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Este documento descreve o changelog técnico, ou seja, as demandas 

tratadas na versão 1.4.7.2. 

Tal liberação não contempla a inclusão de novas funcionalidades. Esta é 

uma versão de correção que engloba as 93 demandas abaixo a serem vistas 

em maiores detalhes no Jira do CNJ (http://www.cnj.jus.br/jira). 

 

 

Issue   Descrição 

887 Consulta Pública - Reimplementação do Captcha do PJe 

3356 PAC - Aprimoramento - Tipo de documento - Aba "Meio de comunicação” 

4174  PAC não permite inserir endereço 

4184 Erro ao gerar "Download de documentos em PDF" em um processo em 

produção 

4456 Cadastro de processo - O botão remover partes não funciona 

4677 Estab147 - Não está sendo possível gravar o interstício dos órgão julgadores 

4947 Inativação de "Classe x Assunto" na Competência não traz o efeito desejado no 

cadastro de novos processos. 

5166 Estab147 - Erro ao tentar incluir/alterar/excluir partes no BNDT (erro na 

chamada do webservice) 

5419 Conflito ao registrar indisponibilidade do perito 

5454 Estab147 - Documentos assinados ok pelos usuários estão como Não 

Validados 

5480 Padronização de código - Utilização de mesmo código-fonte para as telas de 

consulta pública interna e externa 

5548 Configurações - Órgão julgador  - Aba “Magistrado” 

5560 Durante votação antecipada e sessão de julgamento, o sistema está mostrando 

a divergência que foi resolvida como pendente. 

http://www.cnj.jus.br/jira
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5599 CSJT – Peticionamento  avulso 

5611 Estab147 - Problemas na seleção de documento e exclusão participante do 

PAC  

5888 PAC - Aprimoramento - Destinatários 

5891 PAC - Aprimoramento - Listas de seleção 'Comunicação' e 'Meios'  

5892 PAC - Aprimoramento - Endereços  

5893 PAC - Aprimoramento - Editar Ato de comunicação - Lista de seleção “Modelo" 

5893 PAC - Aprimoramento - Editar Ato de comunicação - Lista de seleção “Modelo" 

5996 CSJT - 1.4.7- Advogados e Assistentes de Advogados - Pacote 02 - Audiencias 

6020 Ao Retificar Autuação, a tela de "Anexar Petições/Documentos  tem dois 

comportamentos 

6119 Perito com acesso a todas as disponibilidades cadastradas 

6318 Problemas ao criar um novo processo incidental tendo um processo físico 

como referência 

6522 Erro no Cadastro de Advogado. 

6545 Erro ao redistribuir processo: validation failed for: 

br.com.infox.cliente.entity.ProcessoTrfConexao proc 0010183-76.2013.5.12.0014 

6567  Mensagem de confirmação duplicada na minuta do voto 

6603 Cadastro Central de mandados - Aba Localização 

6617 Magistrado não vê documento minutado por servidor 

6624 Ícone "voltar" não aparece na página da sessão de julgamento  

6630 Sistema apresenta nome do gabinete no local do nome do relator 

6668 Hint com descrição não compatível com a descrição do campo 

6692 Apresentação de mensagem com erros Campo " Termo de Pesquisa"  

6744 Erro inesperado ao preencher campo com quantidade total de caracteres 

6767 Menu desaparecendo ao clicar em barra de rolagem 
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6771 Advogado não consegue acessar petição inicial de um documento, sistema 

informa que a visualização não é possível e há "pendência de visualização pelo 

destinário" 

6772 Não é possível solicitar sigilo nos anexos - tela de Habilitação nos autos 

6773 Preencher com caractere especial exibe tela de erro inesperado 

6792 Estab147 - Remessa de Processos - Consolidação On-line de documentos 

6795 Consulta andamento processual - sistema não limpa o campo "Processo" 

6805 Processo retirado de pendentes de manifestação segue como pendente no 

painel do advogado 

6816 Estab147 - CLE - Troca de Label (Aba 'Dados iniciais') 

6850 Petição e Anexos Desordenados - 1º e 2º grau 

6872 Descida de processo do 2º para o  1º grau não funciona 

6913 Codificação de caracteres do sistema está errada 

6924 Ao ver detalhes de documento anexo, o sistema exibe erro inesperado 

6929 Erro inesperado ao clicar na aba expedientes de um processo na votação 

antecipada 

6944 Acórdão duplicado após mudança de redator do processo na sessão de 

julgamento 

6984 [2º grau trabalhista] Processo aguardando inclusão em pauta não pode ser 

devolvido ao gabinete.  

7023 Deixando incluir autoridades inativas nas partes do processo 

7079 Erro no nome do relator ao inserir o processo em pauta. 

7086 Assessor não visualiza votos de outros gabinetes na votação antecipada. 

7095 Tratar de isolar os jobs do AgendaServicos 

7102 Pauta de Audiência - Busca por parte está pesquisando advogados 

7102 Pauta de Audiência - Busca por parte está pesquisando advogados 
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7198 CSJT - Peticionamento avulso - agrupador de pesquisas tela inicial - 

argumentos de pesquisa 

7201 CSJT - Peticionamento avulso - Destino das petições avulsas - agrupadores do 

usuário interno 

7209 Tela Análise da Sentença - Erro ao gravar o resultado da sentença 

7213 Pesquisa de Processo exibe erro inesperado 

7241 CSJT - Retificar autuação - inserir novo advogado - erro 

7247 Erro inesperado em Preparar Comunicação 

7263 Limpar campos não funciona na pesquisa de pauta de audiência  

7292 Cadastro do processo - Ao informar um CNPJ no polo passivo sistema exibe 

erro 

7297 Erro inesperado ao abrir processo na tarefa Preparar Comunicação 

7318 Cadastro do processo - Sistema exibe a mensagem "Petição inicial já 

cadastrada” 

7327 Tomar ciência está dando erro 

7328 Nao consigo fechar 2 ou mais expedientes em lote 

7401 Prolemas na visualização pública de documentos (mesmo não assinados) 

7454 Lentidao ao abrir painel do usuário  

7477 Transformar advogado em procurador 

7503  Processo com parte inativada não pode mais ser consultado - Bug  

7505 CSJT - Permir ao Usuário Logado editar a localização de modelo de 

documento que criou 

7517 Transformar advogados em procuradores 

7550 Impossibilidade de assinar petição gravada anteriormente 

7554 [TRT5] Sistema permite protocolar processo sem advogado vinculado  

7575 Erro no PAC - DB - modelo de documentos indisponíveis 
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7577 Sistema protocola processo incidental, mas não exibe informações do processo 

referência 

7640 Erro ao distribuir processos no 2º grau 

7661 [TJRN] Erro no cadastro do advogado 

7686 Remeter/baixar somente documentos que estejam juntados no processo 

7687 Documentos recebidos da instância de origem devem ser ordenados 

cronologicamente 

7688 Processo em Segredo de Justiça e documento Sigiloso perdem essas 

indicações ao ser remetido/baixado 

7689 Somente exibir certidão de peça processual que foi produzida na instância 

acessada pelo usuário 

7690 Remeter/baixar processos mantendo a data de protocolo dos documentos 

juntados 

7809 CSJT - Peticionamento avulso - Tooltip deve ser alterado  

8014 Botão para assinatura do acórdão não aparece  

7257 Erro ao enviar processo para o segundo grau 

8014 Botão para assinatura do acórdão não aparece  

7829 Preparar Comunicação - Ao acrescentar endereço, o sistema exibe mensagem 

de erro inesperado 

7499 Audiências antecipadas no PJE não apresentam possibilidade de nenhuma 

ação 

7200 CSJT - Peticionamento avulso - Comportamento após assinatura da petição 

avulsa 

7863 Erro inesperado ao incluir pessoa jurídica, já cadastrada anteriormente, nas 

partes de um processo 

8113 Erro inesperado ao assinar acórdão com certificado digital - Sessão de 

julgamento 

 


