Changelog do projeto PJEKZ - Versão 2.2.2 - Produção
(Total de Issues: 30)
Legenda:
Defeito em Producao (26 issues)
Defeito em Homologação (4 issues)
Melhoria (0 issues)
História (0 issues)
Pesquisar
Issue

PJEKZ1654

PJEKZ1921

PJEKZ1969

Tipo

Resumo
Situação de advogado(a) é
exibida na frente do nome
de outro(a) advogado
quando os números de
inscrição da OAB são
iguais, mas de unidades da
federação diferentes

Escaninho exibe tarefa
diferente do painel antigo

Expediente não grava
opção "Expediente
Urgente" na tarefa
Preparar Ato de
Comunicação

Subsistema

Solução aplicada

1º e 2º Graus

Alteração na query que obtém a situação do advogado para corrigir o erro da
exibição da situação inconsistente quando advogados possuem o mesmo número da
OAB, porém de UFs diferentes. Além disso, foi implementada uma alteração para
permitir que todos os usuários internos do PJe visualizem a situação OAB do
advogado nos detalhes do processo e retificar autuação. Anteriormente, só usuários
com perfil "Servidor" e "Magistrado" estavam com tal permissão.

1º e 2º Graus

1º Grau

Corrigido o problema da não atualização de tarefa nos registros do Escaninho
quando o processo tramitava em certas tarefas do fluxo. Processos com tarefas
desatualizadas foram corrigidos.

Corrigido o problema recuperando sempre a informação "Urgente" ao reabrir PAC,
anteriormente mesmo quando gravado corretamente exibia a informação padrão
"Não" ao usuário.

Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-20
homologação;
2.3.0-beta-24
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-17
homologação;
2.3.0-beta-20
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-16
homologação;
2.3.0-beta-19
homologação;
2.3.0-beta-23
homologação

Issue

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

1º Grau

Alterado o método
PrazoRecursalMovimentosService.hasCorrespondenciaEntreRecursoEMovimento(),
que identifica o movimento de juízo de admissibilidade, para considerar todas as
partes caso o recurso tenha sido peticionado por um advogado não habilitado no
processo.

Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-16
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-16
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-16
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-24
homologação

PJEKZ2210

Sistema envia processo
para a tarefa Análise de
ED mesmo que já tenha
havido o julgamento por
meio da tarefa Concluso
ao
magistrado/julgamento/ED

PJEKZ2300

Processos julgados em
audiência com atas de
audiência importadas do
AUD não podem ser
enviados para o fluxo
novo de "Controle de
prazo recursal"

PJEKZ2531

Alguns processos na tarefa
Aguardando prazo recursal
não são movimentados
automaticamente mesmo
quando os prazos se
encerram

PJEKZ3162

Mensagem de erro adversa
ao tentar Protocolar em
Lote (Processos não
protocolados)

PJEKZ3243

Ao inativar um advogado
do polo passivo que
representa duas partes, a
opção "Mostrar inativos"
quando selecionado não
exibe o advogado
inativado.

2º Grau

Ajuste na exibição das partes inativas do processo.

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-24
homologação

PJEKZ4267

Petições que estão
aparecendo no agrupador
não estão aparecendo no
escaninho - petições não
apreciadas

1º Grau

Esclarecimento sobre a divergências entre Agrupadores do PJe 1 e Escaninho do PJe
2.

Homologado

2.2.2 Produção

1º Grau

Um método foi alterado para tratar atas de audiência como sentenças caso no
momento de suas assinaturas tenham sido lançados movimentos de julgamento.

1º Grau

Os expedientes que foram "fechados" antes de suas respectivas ciências serem
registradas não serão levados em consideração para verificar se existem expedientes
com prazo vigente. Favor, ver as observações feitas no final da descrição desta
issue.

3º Grau

Correção da referência nula ao tratar os processos em lote.

Issue

PJEKZ4333

Tipo

Resumo
Divergência na exibição
de petições não apreciadas
entre a interface KZ e
agrupador da versão 1.x

PJEKZ4382

Visualizador de
documentos KZ está
exibindo configurações de
css como texto

PJEKZ4495

Pesquisa do relatório de
pautas de julgamento não
funciona quando a data de
busca é a data corrente e
há pauta publicada

PJEKZ4568

Assinatura inválida ao
assinar o termo de
compromisso de Jus
Postulandi

PJEKZ4601

PAC2 não registra o
movimento "Expedido(a)
#{Tipo de Documento}
a(o) destinatário" para
Expedientes com o Meio
de Comunicação
"Correios""

PJEKZ4813

No ícone de visualizar
minuta o sistema está
exibindo as palavras
Fundamentação e
Assinatura

Subsistema

Solução aplicada

1º e 2º Graus

Correção dos registros no Escaninho que não eram exibidos no Escaninho do OJ ou
OJC para qual foi redistribuído ou deslocado para CEJUSC, PLANTONISTA,
POSTO AVANÇADO, entre outros.

1º Grau

2º Grau

Essa issue foi resolvida na outra issue PJEKZ-48413

Correção para também pesquisar apenas pelo dia atual.

1º Grau

No arquivo DocumentoPessoaHome.java, no método assinaTermoJusPostulandi(),
foi alterada a codificação do documento html utilizado de UTF-8 para ISO-8859-1.

1º e 2º Graus

O fluxo deve ser corrigido para que seja lançado o movimento "Expedido #{Tipo de
Documento} ao destinatário" no PAC2 na ação de "Entrar no nó" das tarefas
"Imprimir atos de comunicação" e "Imprimir atos de comunicação" dos sub-fluxos
"Preparar ato de comunicação 2" e "Preparar ato de comunicação -Sec".

1º Grau

Foi retirado o método sanitize que limpava todo o conteúdo do documento,
mantendo apenas o HTML. Com isso o estilo CSS do documento era
limpado/alterado. O que não pode acontecer pois não mostrava na integra o
documento que foi assinado.

Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-24
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação;
2.3.0-beta-26
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-18
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-16
homologação

Homologado

2.3.0 produção;
2.2.2 Produção

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação

Issue

Tipo

Resumo

PJEKZ4851

Processo não vai para a
tarefa "Publicar DJE"
mesmo com ato de
comunicação pendente de
publicação

PJEKZ4871

Erro ao enviar Mensagem
JMS - Assinatura de
Documento

PJEKZ4879

Job VerificadorPeriodico
executou até o fim, mas
apresentou mensagens de
erro

PJEKZ4903

Anotações do Diretor de
Secretaria de OJC durante
a sessão de julgamento
não são salvas.

PJEKZ5040

Erro na exibição da pauta
de audiência (Calendário
do KZ) - mês de outubro
de 2018

PJEKZ5074

Ao apregoar processos em
lote durante uma sessão de
julgamento há demora
excessiva entre selecionar
um processo e o seguinte.

Subsistema

Solução aplicada

1º Grau

Incluída rotina na gravação de variáveis de fluxo do PAC 2 a qual identifica o valor
anterior das variáveis de fluxo "comunicacaoProcessualAction:idsExpedientes" e
"PACTiposExpedientes" e os inclui novamente na variável caso o documento
correspondente ao ato de comunicação já tenha sido assinado, incluindo, em
seguida, as informações dos expedientes que foram confeccionados ou refeitos no
PAC 2.

1º e 2º Graus

Correção - setando processo no documento antes assinar o documento Melhoria IllegalArgumentException lançada na criação da mensagem de notificação jms caso
o documento não tenha processo

2º e 3º Graus

2º Grau

Impedir que as verificações que estão causando erro no segundo grau sejam
executadas nessa instância.

Correção para salvar as anotações após clicar em qualquer um dos botões
RETIRADO DE PAUTA , PEDIDO DE VISTA ou DELIBERADO EM SESSÃO
(qualquer de suas opções).

1º Grau

Adequação na apresentação do horário de um slot ou audiência na pauta do dia com
a atualização da versão do angular-calendar.

2º Grau

Foi retirada a funcionalidade de apregoar ao clicar no checkbox do processo e foi
colocada em um botão chamado 'Apregoar Selecionados'. Dessa forma para
apregoar processo(s) é necessário primeiro clicar no(s) checkbox do(s) processo(s)
desejado(s) e em seguida clicar no botão 'Apregoar Selecionados'. Foi incluído um
botão chamado 'Desfazer Apregoamento' que tem a função de desfazer o
apregoamento.

Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-24
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-17
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-17
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-17
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-17
homologação;
2.3.0-beta-20
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação

Issue

Tipo

Resumo

PJEKZ5373

Erro ao abrir o GIGS na
tela de detalhes do
processo

PJEKZ5548

Ausência do tipo de
documento "Ofício", no 2º
GRAU

PJEKZ5612

Calendário do mês não
apresenta a inabilitação de
marcação automática

PJEKZ5634

O sistema está permitindo
o peticionamento e
anexação de documentos
em processos que estão no
2º grau.

PJEKZ5693

Distribuidor não consegue
configurar uma Central
sem que essa esteja
habilitada recebendo
mandados

PJEKZ5769

O sistema não está
permitindo anexar de
documentos em processos
no 2º grau mesmo não
contrariando o Ato
Conjunto n. 1
CSJT.GP.CGJT, de 28 de
maio de 2018

Subsistema

1º Grau

2º Grau

1º Grau

1º Grau

Solução aplicada

Alteração para passar a sigla da Classe Judicial ao invés da descrição, ao chamar o
GIGS

Atualizada a lista de tipos de documentos disponíveis para usuários internos do
segundo grau, na aba Anexar documentos de detalhes de processo.

Apresentação do indicador de inabilitação de marcação automática no calendário
mensal

Utilizado mecanismo já existente nas telas de assinatura para proibir o advogado de
assinar documentos que foram anexados antes da remessa a outra instância.

1º, 2º e 3º
Graus

Acrescentada possibilidade de, na tela, o Administrador habilitar/desabilitar
distribuição para uma determinada Central. Desta forma, os oficiais continuarão
visualizando a CTM 2, porém a distribuição de novos mandados, se desligada na
CTM 2, ocorrerá na CTM do PJe Legado.

2º Grau

Alterações de fluxo, para que a variável pje:processoEmOutraInstancia esteja
presente nas tarefas que indicam que o processo encontra-se em outra instância.

Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-20
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-27
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-20
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação

Homologado

2.3.0 produção;
2.2.2 Produção

Issue

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplicada

1º Grau

Realizada alteração para que, ao juntar documento ao processo usando a listagem de
tipos de documentos customizada, o campo Tipo documento na configuração
"Petição ou Documento" não seja atualizado.

Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação

PJEKZ6002

Advogado não consegue
anexar manifestação em
PDF (PJEKZ-5347)

PJEKZ6026

Advogados não
conseguem se credenciar
no PJe

1º Grau

Aplicada correção em relação a não obrigatoriedade do campo "Nome do pai"

Homologado

2.2.2 Produção;
2.3.0-beta-23
homologação

PJEKZ6275

Painel do Magistrado na
Sessão - perfil de
magistrado visualiza
botões "Apregoar
Selecionados" e "desfazer
apregoamento"

2º Grau

Correção para os botões de Apregoar Selecionados e Desfazer Apregoamento só
serem visualizados no PAINEL DO SECRETÁRIO NA SESSÃO.

Homologado

2.2.2 Produção
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Changelog do projeto PJEJT - Versão 2.2.2 - Produção
(Total de Issues: 1)
Legenda:
Defeito em Producao (1 issues)
Defeito em Homologação (0 issues)
Melhoria (0 issues)
História (0 issues)
Pesquisar
Issue

PJEJT56578

Tipo

Resumo

Na confecção de expedientes via pac 2 a
variável #
{processoExpedienteHome.partePrazoList}
não é traduzida

Subsistema

Solução aplicada

1º e 2º Graus

Incluída variável de modelo de documento
"PAC.prazo_destinatario", com a qual é
possível obter o prazo cadastrado para o
expediente de forma dinâmica e sempre
atualizada no PAC 2. Incluída rotina para
tradução da EL #
{processoExpedienteHome.partePrazoList}
presente em modelos de documento
existentes para a variável
"PAC.prazo_destinatario", de forma que
esta passa a ter o comportamento padrão
das variáveis do PAC 2. Foi alterada a
ordem das colunas da tabela de
destinatários do PAC 2 de forma que a
coluna referente ao prazo esteja disposta
antes da coluna referente ao Ato,
facilitando a navegação na tela.
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Situação

Versões
Corrigidas

Homologado

2.2.2 produção;
2.3.0-beta-17
homologação

