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CHANGELOG 

Este documento relaciona todas as demandas tratadas sob a tag da versão 1.11.0.2 (produção). Os detalhes 

das issues estão registrados no Jira do CSJT, projeto PJEJT.  

ATENÇÃO: as atualizações desta versão requerem que, em cada estação de trabalho dos usuários, o 

cache do navegador Firefox seja limpo, antes da utilização do Pje-JT. 

Nº Issue Resumo Descrição  

PJEJT-
26460 

Impossibilidade de protocolar MS sem 
pessoa física no polo ativo. 

PROBLEMA: Não está sendo possível cadastrar mandados de segurança 
quando não há pessoas físicas no polo ativo. Quando o parâmetro 
habilitaPrevencao é modificado para false, o sistema funciona 
corretamente. 
SOLUÇÃO: Havia uma falha na consulta de prevenção, que foi refeita para 
lidar corretamente com esse cenário. 
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COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS SATÉLITES 

Esta versão do PJe-JT é homologada para funcionar em conjunto com outros sistemas satélites, conforme 

Tabela abaixo: 

PJe-JT AUD Consulta Processual Visualizador GIGS eJus²* eRecurso Pje-Calc ConectorPJe 

1.11.0.2 2.1.1.1 1.2.1 1.2.1 1.0.2 2.0.0 2.2.3 1.0.0.1 1.1.7 

 

*Apenas TRT-04 e TRT-24 
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CHANGELOG 

Este documento relaciona todas as melhorias e defeitos em produção tratados sob a tag da versão 1.11.0 

(produção). Os detalhes das issues estão registrados no Jira do CSJT, projeto PJEJT.  

ATENÇÃO: as atualizações desta versão requerem que, em cada estação de trabalho dos usuários, o 

cache do navegador Firefox seja limpo antes da utilização do Pje-JT. 

Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
6447 

Verificação de Dependência no 1º e 2º 
graus. 

MELHORIA: A verificação de dependência foi ajustada para a 
realidade da Justiça do Trabalho. Os detalhes estão no manual anexo. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
12247 

Painel do Procurador na Sessão não está 
atualizando. 

PROBLEMA: Durante a sessão de julgamento, quando um processo é 
apregoado, este não é exibido automaticamente no Painel do 
Procurador. 
SOLUÇÃO: Foi ajustado o componente para atualizar o Painel do 
Procurador e exibir automaticamente o processo apregoado, sem 
necessidade de usar a tecla F5. 

 

PJEJT-
15584 

Exibição da pauta de julgamento em 
documento PDF no 2º grau, a partir do 
perfil de servidor. 

MELHORIA: Será exibido o documento PDF da pauta de julgamento 
quando ela for fechada. Como alternativa, foi criado também um 
novo item de menu chamado Audiência e sessões > “Relatório de 
Pautas de julgamento” (para a reimpressão da pauta).  

 

PJEJT-
16229 

Melhoria no fluxo de arquivamento de 2º 
grau. 

MELHORIA: Alteração no fluxo de arquivamento no 2º grau. A tela 
“Controle de arquivamento” apresentará apenas os botões: “Arquivar 
definitivamente”, “Arquivar provisoriamente” e “Cancelar 
arquivamento”, em formato semelhante ao da tela "Escolher tipo de 
arquivamento" do 1º grau. O acionamento de um dos botões 
"Arquivar" encaminhará o processo às tarefas "Arquivamento 
Definitivo" ou "Arquivamento Provisório", conforme o caso, com o 
registro do movimento correspondente no histórico processual. Ao 
acionar o botão "Cancelar arquivamento" o processo retornará à 
tarefa "Análise de gabinete" ou “Aguardar Prazo de Recurso”, sem 
registro de movimentação. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
16593 

Erro ao tentar abrir a aba Acervo Geral 
após visualizar a aba Intimações. 

PROBLEMA: Erro ao tentar retornar para o acervo após visualizar a 
aba Intimações. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 

 

PJEJT-
17008 

Geração da applet cnj-signer-1.0.10.jar 
ofuscada e compactada com proguard. 

MELHORIA: Geração da applet cnj-signer-1.0.10.jar ofuscada e 
compactada com proguard. A applet gerada possuirá mais logs e, a 
princípio essa mudança auxiliará na resolução de bugs em produção. 
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Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
17361 

Impossibilidade de exclusão de processos 
com tipo de inclusão "em mesa" da pauta 
de julgamento após seu fechamento. 

PROBLEMA: Ao fechar a pauta de sessão de julgamento (Status S-
Aguardando sessão de julgamento), o sistema bloqueia a 
possibilidade de excluir dela processos com o tipo de inclusão "em 
mesa". 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para permitir a exclusão desses 
processos na referida circunstância. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
17381 

Padronizar o componente que será 
utilizado para interagir com a applet do 
PJe-JT. 

MELHORIA: Foi padronizada a applet de assinatura que é utilizada em 
diferentes funcionalidades do PJe-JT. 

 

PJEJT-
17469 

Criação de mensagem para informar 
sobre a atualização da tabela de assuntos. 

MELHORIA: A issue PJEJT-305 atualizará a tabela de assuntos e, com 
isso, alguns deles serão desativados. Os processos também serão 
atualizados de forma que esses assuntos sejam deles removidos. A 
fim de informar o usuário sobre essa atualização, será criada uma 
mensagem na página inicial que liste todos os assuntos que serão 
inativados. Além disso, serão disponibilizados scripts para que cada 
regional possa identificar os processos impactados. 

ANEXO I 

PJEJT-
17532 

O sistema não respeita o interstício 
mínimo para marcação de audiência de 
órgão público, exceto quando se trata de 
pessoa jurídica. 

PROBLEMA: O PJe-JT não respeita o interstício mínimo legal para 
marcação de audiências de órgãos públicos. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para respeitar o interstício mínimo 
legal para marcação da audiência. 

 

PJEJT-
17732 

Possibilitar a organização de processos na 

pauta de julgamento através de número 

de ordem. 

MELHORIA: A pauta de julgamento poderá ser organizada em ordem 
de numeração própria. Para ordenação, a pauta será dividida em 3 
(três) grupos:  
a) Aptos para Pauta;  

b) Remanescentes (apenas adiados com a solução da issue 10807); e 

c) Em Mesa.  

 

PJEJT-
18141 

Nos marcadores, no PDF gerado 

(download de documentos em PDF), 

aparece a data de inclusão e não a data 

de juntada/assinatura. 

PROBLEMA: Na tela de detalhes do processo, botão download de 
documentos em PDF, nos marcadores, é apresentada a data de 
inclusão ao invés da data de juntada/assinatura do documento. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para apresentar a data de 
juntada/assinatura nos marcadores do PDF gerado pelo PJe-JT. 

 

PJEJT-
18215 

Impossível acessar a pauta de audiência 

mesmo não havendo salas de audiência a 

serem migradas. 

PROBLEMA: Ao tentar acessar o menu de Pauta de Audiência de uma 
vara do trabalho que já teve suas salas migradas, o sistema emite 
mensagem dizendo: "Esta funcionalidade permanecerá desabilitada 
enquanto não for realizado o procedimento de migração de salas de 
audiência." 
SOLUÇÃO: A mensagem é exibida quando se abre a pauta de 

audiência de um órgão julgador cuja jurisdição não possui município 

sede. Ao buscar a lista de feriados, dada a não existência de município 

sede, não é possível encontrar nenhum feriado. O comportamento do 

sistema foi corrigido para que exiba uma mensagem amigável para o 

usuário, sugerindo o cadastro de município para a jurisdição em 

questão.  
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Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
18312 

Ao visualizar o detalhe da CLE, o campo 

Liquidação sempre é exibido como 

selecionado. 

PROBLEMA: Os botões de rádio Execução/Liquidação do formulário 
acessado através de "Processos -> CLE -> CLE em elaboração", 
independente do valor gravado na base, exibe o botão Liquidação 
como selecionado. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 

 

PJEJT-
18662 

Lista completa de processos não é 
publicada quando há filtro aplicado no 
fechamento da pauta. 

PROBLEMA: Ao fechar a pauta de uma sessão, quando há um filtro 
aplicado, apenas os processos visíveis são publicados no DEJT. Porém 
todos recebem os movimentos da disponibilização e publicação. 
SOLUÇÃO: O sistema foi alterado para que, ao fechar a pauta de uma 
sessão, mesmo que haja um filtro aplicado, todos os processos sejam 
publicados no DEJT e recebam os movimentos da disponibilização e 
publicação. 

 

PJEJT-
18741 

Lançador de movimentos - Código do tipo 
de documento "Antecipação de Tutela" 
diferente do esperado pelo e-Gestão. 

PROBLEMA: O complemento do tipo de petição "Antecipação de 
Tutela" não é reconhecido pelo e-Gestão por ter código diverso do 
esperado. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para que o elemento de domínio 
"tipo_petição" para a "Antecipação de Tutela" seja 7254, que é o 
código esperado pelo e-Gestão. 

 

PJEJT-
19088 

Simplificação da assinatura em lote. 

MELHORIA: Foi simplificado o procedimento de assinatura em lote, 

reduzindo a tarefa em uma única tela e um único clique, melhorando 

substancialmente a usabilidade e o desempenho do sistema. 

Funcionalidades simplificadas: “Minutar documentos em lote” e 

“Assinar documentos em lote”. 

 

PJEJT-
19162 

Para documentos anexados, mas não 
assinados, o sistema diz que os 
documentos foram juntados. 

PROBLEMA: O advogado somente anexa o documento e não assina, 
mesmo assim, o PJe-JT gera uma folha de rosto dizendo que o 
documento foi juntado aos autos no dia em que foi anexado. 
SOLUÇÃO: Foi corrigida a data na folha de rosto do documento 
anexado e assinado para exibir a data de juntada. 

 

PJEJT-
19323 

Erro de sequence impede a associação de 
novos papéis a um tipo de documento. 

PROBLEMA: Ao tentar associar um novo papel a um tipo de 
documento através do menu Configuração -> Documento -> 
Petição, aba Associar Papel, é exibida a mensagem “Registro já 
cadastrado” e o registro não é inserido. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 

 

PJEJT-
19524 

Colocar em ordem DECRESCENTE de 
exibição os prazos relacionados na aba 
“Expedientes” (“Prazos”). 

MELHORIA: Foram colocados em ordem DECRESCENTE de exibição os 
prazos relacionados na aba “Expedientes” (“Prazos”) referentes à data 
de criação. 

 

PJEJT-
19525 

Substituir o ícone do paginador pelo ícone 
de PDF, dando a ele a funcionalidade de 
fazer o download de documentos do 
processo. 

MELHORIA: Ao abrir qualquer tarefa de processo, será exibido em seu 

cabeçalho o ícone do PDF, e, ao clicá-lo, o sistema permitirá o 

download dos documentos em PDF. 

 

PJEJT-
19527 

Redimensionar o modal do download de 
documentos em PDF. 

MELHORIA: Foi redimensionada a tela de “download de documentos 
em PDF”, colocando os botões de gerar PDF na parte superior, e 
selecionando ordem "crescente" por padrão. 
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Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
19528 

Retirar os botões: “impressão lista de 
documentos”, “download de documentos 
em PDF” e “paginador”. 

MELHORIA: Foram retirados os botões “impressão lista de 
documentos”, “download de documentos em PDF” e “paginador” da 
tela “Detalhes do Processo”. 

 

PJEJT-
19529 

Retirar o agrupador “Movimentações do 
Processo” da aba “Processo”. 

MELHORIA: Foi retirado o agrupador “Movimentações do Processo” 
da aba “Processo”, da tela “Detalhes do Processo”. 

 

PJEJT-
19530 

Colocar o agrupador “Assunto” da aba 
“Processo” ao final, logo acima de "dados 
do processo" fechado por padrão. 

MELHORIA: Foi transferido o agrupador “Assunto” da aba “Processo” 
para a aba “Características do processo”, colocando ao final e fechado 
por padrão. 

 

PJEJT-
19533 

Colocar o agrupador “Partes cadastradas” 
no canto inferior, após a lista de 
documentos. 

MELHORIA: Foi colocado o agrupador “Partes cadastradas” no canto 
inferior, após a lista de documentos, na tela  “Detalhes do Processo”. 

 

PJEJT-
19534 

Colocar o agrupador “Informações da 
Justiça do Trabalho” da aba “Processo” ao 
final e fechada por padrão. 

MELHORIA: O agrupador “Informações da Justiça do Trabalho” será 
exibido na aba “Características do Processo” e não mais na aba 
“Processo”, na tela “Detalhes do Processo”. 

 

PJEJT-
19535 

Colocar “Data da distribuição” e “Valor da 
causa” logo abaixo da aba “Dados 
Financeiros”. 

MELHORIA : Foram alterados os campos “Data da distribuição” e 
“Valor da causa”, para serem disponibilizados logo abaixo da aba 
“Dados Financeiros”, na tela “Detalhes do Processo”. 

 

PJEJT-
19536 

Colocar o agrupador “Dados do processo” 
da aba "Processo" ao final, logo acima do 
agrupador "informações da JT", e fechado 
por padrão. 

MELHORIA: Foi exibido o agrupador “Dados do processo” da aba 
"processo" ao final, logo acima do agrupador "informações da JT", e 
fechado por padrão. 

 

PJEJT-
19551 

Otimização da consulta envolvendo 
jbpm_variableinstance. 

MELHORIA: Otimizada a consulta envolvendo jbpm_variableinstance.  

PJEJT-
19591 

Filtrar os movimentos de 
decisão/julgamento de acordo com o 
complemento informado. 

MELHORIA: Atualmente, ao fazer concluso para julgamento ou 
decisão, a árvore completa de movimentos de julgamento/decisão é 
exibida, dificultando a localização por parte do usuário. A solicitação é 
que os movimentos, além de pelo tipo da conclusão, sejam filtrados 
pelo complemento informado na tela de concluso. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 
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Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
19702 

Oficial de Justiça. Remodelagem da tela 
de devolução de mandado. 

MELHORIA: O objetivo da remodelagem é proporcionar ao Oficial de 
Justiça um ambiente mais racional e prático para que cadastre os 
dados necessários referentes à devolução do mandado. Para isso, 
serão retirados os passos de controle de visita que retardam o ato de 
devolução, bem como serão agrupados numa única tela os 
procedimentos de devolução do mandado. 

 

PJEJT-
19703 

Oficial de Justiça. Assinatura em certidões 
e devolução de mandados em lote. 

MELHORIA: Foi implementada a possibilidade de assinar certidões e 
devolver mandados em lote. 

 

PJEJT-
19704 

Oficial de Justiça. Exportação de certidão 
e resultado de diligência para outros 
mandados. 

MELHORIA: Foi incluída a possibilidade de exportação da data e hora 
de cumprimento do mandado, e será feita a atualização da grid de 
mandados ao usar o botão 'Gravar e exportar'. 

 

PJEJT-
19831 

Ao tentar redistribuir um processo por 
incompetência, são listadas competências 
inativas e, além disso, ocorre erro ao 
redistribuir. 

PROBLEMA: Na tarefa “Redistribuir processo”, no combo 
“Competência” aparecem competências inativas e apresenta erro ao 
redistribuir processo. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 

 

PJEJT-
20381 

Alteração do PJe-JT para uso do 
dynamicUpdate do Hibernate. 

MELHORIA: Alteração para uso do dyanmicUpdate com o objetivo de 
desonerar o banco de dados. Sem o dynamicUpdate, ao atualizarmos 
um registro, o Hibernate atualiza todas as suas colunas, inclusive as 
não modificadas. 

 

PJEJT-
20815 

Quando aumenta a fonte, a tela fica 
desconfigurada. 

PROBLEMA: A árvore de tarefas do painel do usuário se expande 
além da área delimitada para a mesma. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 

 

PJEJT-
21015 

Não está sendo atualizada a fase do 
processo ao dar andamento em carta 
precatória devolvida ao deprecado. 

PROBLEMA: No fluxo de Carta Precatória, após devolver a carta ao 
juízo deprecante, caso a vara deprecada receba novamente os autos 
para prosseguir, este aparece na atividade "cartas devolvidas" da aba 
"arquivados", o que está correto. Ao ser dado andamento à tarefa, 
ou seja, após abri-la e clicar em "Prosseguir com a carta", o processo 
vai para a tarefa "Análise do Conhecimento". No entanto, está 
ocorrendo o seguinte defeito: ao invés do processo aparecer na 
tarefa "análise do conhecimento" da aba conhecimento, está sendo 
criada uma tarefa "Análise do Conhecimento" na aba "Arquivados" e 
o processo permanece nesta. 
SOLUÇÃO: O fluxo JBPM foi corrigido para inserir o processo na aba 
de conhecimento. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
21219 

Erro ao incluir um novo documento para 
uma parte no cadastro de um novo 
processo. 

PROBLEMA: Não é possível incluir um novo documento para uma 
parte no cadastro de um novo processo. Ocorre o seguinte erro: 
"object references an unsaved transient instance - save the transient 
instance before flushing: br.com.infox.cliente.entity.Pessoa". 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 
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Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
21331 

Webservices para tabelas de domínio. 
MELHORIA: Foram desenvolvidos webservices para integração com 
PJe-Calc. 

 

PJEJT-
21526 

Correções no Editor Estruturado 
Simplificado. 

MELHORIA: Foi configurado o texto padrão da minuta com o tipo 
Arial 4pt e deslocado o local e data para esquerda para coincidir com 
o parágrafo padrão. 

 

PJEJT-
21792 

Projeto MNI para interligação com MPT - 
Fase 3/3. 

MELHORIA: Implementação da versão 2.2.2 do MNI, bem como 
implementação das operações “Petição inicial”, “Consulta e resposta 
aos avisos pendentes” e ”Consulta ao inteiro teor da comunicação”. 

 

PJEJT-
21930 

Pesquisa "Consulta pessoa" não está 
funcionando para CPF e CNPJ. 

PROBLEMA: Ao utilizar a funcionalidade "Consulta pessoa", 
pesquisando por CPF ou CNPJ, o resultado da ação retorna todos os 
registros de pessoas cadastradas. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 

 

PJEJT-
21945 

Criar transição no fluxo geral entre as 
tarefas "Análise de Gabinete" e "Aguardar 
Prazo de Recurso". 

MELHORIA: Foi adicionada uma transição no fluxo do 2º grau saindo 
da "Análise de gabinete" (OJ) para a tarefa "Aguardar Prazo de 
Recurso" (OJC). Desta forma, o processo pode ser remetido ao 1º grau 
sem registro de trânsito em julgado. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
22150 

Possibilidade de retorno do processo da 
tarefa "Análise de Gabinete" para 
"Aguardar prazo - Gabinete". 

MELHORIA: Criar no fluxo a possibilidade de retorno do processo da 
tarefa "Análise de Gabinete" para "Aguardar prazo - Gabinete". 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
22202 

Assinatura em lote da tarefa "Analisar 
decisão interlocutória ou extintiva". 

MELHORIA: Foi adicionada à tarefa "Analisar decisão interlocutória 
ou extintiva" a funcionalidade de assinatura em lote. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
22982 

Eliminar o sub-fluxo de Controle de Prazos 
Pós-Sentença. 

MELHORIA: Eliminar o sub-fluxo de Controle de Prazos Pós-Sentença. 
Os julgamentos proferidos devem ser encaminhados para o sub-fluxo 
de controle de prazos diversos. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
22993 

Ao realizar pesquisa de processos na 
tarefa, o sistema permanece fixo na 
primeira página de processos da consulta. 

PROBLEMA: Ao realizar pesquisa de processos na tarefa, o sistema 
permanece fixo na primeira página de processos da consulta, não 
sendo possível a visualização das páginas seguintes. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para sanar o problema. 
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Nº 
Issue 

Resumo Descrição Detalhamento 

PJEJT-
23214 

Erro no PAC quando o nome da parte 
possui mais de um espaço em branco. 

PROBLEMA: Sistema exibe a mensagem “Erro inesperado, por favor, 
tente novamente” quando dois caracteres de espaços simultâneos 
está presente no nome de uma parte. 
SOLUÇÃO : A expressão regular que trata o nome da parte foi 
corrigida. 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO                                                                        

 
 

 

  

Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 8 - Lote 1 
Brasília – DF 70.070-600 
Telefone: (61) 3043.4005 

 

10 
 

 

DEFEITOS CORRIGIDOS DURANTE HOMOLOGAÇÃO 

Nº Issue Resumo Descrição 

PJEJT-
23775 

Ao realizar uma publicação no DEJT, o 
sistema não encontra a transição de saída. 

PROBLEMA: Os nós “Publicar DJe – Con", “Publicar DJe – Liq”, e 
“Publicar DJe – Exec” tiveram as transições de saídas modificadas. 
Contudo, a expressão 
#{taskInstanceUtil.setFrameDefaultTransition('Concluir')} aponta para 
a transição antiga. Assim, o sistema não consegue publicar e 
consequentemente andar no fluxo. 
SOLUÇÃO: O fluxo JBPM foi corrigido para inserir a transição 
necessária. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
23783 

A inserção de movimento em minuta de 
despacho/decisão via suggest não habilita 
a possibilidade de movimentos múltiplos - 
inexistência de loading. 

PROBLEMA: A inserção de movimento em minuta de 
despacho/decisão via suggest não habilita a possibilidade de 
movimentos múltiplos, estando a opção disponível somente quando 
o movimento é selecionado pela árvore de movimentos.  
Ademais na utilização do suggest, após a seleção do movimento, o 
sistema não apresenta um loading, deixando o usuário sem saber se a 
seleção ocorreu corretamente. Esse fato que pode causar confusão 
dos usuários na utilização da ferramenta, considerando que a 
aposição do movimento no quadro de seleção não é instantânea. 
SOLUÇÃO: Foi incluída chamada para habilitar e desabilitar o 
componente de loading. Além disso, foi corrigido o código que 
adicionava a lista de eventos associados aos agrupamentos 
configurados no fluxo. 

 

PJEJT-
23801 

Adequar tela de integração com AUD para 
apresentar informações de Acordo pós-
sentença. 

PROBLEMA: A tela "Sistema AUD - Importação" do PJe-JT, acessível 
pelo menu "Audiências > Integração com AUD > Verificar audiências 
importadas" necessita sofrer ajustes para apresentar informações 
recebidas do satélite AUD nos casos de Acordo pós 
sentença, especificamente na aba "Registrar resultado": Criar um 
sinalizador nesta aba, indicando que se trata de "Acordo pós 
sentença", quando for o caso; Criar recurso que permita que os dados 
ali registrados possam ser editados (excluídos e reincluídos), nos 
moldes do que já existe na tela de resultado da sentença. 
SOLUÇÃO: As alterações necessárias foram efetuadas no PJe-JT. 

 

PJEJT-
23830 

Ao realizar conclusão para embargos à 
arrematação, não estão sendo filtrados os 
movimentos. 

PROBLEMA: Ao realizar conclusão para embargos à arrematação, não 
estão sendo filtrados os movimentos e está listando a árvore 
completa de movimentos. 
SOLUÇÃO: Foi corrigido o script de carga dos filtros para o tipo de 
conclusão de embargos à arrematação. 

 

PJEJT-
23836 

Falha ao tentar assinar em lote pelo GIM. 

PROBLEMA: Ao acionar a opção de assinar em lote, ocorre falha: a 
applet do assinador não é exibida. 
SOLUÇÃO: Foi verificado que o problema aparecia sempre que se 
tentava assinar processos que estavam em tarefas que utilizavam o 
editor estruturado simplificado. O problema ocorria devido à 
referência a objetos que não haviam sido setados anteriormente. O 
defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
23847 

O suggest de movimentos não funciona 
na tarefa de "minutar ata de audiência". 

PROBLEMA: O suggest de movimentos não funciona na tarefa de 
"minutar ata de audiência", mesmo buscando elementos existentes 
na árvore. 
SOLUÇÃO: Foi corrigido o código que adicionava a lista de eventos 
associados aos agrupamentos configurados no fluxo. 
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Nº Issue Resumo Descrição 

PJEJT-
23904 

Certidão de devolução de mandado. Não 
permitir que o usuário altere a estrutura 
de documento. 

PROBLEMA: Exibir duas estruturas de documento para a certidão de 
devolução de mandado. 
SOLUÇÃO: Fixada apenas a estrutura de documento adequada, qual 
seja, "Certidão de devolução de mandado". 

 

PJEJT-
24125 

Mensagem de erro ao realizar o protocolo 
do processo a partir do menu de 
processos não protocolados. 

PROBLEMA: Sistema apresenta tela de erro quando um processo do 
menu é protocolado. 
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
24277 

Na tela de devolução de mandado, o 
sistema permite que seja registrado 
horário inexistente (inválido). 

PROBLEMA: Na tela de devolução de mandado, o sistema permite 
que seja registrado horário inexistente (inválido). 
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
24314 

Agrupadores dos nomes das partes estão 
iniciando como fechados nas telas de 
remessa. 

PROBLEMA: Nas telas das tarefas de remessa a outra instância, os 
agrupadores "Polo Ativo", "Polo Passivo" e "Outros Interessados" 
estão  iniciando como fechados.  
Dessa forma, o usuário precisa clicar nos agrupadores para verificar o 
nome das partes. 
Como a conferência das partes é inerente à realização da tarefa de 
remessa, não é pertinente que o usuário seja obrigado a dar vários 
cliques além do necessário. 
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
24315 

A minuta não está sendo gravada ao 
transitar de nó (Apreciar dependências). 

PROBLEMA: No nó "Minutar Dependência", ao clicar no botão 
“Enviar para assinatura" o sistema não está gravando a minuta 
elaborada, e ao transitar para o nó "Analisar dependências" o texto 
desaparece.  
SOLUÇÃO: Através de uma chamada ao default transition, com a 
respectiva atualização no fluxo JBPM, o problema foi corrigido. 

ATUALIZAÇÃO 
DE FLUXO 

PJEJT-
24334 

Mensagem com intuito de informar sobre 
a atualização da tabela de assuntos não os 
lista. 

PROBLEMA: A implementação  informa que seria criada uma 
mensagem para informar sobre a atualização da tabela de assuntos. 
De acordo com sua descrição, "a fim de informar o usuário sobre esta 
atualização, será criada uma mensagem na página inicial do usuário 
que liste todos os assuntos que serão inativados.". No entanto, em 
primeiro grau a mensagem informa que os assuntos foram alterados 
automaticamente com sucesso, mas não apresenta nenhum. A dúvida 
consiste em que ou os assuntos foram alterados e não estão sendo 
listados, ou não foi necessária qualquer mudança e, neste caso, a 
mensagem deveria ser mais clara ou não ser exibida. 
SOLUÇÃO: A mensagem foi modificada para se adequar a esse 
cenário. 

 

PJEJT-
24363 

O ícone de PDF não está sendo carregado 
em algumas abas da tarefa de remessa. 

PROBLEMA: Nas telas das tarefas de remessa à outra instância, o 
ícone de PDF não está sendo carregado em todas as abas (canto 
superior esquerdo da tela). Em algumas, apenas o nome do ícone está 
sendo apresentado. 
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para exibir corretamente o ícone. 
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Nº Issue Resumo Descrição 

PJEJT-
24366 

Inconsistência na lista de movimentos de 

complemento Embargos à Arrematação. 

PROBLEMA: O sistema lista diversos movimentos na árvore 
"Selecione os Movimentos Processuais", mas não exibe: 219 -
Julgado(s) procedente(s) o(s) pedido(s); 221 -Julgado(s) procedente(s) 
em parte o(s) pedido(s); 220 -Julgado(s) improcedente(s) o(s) 
pedido(s); 50050 -Extinto com resolução do mérito o incidente; 
50048-Extinto sem resolução do mérito o incidente. 
SOLUÇÃO: A expressão foi revista para exibir as opções corretas. 

 

PJEJT-
24369 

Local e data não alinhados à esquerda, no 

editor estruturado. 

PROBLEMA: O sistema exibe, no editor, as informações de local e de 
data não alinhados à esquerda. 
SOLUÇÃO: O erro ocorreu devido ao nome do modelo de estrutura de 
documento configurado em conjunto com o editor simplificado. O 
Regional deve adequar-se ao nome proposto, conforme ANEXO II. 

ANEXO II 

PJEJT-
24456 

Paginação da listagem dos processos da 

tarefa do GIM não está funcionando. 

PROBLEMA: Sistema está remetendo mensagem de erro. 
SOLUÇÃO: Havia uma comparação indevida com um atributo nulo 
para o caso de tarefas que não estavam no modo de atividade em 
lote. O sistema foi corrigido. 

 

PJEJT-
24458 

Erro ao assinar em lote. 

PROBLEMA: Ao assinar despachos e decisões na fase de Execução, 
ocorre erro. Porém se desmarcarmos um dos processos e marcarmos 
de novo, o sistema realiza a assinatura em lote. 
O problema foi reproduzido com sentenças nas fases de Liquidação e 
Execução. 
SOLUÇÃO: O erro ocorria quando eram assinadas diversas páginas de 
processos em lote, sem alteração da tarefa. O defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
24481 

Suprimido o botão de exclusão de 

documentos que era acessado no perfil 

do magistrado. 

PROBLEMA: Foi suprimido o símbolo da lixeira nos detalhes do 
processo, caminho que possibilitava ao magistrado a exclusão dos 
documentos do processo. 
SOLUÇÃO: O ícone foi reestabelecido. 

 

PJEJT-
24489 

Na tela para iniciar a execução, o 

complemento de movimentos está 

incompleto. 

PROBLEMA: Não é exibida a possibilidade de iniciar a execução, a 
menos que seja escolhido o único complemento disponível. 
SOLUÇÃO: A lógica para apresentar o movimento de iniciar execução 
foi refeita para corrigir o problema. 

 

PJEJT-
24495 

Processos que estão na tarefa analisar 

dependência quando assinados no GIM 

ficam congelados na tela. 

PROBLEMA: Processo fica congelado na tela, usuário tem de fechar a 
tarefa e atualizar o Gerenciador de Informações do Magistrado. 
SOLUÇÃO: O Defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
24538 

Falha ao registrar o log de uma operação 

do MNI. 

PROBLEMA: Falha ao registrar o log de qualquer operação utilizando 
o objeto “Log” definido na classe BaseManager. 
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido. 

 

PJEJT-
25007 

Ausência de movimento. 
PROBLEMA: Está faltando o movimento 11795 (reconhecimento do 
pedido do autor). Esta opção deve estar na droplist de sentença COM 
julgamento do mérito. 
SOLUÇÃO: O movimento foi inserido na droplist. 
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MELHORIAS DE DESEMPENHO 

Nº Issue Resumo Descrição 

PJEJT-
14819 

Falha na contagem de processos por 
tarefa no GIM quando o processo possui 
mais de uma prioridade. Melhoria de 
performance nas consultas do GIM. 

MELHORIA: Adicionar cláusula DISTINCT na consulta da view do GIMa 
fim de desprezar uma nova contagem de um processo com mais de 
uma prioridade. 

 

PJEJT-
23321 

Desabilitar segunda chamada do botão. 

MELHORIA: Em vários pontos do PJe-JT, há botões ou link que 
disparam consultas pesadas. Esses botões podem ser clicados 
diversas vezes pelo usuário, de modo que dispara diversas requisições 
ao Banco de Dados. 

 

PJEJT-
23641 

 
Criar view específica para a consulta de 

tarefas do painel do usuário. 

MELHORIA: Criar nova view para a consulta de tarefas e caixas do 
painel do usuário que possua o essencial para essa árvore. 
Atualmente, utilizamos a vs_situacao_proc_sem_partes, que realiza 
consultas que não são necessárias a arvore de tarefas do painel. 

 

PJEJT-
23815 

Melhorar performance da lista de 
processos por tarefa/caixa no painel do 
usuário. 

MELHORIA: Criada uma view otimizada baseada na 
vs_situacao_processo_new. Desta forma, foram modificadas todas as 
consultas utilizadas ao clicar em uma tarefa (ou caixa), e ao listar os 
respectivos processos, de forma a utilizar a vs_processo_painel, 
criada nessa issue, e a vs_tarefa_painel.  

 

PJEJT-
24414 

Ajustes da Consulta Processo de Terceiros. 
MELHORIA: Otimização da performance da performance da Consulta 
Processo de Terceiros. 

 

PJEJT-
24983 

Ajuste de performance da consulta mais 
lenta no TRT/SP após implantação da 
versão 1.10 do PJe-JT (consulta 
documentos para procuradoria). 

MELHORIA: A consulta era realizada pelo usuário ou localização. 
Considerando que o usuário está contido na localização, a consulta 
por usuário foi retirada.  

 

PJEJT-
25071 

Retificação de autuação - Modificar 
comportamento dos filtros de pesquisa. 

 
MELHORIA: Alterado o comportamento dos filtros de pesquisa: 

 CNPJ: todos os dígitos devem ser informados; 

 CPF: todos os dígitos devem ser informados; 

 Nome: o dado informado será considerado como o início do 
nome. 
Exemplo: Usando o filtro de nome com o valor 'Jose' são 
retornados os processos das partes 'Jose Augusto' e 'Jose 
Pedro', mas não é retornado o processo da parte 'Maria 
Jose'. 
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COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS SATÉLITES 

Esta versão do PJe-JT é homologada para funcionar em conjunto com outros sistemas satélites, conforme 

Tabela abaixo: 

PJe-JT AUD Consulta Processual Visualizador GIGS eJus²* eRecurso Pje-Calc ConectorPJe 

1.11.0 2.1.1.1 1.2.1 1.2.1 1.0.2 2.0.0 2.2.3 1.0.0 1.1.7 

 

*Apenas TRT-04 e TRT-24 
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FLUXOS 

Disponibilizamos a base paradigma dos ambientes de primeiro e segundo graus para que haja a correta 

padronização nos Regionais, visto que a diferença entre eles ainda é uma grande fonte de erros para o sistema.  

Bases paradigmas: 

 fluxos_primeirograu_PARADIGMA_1_11_0.zip 

 fluxos_segundograu_PARADIGMA_1_11_0.zip 

Serão disponibilizados, também, os arquivos correspondentes aos fluxos: 

 Fluxos - 1º Grau - 1.11.0.bpm 

 Fluxos - 2º Grau - 1.11.0.bpm 

Estes arquivos podem ser visualizados na web através dos sites: 

 http://pje.csjt.jus.br/fluxo_primeirograu_1110/ 

 http://pje.csjt.jus.br/fluxo_segundograu_1110/ 

  

Os roteiros para configuração dos fluxos podem ser encontrados na pasta ‘Roteiro de configuração de fluxos’. 

ATENÇÃO 

Devido ao aumento das bases de dados, é possível que o Regional precise aumentar o tempo de transação para 

que as publicações de fluxo sejam feitas com sucesso. Para tal, nos arquivos abaixo, realize as seguintes 

modificações: 

PJE_HOME/deploy/transaction-jboss-beans.xml 

Altere a propriedade transactionTimeout de 300 para 3000 

PJE_HOME/primeirograu.war/WEB-INF/components.xml 

Altere as propriedades concurrent-request-timeout e conversation-timeout de 600000 para 6000000 

Reinicie as instâncias e tente publicar o fluxo. 

Após a realização do procedimento de publicação, os valores originais devem ser restabelecidos! 

http://pje.csjt.jus.br/fluxo_primeirograu_1110/
http://pje.csjt.jus.br/fluxo_segundograu_1110/
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ANEXO I 

PJEJT-17469 

ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE ASSUNTOS 

Para atender a uma necessidade da Justiça do Trabalho, se faz necessário que a tabela de assuntos 

cadastrados no PJe-JT seja a mesma tabela de assuntos disponibilizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

Assim sendo, estamos dando início às etapas necessárias para a realização desta atualização. Nesta versão, criamos 

uma tabela temporária com os assuntos corretos da tabela do CSJT. 

Baseando-se nessa tabela, identificamos quais são os assuntos cadastrados em cada Tribunal Regional e que 

serão inativados, o que inclui tanto assuntos que são da antiga tabela do CNJ, bem como assuntos que 

eventualmente possam ter sido criados pelos usuários. Além disso, identificamos, ainda, alguns assuntos que 

poderiam ser atualizados automaticamente para assuntos da tabela do CSJT. 

Assim sendo, a fim de informar aos usuários que alguns processos irão futuramente perder assuntos, 

estamos adicionando nessa versão, uma mensagem que informa sobre a atualização e mostra a lista dos que serão 

inativados. Nela, não é informada a lista de assuntos que serão atualizados, e sim somente os assuntos para os quais 

não foi possível fazer um de/para, e que estão sendo usados em algum processo. A fim de saber quais processos 

possuem tais assuntos, estamos disponibilizando alguns scripts que podem ser executados nas bases de 1º e 2º grau. 

Os scripts são reexecutáveis. São eles: 

 

Anexo 1.1 - Informa a lista de assuntos que serão removidos por órgão julgador e por processo. 

Anexo 1.2 - Informa a quantidade de processos que terão assuntos removidos por órgão julgador.  

Anexo 1.3 - Informa a lista de processos que permanecerão sem assunto por órgão julgador. 

Anexo 1.4 - Informa a quantidade de processos que permanecerão sem assunto por órgão julgador. 

Vale lembrar que, em alguns regionais, foi possível realizar uma atualização automática de todos os assuntos 

irregulares que estão sendo utilizados, sendo então provável que os scripts não tragam nenhum resultado. 

Adicionalmente, a issue PJEJT-305, a ser entregue na próxima versão, além de remover, modificar e inserir 

assuntos, atualizará também as competências configuradas no Regional. No sistema de 1º grau, todos os assuntos 

novos serão incluídos na competência “Justiça do Trabalho – Geral”. Já em 2º grau, os assuntos novos serão incluídos 

somente nas competências não especializadas. Foram consideradas como competências especializadas todas aquelas 

que possuem até 20 assuntos. 
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ANEXO II 

PJEJT-24369 

 Buscando a padronização de documentos gerados a partir do PJe-JT, a versão 1.11.0 trouxe, através da issue 

PJe-JT-21526, uma mudança na assinatura dos modelos de estrutura de documento: os tópicos de assinatura serão 

formatados com fonte Arial 14pt, local e data alinhados à esquerda e nome e cargo do magistrado ao centro. 

 No entanto, foi descoberto o defeito em homologação PJEJT-24369, onde se verificou que a formatação 

proposta não foi adotada. Para corrigir esse problema o regional deve verificar, ANTES DE INSTALAR A VERSÃO, se os 

nomes de modelos de estrutura de documentos estão estritamente iguais aos propostos quando da liberação da 

versão 1.8.0, quais sejam: 

 Decisão; 

 Alvará; 

 Sentença – Estruturada; 

 Ofício; 

 Certidão; 

 Despacho. 

O Administrador deve acessar o menu Configuração > Editor Estruturado > Modelo de Estrutura de 

Documento, selecionar o documento com nomenclatura diferente e na tela que se abrir, digitar o nome correto 

no campo “Nome do Documento”, e em seguida clicar no botão “Gravar”.  

Caso o script, que corrige o conteúdo da assinatura, tenha sido executado antes da padronização dos nomes 

dos documentos estruturados, o que ocorre quando a nova versão é instalada, será necessário excluir da tabela 

schema_version o referido script PJE_1.11.0_064__PJEJT-24369-ALTERACAO-TOPICO-ASSINATURA.sql e executar 

novamente o dbmanager. 

 


