) e na view correspondente no banco de dados (vs_aud_pauta)
Alteração na tag "content-disposition" de "attachment" para "inline". Conforme a documentação, quando é utilizado "attachment",
o browser sempre pergunta qual o aplicativo a ser utilizado para abrí-lo. Quando é utilizado o "inline", o browser só pergunta,
quando não existir programa associado.
Também foi retirada a janela pop-up (em branco) que era aberta toda vez que um PDF era exibido. Dessa maneira, não é necessário
seu fechamento manual.
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Issue

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada
Alterada a forma de exibição das legendas no painel do magistrado a fim diminuir o tempo de abertura da tela, bem como, reduzir
as consultas desnecessárias

PJEJT49213

Lentidão e excesso de consultas ao acessar o
painel do magistrado na sessão

2º Grau

PJEJT49291

A conversação foi finalizada, tempo limite
excedido ou outra requisição estava sendo
processada.

1º e 2º Graus

criado componente para realizar ping

PJEJT49391

Alterada a classe processual sem clicar em
Gravar somente selecionando classe no
combox Classe Judicial

1º e 2º Graus

Criação de rotina para descarte de alterações que não foram persistidas e mudança do form para chamada dessa rotina ao retornar
para a aba de Dados Iniciais.

a cada 9 minutos e meio para garantir que as conversations das telas não morram.

PJEJT49490

Pesquisar Processos com Perfil
Administrador Não Apresenta Resultados

1º e 2º Graus

Adicionar os papéis Administrador e Super Administrador como perfis não filtráveis, retornando ao comportamento anterior.

PJEJT49530

Erro ao iniciar protocolo em horário de
plantão

1º e 2º Graus

Alterada periodicidade de consulta dos dados de plantão (horário e OJ) para que estejam sempre atualizados; Além disso a tela
de protocolo foi alterada para consultar se está em plantão após clicar no botão de protocolar (antes era ao carregar a última
aba do protocolo).

PJEJT49608

CT-990 :: Versão: 1 :: Formulário - Campos
de Documento Desabilitados

1º Grau

Modificação dos campos conforme CT-990.

PJEJT49619

Distribuição de novo processo incidental não
observa competência do OJC

2º Grau

Desenvolvimento da melhoria.

PJEJT49687

Ao cadastrar um processo CLE em horário
de plantão, o campo
tb_processo_trf.nr_identificacao_orgao_justica
é gravado com o valor incorreto e o campo
tb_processo_trf.dt_autuacao fica vazio

1º Grau

Correção na classe ProcessoTrfHome.java e tratamento adequado do CLE em horário de plantão na página /Processo/update.xhtml.

PJEJT49713

Erro de votos duplicados ao incluir processo
em pauta

2º Grau

Alterada a funcionalidade de inclusão em pauta para vincular apenas o voto mais recente de cada órgão julgador que compõe a
sessão.

PJEJT49719

Redistribuição de mandado - Problemas na
consulta (segunda página ou posterior) da
redistribuição.

1º e 2º Graus

O ícone de anotações no painel do oficial de justiça foi atualizado para não efetuar reload na página, e foi criada
funcionalidade de atualização somente do campo de anotações.

1º e 2º Graus

A solução consiste em restringir expedientes sem data de criação, impedindo que expedientes não concluídos sejam apresentados
às partes.

1º Grau

Foi corrigida a ordem de re-renderização dos checkboxes presentes no agrupador de mandados para redistribuição no Painel do
Oficial de Justiça, além de inclusão de condição para que o checkbox que seleciona todas as linhas somente seja marcado se a
consulta presente na tabela tiver ao menos um resultado.

PJEJT49754

PJEJT49801

Procuradoria - Ato de comunicação não
assinado aparece nas intimações pendentes do
MPT - Agrupador não ignora documentos sem
juntada
Mandado permanece no agrupador de
mandados para redistribuir após
redistribuição

PJEJT49849

Ao minutar admissibilidade de RR e
marcando para publicar no DJE, processo vai
diretamente para fluxo de Sobrestamento

1º e 2º Graus

Alteração de fluxo

PJEJT49927

PJe não verifica corretamente feriados, tendo
reflexo na marcação de sessões de julgamento
e em outros locais do sistema

1º e 2º Graus

Corrigida a funcionalidade de Cadastro de Sessão de Julgamento para impedir a criação de sessão de julgamento em dias que estão
cadastrados no sistema como feriados.

PJEJT49997

Incluir nome "Fase Processual" no campo
para selecionar a fase processual ao cadastrar
novo processo CLE.

1º Grau

Adição da label conforme solicitado
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Issue
PJEJT50063

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Problemas nas intimações automáticas

1º e 2º Graus

Solução aplicada
Não se aplica
Criamos um Web Service no PJe, nos moldes do serviço existente no AUD, para que o calculista possa, a partir do PJe-Calc,
enviar o cálculo criado e liquidado/atualizado para o processo no PJe.
Uma vez enviado, este cálculo fica disponível em uma lista que pode ser acessada através da nova aba “Cálculos/Obrigações de
Pagar” na tela de Detalhes do Processo.
Nesta nova aba, há duas sub-abas: “Cálculos” e “Obrigações de Pagar”.
Na sub-aba “Cálculos”, os cálculos enviados para o processo ficam listados em ordem do mais recente para o mais antigo recebido
no processo pelo PJe. Enquanto um cálculo não for assinado, ele pode ser removido sem prejuízo ao processo, uma vez que nesse
momento, nada foi registrado no processo referente a este cálculo.

PJEJT50527

Integração PJe com PJe-CALC - Uso de
arquivo de marcação genérica (fim dos
PDFs)

1º e 2º Graus

Nesta listagem, é possível visualizar o relatório do cálculo (planilha de cálculo ou atualização), no formato HTML, bem como um
resumo dos valores devidos apurados pelo cálculo e que serão utilizados para gerar as obrigações de pagar.
Uma vez que se certifique que os valores estão corretos e que o cálculo/atualização deve ser juntado efetivamente ao processo,
ele pode ser assinado nesta aba. É possível assinar um ou mais cálculos ao mesmo tempo.
Quando o cálculo é assinado, ele permanece listado na sub-aba “Cálculos”, porém não pode mais ser excluído. Isso porque quando
ele é assinado é gerado um documento (já assinado) no processo do tipo “Planilha de Cálculo” ou “Planilha de Atualização de
Cálculo”, são gerados os registros de obrigações de pagar referentes ao cálculo realizado e são lançados os movimentos de
juntada de documento no processo e homologação das obrigações de pagar.
A outra sub-aba, denominada “Obrigações de Pagar”, traz o histórico de obrigações de pagar lançadas no processo ordenadas da
mais atual para a mais antiga, sejam elas via assinatura de cálculo ou registradas manualmente em tela própria que já existia
no PJe. Vale ressaltar que este histórico é somente leitura e nenhuma obrigação de pagar por ser alterada ou removida nesta
tela.

PJEJT50628

Erro ao cadastrar endereço no pac para parte
não participante do processo

1º Grau

Alterada a forma de obtenção dos dados do destinatário selecionado no PAC 1, de forma que suas informações são obtidas do banco
de dados em vez de ser utilizada a instrução refresh do JPA.

PJEJT50699

A composição da sessão não é preservada
quando se clica no botão Votação da pauta de
julgamento

2º Grau

Corrigido o método que retorna o nome do magistrado substituto que integra a composição da sessão.

PJEJT50767

As comunicações feitas com 'data certa' não
estão fechando o prazo após essa data

1º Grau

Alterado o método ProcessoParteExpedienteDAO.getAtosComunicacaoExpirados() para também considerar os expedientes com tipo de
prazo DATA CERTA, mesmo sem haver data de ciência. Também foi alterado o método
ProcessoParteExpediente.getDtPrazoLegalNullSePrazoGraca() para retornar a data de prazo legal para os expedientes com prazo do
tipo DATA CERTA.

PJEJT50795

CEJUSC - Resolução 174/2016 do CSJT

PJEJT50833

Procuradoria - Falha de permissão ao editar
caixas em tarefas

1º Grau

Adiciona permissão de edição de caixa advogado procurador para os mesmos papéis da edição de caixa padrão.

PJEJT50905

Sistema não exibe corretamente a listagem
das partes intimadas

1º Grau

Modificação na busca dos expedientes da página

PJEJT50910

Excluir a classe execução de título judicial
(1111) que é PAI

1º e 2º Graus

Incluído script no migrations que atualiza os valores errôneos pré-existentes e altera a coluna in_complementar da tablea
tb_classe_judicial para not-null.
Alterada query para recuperar apenas classes judiciais ativas.

PJEJT50961

Procuradoria - Inconsistência no rol de
processos visualizados no acervo e nas
intimações

1º Grau

A consulta de visibilidade foi revertida para levar em consideração as associações dos procuradores e assistentes com as
entidades e não levar mais em conta se a intimação foi feita pelo PAC1 ou 2

PJEJT50969

Agrupadores sem possibilidade de abrir as
tarefas

1º e 2º Graus

1º e 2º Graus

Implementada a melhoria.

Adiciona o ícone de abrir tarefas nos agrupadores de processos com habilitações nos autos não lidas e processos com pedido de
sigilo nos documentos não apreciado. Também ajusta o checkbox para Selecionar todos do agrupador de habilitações não lidas.
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Gerador de Changelogs do PJe

Resumo

Subsistema

PJEJT50979

A informação de id_usuario_inclusao está
sendo alterada na assinatura do documento

1º e 2º Graus

PJEJT51058

Erro ao assinar mandado no PAC

1º Grau

PJEJT51061

Tipo

Criar usuário de serviço para acesso do
SICOND aos objetos do PJe-JT

Retirada da opção de utilizar a applet já no login, deixando como padrão o Shodô e como alternativa o PjeOffice.

1º e 2º Graus

PJEJT51284

Criação dos novos tipos de audiência
conforme Tabela Processual Unificada de 20
de abril de 2017

1º Grau

PJEJT51303

Reduzir quantidade de consultas para
carregar grid do cadastro de assistente de
advogados, assistente de procuradoria e
magistrado

1º e 2º Graus

PJEJT51469

A correção do defeito desta demanda foi realizada para atender aos requisitos de uma outra issue.

Não se aplica.

Remover a applet do PJe

Informações nas anotações do voto Nome/Gabinete do Servidor

Foi incluída uma verificação para preencher o campo referente ao usuário que incluiu o documento no sistema quando da sua
assinatura apenas se esta informação estiver nula no momento da referida assinatura.

1º e 2º Graus

PJEJT51173

PJEJT51311

Solução aplicada

Novos tipos de audiência foram criados. Além disso, novos elementos de domínio do tipo de audiência.

Uso nas grids de novo método que verifica a especialização ativa sem instanciar e consultar todos os tipos especializados de
PessoaFisica.

2º Grau

Corrigida a exibição do rodapé das anotações de voto para seguir a regra de negócio.

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.

PJEJT51494

Retorno de Fluxo para Fase de Liquidação

1º Grau

Adição da transição no fluxo para os nós de remessa e acordo.

PJEJT51511

Redistribuir mandado faz cair em Central de
Mandados de outro município

1º Grau

Acrescentadas duas novas regras para exibição de mandados para redistribuição:
1. Exibir para a central do oficial de justiça que enviou o mandado para redistribuição;
2. Exibir para a central que possuir alguma área de zoneamento ativa para o município de destinatário;
3. Otimização da consulta HQL relacionadada (Retirar Sec scan na tabela tb_expediente_central).

PJEJT51559

Na tela de retificar autuação não aparece o
número do processo

1º e 2º Graus

Criado um novo template de páginas (templateAbasNumeroProcesso.xhtml), baseado no template de abas (templateAbas.xhtml), mas
exibindo o número do processo. Adicionado na página de retificação de autuação (updateRetificacaoAutuacao.xhtml).

PJEJT51611

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

PJEJT51617

Está permitindo mover um processo de um
órgão judicante para outro

2º Grau

PJEJT51649

Incluir Links nos fluxos de Bacen e outros
fluxos

1º e 2º Graus

Modicação dos avisos para links

PJEJT51679

Prazo cadastrado no Tipo de Documento não
é preenchido no PAC

1º e 2º Graus

Corrigido comportamento no novo PAC para utilizar-se do prazo do tipo de documento vinculado ao tipo de matéria do DEJT
selecionada para o expediente do destinatário;
Corrigidas consultas que obtém o tipo do documento para considerar apenas tipos de documento ativos.

PJEJT51683

Erro ao tentar protocolar processo sem polo
passivo com classe configurada para não
exigir polo passivo

1º e 2º Graus

Implementada verificação de obrigatoriedade e existência do polo passivo na rotina de prevenção, aonde o erro descrito está
ocorrendo atualmente pois está sempre consultando a existência de pessoas no polo passivo, mesmo quando este é nulo.

Ajustado identificação dos itens aceitos para definição ou remoção de processos em caixas no painel do procurador ou advogado.
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Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

PJEJT51808

Pessoas jurídicas do tipo Autarquia federal
não podem ser cadastradas nos processos

1º e 2º Graus

A flag de “não possui este documento” agora está disponibilizado aos
advogados no momento de inserir parte jurídica de direito privado na
protocolação de processo.
Foi habilitado o cadastro de autarquias tanto pelo
administrador do sistema quanto durante protocolo de processo.

PJEJT51843

Erro na validação de CNPJ na Receita
Federal pelo webservice do TST

1º e 2º Graus

Remoção de espaços em branco dos dados recebidos no campo "e-mail", ao receber dados da Receita Federal

PJEJT51960

Atualizar os tipos de audiência com as cores
na pauta e código único

1º e 2º Graus

Acrescentada coluna na tabela tb_tipo_audiencia referente ao código de tipo. Foi acrescentada a coluna em duas views, uma para
carregar a classe de audiencia, e outra view necessária para carregar dados para o AUD. Inserido um estilo a mais para cor
laranja. Alguns tipos de audiência foram inativados, dependendo da instância.

PJEJT51971

Agrupadores - Erro - impedimento de ciência
pelo advogado/procurador

1º Grau

Corrigida na PJEJT-49754, sendo este defeito um efeito colateral daquele.

PJEJT51978

Impossibilidade de cadastrar novas pessoas
com alterações nas rotinas de
intercomunicação. Também não é possível
vincular peritos aos processos

1º Grau

Adicionado campo 'outrosParametros'
Corrigido erro ClassCastException ao analisar exception

PJEJT52006

PDF - Alteração do tamanho ao selecionar
um dos itens do marcadores do PDF

1º e 2º Graus

PJEJT52039

Sistema apresenta mensagem de erro ao
assinar sentença

1º Grau

A condição foi alterada para não dar problemas com documentos não assinados (sem data de juntada);

PJEJT52060

Falta da opção: "Sobrestamento-Liq" na
tarefa: "Análise de Liquidação"

1º Grau

Volta do subfluxo sobrestamento na fase de liquidação

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

PJEJT52123

Falha na geração da íntegra do processo

1º e 2º Graus

Retirada a condição que nao adicionava as capas de outros processos na integra.

PJEJT52137

Problemas na impressão de documentos do
PAC2

1º e 2º Graus

Foi corrigido o comportamento da tarefa de fluxo "Imprimir atos de comunicação", para que não haja mais transição automática de
tarefa quando se imprime todos os expedientes presentes na tela e também para que os documentos do PDF gerado ao clicar em
"Imprimir todos" tenham uma página em branco entre eles caso o número de páginas do documento atual for ímpar.

PJEJT52169

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()

PJEJT52239

Ordenação do agrupador "Pendentes de
ciência ou de seu registro" está incorreta, pois
considera campo que não é mostrado na tela e
deveria ser NULL

1º e 2º Graus

Foi corrigida a ordenação para não levar em consideração o campo que não é útil para essa tela.

PJEJT52270

Dar permissões a tabelas para a role
scdro_usuario_servico (SICOND)

1º e 2º Graus

Execução de script para o SICOND poder fazer acesso aos objetos.

PJEJT52401

Não é possível gerar o PDF da íntegra do
processo - PdfNull cannot be cast to
PdfNumber

1º e 2º Graus

A versão da dependência iText foi alterada no pom.xml para 2.1.7

PJEJT52415

Fluxo a partir de conversão em diligência
está transferido o processo para PAC 1 quando
o correto é PAC 2

1º Grau

PJEJT52549

Criar agrupador de movimentos para corrigir
tipo petição -Fluxo - Alterado tipo de petição

1º e 2º Graus

Alterações no fluxo ConvDilig para passar a utilizar o PAC2

Criação do agrupador via script sql e sua associação com o movimento 50088
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Issue
PJEJT52653
PJEJT52739

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo
Erro ao gerar PDF completo havendo doc.
sigiloso que usuário não vê
Adequação no fluxo de perícia

Subsistema

Solução aplicada

1º e 2º Graus

Os documentos sigilosos são listados na grid de documentos e de download do processo. Para quem não tem acesso, aparece o texto
Documento Sigiloso ao invés dos dados do processo. Na íntegra, os documentos vêm apenas com uma mensagem informando que o
documento é sigiloso e que o usuário não tem visibilidade.

1º Grau

Modificação no fluxo de perícia com a criação de um novo nó

PJEJT52769

Triagem inicial; valor incompatível; classe
correta; orgão público

1º e 2º Graus

1- Se o polo passivo principal contiver Órgão Público, não haverá controle de valor no protocolo de processo de classe judicial
Rito Ordinário.
2 - O item dois já foi atendido na issue PJEJT-41810.

PJEJT52823

Impossibilidade de abrir a aba 'Pendentes de
manifestação' em procuradorias com muitos
processos

1º Grau

a arvore pre-carregava todos os orgaos julgadores antes de exibir a tela ao usuario. O codigo foi alterado para carregar apenas
as jurisdicoes e buscar os OJs apenas quando o usuario expandir a jurisdicao.

PJEJT52911

Incluir link para Download do instalador no
Shodo no Windows

1º e 2º Graus

PJEJT52997

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.

1º, 2º e 3º Graus

O filtro de regras de visibilidade passou a restringir aos advogados que acessem somente os documentos de processos que eles
façam parte.

PJEJT53088
PJEJT53092

Advogado assina documentos que o
assistente elaborou para outro advogado que
tem o mesmo assistente
Cadastro de escritório de advocacia no perfil
do assistente

1º e 2º Graus

Inclusão de link para instalador do Shodo para Sistemas Operacionais Windows.

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.

PJEJT53106

PDF completo - Desaparecimento da
numeração das folhas no canto superior
direito

PJEJT53187

Retificar autuação permite alterar tipo da
pessoa Ministério Público do Trabalho
(MPT)

1º e 2º Graus

PJEJT53425

Exclusão do arquivo de configuração de log
no empacotamento do PJe

1º, 2º e 3º Graus

PJEJT53985

Reincluir tarefas e transições do fluxo de
liquidação

1º Grau

PJEJT54067

O sistema permite parte representada apenas
por estagiário (autuado com tipo de parte
"Advogado", mas com OAB do tipo "E")) e
permite inclusive publicação no DEJT

1º e 2º Graus

PJEJT54115

Permitir assinatura em modo teste sem o uso
da applet

1º, 2º e 3º Graus

PJEJT54454

Problema na visualização de processos de
usuários que possuem perfis de advogado e
procurador

1º e 2º Graus

Resolve problema de visualização de processos para usuários com perfis concomitantes de advogado e procurador

PJEJT54897

Reforma Trabalhista

1º e 2º Graus

Feita a adequação da contagem de prazo processuais em dias úteis, conforme Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).

1º, 2º e 3º Graus

O codigo foi alterado para verificar se todos os documentos foram selecionados. O codigo estava ignorando esse valor, o que
fazia com que as integras ficassem sem os numero de folhas.

Desabilitando o campo tipo de pessoa para o MPT.

Aplicada alteração nas configurações do sistema para evitar sobreposição dos arquivos de propriedades para geração dos logs

Alteração do nó Análise de Liquidação, para incluir transições que haviam sido retiradas.

1) Alterado a tela de cadastro do advogado para não permitir o cadastro de usuários com OAB de estagiário;
2) Alterado a tela de autuação e retificação para não permitir o vinculo de advogados com OAB de estagiário;
3) Criado um script para inclusão de um alerta informando a necessidade de retificar a autuação dos processos que tenham
advogados com OAB de estagiário;

Implementação de assinatura em modo teste para fins de desenvolvimento/homologação.
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Issue

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

PJEJT54945

Sistema altera o perfil do Magistrado depois
de certo tempo

PJEJT55443

Realizar a separação de fluxo dos
RECURSOS DE REVISTA e dos
RECURSOS ORDINÁRIOS no 2º grau

PJEJT55444

Criar para os OJCs a tarefa ANALISE DE
SECRETARIA como uma espécie de
"rodoviária" de forma a organizar melhor os
processos encaminhados aos OJC.

PJEJT55819

Criar scripts para permitir o acesso do JTe ao
PJE

PJEJT55839

Erro ao consumir o servido
entregaManifestacao do MNI

Solução aplicada

1º e 2º Graus

O GIM faz cache da localização do usuario, e, por erro do sistema, estava voltando essa localização mesmo quando o usuário já
tinha escolhido outra localização para trabalhar. A solução é limpar esse cache toda vez que o usuário trocar de localização.
Dessa forma, o GIM não irá mais trocar de localização.

2º Grau

Foram criadas as tarefas ANALISE DE RECURSO - ORIGINÁRIO e AGUARDAR PRAZO RECURSAL - ORIGINÁRIO, de forma separar os recursos
em processos originários do 2ºgrau. Essas tarefas aceitarão apenas processos originários, possibilitando separar minimamente o
acervo do fluxo de Analise de Recurso.

2º Grau

Criação do nó Análise de secretaria para ser uma rodoviária no OJC

1º, 2º e 3º Graus

Criado scripts para possibilitar o acesso do JTe a tabelas do PJE.

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.

PJEJT55854

Falha na inicialização do Quartz. Disparo
automático de triggers pendentes

1º e 2º Graus

Modificamos a interface administrativa de jobs para só permitir disparo quando logado no JBoss com o Quartz habilitado. Também
acrescentamos uma pop-up de confirmação na opção de remover todos os jobs, com alerta explicando que será necessário reiniciar
o servidor com o Quartz ativo, para que os jobs sejam recriados.
Nos demais servidores, essa janela será apenas informacional.

PJEJT56380

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.

PJEJT56616

Alterações concorrentes em documentos
geram assinaturas inválidas

1º e 2º Graus

Inserção de um controle de versão nos documentos do PJe para garantir que alterações concorrentes sobre um mesmo documento não
sobreponham alterações já feitas por outros usuários.

PJEJT56818

Arquivo PDF válido aparece totalmente em
branco na íntegra gerada pelo PJe.

1º Grau

Trata problema de documentos PDF que são renderizados fora da página ao gerar íntegra do processo, resultando em paginas em
branco.

PJEJT57300

Erro ao abrir a tarefa REMETER EM
DILIGÊNCIA AO 1º GRAU-SEC

2º Grau

A coluna de versão da tb_processo_documento e tb_processo_documento_bin foi recriada com o valor NOT NULL DEFAULT 1.

Total de Issues: 157

Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.16.0 - Produção':
Legenda:
: Defeito em Homologação (46 issues)
Pesquisar

Issue
PJEJT48266

Tipo

Resumo
Cadastro de novo processo incidental - número de referência distribuição dirigida

Subsistema
1º e 2º Graus

Solução aplicada
Criado script para alterar as classes que exigem processo referência para ignorarem prevenção
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Issue
PJEJT52701
PJEJT52770

PJEJT53050

PJEJT53188

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

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.

1º e 2º Graus

Feita a remoção do set na coluna de modelo de documento na classe AnexarMultiplosDocumentos.java quando o tipo
de documento é anexável (essa coluna é apenas para documento HTML).

1º, 2º e 3º Graus

A solução dada na issue PJEJT-49754 resolveu a causa do problema original reportado nesta issue.
Contudo, em testes, foi verificado que o erro reportado em seguida é um efeito colateral da solução proposta na
issue PJEJT-47628.
Então, foi necessário corrigir o erro ao gravar dados do expediente da parte quando o tipo de prazo era "Sem
prazo", de forma que o valor "1" é setado automaticamente para o campo referente ao prazo de expediente
automático, utilizado na contabilização de prazos em dobro para órgãos públicos, mas presente para todos os
registros da tabela tb_proc_parte_expediente.

1º Grau

Alteração do fluxo Fluxo Geral Principal
Tarefa: Concluso ao magistrado - Liq
Eventos: Criar Tarefa (Ação 2)
Expressão:
#
{processInstance.getContextInstance().setVariable('conclusoMagistrado','5:;6:9000,7019,7012,7013;36:9000,7013')}

Shodo: Erro ao auturar processo, documento com
pendências

Intimação de procuradoria via sistema - PAC 2

Conclusão para Decisão na fase de Liquidação complemento Impugnação à Sentença não disponível

PJEJT53271

Redistribuição por Recusa de Prevenção/dependência assinatura

1º e 2º Graus

PJEJT53390

Movimentação em lote na tarefa Triagem Inicial - Apreciar
Urgentes não implemntado

1º Grau

PJEJT53901

Problema no job de envio de e-mail no sistema Push

1º, 2º e 3º Graus

A rotina de validação de assinaturas dos documentos não será mais executada em caso de redistribuição.

Inclusão da movimentação de em lote nos nós de triagem inical
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.

PJEJT53933

Pesquisa por processo no Painel do Usuário retorna processo
mas não o exibe no agrupador "Processos" à direita

2º Grau

Foi corrigido o filtro de processos por órgão julgador colegiado, para que contemple situações onde o usuário
logado não está vinculado a nenhum órgão julgador, permitindo, assim, que este tenha acesso a processos que
estejam no mesmo órgão julgador colegiado ao qual está logado no momento o usuário em questão.

PJEJT54319

Falha ao consultar Receita Federal via TST via webservices
do CCLE

1º Grau

Permitindo que serviço de contingência da Receita Federal (via TST) seja utilizado em chamadas via webservices
(como remessas ou AutoCCLE)

PJEJT54661

Erro ao abrir a tela Configuração > MNI

1º e 2º Graus

Adicionata annotation "@Type(type = "br.com.itx.type.SNType")" para atributos booleanos da classe
br.jus.csjt.pje.acordocooperacao.entity.AcordoCooperacao.java.

PJEJT54675

Erro ao assinar digitalmente na Tarefa Analisar Decisão

1º e 2º Graus

Foram incluídas instruções para preencher por padrão o campo referente ao fator multiplicador do prazo
automático de expedientes com o valor "1", evitando, assim, erros na gravação de expedientes para partes em
pontos diversos do sistema.

PJEJT55203

Está permitindo assinar sentença com Dispositivo em
branco

PJEJT55233
PJEJT55318
PJEJT55542

Aparece botão de assinar em lote e possivelmente de excluir
cálculo para usuário(s) que não pertence(m) ao órgão julgador,
inclusive usuário externo
Erro ao expandir a árvore de jurisdição no acervo geral perfil Advogado/Procurador no 2 grau
Erro ao enviar processo da vara para CEJUSC

1º Grau

1º e 2º Graus

Alterado o editor estruturado para pegar o código do documento sentença através do parâmetro
"codigoTipoDocumentoSentenca".
Habilitando as funcionalidade de assinatura e de exclusão dos cálculos apenas para:
1) servidores internos que estejam no mesmo órgão julgador do processo;
2) servidores lotados em um posto avançado;
3) servidores lotados na Cejusc;

2º Grau

O código que busca os filhos da jurisdição (OJs ou OJCs) está buscando os objetos corretos, a depender do grau.

1º Grau

Configuração de Fluxo do CEJUSC (raias)
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Issue

Gerador de Changelogs do PJe

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

PJEJT55637

Erro na redistribuição de processo com os tipos dependência
e prevenção

1º e 2º Graus

O bug estava ocorrendo porque a competência estava nula.

PJEJT55647

apenas usuário interno vinculado ao OJ deve visualizar
minuta de cálculos/obrigações de pagar

1º e 2º Graus

foi colocada restricao na consulta para trazer apenas os calculos assinados quando o usuario nao for do OJ do
processo ou de CEJUSC ou Posto Avancado vinculado Àquele processo.

PJEJT55671

Ao tentar gerar íntegra do processo, não gera o PDF

PJEJT55738

O sistema não exibe corretamente o rodapé das anotações do
voto de acordo com a regra especificada na PJEJT-51311

1º, 2º e 3º Graus
2º Grau

Retornamos o método antigo para a geração correta do PDF. Para manter compatibilização com a PJEJT-44806,
adicionei um CSS para quebrar linhas muito grandes (sem espaços entre as palavras).
Foi criado um script para corrigir os dados de especialização dos magistrados que estavam incorretos.

PJEJT55870

Retificar autuação permite alterar tipo de Pessoa

1º e 2º Graus

Inabilitando o campo TIPO DE PESSOA para todas as pessoas.

PJEJT55884

Erro ao executar scripts 1.16.0 RC1 script 35

1º e 2º Graus

Correção do script PJE_1.16.0_035 para resolver problemas da homologação/produção.

PJEJT55889

Após a publicação no DEJT, a data de ciência do expediente
fica em branco.

1º e 2º Graus

N/A

PJEJT55961

Sistema exibe exceção quando usuário clica na tarefa
"Escolher CEJUSC"

1º e 2º Graus

Alteração dos frames OrgaoJulgador_Cejusc_cejusc e OrgaoJulgador_PostoAvancado_postoAvancado para realizar a
atualização da árvore de tarefas do painel do usuário após o clique no botão "Encaminhar"

PJEJT55975

Sistema deve exibir o órgão julgador na tela de
Redistribuição quando o processo principal se encontra no
CEJUSC

1º e 2º Graus

Ajustado para que apareça a descrição do orgão julgador de origem na
redistribuição por dependência quando o orgão julgador é CEJUSC.

PJEJT55981

Sistema fecha a tela de "escolher CEJUSC" quando o usuário
clica em "encaminhar" sem informar o CEJUSC

1º e 2º Graus

Alteração do formulário para que o botão "Encaminhar" execute as fases de validação do JSF.
O botão "Cancelar" que valida o preenchimento do combo do CEJUSC é gerado automaticamente pelo fluxo, e trata-se
de transição "Término".
Para que não existam validações, optamos por alterar os fluxos de 1o de 2o graus, ocultando a exibição deste
botão. E foi criado um botão controlado pelo frame de escolha do CEJUSC que executa essa mesma transição.
Detalhes da configuração do fluxo estão no comentário: https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55998?
focusedCommentId=254949&page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel#comment-254949

PJEJT55998

Botão "cancelar" da tela "escolher CEJUSC" não retorna à
tarefa anterior quando o campo "CEJUSC" está vazio

1º e 2º Graus

PJEJT55999

Erro ao executar scripts 1.16.0 RC1 - script 40 - gerou dados
duplicados

2º Grau

Foi aberta a issue PJE-7265 para tratar pontualmente o caso dos regionais com problema na base.

2º Grau

Foi feito deproxy (hibernate) da entidade Pessoa, para que se pudesse inferir o seu tipo (Física, Jurídica,
Oficial) e enviar para a outra instância. Isso pode ter sido efeito da migração para o JBoss 6.4.

PJEJT56151
PJEJT56266
PJEJT56336

Erro na remessa para o 1º grau - null
ERRO na execucao do job
br.com.infox.pje.processor.ValidarOABProcessor.validarOAB
Falha ao publicar o fluxo - raias duplicadas

1º e 2º Graus

1º, 2º e 3º Graus

A consulta foi alterada, tratando corretamente os tipos de dados comparados.
1. Quando já há no BD uma raia com localização/papel duplicado, desprezamos o registro duplicado
2. Não permitimos novas duplicações de localização/papel nas raias
3. Melhoramos performance da atualização de controle de acesso quando se adiciona uma nova configuração de
localização/papel a uma raia

PJEJT56347

Na retificação da autuação das partes, que estão ordenadas, ao
clicar em duplicar partes, o sistema perde a ordenação

2º Grau

Foi feito tratamento da ordem das partes ao clicar no duplicar.

PJEJT56535

CT-298 :: Versão: 1 :: Assinatura em certidões e devolução de
mandados em lote

1º Grau

havia um erro na consulta que traz as certidões e anexos de um expediente. Essa consulta foi alterada para que o
erro não mais ocorra.

https://pje.csjt.jus.br/changelog/index.php?id=1.16.0%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o&id_projeto=10311&projeto=PJe%201.x

14/16

18/01/2018

Issue

Gerador de Changelogs do PJe

Resumo

Subsistema

PJEJT56560

CT-195: Pauta - carregar dados do PJe [Versão : 6]

1º Grau

Verifiçãcao de nulidade dos parâmetros AudPauta nos servicos getListaAutor e getListaReu, para evitar erro
ERemotableException ao carregar pauta no AUD.

PJEJT56564

Múltiplos defeitos relativos ao caso de teste CT-260:
Pendente de Ciência

1º Grau

Ajustes no procedimento de assinatura ao responder expediente para adequar às alterações do novo peticionamento.

1º Grau

O hash (que é enviado ao assinador) do documento é carregado apenas ao clicar no assinar. O problema era que
esse hash era carregado ao abrir a tarefa, fazendo com que ficasse desatualizado caso o magistrado clicasse
direto no assinar, sem gravar antes.

PJEJT56638

Tipo

Ao assinar documento na tarefa analisar dependência o
sistema apresenta mensagem de erro se o magistrado incluiu ou
apagou informações nessa tarefa e não apertou o botão gravar
antes da assinatura

Solução aplicada

PJEJT56760

Ajustar modelagem do PJeCalc para criar vínculo entre o
cálculo e o documento correspondente

1º Grau

Foram feitas alteração nos arquivos PJeCalcImportacao.java e PJeCalcImportacaoAction.java para criar o vínculo
entre o cálculo e o documento correspondente. Além disso o script PJE_1.16.0_085__PJEJT56760_UPDATE_TB_PJECALC_IMPORTACAO.sql
modifica a tabela tb_pjecalc_importacao adicionando uma coluna a mesma
para constar o documento vinculado.

PJEJT56780

Erro ao clicar na aba 'Anexar petições e documentos' quando
protocola novo processo

2º Grau

O componente de upload foi unificado, ficando a opção de upload multiplo.

PJEJT56860

Intimações dirigidas a uma seccional aparecem no agrupador
de todas as procuradorias vinculadas a uma determinada
entidade

1º e 2º Graus

A consulta que recupera as intimações no agrupador dos procuradores e dos assistentes de procuradorias, foi
alterada de forma, a permitir que os procuradores e assistentes, visualizem somente as intimações para as partes
representam, e que são representadas pela procuradoria a qual estão vinculados.

PJEJT56895

O sistema não atualiza a tela após assinatura em algumas
tarefas

1º e 2º Graus

Foi alterada a ordem para verificar se a tela deve ser recarregada apos a assinatura

PJEJT56941
PJEJT56974

Mensagem "Não existem Secretários de Audiência
configurados para o Órgão Julgador selecionado" ao selecionar
órgão julgador no AUD
Falha nos CTs 78 e 1227 - 1G e 2G - Assinar documentos
pendentes como advogado

2º Grau

Alteração do WebService AudienciaService, especificamente no serviço getConfiguracao que retorna a lista de
secretários do OJ.
Atualmente são retornados somente os usuários que possuem o papel de DIRETOR DE SECRETARIA independente da
instância. A alteração implementada consistiu em retornar os usuários do papel ASSESSOR, quando for o PJE de 2o
ou 3o Graus, quando for o 1o Grau, matem-se o funcionamento preexistente.

1º e 2º Graus

A tela foi ajustada para utilizar o novo metodo que recupera as partes ja considerando o campo de ordenacao.

PJEJT57054

Sistema não cancela primeira audiência ao redesignar uma
segunda no CEJUSC caso já tenha audiência marcada no OJ de
origem

1º e 2º Graus

O sistema passa a considerar o órgão julgador para a correta redesignação de uma audiência marcada.

PJEJT57151

Dá erro ao abrir painel do oficial de justiça

1º e 2º Graus

foi removida a referencia ao componente de upload antigo.

PJEJT57240

Alterar cadastro das cartas - novos tipos de carta cadastrados
na 1.16.0

1º, 2º e 3º Graus

Criado um script para desassociar os usuários internos e vincular o meio de comunicação de cartas.
Os itens do array foram ordenados na inicialização
static {
Arrays.sort(PAPEIS_NAO_FILTRAVEIS);
}

PJEJT57245

No TST o papel Diretor de Distribuição não consegue
visualizar os processos na localização

3º Grau

Para simular o problema
Logar como usuário 30511313187 no ambiente https://evolucao.pje.csjt.jus.br/tst/ escolher "Cadastro de Recurso /
Diretor de Distribuição"
Era aplicada uma pesquisa binária e como os itens do array não estavam ordenados não retornava o índice do
papel dir_distribuicao que está no arrray PAPEIS_NAO_FILTRAVEIS da classe ControleFiltros.
Logar como usuário 30511313187 no ambiente https://evolucao.pje.csjt.jus.br/tst/ escolher "Cadastro de Recurso /
Diretor de Distribuição" e aplicar o teste https://pje.csjt.jus.br/testlink/linkto.php?
tprojectPrefix=CT&item=testcase&id=CT-539
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Lista de issues resolvidas na versão '1.16.1 - Produção':
Legenda:
: Defeito em Produção - PJEJT (13 issues)
: Melhoria - PJEJT (0 issue)
Pesquisar

Issue
PJEJT51500

Tipo

Resumo
Ao fechar a pauta, os movimentos não
foram incluídos

Subsistema

Solução aplicada

2º Grau

1. Move a publicação no DEJT para o fim do processo de fechar a
pauta
2. Lança ApplicationException em caso de falha
Corrigida a mensagem para citar a resolução em vigor:

PJEJT53484

PJEJT55120
PJEJT55952

PJEJT56326

Realizando o upload de arquivo fora do
padrão PDF/A para petição inicial

Advogado cadastrado como assistente de
outro aparece na lista de assistentes em seu
perfil de advogado.
Pesquisa pelo número completo mostra
dois resultados

O PJe troca aleatoriamente o perfil de
usuário dos magistrados gerando erro ao
gravar textos ou equívocos na localização de
processos

1º e 2º Graus

1º e 2º Graus

"No caso de peticionamento em arquivo eletrônico tipo Portable
Document Format (.pdf) é vedada a utilização de padrão
diferente do \"PDF-A\", nos termos do art. 12, §1º da Resolução
CSJT n.º 185/2017"
Foi acrescentanda uma restrição no HQL da classe
PessoaAssistenteAdvogadoList para impedir que o advogado que
seja assistente veja seu próprio nome na tela de assistentes.

2º Grau

Inclusão do campo origem do processo como restrição na pesquisa
de processos.

1º e 2º Graus

Anteriormente, ao clicar em qualquer tarefa de um OJ, já
trocava a localizacao do magistrado. Com isso, caso ele abrisse
uma tarefa de um OJ e clicasse em uma outra tarefa de outro OJ,
já ocorria erro na tela de tarefa aberta.
Com essa demanda, apenas ao abrir uma tarefa que a localizacao
será alterada. Dessa forma, o magistrado pode abrir detalhes de
processo de outros processos em outros OJs sem atrapalhar a
tarefa que estiver aberta. O problema apenas ocorre se o
magistrado abrir duas tarefas de OJs distintos.
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Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

O menu Atividades/Assinar Documentos
pendentes não está disponibilizando os
processos em que há documentos a serem
assinados que foram juntados sem a
utilização do editor de texto do sistema.

1º e 2º Graus

Alteração da consulta de documentos não assinados, considerando
que documentos principais também passaram a poder possuir
extensão

Foi removido o Observer que tentava executar os jobs durante a
inicializacao do JBoss. Os jobs apenas rodarão nos seus
horarios agendados ou manualmente (acessando a maquina do
quartz)

PJEJT57321

Aplicação não sobe com o quartz ativo

1º Grau

PJEJT57387

Problema na autenticação via Shodō nos
Sistemas Satélites (conflito com autenticação
via applet)

1º e 2º Graus

Permitindo que sistemas satélites enviem cadeia completa de
certificados, em vez de somente um hash MD5.

PJEJT57618

Mensagem incorreta ao pesquisar parte

1º e 2º Graus

Ajustada mensagem quando a pessoa jurídica não é encontrada e
não pode ser cadastrada.

PJEJT57816

Erro ao imprimir a pauta de audiência

1º Grau

PJEJT57832

Erro ao Gerar Documento na Tarefa
"Minutar Voto" - Não foi possível encontrar
um dos seguintes documentos: Relatório,
Fundamentação, Dispositivo ou Ementa.
Para iniciar novo voto utilize a
funcionalidade Processo -> Outras ações ->
Limpar Votos

PJEJT57889

Agrupadores dos Painéis do Procurador e
do Assistente de Procuradoria não exibem
processo com expedientes confeccionados no
PAC 1

PJEJT57956

Lentidão apresentada nas consultas que
usam o filtro de orgão julgador CEJUSC

Foi corrigida a referência do atributo de ordem da entidade
ProcessoParte.

2º e 3º Graus

Correção na consulta que carrega votos no editor estruturado,
para que sejam carregados votos antigos apenas se este contiver
todos os documentos que formam o voto (Ementa, Fundamentação,
Relatório e Dispositivo).

1º e 2º Graus

Foram corrigidos os filtros utilizados como regra de
visibilidade de expedientes para procuradores e assistentes de
procuradoria, para que sejam exibidos processos em que os
procuradores e assistentes estão logados com perfis de
procuradorias, as quais representam as entidades que compõem os
polos do processo e tiveram expedientes destinados a elas.

1º, 2º e 3º Graus

Os filtros de OrgaoJulgador e OrgaoJulgadorColegiado foram
revertidos para a suas versões anteriores.
O impacto negocial é que um processo encaminhado à CEJUSC deixa
de estar visível ao órgão julgador de origem em diversos
pontos, como nos agrupadores dos painéis.
Esta solução emergencial foi autorizada pelo Grupo de Negócio.
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Voltar para o Projeto PJe 1.x

Lista de issues resolvidas na versão '1.16.2 - Produção':
Legenda:
: Defeito em Produção - PJEJT (8 issues)
: Melhoria - PJEJT (0 issue)
Pesquisar

Issue
PJEJT57938

PJEJT57944

PJEJT58046

PJEJT58052

PJEJT58061

Tipo

Resumo
TST não consegue baixar
processos aos TRTs

Subsistema
3º Grau

Solução aplicada
Atualizado código dos tipos de documentos inativos: Certidão, Decisão,
Despacho, Sentença e Ata da Audiência.
Códigos atualizados para evitar exceção na remessa de processos legados do
TST que tramitam no E-SIJ
Corrigida a consulta que obtém as composições de processos em sessão, para
que não seja utilizada a ordenação por magistrados presentes, uma vez que,
quando esta informação estava vazia, ocorria erro ao remover de uma sess]ao
de julgamento processos remanescentes incluídos nesta mesma sessão de
julgamento.

Sistema exibe falha na
transação quando se tenta
remover um processo de uma
pauta

2º Grau

Erro ao tentar realizar
peticionamento avulso ou
habilitação nos autos

1º, 2º e 3º Graus

Ajusta referência da petição para o documento do editor HTML ao enviar para
assinatura individual (sem anexos).

1º Grau

Criado script para redefinir os parâmetros "idTipoDocTermoAberturaLiq" e
"idTipoDocTermoAberturaExec" para que tenham os mesmos valores dos
respectivos tipos de documento "Termo de Abertura de Liquidação" e "Termo de
Abertura de Execução" anteriores à versão 1.16.0, e, caso os registros dos
documentos foram atualizados com o novo tipo por alguma sustentação remota,
este script não irá alterar o valor dos parâmetros em questão.

Em processos CLE, a juntada
de devoluções de mandados
está substituindo o conteúdo e
tipo de documento pelo de um
termo de abertura de execução.
Ao abrir a tarefa de um
processo no GIM, abre-se outro
processo que não o escolhido

Para os demais locais do sistema que se utilizava desta consulta, foi
mantido o comportamento anterior de ordenar os registros obtidos.

1º e 2º Graus

Eliminado o problema tecnico que fazia com que todos os links das tarefas
apontassem para a ultima tarefa da pagina.
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Tipo

Resumo

Subsistema

PJEJT58062

Os tipos de documento
"planilha de cálculos" (699) e
"planilha de atualização de
Cálculos" (698) estão sem
visibilidade para o perito.

1º Grau

PJEJT58083

Ocorre um erro quando se
tenta inativar advogado de
parte

1º e 2º Graus

PJEJT58127

Descida ao 1o grau está
intervendo/duplicando/sumindo
com as partes

1º Grau

Solução aplicada

Associado Perito aos documentos Planilha de Atualização de Cálculos e
Planilha de Cálculos

Foi feito o tratamento para apenas alterar a ordem de quem for parte
(advogados não tem ordem, eles acompanham a ordem das partes que defendem).

Foi desfeita a alteração da PJEJT-38664 para que não aconteça a
inversão/duplicação de partes nas instâncias inferiores.

Total de Issues: 8

Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.16.2 - Produção':
Legenda:
: Defeito em Homologação (0 issue)
Não há defeitos em homologação para a versão selecionada.
Total de Defeitos: 0
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