
PJe - Processo Judiciário Eletrônico

Hotfix 1.4.7.1

Este  documento  descreve  o  changelog  técnico,  ou  seja,  todas  as  issues
removidas desde a versão 1.4.7.

A liberação 1.4.7.1 não contempla a inclusão de novas funcionalidades. Esta é
uma versão de correção que engloba as demandas abaixo, que podem ser vistas em
maior detalhe no Jira do CNJ (http://www.cnj.jus.br/jira).

1.4.7.1.h8
PJEII-5599 Retirada do Peticionamento Avulso

1.4.7.1.h7
PJEII-6872 Descida de processo do 1º para o 2º grau não funciona
PJEII-7021 Criação de validador de configurações
PJEII-7167 desabilitar a publicação do fluxo na subida da aplicação
PJEII-7145 Construir um script para atribuir recurso de cadastro de processo CLE ao papel 
'servidor'
PJEII-7040 Processo deliberado em sessão não aparece em aba "Remanescentes"
PJEII-6819 Sistema não carrega janela para download de documentos em PDF
PJEII-7167 desabilitar a publicação do fluxo na subida da aplicação
PJEII-6892 Erro inesperado ao selecionar todos os documentos - Aba Processo - Cadastro de 
processo

1.4.7.1.h6
PJEII-5599 CSJT - Peticionamento avulso.
PJEII-6784 permitir que quartz seja habilitado no build com o profile JT.
PJEII-7097 Programação defensiva no VerificadorPeriodico.
PJEII-6892 Erro inesperado ao selecionar todos os documentos - Aba Processo - Cadastro de 
processo.
PJEII-6603 Cadastro Central de mandados - Aba Localização.
PJEII-7097 Programação defensiva no VerificadorPeriodico.
PJEII-7145 Construir um script para atribuir recurso de cadastro de processo CLE ao papel 
'servidor'
PJEII-7103 Criacao de um indice para melhorar a performance da consulta nos painéis de 
usuários

1.4.7.1.h5
PJEII-6977 Sistema não deixa gravar autotexto com nome repetido mesmo sendo de órgão 
julgador diferente
PJEII-6839 Editor Estruturado: Botão “Importar documento” do editor estruturado não funciona 
(mensagem de erro: null)
PJEII-6322 Erro na consulta pública - é preciso consultar duas vezes para ver o resultado
PJEII-7095 Tratar de isolar os jobs do AgendaServicos
PJEII-7094 Opção Limpar votos não deve mais excluir o documento estruturado
PJEII-7101 CSJT - Novos menus da aplicação relativos a atividades de gerenciamento de 
ambiente e execução manual de tarefas
PJEII-6838 Editor Estruturado: os autotextos do local não estão visíveis para outras pessoas do
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mesmo local
PJEII-6864 Sistema mostra Null no campo CPF para autoridade - Aba intimações
PJEII-6836 Corrigir o botão gravar da votação antecipada
PJEII-7033 Possibilitar que a consolidação de documentos seja atômica para cada processo
PJEII-6872 Descida de processo do 1º para o 2º grau não funciona
PJEII-6819 Sistema não carrega janela para download de documentos em PDF
PJEII-6901 Mensagem de erro ao gravar: desativar/ativar Jurisdição
PJEII-6897 Sistema exibe mensagem de erro ao distribuir processo
PJEII-7021 Criação de validador de configurações
PJEII-5996 CSJT - 1.4.7- Advogados e Assistentes de Advogados - Pacote 02 - Audiencias
PJEII-5260 Cadastro de localização está inacessível - CONTATO URGENTE
PJEII-4888 Estab147 - Tratamento dos expedientes com prazo zero
PJEII-7072 Erro ao clicar em gerar novo documento no editor estruturado
PJEII-6756 Sistema não respeita ascendência na visibilidade de modelos de documentos.
PJEII-6492 Erro ao Abrir Tarefa
PJEII-6792 Estab147 - Remessa de Processos - Consolidação On-line de documentos

1.4.7.1.h4
PJEII-6816 Estab147 - CLE - Troca de Label (Aba 'Dados iniciais') 
PJEII-6774 Campo Pesquisar Processo no PJe não limpa caracteres especiais em nova 
consulta
PJEII-6198 Erro ao tentar exibir processos da tarefa Operações de Audiencia 
PJEII-6740 Título com descrição incompatível com o submenu selecionado 
PJEII-6240 2o. Grau - Pautas não estão fechando automaticamente 
PJEII-6902 Palavra "Exclusão" escrita incorreta. 
PJEII-6699 Diretor de secretaria não visualiza o agrupador "Processos com pedido de sigilo 
nos documentos não apreciado" 
PJEII-6879 Ícone "Inativar registro" da sala de sessão de julgamento não aparece após inativar 
e reativar sala 
PJEII-6872 Descida de processo do 1º para o 2º grau não funciona 
PJEII-6807 Sistema permite mais de um magistrado titular em órgão julgador 
PJEII-6788 Consulta Pública - O sistema exibe apenas a paginação 
PJEII-6659 Erro inesperado ao alterar nome do advogado 
PJEII-6782 Ao realizar Consulta Pública a grade muda de lugar 
PJEII-6809 O sistema seleciona dois CEPs iguais no cadastro de parte - Processo 

1.4.7.1.h3
PJEII-6594 Processo em mesa não aparece na pesquisa para inclusão na sessão de 
julgamento
PJEII-6775 Resultado da diligência - ao assinar digitalmente o documento do resultado da 
diligência o sistema exibe mensagem incoerente.
PJEII-6783 Consulta Pública - Imprimir documento anexado exibe erro inesperado
PJEII-6798 Cadastro Servidor - o sistema não limpa o campo CPF.
PJEII-6792 Estab147 - Remessa de Processos - Consolidação On-line de documentos
PJEII-6361 A ferramenta Localizar na caixa não está sendo atualizada após uma 
movimentação
PJEII-2178 (Feito pelo CNJ) Qual a forma mais adequada de intimar o Promotor (MP) que atua 
no processo e como deverá ser a movimentação relacionada?
PJEII-2885 (Feito pelo CNJ) Criar mecanismos no MNI para migração do PROJUDI para o PJE
PJEII-6633 O sistema apresenta erro inesperado ao editar o modelo de tópico por magistrado.
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1.4.7.1.h2
PJEII-6348     Sistema não retira processo de "Processos com Habilitações nos Autos Não 
Lidas
PJEII-5320     Magistrado: Erro Minutar sentença - Estruturada ao adicionar Anotação
PJEII-6164     Aba expedientes não está habilitada para os advogados da JT
PJEII-3099     [TJPB] Relatório editavel por outro desembargador
PJEII-4184     Erro ao gerar "Download de documentos em PDF" em um processo em produção
PJEII-6586     Estab147 - Processos com pedido de assistência judiciária gratuita não 
apreciado no PAINEL_USUARIO_MAGISTRADO - não está passando as páginas
PJEII-4551     Sistema não carrega informação de arquivo excluído do processo.
PJEII-6587     Estab147 - Processos com pedido liminar ou de antecipação de tutela não 
apreciado - não está passando as páginas
PJEII-6589     Estab147 - Processos com pedido de assistência judiciária gratuita não 
apreciado (listAssessor) - não esta paginando
PJEII-5310     Erro - atualizar caixas ao alterar o combo dos perfis.
PJEII-6531     Refatorar a decisão do Editor Estruturado de abrir um documento já existente ou 
criar um documento novo (solução definitiva)
PJEII-6531 PJEII-6641     Corrigir múltiplas chamadas concorrentes ao bean 
TaskInstanceHome, ao clicar no botão gravar e ao transitar. Refatorar a decisão do Editor 
Estruturado de abrir um documento já existente ou criar um documento novo (solução 
definitiva)
PJEII-6531     Refatorar a decisão do Editor Estruturado de abrir um documento já existente ou 
criar um documento novo (solução definitiva)
PJEII-6606     Problemas na Remessa de 1º para 2º Grau
PJEII-6364     [TJMT] - Cadastro de múltiplas petições iniciais
PJEII-6492     Erro ao Abrir Tarefa
PJEII-6674     Foi criado um nova assinatura para o modo teste. Devem ser alteradas os 
lugares onde o modo teste é utilizado para contemplar essa nova assinatura.
PJEII-4550     Advogado - Cadastro de escritórios ícone confuso
PJEII-6674     Foi criado um nova assinatura para o modo teste. Devem ser alteradas os 
lugares onde o modo teste é utilizado para contemplar essa nova assinatura.
PJEII-6389     Designar audiência - Exibindo mensagem inapropriada para a ação
PJEII-6676     Quando um usuário tenta retornar um processo para instância inferior e esse foi 
remetido através da remessa antiga a versão 1.4.7, o sistema apresenta erro.
PJEII-6628     O sistema apresenta demora para carregar a página, após não selecionar o 
magistrado e clicar em gravar.
PJEII-5320     Magistrado: Erro Minutar sentença - Estruturada ao adicionar Anotação
PJEII-6672     [Teste 1.4.6.2 RC1] Erro inesperado ao tentar redistribuir processo
PJEII-4945     Sistema mostra Null no campo CPF para autoridade
PJEII-4647     Estab147 - Não está sendo possível gravar o interstício dos órgão julgadores
PJEII-6741     Sistema mostra Null no campo CPF para autoridade no polo ativo
PJEII-6594     Processo em mesa não aparece na pesquisa para inclusão na sessão de 
julgamento
PJEII-5748     Redistribuição redistribui para plantonista
PJEII-6371     Movimento processual não é selecionado

1.4.7.1.h1
PJEII-5983     Aumento do concurrent request timeout
PJEII-6159     Erro 500 session is closed ao dar falha no fluxo (movimentar.xhtml)
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PJEII-5855     Estab147 - Distribuição de processo não obedece competência escolhida
PJEII-6219     Combo de localizações no cadastro de modelo de documentos está trazendo 
todas as localizações do sistema
PJEII-5063     Estab147 - Processo em duplicidade
PJEII-5885     Estab147 - Modelos de documentos não aparecem no PAC
PJEII-5845     Estab147 - Combo Modelos de documentos / Nós de tarefas do PJE - Bug
PJEII-5902     Estab147 - Combos Tipo de documentos e Modelo de documentos de tarefas do 
PJE - Comportamento Ruim
PJEII-5771     Estab147 - CSJT - Retificar Autuação - Reinclusão de parte
PJEII-6027     Estab147 - Nós de Tarefas - BUGs - Combo Modelo de Documentos
PJEII-6161     Estab147 - Acesso da Página do Quartz não permitido no ambiente de produção
PJEII-6028     Estab147 - Erro ao redistribuir processo
PJEII-5904     Estab147 - Mensagem ao tentar redistribuir processo: "Todos os documentos 
devem estar assinados digitalmente
PJEII-5063     Estab147 - Processo em duplicidade
PJEII-5095     Retificar autuação - Detalhes da Parte - Erro inesperado
PJEII-2178     Qual a forma mais adequada de intimar o Promotor (MP) que atua no processo e
como deverá ser a movimentação relacionada?
PJEII-6075     Petição não aparece na lista de documentos do processo 0010114-
67.2012.5.12.0050
PJEII-6339     Sistema apresenta erro inesperado quando o CEP do advogado não é 
encontrado
PJEII-5331     Procurador/Defensor não visualiza todos os processos da Procuradoria
PJEII-6301     Erro no job ao subir aplicação.
PJEII-6027     Estab147 - Nós de Tarefas - BUGs - Combo Modelo de Documentos
PJEII-6320     Modelos de documento não aparecem para diretor de secretaria - minutar 
sentença
PJEII-5261     Criação de um método que faz a verificação entre dois movimentos processuais 
através da sua inclusão no processo
PJEII-6320     Modelos de documento não aparecem para diretor de secretaria - minutar 
sentença
PJEII-5080     Estab147 - Filtro por data da consulta de prazos não funciona.
PJEII-6010     Sistema lista documentos de um processo em outro
PJEII-5430     Estab147 - Não pagina o agrupador "Processos com pedido de sigilo nos 
documentos não apreciado
PJEII-5503     Estab147 - Processos para análise de prevenção - não está passando as 
páginas
PJEII-4150     Estab147 - Impossível cadastrar empresas como partes de processo quando não
se tem o CNPJ e o nome da empresa tem mais de 100 char
PJEII-5261     Criação de um método que faz a verificação entre dois movimentos processuais 
através da sua inclusão no processo
PJEII-5787     Erro ao minutar voto após ter um acórdão assinado
PJEII-4817     Estab147 - Erro na REDISTRIBUIÇÃO por RECUSA DE DEPENDÊNCIA - 
processo 0010038-84.2012.5.12.0004
PJEII-5504     Estab147 - Não conclui a operação "Retirar de Destaque" de procesos com 
habilitação nos autos não lidas
PJEII-6029     Estab147 - Erro na Origem dos Documentos do Processo que subiu para o 2º 
Grau
PJEII-5599     CSJT - Peticionamento avulso
PJEII-5830     Não é possível assinar acórdão de processo em mesa que foi incluído a uma 
sessão de julgamento.
PJEII-6301     Erro no job ao subir aplicação.



PJe - Processo Judiciário Eletrônico

Hotfix 1.4.7.1

PJEII-5388     [CSJT] 2º grau trabalhista - Ao clicar no filtro de divergência na sala de sessão é 
lançada exception
PJEII-6436     Erro no cadastro de papéis - avisos aos usuários
PJEII-6326     Oficial de Justiça - Associar Grupo exibe erro inesperado
PJEII-6161     Estab147 - Acesso da Página do Quartz não permitido no ambiente de produção
PJEII-6269     Estab147 - Remessa de Processos - Aba 'Documentos do processo
PJEII-5787     Erro ao minutar voto após ter um acórdão assinado
PJEII-5471     Mensagem de página não encontrada ao tentar visualizar documento
PJEII-6245     Minuta realizada pelo magistrado não é encaminhada para assinaura - PRATJUD
PJEII-4764     Tela de retificação ao acessar os dados da parte do polo ativo nos processos do 
ano de 2012
PJEII-6162     Sistema permite mudar a jurisdição do processo ao retificar autuação
PJEII-6292     permitir que o quartz seja executado em cluster


