
Changelog do projeto PJEJT - Versão 2.1.0 - Produção
 (Total de Issues: 123)

Legenda:
 Defeito em Producao (90 issues)

 Defeito em Homologação (10 issues)
 Melhoria (23 issues)

 História (0 issues)
 Pesquisar

Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
33345

Correção (e ajuste de performance) da condição de segredo de
justiça do perfil 'Procurador' 1º e 2º Graus

Removido o filtro de segredo de justiça para o perfil Procurador. A partir de agora, para ter
visibilidade do processo, basta que ele tenha como parte uma pessoa que o Procurador represente
OU que tenha como parte uma autoridade que representa uma pessoa que o Procurador representa.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
36070

Bob esponja não aparece, mesmo quando o usuário tem uma
vigência cadastrada 1º e 2º Graus Alterado o metodo para atender a visibilidade. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
36329 Diretor de secretaria não visualiza documentos sigilosos 2º Grau Mudança do método para possibilitar a a visualização dos documentos sigilosos. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
40614

Nos despachos em lote as variáveis utilizadas no sistema
permanecem como criadas, sem leitura e disponibilização dos
dados estruturados.

1º e 2º Graus Inserido o passo que interpreta as variáveis no editor. *Issue liberada na versão 2.1.0 sem
homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.* Recusado Dado

indisponível

PJEJT-
40736 Cadastro incompleto de Jus Postulandi 1º e 2º Graus Foi modificado o arquivo src/main/webapp/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.xhtml

para que o componente Recusado Dado
indisponível

PJEJT-
41871 Certidão de mandado é criada em branco 1º Grau

A devolução de mandados foi alterada para não gravar automaticamente a certidão ao abrir o tela
de devolução de mandado. Para isto, o método gerarDocumentoInicial() da classe EditorAction foi
alterado para não gravar o documento durante a geração do documento inicial. Também o xhtml
editorEstruturadoSimplesSemFluxo foi alterado para não vincular o mandado à certidão, esta
operação será feita apenas quando a certidão for gravada. Além disto, o comportamento da combo
de modelos foi alterada para não gravar automaticamente o documento quando o modelo for
alterado e para não mais emitir o alerta sobre a criação de novo documento.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
43087

Sistema não permite exclusão de magistrado de sessão c/status
"Aberta" e c/processos inclusos na pauta 2º Grau Correção do código que permite a exclusão do magistrado na sessão Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
43994

PAC - VINCULAÇÃO DE ATOS EM UM MESMO
PROCESSO PARA MAIS DE UM JUIZ OU DIRETOR 1º e 2º Graus

Incluído comportamento para que seja possível escolher uma mesma pessoa para cada papel para
assinar os documentos no PAC 2. Com isso, caso seja alterada a pessoa em uma linha da tabela de
destinatários do PAC 2, esta alteração é propagada para todas as linhas desta tabela que têm
selecionado o mesmo papel.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
44403

Permitir que os mandados nos agrupadores "Mandados para
cumprimento" do Painel do Oficial de Justiça e "Mandados
para distribuição" do Painel do Oficial de Justiça Distribuidor
sejam ordenados pela coluna "Data da audiência"

1º e 2º Graus

Adicionada a possibilidade de ordenação pela coluna "Data de audiência". Caso a audiência tenha
sido alterada após a criação do expediente, o texto da data de audiência ficará em vermelho, e caso
tenha sido cancelada após a criação do expediente, o texto da data ficará em vermelho e a palavra
"CANCELADA" será adicionada. Além disso, quando a audiência for designada, alterada ou
cancelada após a criação do expediente, ao passar o ponteiro do mouse sobre a data de audiência,
será exibido um tooltip com todo o histórico de marcações, remarcações e cancelamentos das
audiências que ocorreram após a criação do expediente.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
44634

Calendário - Feriado marcado para um município leva a
considerar plantão para todos os órgãos julgadores 1º e 2º Graus

A rotina de verificação de plantão foi modificada para tratar feriados do judiciário da mesma forma
que os outros feriados, nos quais é verificado o tipo do feriado (nacional, municipal, etc) e a
abrangência do mesmo.

Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-40614
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-43087
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-44403
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-33345
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-41871
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-40736
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-44634
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-36329
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-36070
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-43994


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
44991

Validação de prioridade processual durante a remessa não
exibe mensagem quando há erro 1º e 2º Graus Se um processo for recebido de outra instância com alguma prioridade que não exista na base de

destino, o processo será aceito e a prioridade não será gravada no banco de dados. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
45035

A coluna SITUAÇÃO do cadastro de assistente de advogado
não é ordenada corretamente 1º e 2º Graus

Foi alterado um parâmetro do componente wi:columnSituacao para que a ordenação funciona-se.
OBS: Assim como dito anteriormente nos comentários da issue, nossa solução apesar de funcionar
está limitada ao comportamento do componente citado. Ele está fazendo a ordenação de forma
contrária ao que é solicitado nos itens 9 e 10 do caso de teste.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
45540

NOVO CPC - Prevenção em ações de substituição processual -
Parte 1 1º e 2º Graus *Issue liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para

maiores detalhes.* Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
45788 Menu Jus Postulandi abrindo cadastro de advogado 1º Grau Retirada opção de menu Pessoa->JusPostulandi->Alteração de dados cadastrais. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
45827

PAC - Ao carregar modelo através de ato agrupado não é
carregado o resultado da variável
{processoExpedienteHome.nomeEnderecoPartesSelecionadas}

1º e 2º Graus

- Foi criada variável de modelo de documento de nome "PAC.nome_endereco_destinatario" que
tem o mesmo propósito da variável de modelo de documento que tem o valor "#
{processoExpedienteHome.nomeEnderecoPartesSelecionadas}". A partir de então, tal variável fica
disponível para uso no PAC 2 e alterações nos endereços das partes serão refletidas nos atos de
comunicação agrupados e individuais que tiverem essa variável inclusa. - Foi alterada a rotina de
substituição de variáveis de modelo de documento no novo PAC para que, quando houver uma
variável no modelo com o valor "#
{processoExpedienteHome.nomeEnderecoPartesSelecionadas}", esta é automaticamente
substituída pela expressão "{val nome_endereco_destinatario_expediente}", que é o valor da
variável recém-criada de nome "PAC.nome_endereco_destinatario". Desta forma, o editor se
comporta da forma desejada, ou seja, utiliza-se desta variável específica do PAC para substituir o
seu valor em cada ato agrupado individual gerado a partir de um ato agrupado, sem prejuízo na
criação de atos individuais gerados sem o auxílio da funcionalidade de elaboração de atos
agrupados. *Issue liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na
issue para maiores detalhes.*

Em Progresso Dado
indisponível

PJEJT-
45970

Retorno do fluxo de embargo de declaração - fluxo controle de
prazo recursal 1º Grau

Ação aplicada temporária para permitir resolução de conflitos - MR 6302 ### ATENÇÃO: seguir
as instruções de configuração apontadas no documento Ajustes nos fluxos/PJEJT-45970 - Ajustes
nos parâmetros de sistema.odt anexado a esta issue.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
46142

PAC 2 - Assessor designado para assinar ato não consegue
realizar a ação na tarefa "Assinar ato de comunicação -
Servidor"

2º Grau

Realizada correção na tarefa de fluxo Assinar ato de comunicação - Servidor do sub-fluxo PAC_2
no 2º Grau, para que a Ação 2 do evento Criar tarefa conste com a EL #
{taskInstanceUtil.setVariable('PACPapelExibicaoAssinaturaExpedientes', 'A')} em vez da
expressão #{taskInstanceUtil.setVariable('PACPapelExibicaoAssinaturaExpedientes', 'D')}, pois a
primeira indica à tarefa que somente expedientes designados para Assessores serão considerados
aptos para assinatura, enquanto que a segunda indica à tarefa que somente expedientes designados
para Diretores serão considerados aptos para assinatura, que era o comportamento inadequado da
tarefa em questão.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
47312 Controle de Acordos 1º Grau Disponibilizada funcionalidade para controle de acordos juntamente com seu respectivo subfluxo. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
47736

Incluir hiperlinks para os IDs de documentos que forem
mencionados 1º e 2º Graus

Criação da funcionalidade de Incluir ID do documento para depois gerar o PDF com os IDs
referenciados *Issue liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na
issue para maiores detalhes.*

Integrado Dado
indisponível

PJEJT-
48163

Alerta de impedimento ou suspeição vinculado ao cadastro de
pessoas - Magistrado e Peritos 1º e 2º Graus

Feito o desenvolvimento do cadastro de Impedimento/Suspeição para Magistrado e Perito *Issue
liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores
detalhes.*

Recusado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-45540
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-44991
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-45035
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-46142
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-47312
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48163
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-45827
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-45970
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-47736
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-45788


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
48209 Numeração pautas em PDF - 2º grau 2º Grau Adição do campo "Ordem" no relatório de pautas de julgamento. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
48570 Cadastro de novo usuário - Formatação 1º e 2º Graus Foi criado script para alteração da formatação do modelo de Comprovante de Cadastro de

Advogado. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
48605

Ao alterar classe judicial e gravar, ocorre erro de propriedade
não pode ser nula 1º Grau

Remoção os valores nulos das as colunas in_segredo_justica e in_complementar da tabela
tb_classe_judicial substituindo-os pelo valor padrão 'N'. O hibernate estava lançando erro, pois os
valores não podem ser nulos.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
48611 Tipos de parte na AUD inconsistentes com os ritos processuais 1º Grau Criado script para atualizar automaticamente a tabela tb_aud_especie nos regionais. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
49492

Job VerificadorPeriodico está lançando movimento indevido
para processos incluídos em Pauta de Julgamento como 'Em
Mesa' ou 'Remanescente'

2º Grau Função responsável pela atualização de matérias na classe AtoComunicacaoService, está tratando
apenas processos aptos para pauta (PA), antes não havia essa diferenciação. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
49510

Registrar, nos logs do JBoss, operações importantes para
realização de análises e auditorias 1º e 2º Graus Registro, nos logs do JBoss, operações de login/logout e URLs acessadas por cada usuário. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
49529 ao registrar a indisponibilidade - ficou registrada 6 vezes 1º Grau Modificado o SQL para não repetir os dados. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
49928

Falha durante execução do Job VerificadorPeriodico causa
inconsistência no processamento de ciência automática de
matérias publicadas no DEJT

1º e 2º Graus 1. Postecipar momento da atualização de controles de disponibilização de matéria; 2. Realizar mais
de uma tentativa de acesso ao webservice do DEJT. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
50053

Configuração de classe não permite a inclusão de autos
incidentais sem processo referência 1º e 2º Graus

Permitiu-se a criação de processos incidentais sem processo referência para a classe judicial
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Para tanto, foi adicionado ao arquivo
ProcessoTrfHome.java no método inserirProcessoIncidente() uma condição para se considerar erro
apenas a criação de processos incidentais que possuam obrigatoriedade da existência de processo
de referência descrita em sua classe judicial.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
50141

Defeito ao apregoar processos em lote no painel de secretário
da sessão 2º Grau

Apenas o primeiro checkbox marcado/desmarcado será processado pelo sistema, mesmo que o
usuário selecione mais de um, e durante o processamento, todos os campos checkbox serão
desabilitados para evitar que o usuário faça outras requisições e com isso perca o controle da
tela.Após o processamento, todos os campos checkbox serão habilitados e dessa forma será
possível fazer novas requisições.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
50357 Busca por nome não funciona sem documento definido 1º Grau

Alterada "Consulta Pessoa" para: 1. recuperar pessoas que não possuam documento de
identificação; 2. se usado o filtro de número de documento, recuperar a pessoa apenas se a situação
do documento for "ativo".

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
50966

Alterar forma de apresentação da identificação das partes ao
lançar resultado na sessão 2º Grau

Alterada a forma de exibição dos dados das partes na tela de apregoar processo para que o
advogado apareça "destacado" ( com avanço) em relação aos seus representados conforme padrão
PJe.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
50968

PAC - Intimação de partes representadas por procuradoria -
Exclusão do meio de comunicação inadequado 1º e 2º Graus Foi incluída uma verificação que impede a exibição do meio de comunicação "Enviar Via Sistema"

para partes que não sejam representadas por procuradoria no PAC2. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
51083

O cadastro de sessão de julgamentos está considerando todos
os feriados cadastrados no sistema, quando deveria considerar
apenas os relevantes

2º Grau
Corrigida a funcionalidade de cadastrar sessão de julgamento para ignorar feriados estaduais e
municipais caso não se apliquem ao Órgão Julgador Colegiado. *Issue liberada na versão 2.1.0
sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Pendente Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48570
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49928
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49492
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48611
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48209
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50053
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49510
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50357
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50966
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51083
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-48605
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-49529
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50968
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-50141


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
51347

Processo redistribuío enquanto em sessão aberta não aparece
mais para nenhum OJC 2º Grau

Corrigida a funcionalidade para permitir que um processo que esteja em uma pauta aberta possa ser
devolvido ao gabinete sem erros. *Issue liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial.
Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Recusado Dado
indisponível

PJEJT-
51379 Marcação automática de audiência ignora dia disponível 1º Grau

Inserido o código que faz o método recuperarPrimeiraUltimaDatasVigencia(List horarios, Date
dataReferencia) considerar não só a data, mas também a hora de início e fim das SalaFisicaHorario
no momento em que vai recuperar a primeira e ultima data de vigência.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
51560

Ao visualizar assuntos do processo, não exibe o assunto
principal 1º e 2º Graus Criada coluna (boleana) que mostra se o item é principal ou não Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
51612

PJe permite a assinatura de certidão de devoluçao de mandado
utilizando perfil que não seja de Oficial de Justiça 1º Grau Alterado componente para renderizar o cadeado com mais um argumento. *Issue liberada na

versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Aguardando
Homologação

Negocial

Dado
indisponível

PJEJT-
51725

Sistema está obrigando informar numeração de processo de
referência quando deveria ser opcional 2º Grau

Criado um novo validator para o número de processo de referência, quando este é facultativo. Este
validador aceitará como OK o valor da mascara ("_______-__.____._.__.____"), quando o usuário
não preencher o campo de número de processo de referência quando for facultativo. No caso de o
campo estar preenchido, a máscara estará alterada e a validação será como no componente original,
validando o número do processo informado.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52049

Sistema retorna erro ao cancelar publicação no DJe de
processo do tipo AlvJud 1º Grau Modificada a classe comunicacaoProcessualAction.java, para que o componente fosse

corretamente inicializado, mesmo quando a lista de ids de expediente estivesse vazia. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52109

Melhoria para filtrar mandados na tela do Oficial de Justiça
para cada uma das situações possíveis 1º e 2º Graus

Alteraçãodo campo "Situação" do painel do oficial para que seja possível gerar listas separadas de
mandados a saber: [Todos] Distribuído Redistribuídos Distribuídos / Redistribuídos Para
redistribuição

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52194

Inconsistência no painel do advogado - subcaixa e
totalizadores 1º e 2º Graus

Implementada nova abordagem para a construção da árvore por jurisdição, órgão julgador
colegiado e/ou órgão julgador e subcaixas, permitindo que as totalizações por cada item da árvore
sejam consistentes com a seleção e eventuais deslocamentos de processos para subcaixas em todos
os níveis.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52417

Ícone de acórdão publicado por meio de expediente
confeccionado no PAC 2 não está sendo corretamente exibido 2º Grau Foi corrigida a consulta que obtém o último acórdão publicado no processo, para que considere

também aqueles originados de expedientes confeccionados no PAC 2. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52441 Falha no download de PDF de processo NÃO protocolado 1º e 2º Graus Ajustes no título e na construção da capa do PDF unificado. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
52481

Erro ao retificar autuação para incluir Outros Participantes em
processo de classe do agrupamento CRIMINAL 2º Grau

Remoção de abas que fazem referência a objetos e rotinas legadas nas páginas HTML da
retificação de processo. Tais referências são inválidas pois não existem mais nos fontes
(ProcessoProcedimentoOrigemHome e ProcessoProcedimentoOrigemList).

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52566 PAC exibindo documento que não é o principal da parte 1º Grau

Corrigido o método PessoaDocumentoIdentificacaoDAO.recuperaDocumentoPessoa(Pessoa
pessoa, TipoDocumentoIdentificacao tipo), de forma que será retornado pela consulta somente o
documento de identificação principal da pessoa em questão. *Issue liberada na versão 2.1.0 sem
homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Pendente Dado
indisponível

PJEJT-
52672

Assistente de procuradoria com cadastro de procurador
inativo, aparece a opção de procurador na lista de perfis 1º Grau

No arquivo Authenticator.java, no método setUsuarioLogadoSessao(Usuario), faz-se uma
checagem acerca da condição de erro desta issue; usuário com perfil de Procurador inativo que
também seja Assistente de Procuradoria. Caso esta condição seja verdadeira, as localizações onde
o usuário seja Procurador não serão acrescentadas ao combo de localizações .

Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52417
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51347
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51379
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52049
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51612
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52441
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52481
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51725
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52566
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52194
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52109
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52672
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-51560


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
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PJEJT-
52708

Acessando o painel atividades->consulta de pessoa-> o usuário
interno pode acessar o menu de detalhes do processo e anexar
documentos em processo não vinculado ao seu órgão julgador
- excluir a aba anexar documentos

1º, 2º e 3º
Graus

- na consulta > atividade > pessoa os servidores podiam anexar arquivos - agora a visao eh a da
consulta de terceiros quando o usuario nao eh do mesmo OJ - a tela só exibe dados quando é
colocado algum parametro de pesquisa (nome ou CPF/CNPJ) - a consulta foi alterada pra trazer
apenas pessoas ativas com documentos do tipo CPF ou CNPJ ativos

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52725 Falha ao alterar descrição de arquivo anexo a mandado 1º e 2º Graus Comportamento ajustado para permitir que a descrição do documento anexado ao mandado seja

alterada Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
52785

Modelo aparece selecionado, mas conteúdo em branco, na
elaboração do segundo expediente no PAC2 1º Grau

Corrigido o comportamento do editor de ato de comunicação do PAC 2, para que traga vazias as
informações nas combos do modelo de documento e da variável de modelo de documento, pois
estavam sendo recarregados nestes campos o valores selecionados na última vez que o editor de ato
de comunicação desta funcionalidade foi usado depois da última abertura da tarefa no painel.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53032 Não aparece item "Novo Processo" 2º Grau

Apenas a opção "Novo Processo" foi adicionada ao menu Processos no arquivo
"2grau_PapelXRecurso-PJe.csv" conforme solicitado na issue. Linhas adicionadas:
servidorSecret,Servidor de Secretaria,/pages/Processo/cadastrar.seam?newInstance=true,Página
Processo/Cadastro/Processo (Menu),s,Paulo Vinicius,1.15.1,PJEJT-53032 servidorSecret,Servidor
de Secretaria,/pages/Processo/cadastrar.seam,Página Processo/Cadastro/Processo,s,Paulo
Vinicius,1.15.1,PJEJT-53032

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53090

Cadastro de assistente de advogado ou de assistente gestor de
advogado

1º, 2º e 3º
Graus

Adicionado ao migrations script que inativa o perfil de assistente de advogado em usuários que
também sejam servidores ou magistrados. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
53107

Painel do advogado ou procurador - Alterações nos
agrupadores

1º, 2º e 3º
Graus Os agrupadores foram reorganizados conforme solicitado. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
53167

Expediente via e-mail pode ser cadastrado sem informação do
destinatário no PAC 2 1º e 2º Graus

Incluída validação de preenchimento do e-mail quando o meio de comunicação utilizado for "E-
Mail", de forma similar ao que ocorre com o endereço físico para meios de comunicação que o
exigem, isto é, o sistema não permite que o ato de comunicação seja redigido enquanto esta
informação não for preenchida pelo usuário.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53277 Erro inesperado ao editar endereço do destinatário do mandado 1º Grau

Corrigido erro que ocorria ao tentar editar endereço de parte na tela de devolução de mandados,
causado pelo uso de instanceof para obtenção de pessoas físicas, jurídicas e autoridades, tendo sido
substituída essa abordagem por outra onde a pessoa de cada um desses tipos é obtida através de
consulta à base de dados.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53304

Ao modificar quem assina, o botão de enviar para assinatura
não desaparece 1º Grau

Corrigida a rotina de validação de expedientes criados no PAC 2, para impedir a exibição do botão
"Enviar para Assinatura" caso os expedientes não tenham sido salvos após o usuário ter alterado o
tipo de usuário na coluna "Quem Assina" ou ter escolhido outra pessoa diferente das selecionadas
anteriormente nesta coluna.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53423

A notificação automática na tarefa Minutar Sentença vem
configurada pelo sistema de forma errada 1º Grau Apagando as variáveis de fluxo da intimação automática ao criar o expediente e ao entrar no fluxo

de concluso ao magistrado. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53426 Não é possível incluir o magistrado no órgão julgador 1º Grau Alterada a rotina de cadastro de magistrados para permitir que um mesmo magistrado possa ser

incluído em períodos distintos (desde que não conflitantes) num mesmo órgão julgador. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53479

Campo "Motivo" do segredo de justiça possui referência a
norma antiga 1º e 2º Graus

Criado script para atualizar, no banco de dados, a descrição do motivo do segredo de justiça. Como
novos motivos foram adicionados, tornou-se necessário também atualizar o campo que armazena
essa informação, aumentando-o. Ajustes na aplicação para que os novos motivos estejam
disponíveis. O motivo do inciso II foi removido.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
53544

A tarefa imprimir correspondência do PAC2 gera um
documento em PDF com capa e sumário 1º e 2º Graus A tarefa imprimir correspondência do PAC2 deixa de gerar capa e sumário no documento PDF Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53090
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52785
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53107
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53304
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53277
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53544
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53426
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53167
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53032
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53479
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52725
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53423
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-52708


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
53620

Não é possível cadastrar uma parte do tipo "Fundação Pública
de Direito Privado" 1º e 2º Graus

Alterado o método retornarFiltroTipoOrgaoPublicoEstadual da classe PessoaJuridicaDAO.java
para listar também o tipo "Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal"
(fazendo modificação equivalente nos métodos referentes à esfera Federal e Municipal).

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
54042

ExProvAS iniciando na fase de execução com sentença
ilíquida 1º Grau Criada a transição para a liquidação dos processos cadastrados com execução provisória Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
54179 Ao associar OJ ao OJC, o OJ não é exibido 2º Grau

O formulário de cadastro do OJ foi alterado conforme detalhamento para cada grau: *1o grau* -
Não ocultar os campos (Código de Origem e Instância) quando o flag CEJUSC for selecionado.
*2o grau* - Não ocultar os campos (Código de Origem e Instância) quando o flag CEJUSC for
selecionado. O campo Número Vara somente fica visível se for selecionada a 1a instância no
campo instância. Quando for selecionada a 2 instância no 2o grau e para um CEJUSC, o sistema
automaticamente preenche o número da vara com o código de origem.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
55048 Pesquisa por nome na aba remanescente da pauta não funciona 2º Grau

Alterar o mapeamento @In da classe ConsultaAbaRemanescentes para mapear a coluna
id_processo_trf, pois antes estava mapeando outra coluna e com isso o join feito na consulta por
nome não funcionava.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
55080

Adequação da intercomunicação entre o sistema Escritório
Digital do CNJ e o PJe 1.16 via MNI 2.2.2. 1º e 2º Graus Aceitar documentos PDF com assinatura anexada no documento implementando suporte a este tipo

de assinatura no PJe. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
55357

Impossibilidade de utilização de Nó de Desvio em processos
que estejam em tarefas que contém transições condicionais 1º e 2º Graus

Corrigida a rotina de solicitação de nó de desvio para processos, de forma que a mesma, a partir de
então, irá desconsiderar da lista de transições disponíveis aquelas que são condicionais, permitindo,
assim, a movimentação de um processo fora de um contexto JBPM.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
55427

Inativar classe Execução de Título Judicial (1111) do 2o e 3o
graus 2º e 3º Graus

Incluído script no migrations para desativar a classe judicial de código = 1111 (Execução de Título
Judicial) e também as classes filhas, apenas no 2º e 3º graus. Corrigida a query que popula as
classes judiciais iniciais disponíveis no combo do form de novo processo. Antes, ao inativar a
aplicação da classe esta continuava aparecendo na lista.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
55473

enviar arquivo autocontido, em formato XML do PJeCalc para
o PJe 1º e 2º Graus Adicionado campo para receber o arquivo PJC do cálculo. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
55749

Pauta de Julgamento do dia 31/10 (qualquer ano) não é exibida
no calendário 2º Grau Criação de método na classe DataUtil para gerar todos os dias do mês em exibição no calendário

da tela de Pauta de Julgamento. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
55810

Sistema permite baixar processo para o 1º Grau sem que o
processo esteja na tarefa correta 1º e 2º Graus

Definição da solução: Na subida de processos, as regras atuais serão mantidas por limitações
técnicas do PJe que iriam requerer grandes alterações no sistema; Na baixa de processos, o sistema
irá realizar a baixa independentemente da tarefa que o processo se encontre. Quando o processo
estiver na tarefa imediatamente após a remessa, ele será movimentado (Ex.: De Aguardando
apreciação de instância superior para Recebimento de instância superior). Quando o processo não
estiver nessa tarefa, ele não será movimentado. *Issue liberada na versão 2.1.0 sem homologação
negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.* *Definição acordada em reunião
com conversa presencial com Dr. Fabiano Pfeilsticker e Rogério Silva Carneiro, conforme
comentários abaixo*

Aguardando
Homologação

Negocial

Dado
indisponível

PJEJT-
56024 Criação do Fluxo de Conclusão ao Presidente de OJC 2º Grau Criação do fluxo da presidência do OJC. Observar a configuração na wiki:

https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Configura%C3%A7%C3%A3o_Presid%C3%AAncia_OJC Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
56058

A consulta de processos não protocolados retorna erro quando
se consulta pela OAB 1º e 2º Graus Corrigida query usada para buscar processo não protocolado através do número OAB do advogado Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55080
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56024
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-53620
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-54179
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55427
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55473
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-54042
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55810
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55048
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55357
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55749
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56058


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
56209

Falha no Caso de Teste CT-1357 :: Versão: 2 :: Verificar o
recebimento de pauta de audiência com contingência
reconhecimento de parcelas pelo PJE

1º Grau

- Incluir uma coluna na tabela tb_aud_parcela_importacao chamada in_parcela_contingencia. Essa
coluna, se estiver preenchida com true, indica que a parcela em questão se trata de uma
contingência de reconhecimento de parcelas e não de uma conciliação normal. Caso ela esteja
NULL ou preenchida com false, é uma parcela de conciliação. (alteração do lado do PJe) - Alterar
a estrutura do WebService audienciaservice para, na seção , incluir um campo novo, opcional,
chamado ?, a ser preenchido pelo AUD com true se a parcela em questão se trata de uma
contingência de reconhecimento de parcelas ou false, caso contrário. (alteração do lado do PJe e do
AUD - só foi feita aqui a parte do PJe) - Alterar o tratamento do webservice no PJe para tratar o
dado novo ? recebido, preenchendo a nova coluna in_parcela_contingencia da tabela
tb_aud_parcela_importacao (alteração do lado do PJe) - Alterar a tela da interface do PJe que trata
do comportamento do checkbox 'Contingências' e 'Conciliação', para usar também a nova coluna
in_parcela_contingencia da tabela tb_aud_parcela_importacao. No caso, se a coluna estiver
preenchida com true, a parcela deve ser desconsiderada para a coluna 'Conciliação' e deve ser
considerada para a coluna 'Contingências'. (alteração do lado do PJe) *Issue liberada na versão
2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Recusado Dado
indisponível

PJEJT-
56214

Erro ao tentar gravar documento CNPJ principal de pessoa
jurídica oficial que possui login diferente do CNPJ 1º e 2º Graus

Na no arquivo PessoaDocumentoIdentificacaoHome.java no método atualizarLoginSeNecessario()
foi testada a situação na qual o objeto usuarioService é nulo. Quando isto ocorrer, instancia-se um
novo objeto para se evitar o NullPointException. Além disso, no arquivo UsuarioService.java, foi
criado o método findByLoginSemRetirarMascara para se permitir que os logins fora do padrão não
sejam alterados pela retirada da máscara. Motivo pelo qual as consultas ao banco dos logins fora
do padrão não estavam retornando resultado.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
56308

Sistema apresenta mensagem de erro na aba anexar petições e
documentos ao salvar pela segunda vez o campo Descrição 1º Grau Corrigido bug para que a descrição (da petição ou dos anexos) possa ser alterada a qualquer

momento sem erros. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
56330 Incluir movimentação em lote na tarefa VISTAR VOTO 2º Grau Inclusão da movimentação em loto na tarefa de vistar voto Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
56383 Criação da tarefa ANALISE DE RECURSO INTERNO 2º Grau Modelagem da análise de recurso interno no gabinete. Além disso, houve a ocultação das

transições a partir do nó de desvio. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
56417

processo bloqueado por outro usuario, não aparece o icone
nem opção para desbloquear 1º e 2º Graus foi recuperado de forma correta o usuario com a tarefa aberta para comparar com o usuario atual e

assim, exibir quando necessario o icone de bloqueio de tarefa. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
56451

Dica do ícone de Processo retirado de pauta em desacordo com
a Legenda 2º Grau Ajuste para exibir a hint correta. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
56536

Ao incluir uma anotação no mandado, ela não é exibida (CT-
786) 1º Grau Comportamento ajustado para atualizar a tela quando uma anotação for incluída ou excluída. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
56681 Melhorias e ajustes no Peticionamento em PDF 1º e 2º Graus Enviadas todas as suntarefas para integração Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
56754

PAC2 - Nas tarefas ASSINAR ATO DE COMUNICAÇÃO -
SERVIDOR OU ANALISAR ATO DE COMUNICAÇÃO,
mesmo sem nenhum expediente estar selecionado no campo
chekbox, o sistema assina o expediente.

1º e 2º Graus
Incluída regra para exibição do botão de label "Assinar os expedientes selecionados (X)" apenas
quando houver pelo menos 1 (um) expediente selecionado na referida tabela. *Issue liberada na
versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Em Progresso Dado
indisponível

PJEJT-
56759

No cadastro de órgão julgador, aba Magistrado, permitir
edição da data inicial

1º, 2º e 3º
Graus Liberada edição do campo sem condicionais. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
56776 Sistema não armazena seleção do assinador padrão 1º, 2º e 3º

Graus
Corrigida a função setCookie, que não estava utilizando a notação correta para setar o cookie para
o documento, sendo que o prazo de expiração estava sendo desconsiderado. Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56209
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56759
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56451
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56214
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56681
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56754
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56417
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56308
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56536
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56383
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56330
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56776


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
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PJEJT-
56890

Validar na elaboração do Ato o posicionamento do cursor após
colar um texto (CT-1372) 2º Grau

Retirado trecho de código-fonte que tentava calcular a quantidade de caracteres restantes no editor
após colar um texto e ser chamada a rotina de retirada de caracteres especiais, mantendo o cursor
na última posição do texto colado.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
56935

Processo movido para caixa, é exibido também na caixa
principal - CT-35, complexidade ALTA, passo 27 com falha. 1º e 2º Graus A árvore de jurisdição foi remodelada na PJEJT-52194 e contemplou a correção deste defeito. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
56953 Tarefa Registrar Obrigações de Pagar não está funcionando 1º Grau Foi alterada a referência ao método gravaObrigacaoPagar para gravarObrigacaoPagar. Como o

nome da ação estava errado, ocorria erro ao gravar a obrigação a pagar. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57051

Questionamento sobre a ordenação inicial dos processos do
Órgão Julgador – Acervo Geral (aparentemente falha). 1º e 2º Graus Ajustada ordenação padrão pelo número do processo ascendente, conforme apresentado na

listagem de processos do respectivo painel. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57156 Pesquisa de bloqueio de oficiais não respeita período de datas 1º e 2º Graus

- Incluídos filtros para intervalos de datas na pesquisa de bloqueios de oficial de justiça; -
Realizado recarregamento da consulta-padrão da tela de cadastro de períodos de bloqueio de
oficiais de justiça, para que seja possível realizar pesquisas por períodos compreendidos em um
intervalo de datas.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57190 Inconsistência entre nome da pessoa física e CPF 1º Grau Ao cadastrar uma nova pessoa física ou jurídica, o nome obtido na receita federal tem precedência

pelo nome que é enviado pelo cliente que remeteu os dados (Ex.: AutoCCLE) Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57293 Senha é alterada ao gravar cadastro do advogado 1º e 2º Graus

No arquivo PessoaAdvogadoHome.java, foi acrescentada uma linha ao método update() que só
permite que a senha seja atualizada caso a mesma seja nula. Desta forma, ao se alterar o cadastro
do advogado, sua senha não é alterada. Testei a questão do cadastramento de nova senha. Neste
caso não ocorre nenhum efeito colateral.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57344

Ao clicar no botão CANCELAR, da tarefa de envio ao
CEJUSC, o processo deverá transitar para tarefa de Análise do
conhecimento/liquidação/execução.

1º e 2º Graus Criada variável para indicar se o retorno do CEJUSC é um cancelamento. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57355

manter / cancelar / cancelar com bloqueio de horário por
ocasião do envio ao CEJUSC 1º Grau

Criação de nova página para que o usuário escolha o que deve ser feito caso exista audiência
designada para o processo no OJ de origem, quando do envio desse processo ao CEJUSC. As
opções possíveis são : Manter a audiência, cancelar a audiência, ou cancelar e bloquear o horário
da audiência. *Issue liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na
issue para maiores detalhes.*

Parado-DES Dado
indisponível

PJEJT-
57525 Não exibir tipo de documentos no anexar documentos - cartas 2º Grau

Removida associação, em segundo grau, de papeis de usuários internos aos documentos: Carta
Precatória Executória 7317 Carta Precatória Inquiritória 7318 Carta Precatória Notificatória 7319
Carta Rogatória 77

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57530 exibir tipos de documentos em pdf no CCLE 1º Grau

Exibir na combo de anexador de documentos em PDF todos os tipos de documentos quando o
processo for do CCLE. Substituição do anexador para possibilitar a anexação de documentos em
lote.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
57546 Ajuste complementos nome de recurso 1º Grau Criação de script para atualização dos dados. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
57950

Alterações decorrentes do trabalho do Grupo PJeAutomação -
1º Grau - Fase 1 1º Grau Vide PJEJT-58195 Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
58182

Ao cadastrar um novo feriado com suspensão de prazos, o
sistema demora a responder, até apresentar mensagem de erro 1º e 2º Graus

Ao cadastrar, alterar ou excluir feriados que alterem prazos no sistema, o PJe não tentará
reprocessar imediatamente todos os expedientes. O reprocessamento agora é feito no
VerificadorPeriodico, através do parâmetro 'reprocessarExpedientesAbertos'

Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56890
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56935
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57525
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-56953
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57950
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57156
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57355
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57293
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57190
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57530
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57546
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57051
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-57344
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58182
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PJEJT-
58195

Alterações decorrentes do trabalho do Grupo PJeAutomação -
2º Grau - Fase 1 2º Grau Inserção via script dos novos movimentos processuais Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
58247 Erro ao pesquisar processos de terceiros através de OAB 1º e 2º Graus Corrigido bug na consulta de processo de terceiros usando OAB Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
58309

Problemas na assinatura em lote no GIM e no Painel do
Magistrado 1º Grau Mostrando a tela de "Carregando" durante todo o processo de assinatura em lote do GIM. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
58317 Gerar o PDF das pautas de audiências marcadas - CEJUSC 2º Grau

As permissões utilizadas para gerar o PDF da pauta foram aplicadas para o papel servidor no 2o
grau: - Selecionar PDF das audiências canceladas em lote ->
/pages/Audiencias/Pauta/reportLoteCanceladas.seam - Selecionar PDF das audiências não
canceladas/redesignadas em lote -> /pages/Audiencias/Pauta/reportLoteFalha.seam - Selecionar
PDF das audiências redesignadas em lote ->
/pages/Audiencias/Pauta/reportLoteRedesignadas.seam - Selecionar Pauta de audiência Gerar PDF
-> /pages/Audiencias/Pauta/report.seam Além disso, foram removidas as duplicidades de registros:
Magistrado -> /pages/ProcessoAudiencia/IntegracaoAud/assinarAtasAudiencia.seam -> linhas: 593
e 838 Servidor -> /pages/ProcessoAudiencia/IntegracaoAud/listView.seam -> linhas:731 e 841

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58378 Sistema não assina cálculo importado do PJeCalc 1º e 2º Graus Alteração do list.xhtml na chamada de assinatura Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
58415

A funcionalidade de deslocar oj e ojc não está deslocando o
relator e o cargo 3º Grau

Prezados, Para atender a necessidade do TST serão feitas as considerações na implementação
embasadas em regras negociais passadas pela CPE/TST. 1) O deslocamento para o cargo de destino
considerando o cargo do magistrado titular do órgão julgador colegiado destino. 2) O cargo está
sendo persisitdo na tabela de histórico de deslocamento para que seja reestabelecida a volta para o
cargo anterior. 3) O relator será o magistrado titular do órgão julgador colegiado destino. O relator
será persistido em tabela de histórico de mudanças de relator. 4) Será feita uma consideração na
implementação quando for terceira instância. att

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58419 PJe na versão 1.16.2 só recriou 4 Jobs 1º e 2º Graus

Retornamos a anotação @Observer("org.jboss.seam.postInitialization") no método responsável
pelo reagendamento dos jobs principais (VerificadorPeriodico, VerificadorEventosAssincronos e
ConsolidadorDocumentosService), na inicialização do JBoss com Quartz ativo, após os jobs terem
serem apagados.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58433

Anexar documentos com "Enter" não preenche text field com
descrição do documento selecionada 1º e 2º Graus

Ao anexar um arquivo PDF a um documento, localizar o tipo de documento e pressionar ENTER
para selecioná-lo, o comportamento agora é o mesmo de quando o usuário clica no tipo de
documento.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58502 Ao tentar gerar íntegra do processo, não gera o PDF 1º Grau

Código alterado para remover imagens que tenham links apontando para src="file://..."; Já havia
tratamento semelhante para imagens que tinham como src="http://..." *Issue liberada na versão
2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58541

Ao escolher o modelo de na tela Minutar despacho o sistema
altera a configuração dos destinatários 1º Grau Ao selecionar destinatários, nas telas de minuta e análise, foi adicionado um evento para gravar as

alterações do usuário e evitar que elas sejam perdidas. Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58658

Falha ao abrir o "Detalhes do Processo" na aba "Análise
prévia" 2º Grau Correção para apenas carregar a aba de anexar documentos quando ela for acessada pelo usuário. E

uma correção de código obsoleto devido a mudança do JBoss 5.2 para o Jboss 6.4 Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58698

Erro inesperado ao ordenar resultados na tela de Consulta de
Localização de Processo 1º e 2º Graus colocando os campos corretos de ordenação da lista de processos. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
58735

Erro ao remeter processo que demore mais de um minuto para
remeter 1º Grau Permitindo personalizar o timeout dos webservices do PJe através do parâmetro "-

Dpje.webserviceTimeout=????" na inicialização do JBoss. Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58502
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58309
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58735
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58247
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58541
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58415
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58419
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58317
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58698
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58433
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58658
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58378
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58195


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
58868 Ao cancelar conclusão (ou assinar), ocorre erro de fluxo 1º, 2º e 3º

Graus

Foi retirada a injeção de dependência que estava causando o erro. O componente é carregado
apenas quando for utilizado. O método que retornava nulo em alguns casos, agora retorna zero para
evitar erros.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58874

Problemas no envio de e-mails pelo push (job
EnvioMovimentoPushProcessor) a partir da versão 1.15.3 1º e 2º Graus

- Uma transação para de cada envio de email (a transação ficava aberta para o envio de 300 emails
em media); - a limpeza dos entityManager será ao término de cada bloco (eram a cada 4 blocos); -
limpeza os entityManager das bases binarias e de log para maior controle de memoria;

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
58893

Arquivo PDF derruba toda a instância do PJe por falta de
memória ao ser enviado ou visualizado 1º e 2º Graus

A versão do itext foi revertida para a versão 2.1.5; O codigo que recupera os dados da assinatura
no PDF foi modificado para utilizar o PDFBox ao invés do iText. *Issue liberada na versão 2.1.0
sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.*

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
59181

Atribuir segredo - performance - não consultar toda a base de
usuários 1º e 2º Graus

Alterada a consulta que recupera os representantes do processo para que não busque a base inteira
de usuários antes de identificar os representantes do processo para o qual se está atribuindo
segredo. Esta consulta é executada quando o usuário atribui segredo de justiça a um processo para
que se possa cadastrar permissão de visibilidade aos representantes. A consulta estava buscando a
base inteira de usuários para depois identificar os representantes do processo para o qual está sendo
atribuído segredo.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
59325

Perfil central de atendimento não visualiza endereços da
autuação de processos 1º Grau permitindo acesso ao perfil de centraldeAtendimento aos dados criados por ele nos endereços. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
59544

WebService processoJudicialWS não está funcionando por
erro na anotação (jBoss 6) 2º Grau Retirada a anotação @Consumes que estava declarada incorretamente numa chamada do tipo GET. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
59573 O documento está sendo exibido através da aba Expedientes 1º Grau

Alteração do arquivo processoParteExpedienteDocumentoBin.xhtml incluindo uma validação se
pode exibir ou não o documento com data de juntada futura. Essa verificação já estava
implementada no método isPermitidoExibirDocumentoJuntadaFutura do
ProcessoDocumentoAction.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
59578

Os nós de decisão "Há recurso recebido?" e "Há orgão
público? - AR" têm expressões com erro de digitação 1º Grau Atualização de fluxos. Homologado Dado

indisponível

PJEJT-
59581

Acrescentar uma saída de acionamento manual à tarefa
"Aguardando prazo recursal" (ConPra_2) 1º Grau

Alterar a transição de saída "Prosseguir" da tarefa "Aguardando Prazo Recursal", tornando-a não
oculta. Isso fará com que o botão "Prosseguir" sempre apareça para o usuário. Vide imagens
anexas.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
59585

Expedientes sem prazo estão sendo considerados no método
que verifica se existe prazo vigente (ConPra_2) 1º Grau

### Alterada classe PrazoRecursalService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/03624aa913d8631b923e6770912c969b1f6caea9 *
Acrescentada verificação em isRecursoSemJuizoAdmissibilidade() para ignorar recursos
prejudicados. * Corrigido o método hasRecursoSemJuizoAdmissibilidade() para chamar mais o
método hasPrazoRecursalVigente(). * Alterado o método hasPrazoRecursalVigentePorDecisao()
para ignorar expedientes sem prazo. ### Alterada classe PrazoRecursalTempestividadeService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/ce5d66b436301a554f3400c30bd272b31c074e06 *
Alterado o método getDataFinalPrazo() para considerar se houve alteração do tipo de alguma
petição para recurso. * Alterado o método isRecursoTempestivo() para considerar se houve
alteração do tipo de alguma petição para recurso. ### Alterada classe PrazoRecursalAction
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/51ae23658da7a52b402942f4ba3a105df9124cae
Acrescentado método hasPrazoRecursalVigente() para ser usado no painelPrazoRecursal.xhtml
para ocultar decisões que não estão com prazo em aberto. ### Alterado painelPrazoRecursal.xhtml
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/ff09f3b67aa2a56fb292a6f7323dcbb81bc890b6 * As
decisões que não tem prazo em aberto serão ocultadas por padrão, mas podem ser exibidas com um
click. * Correções menores no painel.

Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58868
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59585
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59573
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59544
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59578
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59181
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59325
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59581
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58893
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-58874
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Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEJT-
59586

Os movimentos "Homologada a desistência do recurso" e
"Prejudicado o recurso" não são considerados no fluxo
ConPra_2

1º Grau

### Alterada PrazoRecursalComunsService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/7a96130bb8c1128d44e5e5f493b479a8533d5d4f
Acrescentado o movimento 230 (Prejudicado o recurso) no método
getCodigosMovimentosJuizoAdmissibilidade(). ### Alterada PrazoRecursalMovimentosService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/9e9916442bab6b7ee22949183e5656df70b23163
Atualizada a documentação do método hasCorrespondenciaEntreRecursoEMovimento(). ###
Alterada classe PrazoRecursalMovimentosService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/05d47453089c7c689c972845e8e8446aca5c26ce - Alterado
o método getMovimentosJuizoAdmissibilidadePorRecurso() para considerar as alterações de tipo
de petição. - Alterado o método hasCorrespondenciaEntreRecursoEMovimento() para considerar
as alterações de tipo de petição.

Homologado Dado
indisponível

PJEJT-
59823

Ao assinar uma sentença com as partes cientes, só são criados
expedientes para a parte que aparece primeiro de cada um dos
polos.

1º Grau Utilização do método getProcessoParteAutorReuList() que retorna todas as partes do processo que
estão ativas no lugar de getProcessoParteAtivoPrincipalList. Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59586
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-59823
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Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
3 Escaninho 2º Grau 2º Grau Implementado o escopo inicial do Escaninho no 2º Grau. *Issue liberada na versão 2.1.0

sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores detalhes.* Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
116

Escaninho com as audiências
não designadas 1º Grau

Escaninho que lista os processos que não possuem audiência designada *Issue liberada
na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores
detalhes.*

Recusado Dado
indisponível

PJEKZ-
121

Calendário da pauta de
audiência 1º Grau

Criação do calendário da pauta de audiências, e navegar entre os meses e os anos. *Issue
liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para
maiores detalhes.*

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
125

Operações de audiências no
processo 1º Grau Designar, Redesignar e cancelar audiências em um processo na listagem do dia na pauta Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
129

Quadro de horários por tipo
de audiência 1º Grau

Criado um quadro de horários vagos para tipos de audiências em cada sala do OJ *Issue
liberada na versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para
maiores detalhes.*

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
132

Manual do usuário da pauta
de audiência 1º Grau

Manual construído:
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Categoria:Pauta_de_Audi%C3%AAncia_-
_PJe_KZ

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
257

Retirar/colocar sigilo em
documentos no Detalhes do
Processo

1º e 2º Graus implementação de icone para que o usuário interno possa atribuir e retirar sigilo do
documento na timeline do processo. Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-116
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-121
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-132
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-3
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-129
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-257
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-125


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
263

Ajustes na responsividade do
Detalhes do Processo 1º e 2º Graus

Foi melhorada a responsividade da tela do detalhe do processo conforme especificação
no corpo desta issue. Atualização 29/11/2017: [PJEKZ-263] Ajustes na responsividade
dos detalhes do processo: - Aumento no tamanho da area de dados do processo (com
tamanho fixo); - Volta dos ícones de ações do processo para a área de dados do processo
- Adicionada a opção de retrair a timeline para melhor visualização dos documentos; -
Volta dos botões associados ao documento (ver assinaturas, ver certidão, baixar
documento); - Exibir scroll lateral para os documentos; - adição de tags de acessibilidade
nos itens do cabeçalho;

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
279

Listagem da pauta do dia,
além do funcionamento dos
filtros do calendário

1º Grau
Desenvolvimento da listagem da pauta por dia. Além disso, possibilitar o servidor a
pesquisar a pauta de acordo com alguns filtros. Na listagem é possível acessar os
detalhes do processo e abrir a tarefa.

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
294

Implementar a solução de
contorno para a autenticação
sem certificado digital na
consulta de dados da receita
federal

1º e 2º Graus Solicitação dos dados do certificado do usuário ao realizar validação na Receita de
pessoas físicas e jurídicas Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
317

Atualização da sessão da 1.x
(timer) quando estiver
usando o PJeKZ

1º e 2º Graus Foi feita uma análise e a solução implementada está nos comentários da issue Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
440

Criar botão de desconectar
no KZ (logoff) 1º e 2º Graus Adicionando botão "Desconectar" no diálogo do perfil do usuário. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
455 Atualização de tela 1º e 2º Graus

Para os paineis (Meu painel, Painel Global e GIM) foi implementada a atualização dos
dados quando o foco retorna para a janela. Para a listagem do processo foi implementada
a atualização apenas quando o foco retorna para janela após a realização de uma ação
(por exemplo, abrir tarefa)

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
456 Lista de OJs no GIM 1º e 2º 1º e 2º Graus Alteradas consultas para ordenar corretamente os OJ's e OJC's no GIM. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
490

Icone Expedientes no
Detalhes do Processo 1º e 2º Graus Criado ícone conforme solicitado para abrir o detalhes do processo (bob esponja) na aba

de Expedientes do PJE 1.x. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
550

Escaninho - petições
urgentes - se o processo tem
registro de tutela/liminar,
qualquer outra petição
protocolada está levando o
processo para esse filtro

1º e 2º Graus Ajustes nos critérios para considerar documento urgente, conforme os comentários desta
issue, Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-294
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-279
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-456
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-550
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-440
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-455
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-317
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-490
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-263


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
553

Em 2º grau, na timeline e no
detalhes do processo, faltam
o Relator e o OJC dos
processos

2º Grau N/A Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
556

Não há correspondência de
cores nos documentos
assinados por perito

1º e 2º Graus Foram adequadas as cores do perito e outros interessados para corresponderem com as
cores do escaninho e timeline. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
563

Campo de lista de OJs e
Perfil - Ajustar campo de
exibição

1º e 2º Graus O menu de troca de perfil do usuário passou a exibir todo o conteúdo da localização,
independente do seu tamanho. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
618

Criar filtros de Relator e OJC
na listagem de processo 2º e 3º Graus Criado filtro de Relator e Órgão Julgador para o 2 grau Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
629 Falha ao publicar fluxos 1º e 2º Graus Incluído tratamento para buscar somente tarefas relacionadas a fluxos ativos. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
648

Tirar Tooltip Cabeçalho
(Escaninho e Detalhes do
Processo)

1º e 2º Graus Retiradas tooltips de troca de perfil e foto, para os casos nos quais a funcionalidade é
bloqueada. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
779

Ampliar modal
"Comentários" na Listagem
de Processos

1º e 2º Graus

O campo de comentário, assim como o formulário que compreende o prazo e o
responsável foi aumentado para ocupar 30% as tela limitado a 500 pixels. Salvo em
dispositivos móveis em que pode ocupar tanto espaço quanto for necessário, limitando-
se à largura da tela.

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
809

O sistema não está
respeitando a ordem das
partes no Polo Passivo na
tela de "Detalhes do
Processo"

1º e 2º Graus
Corrigida a visualização das partes principais no cabeçalho e corrigido a ordenação das
partes no detelhes do processo para usar o campo ordem. Caso o campo ordem esteja
vazio utilizará a ordem por nome das partes.

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
823

Adaptar a funcionalidade de
designação automática do 1º
Grau para o 2º Grau e
recolocar o link no menu
lateral do painel do 2º Grau

2º e 3º Graus Realizadas alterações no back-end para habilitar a designação automática de
responsáveis para o segundo grau. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
832

Não está sendo possível
excluir documento no 2º
Grau

2º Grau Foi corrigida a exclusão de documento na tela de Detalhes do Processo no 2º Grau. Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-556
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-629
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-553
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-618
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-779
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-823
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-563
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-832
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-809
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-648


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
838 Conflito de filtro Timeline 1º e 2º Graus Corrigida a independência entre os filtros da Timeline. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
845

Modal de Exclusão de
Documentos - Ajuste 1º e 2º Graus Removido motivo de exclusão do serviço do backend e alteração do modal para não

exigi-lo ao se deletar um documento da timeline. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
847

Contagem de processos
divergente entre lista e
bolinha vermelha

2º Grau O prazo do processo passou a ser filtrado por OJ e OJC. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
866

Elaborar Manual do usuário
do Escaninho de 2º GRAU
referente à PJEKZ-3

2º Grau Criado do manual do usuário referente ao escopo da PJEKZ-3.
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/PJe_2.0_-_2%C2%BA_Grau Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
871

Ao tentar fazer login com
uma pessoa cujo CPF não
está cadastrado na base no
PJe KZ retorna erro

1º e 2º Graus O usuário sem cadastro na base de dados receberá a mensagem de erro "Usuário ou
senha inválidos" quando tentar se autenticar por login e senha. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
873

A URL para validar a
assinatura do documento está
fixa

1º e 2º Graus Criado método para obter a URL de validação da assinatura do documento de acordo
com o contexto da aplicação. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
884

Está sendo possível excluir a
petição inicial no KZ 1º e 2º Graus Ícone de exclusão da Timeline foi retirado para os casos de Petições Iniciais. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
899

Falha na autenticação usando
autenticarByAlgoritmo 1º Grau Correção no código de autenticação quando é invocado por um Webservice (ex.: PJe

Calc) Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
907

Petições avulsas
confeccionadas pelo
assistente do
advogado/procurador não
aparecem no menu Assinar
Documentos Pendentes.

1º e 2º Graus Corrigido problema de lentidão na tela de assinatura de documentos pendentes e a não
exibição de petição avulsa criada por assistentes Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
913

Ampliar quantidade de
caracteres do comentário 1º Grau Aumentado o tamanho do campo. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
918

Criar script de criação dos
parâmetros
'linkPadraoDownloadFirefox'
e 'linkDownloadCertificados'

1º e 2º Graus Incluídos os parâmetros contendo link para download da versão homologada do firefox e
link para download da cadeia de certificados do ICP Brasil Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-845
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-907
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-884
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-899
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-873
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-871
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-838
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-847
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-913
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-866
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-918


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
919

As chamadas sucessivas às
pendências dos
agrupamentos do GIM
quando o magistrado tem
mais de um OJ estão sendo
acumuladas

1º e 2º Graus Remoção de problema que causava repetição de consulta de pendências nos
agrupamentos do GIM. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
923

Na designação de automática
de responsável, retirar da
opções as tarefas sem
entrada atualmente no fluxo

1º e 2º Graus Incluído filtro para trazer somente tarefas com nó de entrada e que não sejam nó de
desvio. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
927

Verificar problema na
consulta de cache LCR
reportado na issue PJEKZ-
620

1º e 2º Graus atualização dos certificados intermediários, conforme a PJE-6579. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
932

Documentos do 2o grau não
aparecem na Timeline 1º e 2º Graus Documentos anexados em outra instância estão aparecendo na Timeline. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
935

Ajustes no Escaninho de
Documentos Internos 1º Grau Alterada função de carga do escaninho documentos internos e realizadas alterações na

timeline para que documentos internos não apreciáveis não tenham a lupa. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
937

Finalizar os pré-filtros com
contadores "Atas de
audiência", "Mandados
devolvidos" e "Apresentação
de cálculos"

1º Grau Implementação dos pré-filtros com contadores no escaninho de Documentos Internos. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
939

Melhorar a segurança do
login com usuário e senha no
PJe 2.0

1º e 2º Graus N/A Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
942

Processos que estão indo
para minutar sentença estão
pegando a regra de
designação automática de
responsável

1º Grau Ao transitar o processo, caso não haja regra configurada para a próxima tarefa, será
removido o responsável. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
943

O modal de alerta aparece
toda vez que clica em um
dos documentos da timeline

1º Grau Corrigido erro na lista de documentos. Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-919
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-942
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-937
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-923
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-943
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-927
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-932
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-939
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-935


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
944

Estão aparecendo todos os
OJs na lista do cabeçalho
para o usuário

1º e 2º Graus Incluída, na consulta que busca os perfis/localizações do usuário, condição que verifica
as datas de visibilidade no cadastro de servidor e órgão julgador. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
949

Sistemas satélites AUD e e-
Jus não fazem integração
com o PJe quando o usuário
não possui senha cadastrada

1º e 2º Graus Permitindo autenticar via webservices utilizando certificado digital para correta
comunicacao com sistemas satelites Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
962

Não abre o painel do KZ
para a vara de Palhoça -
ocorreu um erro
desconhecido no
processamento da requisição.
(ARQ-0001):....

1º e 2º Graus Substituição do componente de decode de Base64 nativo da JVM pelo da Apache Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
977

Classes inativadas pelo CNJ
em 1º e 2º graus - adequar o
sistema à nova tabela

1º e 2º Graus
Criação de scripts para inativar as classes judiciais mencionadas. *Issue liberada na
versão 2.1.0 sem homologação negocial. Verificar comentários na issue para maiores
detalhes.*

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
995

Alteração nos Pré-requisitos
para utilização para indicar
utilização do Firefox
quantum

1º, 2º e 3º
Graus N/A Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1004

Push não está enviando e-
mails corretamente por
problemas na chave primária
da tabela

1º e 2º Graus Alteração da chave primária do Push para uma sequence, evitando problemas de
atualização no Hibernate e permitindo rastreabilidade na auditoria do sistema Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1009

Realizar ajustes de
responsividade na tela de
login

1º e 2º Graus A tela de login foi adaptada para ser melhor apresentada em dispositivos móveis. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1012

Realizar os ajustes
necessários para que seja
possível logar/trabalhar na
1.x liberada no pacote da 2.0
mesmo sem a instalação das
novas funcionalidades.

1º e 2º Graus Correção no código para que erros não sejam lançados ao não encontrar o módulo do PJe
Segurança configurado. Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-944
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-977
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-962
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1012
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1009
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1004
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-949
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-995


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
1020

O sistema não está
respeitando a ordem das
partes na "Listagem do
Processo"

1º e 2º Graus Ajustado a ordenação das partes na Listagem do Processo. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1021

Ocultar movimentos por
padrão 1º e 2º Graus Foi retirada a exibição dos movimentos do processo por padrão na Timeline. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1037

Habilitar todos os usuários
internos do tribunal para ter
acesso ao PJe 2

2º Grau Foram habilitados os perfis de Servidor de Secretaria, Assessor AR e Servidor de
gabinete no PJE 2.0 Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1040

Não filtra por fase processual
no escaninho (docs. internos) 1º Grau Foi adicionada a chamada ao metodo de busca ao clicar no combo das fases processuais. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1045

Falha ao pesquisar processo
pelo número 1º e 2º Graus retirando a comparação de valor anterior já digitado. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1050

Icone do GIGS no Escaninho
de processos sem audiência 1º Grau alteração no frontend de modo que o ícone seja apresentado e comportamento também

foi adicionado. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1053

Realizar ajustes na interface
gráfica da Pauta de
Audiências de acordo com o
pedido do GNN

1º Grau
Ajuste na interface gŕafica: alinhamento dos ícones da legenda, retirada de algumas
descrições quebradas, transposição da tela principal da pauta e retirado bug quando se
pesquisa no filtro.

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1056

O campo com exibição do
nome da sala deve ser
ampliado e nos filtros
também

1º Grau Adequação do tamanho do filtro da sala, e espaçamento nos filtros diversos. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1057

Erro ao tentar designar
audiência em vaga
programada na Pauta.

1º Grau Retirados os slots programadados quando a pauta é visualizada em um dia não útil Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1060

A pesquisa no filtro por
"Nome da Parte" na Pauta de
Audiências apresenta
mensagem sobre a
necessidade de no mínimo 6
caracteres na parte inferior
da tela, mesmo funcionando
com um número inferior de
caracteres.

1º Grau Adição da mensagem de validação abaixo do campo. Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1050
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1053
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1037
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1057
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1060
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1020
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1040
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1056
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1045
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1021


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
1061

A listagem de processos da
Pauta de Audiências não
apresenta a quantidade de
processos listados na parte
de baixo do componente.

1º Grau Adição da quantidade de resultados na página apresentada. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1063

A label do "Quadro de
horários vagos" não informa
que a quantidade de dias é
mensurada em dias úteis.

1º Grau Apresentar a informação dos dias úteis no quadro de horários vagos Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1066

Diminuir a largura do
componente de listagem de
processos do Escaninho, pois
a barra de rolagem horizontal
está sendo habilitada.

1º Grau Remoção da rolagem horizontal nas listagens Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1074

Erro consulta número
processo na pauta 1º Grau Desabilitanto campos de data ao preencher o número do processo completo. Além de

adaptar o tamanho do filtro de sala ao tamanho da escolha. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1075

Diminuir fonte e
espaçamento no título da
pauta

1º Grau Ajustes na interface gráfica: centralização do botão de voltar para pauta, retirada de
espaços na parte superior do card e diminuição da fonte do mês. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1114

Erros - ícone de "Pauta
cheia" exibe horário vago -
Audiência agendada exibe
advogado

1º Grau
Retirado o bug da puta cheia, além de apresentar o polo processual correto na listagem
do dia e na listagem dos filtros. Retirada do bug do horário final da audiência na
designação.

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1131

O filtro de processos da
Pauta de Audiências não
informa ao usuário que é
obrigatório especificar uma
data inicial e uma data final.

1º Grau Adição de uma hint abaixo do campo Nome da parte(Mínimo de 6 caracteres) e a
obrigatoriedade dos campos Data de audiência(de e até) com o hint Campo obrigatório. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1143

Advogados com cadastro no
push não protocolam 1º e 2º Graus Foram removidas duas referencias à propriedade "processoPushPK", que não existe

mais. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1171

Sistema emite mensagem de
erro ao peticionar com
processo referência do
primeiro grau

2º Grau Quando se trata de protocolo de processo do segundo grau, não busca por orgão julgador
tendo como base o numero da vara existente no numero do processo. Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1131
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1075
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1143
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1066
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1074
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1061
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1114
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1171
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1063


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
1197

Mensagem de erro ao tentar
assinar documentos pelo
Menu Atividades - Assinar
documentos pendentes

1º e 2º Graus Correção de bug na Atividade Assinar documentos pendentes Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1199

Erro inesperado ao acessar
fluxos que possuem tarefas
de nome duplicado, por
exemplo, o fluxo "Preparar
Arquivamento"

1º Grau O código foi alterado no ponto onde ocorreu a falha para que a busca pelas tarefas
considere também o fluxo sendo acessado pelo usuário. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1202

A tarefa "Aguardando vista"
deverá ficar no agrupador
"Pauta"

2º Grau Alteração de fluxo Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1209

Padronizar ícones de
alertas/prioridades nos
paineis/escaninho com o
detalhes do processo

1º, 2º e 3º
Graus

Conforme solicitado pelo Dr Fabiano, foi alterado o ícone de alerta da tela de detalhes
do processo para o ícone redondo. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1212

Ao abrir uma tarefa do GIM
no PJe 2 o OJ/OJC é alterado
mas não reflete nas telas do
sistema

1º, 2º e 3º
Graus

Alterado o PJEKZ para ao clicar para abrir tarefa de outro OJ no GIM, alterar o perfil do
usuário no cabeçalho. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1214

O SJT está permitindo
cadastrar mais de um
administrador

1º, 2º e 3º
Graus

Adicionado tratamento à tela de cadastro de novos administradores para que redirecione
novamente para a tela de login com uma mensagem informando que "não será possível
cadadastrar novos administradores".

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1230

Sistema não agrupa as
conclusão para julgamento
de ED no agrupador KZ
Minutar ED

1º Grau Não se Aplica. Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1237

Falha ao publicar fluxo -
diferença entre nome do nó e
nome da tarefa

1º, 2º e 3º
Graus

Alteração no método carregarNosIniciaisNoMapaDTO para que faça a busca pelo nome
da tarefa, e não do nó, já que a comparação posterior trata de tarefas. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1250

Falha no CT-1150 :: Versão:
2 :: [1G] Timeline - Exibição
de documentos do processo

1º Grau Fechado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1199
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1250
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1237
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1209
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1197
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1202
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1214
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1212
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1230


Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
1257

Campo ORIGEM não
aparece nos filtros de
pesquisa do escaninho -
Documentos não apreciados
- 2º Grau

2º Grau Habilitação do filtro por "Origem" e adição das origens "Mandado Devolvido" e
"Mandado Pendente" no 2º grau. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1272

Erro ao protocolar processo
em 2º Grau. 2º Grau

Atribuido IDs para os componentes de tela para evitar a atribuição automática que
ocasionava erro na segunda tentativa do protocolo. Também foi corrigido um método de
prevenção quando não é informada as partes.

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1280

Sistema não exibe e-mail de
advogados 1º e 2º Graus Corrigido para mostrar o email cadastrado no cadastro do advogado. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1301

Incluir o CNJ na base de
pessoas jurídicas do PJe

1º, 2º e 3º
Graus Criação de script para a inclusão do CNJ na base do PJE. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1303

Ao assinar a intimação
automática, a tela com a
nova tarefa não é carregada
totalmente

1º Grau O método moverParaDefaultTransition() do FluxoService foi trocado pelo
TaskInstanceHome.instance().end para transição no fluxo. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1310

CT-1783: [1G] Verificar
filtros na listagem de
processos no Meu Painel
[Versão : 2]

1º Grau Fechado Dado
indisponível

PJEKZ-
1311

O PJe 2 não está exibindo a
tela de acesso negado
quando não possui token
válido

1º, 2º e 3º
Graus Foi consertado o bug e foi refatorado o código para ficar mais claro Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1317

Falha no CT-1558 :: Versão:
3 :: [1G] Verificar assinatura
modo SHODÕ na listagem
de processos

1º Grau Indicação do PjeOffice de homologação para a realização do teste dessa issue. Homologado Dado
indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1301
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1303
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1257
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1280
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1317
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1272
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1311
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1310
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Issue Tipo Resumo Subsistema Solução aplicada Situação Versões
Corrigidas

PJEKZ-
1336

Depois de assinada uma
decisão de admissibilidade
de recurso ordinário, o
recuso continua pendente de
admissibilidade (ConPra_2)

1º Grau

### Criada classe PrazoRecursalDecisoesService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/4ea9161e18532e3d77d0911658d4845327bac007
Criada a classe PrazoRecursalDecisoesService para centralizar serviços relacionados a
decisões. ### Alterada PrazoRecursalMovimentosService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/258cf9485c77af736b43173fde73f0e93d575cda
Alterado o método verificarExistenciaMovimentoRecebimentoRecurso() para utilizar a
nova classe PrazoRecursalDecisoesService. ### Alterada
PrazoRecursalExpedientesService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/b32abc21b34b8dd3607126e570cc2dad50c5a694
Alterado o método getExpedientesPorDecisao() para utilizar a nova classe
PrazoRecursalDecisoesService. ### Alterada PrazoRecursalService
https://git.pje.csjt.jus.br/pje/pje/commit/46aa059fe55a0d4a83a9d89147d615eb4f8b470b
* Alterado o método isRecursoSemJuizoAdmissibilidade() para corrigir a verificação de
recursos pendentes de apreciação (juízo de admissibilidade). * Removidos seguntes
métodos: - getTodosDocumentosDecisao() - getAtasAudienciaComJulgamento() -
getProximoDocumentoDecisao() - getPrimeiroDocumentoDecisaoNaFaseAtual() -
getPeticoesPorDecisao() * Os métodos abaixo serão movidos para a classe
PrazoRecursalDecisoesService. * Alterado o método
ignorarDocumentosAnexosOuNaoAssinadosOuDeOutraInstancia() para tratar
corretamente os documentos do tipo PDF que são anexados como documentos
principais. * Alterado o método
getCodigoPeticaoConsiderandoMovimentosAlteracaoPeticao() para simplificar a busca
do movimento que altera o tipo de uma petição. * Alterado a visibilidade do método
getProximoDocumentoAposDataReferencia() para 'public'. * Alterada a assinatura do
método isDocumentoRecurso().

Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1359

Trocar o dígito da
designação automática do
responsável

1º e 2º Graus Designação Automática passou a usar o numero sequencial do processo ao invés do
digito verificador. Homologado Dado

indisponível

PJEKZ-
1363

Não recebimeto de
parametro de tutela
antecipada na petição inicial

1º e 2º Graus Parâmetro habilitado Homologado Dado
indisponível

PJEKZ-
1377

Erro na identificação do
convênio CNJ / Escritório
Digital no MNI do PJe

1º, 2º e 3º
Graus

Movido código de nome de órgão cooperado para dentro de novo método e adicionada
nova chamada a este método para obtenção do papel. Homologado Dado

indisponível

https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1359
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1377
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1363
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEKZ-1336

