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

tratadas na versão 1.4.7.3. 

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

uma versão de correção que engloba as 74 demandas abaixo a serem vistas 

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

 

 

Issue   Descrição 

9021  [Performance] Consulta Pública 

9046  Erro no cadastro de processo ao não colocar Informações da Justiça do 

Trabalho - Sistema Carrega Ad Eternum  

8988 Informar ao Advogado para realizar o credenciamento para acessar um 

processo remetido 

8941 Erro inesperado ao protocolar processo 

8904 Sistema não gera e envia intimação de pauta 

8785 Problemas na redistribuição 

8671 [Performance] Melhoria de performance da distribuição 

8651 Consulta Pública apresenta campos de consulta não permitidos para 

determinados tipos de usuários 

8647 Processo ao ser enviado para segundo grau em segredo de justiça 

aparece na consulta pública 

8615 Após registrar o resultado da sentença o sistema não exibe na tela 

Minutar Sentença - Estruturada. 

8612 Erro inesperado ao selecionar processo para assinatura do acórdão - 

Sessão de julgamento 

8605 Sistema apresenta processo, que não está em mesa, para inclusão em 

sessão iniciada. 

http://www.cnj.jus.br/jira


 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Data: 21/06/2013 Versão: 1.0 

PJe_1.4.7.3_Changelog Página 3 de 7   

  

 

8570 Erro inesperado ao tentar conceder permissão de visualização sobre 

partes em sigilo 

8569 Agrupador Pendentes – Assist. de Procuradoria - Sistema exibe o ícone 

tomar ciência no processo. 

8439 Habilitação nos autos - erro inesperado ao assinar o documento com o 

certificado digital 

8437 Proibindo de apagar documentos assinados 

8423 Lista de documentos não assinados 

8419 Otimização: Exclusão de componentes carregados e não utilizados. 

8368 Remeter ao 2º grau - Sistema exibe mensagem NULL ao clicar em 

remeter 

8323 Possibilitando o acesso da aba de expedientes para os seguintes perfis: 

procurador procuradorMP  procChefeMP procChefe assistProcuradoria 

assistGestorProcuradoria advogado assistAdvogado assistGestorAdvogado 

8297  Captcha - melhorar geração de números pseudoaleatórios 

8244 Painel do Advogado/Procurador - Intimações - Agrupador de pesquisas - 

Bug 

8220 Utilização de programação defensiva, visando tornar mais robusta a 

funcionalidade de migração de voto legado. 

8215  Alteração da tela "ManterXSL/listView.seam", botão "Restaurar XSL 

Padrão" para excluir um span que está prejudicando a publicação no DEJT. 

8190 Classe de testes para a classe SalaManager 

8169 Substituição da applet. Alterando a versão do cnj-signer para 1.0.5 

8168 Erro na assinatura de arquivos binários 

8141 Processo não é remetido ou baixado quando há conflito de competência. 

8136 Registro de prioridade processual é perdido ao ser remetido ou baixado 

processo. 
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8130 Não é permitida remessa ou baixa de processos de pessoas 

cadastradas como "Outros Participantes" sem estarem vinculadas a um dos 

polos do processo 

8126 Campo "Responsável pela Inclusão" e "Data de inclusão" não 

apresentam informações do documento remetido ou baixado. 

8125 Identificação do usuário que assinou o documento é perdida ao remeter 

ou baixar processos. 

8118 Setando login pra PJ quando não é informado CNPJ. 

8115 Otimização de HQL. Documentos Anexos. 

8113 Criação de script defensivo para evitar que haja erros de pk já existente. 

8105 CEP do Advogado cadastrado na instância de origem não é remetido 

para a instância de destino 

8093 Enviando o nome dos documentos pdf. 

8091 Sistema exibe alerta de documentos não assinados para documentos 

que estão excluídos. 

8087  Realizados ajustes no captcha para tornar seu comportamento mais 

estável após a ocorrência de erros na digitação do desafio. 

8042 Correção de erro no método de obtenção de endereço aleatório no Mock 

de Pessoa Jurídica da Receita Federal, pois não era tratada a nulidade ao 

obter um endereço aleatório. 

8018 Inclusão de função javascript para limpar o conteúdo do campo de 

número de processo que utiliza máscara quando da rerenderização ou 

recarregamento da tela onde o mesmo está inserido. 

8016 Inclusão de atributo para renderização de obrigatoriedade do campo 

captcha na tela de consulta pública externa. 

7970 CSJT - Tela de Resposta ao expediente - Aba 'intimações' - agrupador 

“Confirmados pelo intimado citado e dentro do prazo” - retirar “Album de 

Imagens” 
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7969 Adicionado verificação para fechar ou não a popup. 

7968 CSJT - Tela de Resposta ao expediente - Aba “intimações” - agrupador 

“Confirmados pelo intimado citado e dentro do prazo” – Bug 

7918 Permitindo a pesquisa na consulta pública sem informar o número do 

processo para os usuários internos. 

7888  O administrador poderá bloquear pautas de todos os órgãos julgadores 

e o servidor somente poderá bloquear pauta do seu órgão julgador. Método 

getOrgaoJulgadorUsuarioItems criado. 

7863 Erro inesperado ao incluir pessoa jurídica já cadastrada anteriormente. 

Foi corrigido o erro que impedia a inclusão em processo de pessoa jurídica já 

cadastrada na base. Além disso, ao tentar incluir uma pessoa jurídica no 

processo, após procurar e não encontrar documentos ativos, procura também 

por documentos inativos e caso exista documento inativo ele será ativado se, e 

somente se, o cadastro estiver de acordo com os dados retornados pela 

Receita Federal (Nome Fantasia  e Razão Social). 

7764 Advogado consegue alterar o nome da parte via documento de 

identificação 

7688  Replicando em outros componentes com a mesma regra. 

7660 Criação de componente para preencher combo com órgãos julgadores 

ativos. Utilização do componente criado na página de associação de 

processos, pois a o combo da página não estava sendo preenchido. 

7617 Como administrador, gostaria que os jobs só executassem no horário 

definido no quartz 

7592 Sistema não gera acórdão. Adicionada verificação de documentos nulos, 

onde uma exceção é levantada mostrando mensagem de erro mais específica.  

Um contorno para esse problema está descrito na issue 7592 (opção limpar 

votos) 

7535 Incluída, na tela de detalhes de processo, na aba de anexar petições ou 

documentos, uma modal que permite retirar os caracteres especiais de um 

documento elaborado no editor, tal qual na tela de anexar petições e 

documentos do protocolo de um processo. 
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7502  Verificação da conformidade do número de processo digitado contra o 

padrão do CNJ. Exibição de mensagem de erro quando o retorno da consulta 

for vazio. 

7340 Adição de mais casos de teste e prevenção contra loop infinito através 

da imposição de uma data limite para a busca de horários para marcar a 

audiência. 

7303 Magistrado titular não aparece na lista de composição da sessão. 

7131 Falha ao limpar votos. 

6851  Exibe mensagem de confirmação ao se apregoar novamente um 

processo 

6845 Remover topicos ocultos gerados pelo editor estruturado ao enviar pelo 

DEJT. 

6843 Editor Estruturado: Corrigir o Editor Estruturado para não rolar a tela ao 

salvar após incluir anotações, mover tópicos, etc 

6842 Não permitir FECHAR uma sessão se houver algum processo com 

acórdão NÃO ASSINADO 

6801 Alterado a data de criação pra conter a data de assinatura do 

expediente. 

6445 Advogados conseguem inativar CNPJs de empresas 

6431 Erro no cadastro de Documentos de Identificação da parte 

6416 Erro na intimação de pauta. 

5495 Acrescentada cláusula que permite os Procuradores visualizem os 

documentos sigilosos que a Entidade que eles representam possua 

autorização de visibilidade. 

5376 Correção: Na tela de cabeçalho do administrador (menu Configurações / 

Editor Estruturado), após selecionar um cabeçalho ou na criação de um novo, 

quando é adicionada uma variável, o formato está sendo #{EL} e deveria 

ser{VAL variavel} . 
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5239 Integrar o projeto pje-dbmanager ao PJe 

5041  Alteração de informações na certidão 

4432 Métodos inutilizados foram excluídos/Correção na consulta de processos 

dos representados dos advogados 

3925 Falhas no controle de transação causando inconsistências nas bases de 

dados 

3518 Refatoração do algorítimo de marcação automática de audiências. 

Melhorias no algoritmo de marcação automática de audiências e inclusão de 

classes de testes unitários automatizados utilizando o JUnit e o Mockito 

1179 Corrigido o erro ao atualizar os acumuladores de distribuição e de peso 

de processo dos cargos judiciais, pois em alguns motivos de redistribuição e 

tipos de distribuição ocorria tal erro. Este erro fora causado pela ausência de 

chamada à atualização de acumulador do cargo judicial de onde se redistribui o 

processo em alguns motivos de redistribuição que se utilizavam do tipo de 

distribuição por sorteio. Ocorria também em motivos de redistribuição que se 

utilizavam de redistribuição por prevenção ou dependência, pois o acumulador 

do cargo judicial de onde se redistribui o processo era atualizado antes do 

momento correto na rotina, de forma que ele se mantinha com os mesmos 

valores. Para facilitar manutenções e reusos foi renomeado o método 

DistribuicaoService.redistribuirProcessoPorPrevencao para 

DistribuicaoService.redistribuirProcessoPorTipoDistribuicaoPrevencao() e 

criado um método 

DistribuicaoService.redistribuirProcessoPorTipoDistribuicaoSorteio(). 

1139 Imagens adicionadas ao álbum de imagens do PJe desaparecem 

sempre que uma nova versão é liberada. 


