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Este documento lista todas as demandas tratadas na versão 1.4.7.4.
Para visualizar os detalhes das Issues, acessar o Jira do CNJ
(http://www.cnj.jus.br/jira).

Issue Descrição
2876 PJe expirando sozinho
3699 Solicitação de integração de novas funcionalidades na versão nacional:
TRF5 - Habilitar Segredo e Sigilo - 1º e 2º Graus
5587 Retirada a restrição de mostrar o botão apenas para o perfil magistrado,
uma vez que esse facilitará o uso dos demais perfis.
5811 CSJT - Orgão Julgador Colegiado - 2º Grau - Sigla
5815 Refatorando Monitoramento Service para recuperar cpf a ser utilizado
para validar receita e oab pelo PessoaAdvogadoService
6481 Oficial distribuidor só visualiza um oficial de justiça na configuração
7070 Criação de script necessário para ajustar o tamanho dos campos
relativos à movimentação processual que contenham o nome da parte, pois
este campo fora alterado pela issue PJEII-4150
7227 Oficiais de Justiça Distribuidores não estão conseguindo acessar o
painel do usuário
7285 Movendo Scripts da CLET para a versão 1.4.7.4.
7505 Correção na chamada da consulta realizada no cadastro de modelos de
documento, para que o método chamado na consulta realizada em
ModeloDocumentoLocalHome.selectPorPerfil(),
seja
o
Authenticator.getLocalizacaoUsuarioLogado(),
em
vez
de
Authenticator.getLocalizacaoOjOjcUsuarioLogado(), pois o primeiro realiza uma
verificação se este último retorna valor nulo, e realizada chamada a outro
método que obtém a localização atual do usuário logado, o que é necessário
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caso o usuário logado seja um usuário não vinculado a OJ ou OJC, como é o
caso de usuários externos, tais quais o advogado ou o procurador.
7689 Somente exibir certidão de peça processual que foi produzida na
instância acessada pelo usuário
7774 Corrigido sistema para permitir seleção de novo endereço recémincluído para a parte.
7926 órgão julgador duplicado na tela de órgão julgador colegiado.
7954 Utilização do 'deProxy' para "atualizar" a instância de 'pessoa', que
falhava ao testar o 'instanceof'
8125 Identificação do usuário que assinou o documento é perdida ao remeter
ou baixar processos.
8141 Melhorado o tratamento de exceções.
8340 "Correção de erro que dava ao administrador acessar a tela das CLEs
em elaboração.
Foram efetuadas as seguintes alterações: 1) Correção do relacionamento
entre ProcessoTrf e ProcessoClet; 2) Atualização do sql que apaga os
processos CLET não protocolados; 3) Troca dos nomes métodos da classe
NumeroProcessoUtil; 4) Correção da consulta SQL para exibição no grid ;
5) Correção do refresh do grid após exclusão de um processo CLET;"
8389 Inclusão de Script para que todos os tipos de documentos apareçam na
tela de pesquisa.
8437 [PJe-JT 1º Grau] Decisão desapareceu do processo após atualização
para a versão 1.4.7.2
8570 Erro inesperado ao tentar conceder permissão de visualização sobre
partes em sigilo
8638 [TJPE MIGRAÇÃO] [Defeito] O sistema não permite a assinatura de
documentos quando anexamos um pdf
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8693 Criação do script para criação das movimentações processuais 50087 e
50088.
8732 Cadastro Processo Incidental - Anexar Petição/Documentos - Tela de
Erro
8770 Erro na tarefa "aguardando sessão de julgamento"
8819 Adicionando o "=" em 3 propriedades do arquivo. Retirada do
Util.beginTransaction() e uso da anotação @Transactional no método.
8846 Registro de alteração
8864 Retificação de processos não permite endereço desconhecido
8881 Alterado o formato da data para incluir os milisegundos, para evitar
problema de ordenação dos documentos.
8904 Sistema não gera e envia intimação de pauta
8990 Atualização da aplicacaojt.keystore com novos certificados para acesso
ao BNDT
9021 Correção de posição de variável de tela. Alteração da consulta base
usada na Consulta Pública retirando joins desnecessários.
9046 Erro no cadastro de processo ao não colocar Informações da Justiça do
Trabalho - Sistema Carrega Ad Eternum
9100 Analisar sentença ED está exigindo que se registre o resultado da
sentença de mérito!
9125 cadastro de Sessão de Julgamento - Sistema permite incluir sessão em
feriado
9129 Alteração do método chamado para consultar os órgãos julgadores
colegiados na tela de informações de distribuição, adequando-o à nova
arquitetura do PJe.
9129 Prevenindo que o script de problema ao executar mais de uma vez.
9134 Peticionamento avulso - o sistema informa que houve peticionamento
ainda que nenhum documento seja produzido e/ou anexado
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9174 Obtém a sigla que deve ser utilizada no DEJT, a partir da lotação do
usuário logado. Utilizar OJC se não tiver OJ. Testes JUnit
9183 "Correção de import desnecessário no componente de lista de sugestão
da natureza da liquidação.
Correção do campo de lista de sugestão para os campos de natureza de
liquidação e de execução permitirem a inserção de caracteres especiais
sem que ocorra uma tela de erro para o usuário."
9184 Correção dos bindings dos campos relativos ao processo CLE na aba de
características da tela de detalhes do processo.
9185 Correção de erro que alterava o valor escolhido para os campos
"Segredo de justiça" e "Justiça gratuita" no cadastro de um novo processo CLE
9187 Correção na validação do cadastro de processo CLE. O sistema estava
permitindo o cadastro sem as informações da Justiça do Trabalho. Retiradas as
condições que faziam com que um processoClet não passasse pela validação
das informações da JT.
9188 Alteração do componente de número de processo para o campo de
número de processo de outra justiça utilizar máscara e ter realizada validação
de número de processo preenchido.
9189 Cadastro de processo CLET não estava atribuindo o número de Origem
(numeroOrigem) do processoTrf. Adicionalmente, foi corrigido o método
getNumeroIdentificadorOrgaoJustica() que estava retornando o número
incompleto
9192 A opção 'Remover
documento(s) não lido(s)

todos'

zera

o

agrupador

'Processos

com

9193 Inclusão de restrição no campo monetário para permitir somente 16
caracteres, onde, desta forma, não haverá o estouro do tamanho do respectivo
campo no banco de dados.
9197 Permitir concatenar pdfs com proteção.
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9199 Retirada, na tela de CLE em elaboração, da coluna de marcação
múltipla de linhas, que permitia renderizar o botão "Protocolar em lote", o qual
também fora retirado desta tela.
9221 No Painel do advogado, a aba Pendentes de manifestação não estava
exibindo nenhum processo devido a uma restrição posta na versão 1.4.7.2. A
restrição foi retirada e os processos voltaram a aparecer.
9228 Remeter ao 2 grau - Sistema exibe mensagem NULL ao clicar em
remeter
9246 "Adição da coluna de ordenação para ordenar os itens do combo e da
coluna
ativo para indicar se os itens estão ativos e devem aparecer no combo."
9301 Erro no cadastro de processo - Popup após o cadastro está aparecendo
sem as devidas informações
9323 Intimações feitas para a parte não permitem que advogado se dê por
intimado, somente as pessoais
9378 Editar Resultado da Sentença - Erro inesperado ao clicar no ícone para
editar a parte da solução diferenciada.
9394 Adicionado modal de "carregado" para não deixar que se selecione
processos enquanto a requisição está sendo executada.
9400 Utilizando o método correto para pegar a lista de partes.
9401 Processo com 'Pedido de Vista' não aparece para ser adicionado à
pauta
9462 Alterações na página Confirugação->Órgao Julgador, aba Magistrado,
para atender às necessidades da coleta de dados do E-Gestão. Maiores
informações, consultar a issue.
9525 Alteração no Authenticator para controlar autenticação com login e
senha na aplicação em modo teste
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9530 Restringindo tamanho do campo de motivo para por ou retirar de
segredo de justiça do processo. A tela permitia 600, mas o banco permitia
apenas 200.
9535 Alterado método de query que busca último DocumentoVoto assinado
para não lançar uma WrongClassException
9540 Cadastro de Visibilidade: Picklist de Localização indiferenciável
9544 Ocultar número cpf cnpj oab em consulta pública conforme cnj resolução
121
9605 Arrumado componentes para que requisições ajax não fechem as
modais.
9651 Correção de mensagem de sessão expirada para diferenciar o caso de
sessão ou view expirada.
9652 Adição de tratamento de log.
9672 Criar script para adaptação dos elementos de domínio do complemento
"5015-complemento do tipo de conclusão" ao primeiro grau
9674 Corrigido o link do Ver detalhes dos processos adicionados no push na
aba de processos relacionados
9702 Erro ao redistribuir processo pelo tipo de distribuição prevenção, quando
o mesmo fora distribuído ou redistribuído tendo um processo originário do PJe
como prevento
9703 Erro ao marcar checkbox "Incluir processos no Push automaticamente" e
atualizar dados de advogado que esteja cadastrado como parte de um mesmo
processo mais de uma vez
9725 Lançador de Movimentos - Após lançar movimentos para um processo,
sistema não deixa lançá-los para outro
9734 Erro no registro do tipo de distribuição na Redistribuição Processual: o
sistema não registra o tipo de distribuição escolhido pelo usuário em
redistribuições incidentais
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9744 Painel do Advogado - Ao clicar no botão Paginador, o sistema exibe tela
de erro
9825 Erro Lançador de movimentos mistura dados de processos
9851 Permitindo o usuário pesquisar por apenas um dos campos de pesquisa.
9853 Limpando classe judicial
9874 Criação de parâmetro para ser utilizado na integração do PJe com o
eGestão, para atender os itens 2.159 e 2.160 (2º grau),
9878 Verificando se o atributo pdbHtml não é nulo antes de tentar excluir os
caracteres especias, dessa forma evita o NPE.
9915 Adicionando verificação de null para evitar NullPointerException. Essa
exceção estava "estourando" no fluxo. Classe ProcessoTrfHome, métodos
isProcessoExecucao() e isProcessoLiquidacao().
9918 Correção da numeração do script para a criação do recurso para a
consulta pública interna. Disponibilizar a Consulta pública interna através do
link '/ConsultaPublicaInterna/listView.seam'
9935 Incluindo a deleção da tabela tb_processo_documento_lido.
9980 Corrigido o método Observer chamado após a atualização do cadastro
do perito no que tange à localização do usuário, pois em diversos casos eram
cadastrados peritos sem localização, e, com a correção, caso o perito não
tenha nenhuma localização, é criada uma nova para ele ter acesso à aplicação.
9981 Adicionar verificação para execução apenas no 1o grau. Criação de
script para criar agrupador de movimentos EFETUAR PAGAMENTOS com o
movimento 50042
10021 Criação de script para adicionar agrupador de ARQUIVAMENTO - 2o
grau
10023 Criação de script para adicionar agrupador de DESARQUIVAMENTO 2o grau
10040 Criação de script para adicionar agrupador de MERO EXPEDIENTE 2o grau
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10076 Tela Sessão Julgamento - Programação defensiva ao utilizar mod AJP +
Atmosphere
10086 Mudar para usar algoritmo antigo por padrao. Usar publicarFormaAntiga
= false nos parâmetros do sistema para alterar isso.
10115 Alterando nome de variável para melhor adequação.
10153 Ocultando os agrupadores quando o usuário não possui visibilidade.
10169 Correção de código de glossário de dois elementos de domínio.Criado
script para adaptação dos elementos de domínio do complemento 5015complemento do tipo de conclusão no ambiente de 2 grau.
10190 Modificar tipo de complemento '13-destinatário', alterando: -Tipo para
Domínio (D) -Limpar campo el_expressao_busca -Adicionar domínio 13destinatário
10197 Troca do nome do script para resolução de conflitos de numeração no
dbmanager.
10228 Adicionada coluna no grid dos agrupadores da aba Intimações no painel
do
Advogado/Procurador.
Esta
visa
possibilitar
que
o
Advogado/Procurador/Assit. Adv./Assit. Procurador possa identificar quem foi o
intimado no processo.
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