13/04/2017

Changelog da vers�o 1.14.0  Produção

Lista de issues resolvidas na versão '1.14.0  Produção':
Legenda:
: Defeito em Produção
: Melhoria

Número
516
10893
14822

Tipo

Resumo
Muitos emails do Push não estão sendo entregues por falta de
informação no cabeçalho das mensagens
Arquivo PDF não é aberto pelo Adobe Reader (espaço de cor
inválido)
Erro na autenticação:
pje.certificadoDigitalService.error.verificaAssinatura.validarCertificado

Subsistema

Solução aplic

1º e 2º Graus

Acrescentamos o campo "Date", em formato RFC‐5322,
padrão de e‐mails do PJe.

1º Grau

Devido às mudanças feitas no download de PDF a part
https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT‐28669), o

1º e 2º Graus

Exibir mensagens de erro mais inteligíveis quanto
certificados digitais inválidos.

2º Grau

Alterada a funcionalidade de redistribuição de proc
que permitia redistribuir processo por dependência
esta no PJE) para cargos judiciais que estão marcad
estarem inativos ou associados a outro Órgão Julga

15523

Redistribuição por dependência não escolhe corretamente o Cargo

24476

Download de Documentos em PDF falha quando há um arquivo PDF
corrompido no processo

1º e 2º Graus

Documentos que não possuem páginas serão inseridos
documento inválido.

28669

Documento incluído como Petição Inicial no formato PDF/A não
mantém a propriedade após o download a partir do PJe

1º e 2º Graus

Correção do PJe de tal forma que ao visualizar os d
download do mesmo, se o documento original inserido
PDF‐A ao ser baixado para a máquina local.

29674

PJe acusa "tipo não suportado" ao anexar arquivos "pdf" com extensão
que contenha letra maiúscula.

1º e 2º Graus

Foi implementada uma função que transforma a extens
minusculas, caso estejam maiúsculas. Permitindo qu

Consulta pública com erro de informação de partes

1º e 2º Graus

Alteração no código fonte objetivando a consulta so
testemunhas), conforme Resolução nº 121/2010 do CNJ

Data da petição avulsa, no agrupador, está incorreto.

1º Grau

Correção do agrupador, utilizando a data de juntada

1º e 2º Graus

Foi corrigido a falha na tela do PAC que mostrava d
uma parte inativa do sistema.

1º e 2º Graus

Corrigida a funcionalidade "Calendários" para exibi
realizada a pesquisa através da abrangência "órgão

1º e 2º Graus

Corrigida a opção do menu "Iniciar" para que ,após
seja exibida a tela de login com a mensagem que a p

2º Grau

Adição do atributo "clearReRender", para fazer com
replicada na view.

1º e 2º Graus

Passou‐se a considerar como sendo visíveis a todos
tem cargo judicial associado.

31789
32642
32665
32955
33284
33436
33526

Durante o envio de expediente pelo PAC, o destinatário é classificado
incorretamente como Réu / Autor
Na funcionalidade de calendários, a consulta por órgão julgador não
funciona
NullPointerException ao pressionar no menu "Iniciar" após sessão
expirada.
Botão limpar da pesquisa da pauta de julgamento não funciona
corretamente
Juiz titular não vê tarefa "Apreciar dependência" no fluxo

34837

Erro inesperado ao adicionar segundo processo na funcionalidade
"Lançar movimentos"

2º Grau

Verificando se o objeto processoTrf esta preenchido

35306

Falha ao cancelar a conclusão de minuta com hash de validação

2º Grau

Alteração de ProcessoDocumentoDAO::removerDocumento
'tb_doc_validacao_hash' ao fazer exclusao fisica de

35321

Erro ao abrir tarefa nas tarefas Minutar voto / Vistar voto

2º Grau

Corrigida a funcionalidade de "Excluir tópico" de u
os seus tópicos‐filhos e assim, evitar erro ao abr

35419

Advogado com Várias Inscrições em Mesma Seccional da OAB

1º e 2º Graus

Criação de script para remover índice único indevid

35994

Aud não envia o texto cadastrado para a ata quando nenhuma opção das
contraditas é marcada na tela "Testemunhas"

1º Grau

O texto da testemunha que o Aud enviava para a ata
editado no modelo, o que causava a impressão da fal
corrigido a associação entre o modelo editado e o t

36032

Erro  Tela de abrir tarefa perde o conteúdo ao visualizar alerta a partir
dela

1º e 2º Graus

Corrigida a tela de alerta, a fim de que seja visu
indesejado da tela da tarefa do processo

36253

Aud3 ou Aud2: Identificação incorreta da vara na tela principal

1º Grau

A tela de fundo do AUD apresentava o código regiona
Vara do Trabalho de ESTRELA/RS". O sistema foi alte
Órgão Julgador, conforme selecionado na tela “AUD ‐

37592

Nas tarefas "Analisar sentença  Liq" e "Analisar sentença  Exec", na
assinatura em lote, o sistema informa que não há resultado de sentença

1º Grau

Correção da lógica da variável de fluxo "ocultarBot
correta verificação do resultado de sentença nas ta
"Analisar sentença ‐ Exec".

37633

Validação da Receita Não Atualiza Dados de Pessoa Jurídica

1º e 2º Graus

Forçando consulta na Receita Federal ao utilizar o
jurídicas, como já ocorre com pessoas físicas

39057

Serviço de "monitoração"  Diagnóstico de conectividade com a
Receita Federal

1º e 2º Graus

Correção do serviço, permitindo utilizar qualquer C
Receita Federal, conforme a definição da interface

39575

Falha na seleção de textos com as teclas SHIFT + seta para baixo

1º Grau

A correção ortográfica quando ligada ocasionava o p
seleção para realizar a correção. Agora é verificad
caso positivo não realiza a correção, e seleciona c

39583

O AUD trava quando o adv está ausente e o nome está em branco

1º Grau

O AUD foi corrigido para não apresentar travamento,
de advogado não preenchido e ausente.

39585

Ao fazermos a colagem de um texto de uma ata anterior (Ctrl C) e
inserimos na ata que está sendo editada (Ctrl V) o texto vem totalmente
sem formatação

1º Grau

O AUD passa a verificar se o texto copiado é de ori
formatação do texto original, ao colar na ata.

39772

Alguns campos relativos à fase de perícia não possuem correspondência
com a nova tela de Perícia

1º Grau

Foram alterados os campos relativos à fase de períc
AUD, para se adequarem ao prazo comum das partes, e
a apresentação dos quesitos.

39775

Falha ao selecionar a OAB quando existe mais de um advogado com o
mesmo número

1º Grau

A tela de presença das partes foi alterada para per
do seu nro. de OAB, quando existirem dois ou mais a
número, mas UFs diferentes.

39776

Erro "Invalid alignmento value" ao colar texto na ata

1º Grau

Quando um texto que contenha propriedades de alinha
(normalmente textos criados em programas externos)
será incluído na ata e não será apresentada mensage

39929

Texto das custas fora de ordem na ata

1º Grau

Alterado o tratamento do texto padrão das atas para
correta.
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Changelog da vers�o 1.14.0  Produção

Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplic

40215

Nome das partes invertido na configuração da classe processual
"Exceção de Suspeição" (1231)

1º e 2º Graus

Script da banco de dados para corrigir a classe jud
polo ativo é EXCIPIENTE e o polo passivo é EXCEPTO.
foram protocoladas com os polos invertidos.

40555

Tarefas Concluso ao magistrado não apresentam opção de magistrado
quando ele está no último dia de convocação no órgão julgador

1º e 2º Graus

Corrigida a funcionalidade "Conclusão ao magistrado
dia de sua convocação do juiz.

40679

Ao alterar a classe judicial na inclusão de um processo, o tipo de
participação das partes não é alterada.

1º Grau

Modificado o método ProcessoTrfHome.alterarPartes()
‘this.retificacao’ para que, caso se altere a class
também quando da criação de um novo processo (e não

41003

Campo nr_documento_consulta contém zeros à esquerda, mas a busca
espera campo sem zeros à esquerda

1º e 2º Graus

Criação de uma nova versão da trigger que atualizad
Devido ao erro identificado todas as ocorrências da
atualizadas.

1º Grau

Fluxo geral do 1o grau alterado, para remoção do nó

1º Grau
1º e 2º Graus

Modificado o teste para avaliar se o paginador deve

1º e 2º Graus

Chamada do método "refreshGrid" para o grid de docu
detalhes do processo.

1º e 2º Graus

Alterado o serviço que retorna o links criptografad
(/seam/resource/rest/api/criptografiaUrlWS) para re
terceiros (detalhes_processo_terceiros). O sistema
link.

1º e 2º Graus

Correção na view que traz o painel do GIM.

41204
41638
41805
42376
42639
42920
43067
43401
44143
44323

44375

Inconsistência no fluxo FGPJE  Fluxo Geral Principal após finalizar
tarefa Analisar Despacho/Analisar Decisão
Habilitar o paginador na grid de documentos
Falha na ordenação de perfis, com Java 7, impede login no sistema
Após anexar um documento ao processo, a página Detalhes do
processo>Aba Processo não atualiza automaticamente
Corrigir o problema da issue SAT50
GIM exibe apenas processos que estejam em tarefas que dispõem de
atividades em lote
Ao tentar criar novo bloqueio de horários para uma determinada sala, o
sistema apresenta erro.
Ao realizar um expediente com meio "via sistema", advogado não
visualiza a lupa para tomada de ciência no seu painel do usuário
Não é possível analisar um ato de comunicação (individual ou em lote)
com o PJeOffice
Incluir orientações ao usuário
Procuradoria inativada exibida no PAC e intimação é exibida a
procuradores não representante da parte

Alteração dos critérios de ordenação dos perfis dos

1º Grau

mudança na estrutura de dados dos campos na base de

1º e 2º Graus

Retornei o método ProcessoExpedienteManager.getRest
advogado voltar a funcionar.

1º e 2º Graus

Implementada a integração com o PJe Office na tela
PAC.

1º Grau

atualizar manual

1º e 2º Graus

Solução implementada.
O sistema identifica se o expediente é PAC Novo (qu
PAC Antigo.
PAC NOVO: Apenas os procuradores da procuradoria es
PAC Antigo: Os procuradores de todas as procuradori
notificados.

44451

Erro ao protocolar processo utilizando PJeOffice e/ou SHODO

1º e 2º Graus

Definir o parâmetro "modoTesteCertificado" como fal

5733

Evitar Consultas desnecessarias a tabela de parametros

1º e 2º Graus

Otimização na busca de parâmetros do sistema para e
base de dados na tabela de parâmetros.

1º e 2º Graus

Alterado o PJE para lançar exceção no log do sistem
com a base replicada.

8088

Lançar exceção sempre que houver erro ao obter o entity manager da
base replicada

20214

Refatoração do WebService do AUD

1º Grau

A classe IntegracaoAudBean foi decomposta em várias
processamento pontual das funcionalidades disponibi

22414

[projeto] ASSINADOR

1º e 2º Graus

Integração do assinador PjeOffice ao PJE‐JT para re
requeridas no Processo Judicial Eletrônico da Justi

25500

Substituir o log do Seam pelo log do PJe nas classes base

1º e 2º Graus

Padronização do mecanismo de log em todas as classe

27227

Teste automatizado para marcação de audiência

1º e 2º Graus

Criados testes automatizados de tela para a página
designação, redesignação e cancelamento)

32755

Avaliação de pontos que não tratam valores nulos

1º e 2º Graus

Foram alterados alguns pontos do sistema que poderi
NullPointerException.
Soluções:

32818

Melhoria de query  vs_consulta_proc_sem_partes

1º e 2º Graus

34148

Melhorar desempenho da consulta de pessoas físicas

1º e 2º Graus

Alterado o cadastro de pessoa física para apenas mo
uma pesquisa, visando trazer uma melhor performance
filtro por localização, tendo em vista que este cri
e sim à servidores.

1º e 2º Graus

Mudança no atributo submitMode do componente
página atual antes de ir para a próxima (selecionad

1º e 2º Graus

Excluídas todas as referências às colunas tb_usuari
tb_tipo_processo_documento.in_obriga_assinatura

1º e 2º Graus

Foi adicionado as funcionalidades de registro de in
na aba 'Expedientes' na tela de detalhes do process

34347
34799
35719

Ao navegar na aplicação, o sistema reexecuta desnecessariamente a
consulta da tela anterior
Exclusão de colunas desnecessárias
Criar a possibilidade de fechar expedientes e registrar correios
diretamente nos detalhes do processo, aba expedientes

1) Apagado um suggest que não era utilizado.
2) Evitar a navegação em objetos quando a informaçã
3) Implementado a otimização da query (CTPJE‐2799).

38464

Assinador JT no Login

1º e 2º Graus

Implementação da primeira iteração do assinador JT
tela de login.

38666

Otimizar Consultas de Expedientes na Central de Mandados

1º e 2º Graus

Foi implementada uma alteração na consulta para exe
expediente primeiramente, antes dos LEFT OUTER JOIN
peformance da consulta de central de mandados.

38668

Integração do PjeOffice em assinaturas na aba anexar documentos,
painel de perito e painel de oficial de justiça.

1º e 2º Graus

Integração do PJeOffice nas funcionalidades de pain
justiça, anexar documentos (detalhes do processo),
processo), protocolo de processo. Também foram excl
Visita", não mais existente no PJe.

38669

Integração do PjeOffice na assinatura de termo de cadastro de usuário e
na assinatura de acórdão.

1º e 2º Graus

Integração do PJeOffice nos cenários: assinatura de
assinatura de acórdão (detalhes nos comentários).
Correção de problemas de validação de assinatura qu
do servidor.

38719

Alterar a remessa de processo para tornar assíncrono o envio de
documentos no formato Html.

1º Grau

Foi criado um parâmetro para tornar a remessa de pr
parâmetro for configurado como "true", os documento
de forma "online" mas sim deverão ser enviados quan
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Tipo

Resumo

Subsistema

Solução aplic

38805

Reduzir o número de consultas aos papeis do sistema sempre que o
usuário faz login e troca de perfil no PJe

1º e 2º Graus

* A engine de mapeamento e recuperação das roles do
consulta recursiva no banco que dados que, dado um
papeis e funcionalidades associados a este;
* Foram removidas lógicas do PJe responsáveis pela
apresentavam erros em sua execução.

38806

Integração do PjeOffice nas assinaturas de documentos pendentes,
solicitação de habilitação e anexos de penhora.

1º e 2º Graus

Implementação de assinatura utilizando o PJeOffice
de assinatura de documentos pendentes e solicitação
de assinatura com PJeOffice na tela de anexos de be

38923

Correção de código para que o PJe apenas faça uso de municípios
ativos

1º e 2º Graus

Todas as classes listas na issue passaram a herdar
'{{MunicipioSuggestBean.java}}', que foi modificada
descrição do estado.

Alterado HQLs para melhorar a performance, conforme
1. Removido o uso de CAST das consultas do Job Envi
2. Inserida a clausula "dataAtualizacao >= :dataRef
dataFinalDoDia" para substituir o uso do CAST;
3. Removido a clausula IS NULL do campo segredo de
desnecessária.
4. Alterado o código java para realizar as consulta
(dataFinalDoDia).
5. Alterado o tipo dos parâmetros de data para util
6 Implementada funções que atualizam os atributos d
trabalharem com os horários 00:00:00.000 e 23:59:59

39000

Remover uso de CAST da consulta do Job

1º Grau

39001

Estudo e implementação de limpeza da tabela tb_processo_push

1º e 2º Graus

Excluir da tabela de push os registros dos usuários

39013

[Limpeza de Código] Remoção de códigos desativados do PJe

1º e 2º Graus

Removidos os jobs,
PJe

39273

39386
39469

39537

Retirada da informação "valor da causa" das pautas de audiência
[Limpeza de código] Retirar data source do quartz
PJE_DESCANSO_QUARTZ_DS
[Limpeza de código] Remover datasource específico para o PJeAPI

Restruturação do PAC  Fase I

1º Grau

as telas, os menus, webservices

Alterado para permitir parametrizar a impressão de
deseja exibir o valor da causa e CPF/CNPJ das parte

Também foi corrigido um erro que ocorria ao designa
instrução"

1º e 2º Graus

Alterado a referência para os datasources do Quartz
(Descanço)

1º e 2º Graus

Removido o datasource para o PJEAPI, diminuindo a q
JBoss.
Removida a gravação do log ao gravar o log do PJEAP

1º e 2º Graus

O novo PAC foi desenvolvido utilizando a Metodologi
cliente o máximo de valor das funcionalidades até o
na versão 1.14.
A execução do trabalho foi dividida em 3 Sprints, c
seu final.
Com isso, foi entregue nesta fase de desenvolviment
funcionalidades do novo PAC.
Agrupador "Seleção do Tipo de Expediente" com o edi
comunicação.
Agrupador "Participantes do processo"
Agrupador "Destinatário/Expediente" com as seguinte
Informações dos Destinatários;
Tipos de Expedientes;
Meio de Comunicação;
Quem Assina;
Assinado
Ato;
Tipo de Prazo;
Exclusão individual e em lote;
Prazo;
Intimação Pessoal;
Publicação DEJT;
Endereço (Seleção, Inclusão e Alteração);
Alteração do Fluxo para encaminhar os expedientes p
Gravação e Assinatura do Expediente;
Assinatura pela tarefa do Magistrado com a integraç
Integração do o GIM;

39784

Corrigir bibliotecas com vulnerabilidades na versão 1.13.x

1º e 2º Graus

Foi realizada uma análise de impacto da evolução da
conhecidas. Apesar do risco de segurança procurou‐s
negociais.
Optou‐se por realizar um primeiro merge request que
múltiplo.

39842

Integração do PjeOffice na assinatura de atas de audiências

1º Grau

Foi implementada a assinatura digital utilizando PJ
audiências importadas pelo AUD.

1º e 2º Graus

Foi criada a página de status com informações inici
usuário. Esta página pode ser acessada pelo endereç
Assinador estiver em execução.

39844

39845

Desenvolver página de status do Assinador JT com informações da
máquina do usuário

Implementar na página de status do Assinador JT as informações de
versão e logs

1º e 2º Graus

Implementada página de status com:
‐ Informações de versão do Assinador
‐ Informações do computador do usuário (sistema ope
‐ Informações do token do usuário
‐ Informações da leitora de smartcards da máquina d
‐ Página de teste de assinatura com o Assinador

A disponibilização dos logs para consulta será real

39846
39847
39848
39849
39851

Armazenar logs do Assinador JT em arquivo físico
Armazenar caminho de driver da leitora de cartões quando não
encontrar nos caminhos padrões
Integração do Assinador JT em assinaturas nos nós de fluxo que
utilizam editor simples
Integração do Assinador JT em assinaturas nos nós de fluxo que
utilizam editor estruturado
Integração do Assinador JT em assinaturas na publicação por processo
do PJE no DEJT
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1º e 2º Graus

Implementado o armazenamento fisico do log na máqui
consultado ou enviado para a equipe de apoio/susten
possíveis resoluções de problemas.

1º e 2º Graus

O usuário é perguntado pelo driver após as tentativ
padrão do Assinador. O driver selecionado pelo usuá
configurações local, em sua própria máquina.

1º e 2º Graus

Integrado o Assinador JT em tarefas do fluxo que ut
Simples.

1º e 2º Graus

Implementada assinatura utilizando o Assinador‐JT n
estruturado simplificado.

1º e 2º Graus

Integração do AssinadorJT nas telas de publicação:
lote) e publicação de pauta de audiência.
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Solução aplic

39854

Integração do Assinador JT em assinaturas em lote

1º e 2º Graus

Implementada assinatura utilizando o Assinador‐JT n
do usuário e GIM), PAC, análise de dependências e a

39855

Integração do Assinador JT na assinatura do cadastro de usuário

1º e 2º Graus

Integração do AssinadorJT na tela de cadastro de no
botão de assinatura para o PJeOffice.

39856

Integração do Assinador JT na tela de Sessão de Julgamento

2º Grau

O cenário de assinatura de acórdão da página
pje/Painel/painel_usuario/Painel_Usuario_Magistrado
foi coberto pela PJEJT‐39854 (Integração do Assinad
Na PJEJT‐39856 foi feito o tratamento de assinatura

39858

Integração do Assinador JT em Assinar Anexos de Penhora

1º Grau

Implementada a assinatura digital utilizando o Assi
penhora

39860

Integração do Assinador JT na tela de Documentos Não Assinados

1º e 2º Graus

Implementada a assinatura digital em lote de docume
utilizando o Assinador JT

39862

Integração do Assinador JT na tela de Assinatura de Documentos

1º e 2º Graus

Implantado o Assinador JT na assinatura utilizando
processo e adaptadas as implantações do Assinador J
audiências para a nova forma de integração com esse

39864

Integração do Assinador JT na assinatura de Devolução de Mandados

1º e 2º Graus

Implementada assinatura via AssinadorJT na tela de

39865

Integração do Assinador JT na assinatura de atas de audiências

1º Grau

Implementação da assinatura digital utilizando o As
de audiência.

39866

Integração do Assinador JT em telas que possuem assinaturas em
editores e anexos.

1º e 2º Graus

Implementada assinatura via AssinadorJT nas telas q
anexar documentos em detalhes do processo, solicita
peticionamento avulso.

40415

Implementação para interligação do Escritório DigitalCNJ com MNI
do PJeJT  Fase 2

1º e 2º Graus

Diversas issues desenvolvidas no projeto do Jira: M

40419
40944

Novo módulo PJeCalc
Incluir o nome das partes no email enviado pelo sistema "push"

1º e 2º Graus
1º e 2º Graus

Versão 2.0.0 ‐ Módulo de Atualização e Pagamento

41132

Criar parâmetro para habilitação do Assinador JT

1º e 2º Graus

Acrescentado parâmetro habilitarAssinadorJT para di
quando o parâmetro estiver true.

41392
41426

Instalação automatizada de certificado do Assinador JT no navegador.
Implementar o Java Web Start no Assinador JT

1º e 2º Graus
1º e 2º Graus

Descrita nos comentários da issue.

41585

GIM  cores de pastas

1º e 2º Graus

Adição da funcionalidade de mudar a cor das tarefas

41924

Melhoria de performance para a View de Advogados do AUD

1º Grau

A ser definida pela SMPAD‐AD entre duas propostas:
‐ modificação na view atual com uso de WITH;
‐ materialização da view (a ser validada pelo GN)

Adicionada a lista de partes e advogados ao conteúd

Integrada a distribuição via Javawebstart do Assina

41972

Classe processual Execução de Título Judicial

1º Grau

Foi habilitada como classes Originárias a classe "E
No 1º grau, tal classe estão pronto para uso.
No 2º grau, deve ser verificada se essa classe está
competências. Ou devem ser inseridas nas competênci
definir.

42029

Implementar a utilização de token USB no Assinador JT

1º e 2º Graus

Ajuste para que o Shodo seja aberto no firefox na p
chamada.

1º e 2º Graus

Substituição do nome da aplicação e ícones no Assin

42124

Colocar o ícone, splash screen e o restante do design definitivo no
Assinador JT

42128

Resolver 10 popups que não fecham automaticamente

1º e 2º Graus

Foi alterado as telas das funcionalidades de tal fo
segundos.

42238

Conceder acesso à role de carga do Extrator a novas tabelas

1º e 2º Graus

Atualizado a relação dos objetos (Tabelas e Views)
Gestão.

42395

Ajustes estéticos no Assinador JT (shodo)

1º e 2º Graus

Mudança das ocorrências de "Shodo" para "Shodō", al
exclusão da descrição ao lado do botão Java Applet

1º Grau

Foi destacado no agrupador "Mandados para cumprimen
"Redistribuição"

1º e 2º Graus

Ajuste no PjeOffice para voltar a compatibilidade c
DEJT.

42673
42843

Incluir, na tela do Oficial de Justiça, a informação "redistribuição", nos
casos em que o mandado lhe foi encaminhado em decorrência de
redistribuição.
Adaptar a assinatura no envio ao DEJT utilizando a nova versão 1.0.4
do PjeOffice

43117

Sugestão para novo índice na tabela jbpm_taskinstance

1º e 2º Graus

Adicionado mais um índice na tabela jbpm_taskinstan
PJE.

43334

Criar Fluxo Simba

1º Grau

Fluxo Simba criado e publicado. Este fluxo é chamad
de providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Sim

43335

Criar fluxo Cumprimento de providências

1º Grau

Fluxo criado. Acessos a este fluxo serão feitos a p
Conhecimento e Análise de Execução.

43336

Criar fluxo InfoSeg

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Inf

43337

Criar fluxo RenaJud

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Ren

43338

Criar fluxo CCSBacen

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_CSS

43339

Criar fluxo InfoJud

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Inf

43340

Criar fluxo Cartório de Registro de Imóveis

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Car
_1o_grau_‐_Fluxo_CartRegImov

43341

Criar fluxo Indisponibilidade de bensCNJ

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Ind
_Fluxo_IndispBensCNJ

43342

Criar fluxo BacenJud

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Para mais detalhes, acessar o manual:
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Bac
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Tipo

Resumo

43343

Subsistema

Criar fluxo RPV/Precatório

Solução aplic

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Exp
_Fluxo_RpvPrec

43344

Criar fluxo BNDT

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manuais:
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Inc
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Exc
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Alt

43463

Utilizar imagem Gif na inicialização do Shodo

1º e 2º Graus

Implementação de tela com a animação do Shodo ao in

43467

Criar fluxo SerasaJud

1º Grau

Fluxo criado e publicado. Este fluxo é chamado a pa
providências. Mais detalhes consultar manual
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Tarefa_Ser

43468

Alterar fluxo Controle de Perícia

1º Grau

Fluxo CP (Controle de Perícia) modificado.

43656

Permitir saída para PAC na tarefa "Aguardar prazo  Gabinete"

2º Grau

Alteração do fluxo [2GFG], para incluir transição d
as tarefas Preparar ato de comunicação ‐ Gab e Prep

44251

Mel20  vincular classes processuais com a tarefa apreciar urgente

1º e 2º Graus

Realizadas alterações nos fluxos de 1o e 2o graus.

Total de Issues: 125

Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.14.0  Produção':
Legenda:
: Defeito em Homologação

Número
16186

Tipo

Resumo
Timer da sessão ou Confirmação para
renovar a sessão

Subsistema
1º e 2º Graus

Solução aplicada
Implementação de contador regressivo de tempo de sessão.

38886

Consulta CORREGEDORIA >>
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 1º GRAU
utiliza dt_distribuicao de maneira
equivocada

1º Grau

39042

Mostrar os processos em segredo de justiça
no mesmo padrão que são mostrados no painel
do usuário

1º e 2º Graus

39152

Pesquisa de registros no BNDT não retorna
CPF/CNPJ pesquisado.

1º Grau

Foi corrido um bug ao pesquisar o Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, onde ao utilizar o paginador e buscar por um item,
este não aparecia.

39154

Erro ao incluir 01.519.235/000157 como
parte passiva de um novo processo

1º Grau

Criado script para verificação do problema especificado nas
pessoas físicas e jurídicas que será passado à sustentação.

40526

Estatísticas para item 90.064 do e
Gestão/PJe não estão trazendo data final de
apuração adequadamente

1º Grau

O processador do e‐Gestão eletrônico foi alterado para recuperar
a data final da apuração ao invés da data limite para julgamento
no indicador do e‐Gestão 90.064.

40705

No Detalhes do Processo, exibir a aba
Características do Processo para o perfil de
Servidor de Secretaria ou Superior no 2º grau

2º Grau

Foi adicionado o acesso a aba de características do processo
para o caso dos perfis diretor de secretaria, secretário de
sessão e servidor de secretaria no 2 grau.

42250

Coluna "Informações dos Destinatários":
implementar regras de negócio de órgão de
representação e procuradoria

1º Grau

Foram feitos os ajustes necessários para a correção do problema.

Correção no sql da consulta.

Foi modificado o painel do GIM para ficar igual ao painel do
painel do magistrado.

42292

Publicação no DEJT diferenciada para
processo sob segredo de justiça

1º e 2º Graus

Implementada a publicação diferenciada para documentos em
segredo de justiça quando oriundos do PAC ou da Intimação
automática.

42861

Mostrar tarefa do novo PAC no GIM

1º e 2º Graus

Foram realizados os ajustes necessário no novo PAC.

43333

NA retificação da autuação, não houve
atualização das classes judiciais segundo
tabelas CNJ/TST

1º e 2º Graus

Alterados os filtros que mostram a classe judicial no cadastro
de processo CLE para que reflita o filtro de cadastro de
processos inciais e na retificação para que contemple as classes
relativas a processos iniciais e incidentais.

43397

Menus disponíveis indevidamente

1º e 2º Graus

Atualização para refletir as alterações FORA da planilha de
controle de acesso.

43402

Criação de expediente via Correios não
permite, no agrupador Expedientes, o registro
de aviso de recebimento

1º e 2º Graus

Adicionada informação de Ciência via Sistema ao se adicionar um
expediente ao processo.

43403

Ao enviar para Central Central de mandados,
não está lançando movimento no processo
conforme o requisito.

1º e 2º Graus

Adicionado novo método para lançamento de movimentos quando o
envio é feito pelos correios.

43404

Movimento lançado "Via sistema" de forma
errada

1º e 2º Graus

Adicionado novo método para lançamento de movimentos quando
enviado via correios.

43455

Erro ao tentar assinar na tarefa Preparar
Comunicação

1º Grau

Solução implementada.
O problema está relacionado às novas funcionalidades:
PJEJT‐42255 ‐ Coluna "marcação de intimação pessoal":
implementar as regras de negócio.
PJEJT‐42292 ‐ Publicação no DEJT diferenciada para processo sob
segredo de justiça
Merge Request criado sob número: #5204

43494

Erro ao salvar expedientes após editado o
ato de comunicação.

1º e 2º Graus

Foi ajustado a funcionalidade que salva o ato editado de forma a
não apagar os códigos dos documentos do processo.
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Changelog da vers�o 1.14.0  Produção

Tipo

Resumo
Magistrado não consegue editar dados da aba
características do processo

Subsistema

Solução aplicada

1º e 2º Graus

Foi corrigido o problema de edição do magistrado na aba
"característica do processo" da tela Detalhes do Processo.
Havia um erro no momento de obter o perfil do usuário logado que
não trazia corretamente o valor necessário.

43593

Erro ao protocolar processo no 2º Grau

2º Grau

É feito uma cache da descrição da parte do processo, em vez de
ir no banco de dados todas vez que for necessário.
‐‐
O erro ocorre na recuperação da descrição da parte do processo
(Nome ‐ descrição do documento), pois sempre era necessário
varrer todos os documentos da base de dados para recuperar o
principal.
Quando a entidade não estava mais atrelada ao banco ocorria o
problema.

43683

PAC2  Minutas de atos de comunicação não
assinados, estão disponíveis para assinatura.

1º e 2º Graus

Alterada a busca de documentos do processo para que não traga
expedientes produzidos no novo PAC que não estejam assinados.

43693

PAC2  Não permite salvar alterações no ato
de comunicação nas tarefas "Analisar ato de
comunicação" ou "Assinar ato de
comunicação".

1º e 2º Graus

Criado componente para assinatura de documento (applet e SHODO)
que persiste as alterações dos documentos dos expedientes antes
de assinar o documento.
Remoção do termo "null" quando a parte do processo não tem
qualquer documento selecionado como principal.

43709

Não é possível realizar login com certificado
digital no 2º grau

2º Grau

Não foi realizada alteração de código para resolver o problema.
Foi realizada uma investigação nos ambientes de desenvolvimento
de Evolução e 1.14 para simular o problema relatada, mas sem
sucesso.
Posteriormente foi testada a base de dados de bugfix do TRT 10,
que de serve de espelho para a base de dados do ambiente com
problema, o qual também foi sem sucesso a simulação do problema.
Foi testada a mesma branch utilizada no ambiente com problema
para simular o erro, o qual também não obteve sucesso.
Por fim, foi descoberto que a causa do problema era uma
configuração inconsistente entre o 1º e 2º grau do ambiente de
evolução.
Com isso o ambiente com problema foi normalizado, permitindo
realizar o login com certificado digital.

43789

Comportamento do botão "Assinar ato(s) /
Enviar" não está em conformidade com a
coluna "Quem assina?"

1º e 2º Graus

* Sempre que o tipo de pessoa que assina é alterado, o botão de
assinatura desaparece
* Deve gravar novamente os expedientes para ele aparecer
* O botão de assinatura aparece por padrão ao abrir a tela

43795

As colunas "Registro" e "Fechado" da aba
expedientes do Detalhes do processo estão
sendo exibidas indevidamente

1º e 2º Graus

Na aba "Expedientes" da tela de "Detalhes Processuais", a coluna
"Registro" só aparecerá para usuário interno do mesmo órgão
julgador do processo; na coluna "Fechado", o checkbox para
fechar o expediente também só aparecerá para esse usuário; para
os demais usuários, será exibido o texto "SIM" ou "NÃO.

43883

A consulta processo de terceiros permite
retirar de destaque informações importantes do
processo

1º e 2º Graus

Usar o parâmetro "acessoProcessoTerceiros" na tela de detalhes
do processo para não exibir o agrupador citado.

43922

Ao tornar o processo em segredo de Justiça o
sistema não atualiza a tela da aba característica
alterando a cor do número do processo para
vermelho

1º e 2º Graus

Incluído o cabeçalho na lista de rerender do botão.

1º e 2º Graus

Foram analisadas, por meio de bases bugfix dos TRTs, as diversas
inconsistências nas classes judiciais no 1º grau e uniformizadas
conforme a relação de classes disponibilizadas na wiki: .
Ocasionalmente poderá ocorrer alguma inconsistência em algum
TRT, pois nem todos TRTs estavam com o bugfix acessível no
momento dessa análise.

43924

Divergências de classes judiciais entre o PJE
e o manual do usuário

Para o 2º grau, não foi possível uniformizar as classes
judiciais devido a diversidade de configurações da cada Regional
tem. Mas segue também na página da wiki as classes que o grupo
de negócio entendeu como disponibilizadas ao 2º grau.

43949

No novo Pac (2º grau), o sistema não exibe o
rol de magistrados quando o usuário logado
tem o papel de servidor de secretaria ou
superior

2º Grau

Para o 2º grau, quando não há órgão julgador para o usuário
logado, será considerado o órgão julgador do processo corrente,
na obtenção das listas das pessoas que podem assinar um
expediente. Por exemplo, usuário de papel Diretor de Secretaria.

43952

Defeito na tarefa "preparar ato de
comunicação"

1º e 2º Graus

Retirada do meio de comunicação Central de Mandato para os tipos
de expedientes: Intimação e Notificação.

43967

No NOVOPAC ao escolher Matéria DEJT,
aparecem materias de publicação
ADMINISTRATIVAS

2º Grau

Script para alterar visibilidade das matérias do DEJT no segundo
grau.

43974

Erro na execução de scripts da versão
1.14.0.rc1

1º Grau

O arquivo com erro foi comentado e inserido novo arquivo com as
devidas correções.

43989

Shodo, tela de digitação do PIN fica atrás do
navegador do usuário

1º e 2º Graus

Implementação para que o campo de escrita do Pin tenha foco ao
abrir a tela do Shodo. Essa tela agora está sobreposta às outras
até ser concluída e aparecerá acima do firefox do usuário
independente do monitor em que for aberto.

1º e 2º Graus

Retirada dos checkbox desnecessários na secão de participantes
do processo da tela do novo PAC.

44058

44074

44117

Caixa "check box" criada sem finalidade no
novo PAC
Processos protocolados com a nova classe
1111Execução de Titulo Judicial não estão
sendo encaminhados para a fase de
execução.
Ao enviar um processos para a tarefa
"Analisar sentença  Exec" o sistema não
permite assinar em lote sem recarregar o painel
do magistrado todo.

1º Grau

Alteração do fluxo geral do 1o grau.

1º Grau

Melhorada a forma de atualização das informações das tarefas do
painel do usuário.
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Subsistema

Solução aplicada

44214

Tomada de ciência por presunção do OJ não
é registrada pelo Job verificador periódico

1º e 2º Graus

A configuração do prazo de presunção do órgão julgador passou a
ter prioridade sobre o parâmetro global referente ao prazo de
presunção para todo o tribunal. Valores em dias, positivos serão
considerados como ativos; valores negativos ou zero desativam as
configurações, para cada órgão julgador ou para o parâmetro
global. Adicionada validação de campo numérico no cadastro da
presunção do órgão julgador.

44255

Ao realizar consulta processos de terceiros
com perfil de usuário interno está sendo
possível acessar novos atalhos do bob
esponja

1º e 2º Graus

Quando os detalhes do processo for aberto via consulta de
terceiros, não é exibido o conjunto de botões _Menu Hambúrguer_,
gigs e alerta, no canto superior direito da tela.

44279

Erro ao tentar atualizar o cadastro do
advogado

1º e 2º Graus

corrigindo a atualização do cadastro de advogado, pois estava
trazendo a localização errada do usuário logado.

44427

hora atual não obedece a hora oficial.

1º e 2º Graus

Retirada da hora atual do cabeçalho do Pje e alteração do texto
do tempo de sessão.

44468

sistema permite assinar em lote sentença sem
conteúdo no dispositivo

1º Grau

Adicionada restrição de assinatura em lote caso exista uma
sentença sem dispositivo.

44470

faltam movimentos de resultado de
julgamento/sentença

1º Grau

Foi criado um Script para atualizar as bases de TRTs que não
possuem soluções de sentenças cadastradas em sua base de dados
para lançar os movimentos corretos nos processos.

44601

Erro ao cadastrar um procurador

1º Grau

A atualização da descrição da localização só é feita para
advogado e perito, para a localização específica associada ao
papel.
Removida a atualização indevida da localização do procurador
para o padrão NOME_DO_PROCURADOR (CPF_DO_PROCURADOR), visto que
hoje o padrão "Procuradoria ‐ NOME_DA_PROCURADORIA".

44602

Erro no perfil de super administrador (1º e 2º
graus) e ao acessar tarefas do PAC2 (2º grau)

1º e 2º Graus

Tratamento para que a localização do administrador não seja
impactada quando ele alterar dados do advogado.
Melhorada a forma de recuperação de processos nas tarefas, para
tratar os casos em que elas estejam duplicadas.

Total de Defeitos: 43
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