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Este documento lista todas as demandas tratadas até a tag r32 da
versão 1.4.8. Para visualizar os detalhes das Issues, acessar o Jira do CNJ
(http://www.cnj.jus.br/jira).

Issue
1018
1021
1041
1068
1070
1080
1148
1983
2726
3225
3350
3683
3699
4259
4629
4955
5575
5612
5799
5811
6118
6241
6398
6894

Descrição
Combolist - Proximas ações - Nós de Tarefa
Erro de validação de data de registro de visita - oficial de justiça
A conversação está expirando. Nas telas de sessão de julgamento isso não
deveria acontecer (TRT12)
Acionamento da tarefa a partir do hyperlink do número do processo
Contador incorreto no painel do usuário
Erro intermitente ao incluir CEP para parte em processo
Incluir nome e CPF do advogado no agrupador "Processos com habilitações
nos autos não lidas"
Cadastro do assistente do advogado - bug e melhoria
Permitir que uma pessoa especializada (advogado, servidor, magistrado
etc.) acumulem o perfil de outra pessoa especializada
Ordenar a apresentação das jurisdições na combo
Problemas no uso da Dimensão Pessoal para a distribuição de processos.
Quartz não está configurado para "ambiente clusterizado"
Solicitação de integração de novas funcionalidades na versão nacional:
TRF5 - Habilitar Segredo e Sigilo - 1º e 2º Graus
OSAT - Avaliação Técnica para o pacote 07/JT - Publicação de Pauta de
Sessão de Julgamento no DEJT
Processo com segredo de justiça é visualizado no cadastro de incidental
Acórdão - Mensagem de confirmação de assinatura
Pacote TRT05.03 - Central de Mandados - Confecção de Expedientes para
Oficiais de Justiça
Processos sem audiência não estão aparecendo nos agrupadores
Marcação de processos com destaque e/ou divergência, devem impedir o
SEU julgamento em bloco.
CSJT - Orgão Julgador Colegiado - 2º Grau - Sigla
Documentos excluídos aparecendo indevidamente na lista de chaves de
acesso
Documentos anexados aparecem invertidos
Pacote TRT05.04 - Central de Mandados - Área de Zoneamento
[CSJT] Integração com Instituições Financeiras - Agrupamento de
demandas
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Processo não sai da Aba Intimações do perfil da Procuradora do MPT
Erro ao retificar cadastro de procurador
CLE - Bug ao se abandonar o procedimento de cadastro de processo
Anotações no dispositivo do voto não são carregados para o secretário na
sessão
Erros menores no cadastro de pessoas
Erro no registro de disponibilidade do perito
Erro na validação dos cadastros de entradas/saídas de magistrados no OJ
Problema na marcação automática - audiência marcada fora do interstício
Notificação não gerou contagem de prazo (aba EXPEDIENTES)
Notificação não gerou contagem de prazo (aba EXPEDIENTES)
Registro de Pens e Penhoras
Checkboxes na consulta de prazos não aparecem para assessor
Documentos pendentes de assinatura antes de atualização do fluxo
apresentam erro na hora de assinar.
Oficiais de justiça não conseguem visualizar anexos de expediente
Criação de Movimentos processuais
Atas de Audiência não validadas
Campo do tipo sugestão com funcionamento incorreto em Pesquisar
processos associados
Consulta pública não mostra processos com a parte em segredo
Erro no download de documentos em PDF
Usuários do Gab.Presidencia não pode criar caixas
Testes - Criar identificadores para componentes de páginas
Sessão de Julgamento - Painel do secretário de sessão - Erro inesperado
ao clicar nas Legendas
Visualizar Processo - Excluir documento - O sistema exibe mensagem
duplicada
Jobs não estão rodando
Magistrado não visualiza o endereço do advogado
[TSE] Problema PJE – Funcionamento Errôneo do Controle Transacional do
Verificador Periódico relativo ao DJE.
Consulta pública interna não pesquisa por oab
Manter modelos de estruturas de documentos - Mensagem de erro ao
incluir nome com a situação Inativo
[TSE] Erro ao efetuar o 1º login com um servidor utilizando certificado digital
Editor Estruturado - apresentando tela de erro ao informar quantidade
máxima de caracteres nos campos
(Verificar depois com Regilaine)
CSJT - Nós de tarefas - Aba 'Documentos do processo
Pesquisa processos de terceiros só funciona por número
Audiência marcada em data cadastrada como feriado no calendário
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10308
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Problema ao Protocolar Processos das Varas de Guarulhos
Processos ficam presos em Produzir Expediente Secretaria ao voltarem de
Analisar Expediente Secretaria
Colocar a informação de qual nó JBoss o usuário está logado
Permitir associar movimentos folha aos agrupamentos sem lança-los
diretamente
Cabeçalho não atualiza o processo selecionado
Pesquisa de processo de terceiros não faz busca por OAB
Sistema não grava modificações nos modelos de tópicos do editor
estruturado
Filtro de data não funciona no download de documentos em PDF (gerar
PDF)
Filtro por Órgão Julgador no Painel do Secretário na sessão não funciona
Operações da audiência Sistema não processa redesignação
O sistema apresenta loop infinito, no carregamento, ao selecionar acórdão
para assinar - Sessão de Julgamento.
CSJT - DJE - Publicações em Lote no DJE
O sistema apresenta mensagem indevida - Sessão de Julgamento
Erro ao assinar acordão em processo que já tenha outro acordão assinado.
Excluir visibilidade dos agrupadores para usuários que tenham
LOCALIZAÇÃO mas não tenham VISIBILIDADE
Alterar movimentos lançados no Segundo grau pelo Lançador Universal de
Movimentos
Problema na marcação automática de audiências
Otimizacao Sessao de Julgamento 2 Grau - Retirada do Atmosphere e JMS
Download de documentos em PDF – ao gerar o processo em PDF, alguns
os documentos estão virados.
CSJT - Habilitação automática aos autos - Advogados inativados no
processo
Erro inesperado ao tentar conceder permissão de visualização sobre partes
em sigilo
Advogado resultado de especialização de pessoa física é redirecionado
para página errada
e-Gestão - Movimento de disponibilização para pauta
Ícone de "análise pendente" não é apresentado para o autor da divergência
- Votação antecipada
Erro no download de documentos em PDF
Consulta Pública Externa - Movimentação do Processo - O sistema não
exibe todas as movimentações
Lupa de zoom do editor estruturado não funciona - Sessão de julgamento
CSJT - Dar ao perfil 'Servidor' acesso ao agrupador 'Petições Avulsas' e
'Processos com Habilitações nos Autos Não Lidas'
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CSJT - Dar ao perfil 'Perito', na página "Detalhes do Processo" acesso à
funcionalidade de 'Download de documentos em pdf'
CLE - Sistema não da feedback de conclusão do cadastro do processo e
documento gerado não mostra dados
Gostaria de referenciar peças processuais unicamente, inclusive entre
instâncias de um órgão judiciário, como usuário - ID de Documentos
Performance - Agrupador de Processos Importados Aud apresentando
lentidão
Os complementos "motivo do pagamento" e "tipo da parcela" não se
aplicam ao 2º grau e devem ser retirados do movimento.
alterar formato de hora da variável #{processoTrfHome.dataAudiencia} para
HH:mm
Cadastro de Multiplos Papeis - Criação de perfil de magistrado para pessoa
servidor
Preenchimento de complemento do tipo "data" - Registro de trânsito em
julgado
Facilitar o acesso ao processo no componente "Localizar caixa"
Agrupador de documentos não lidos - visualizar documento não lido
Sistema apresenta loop infinito ao cancelar a geração de documento Minutar voto
sobrestamento apresentando itens duplicados e sobreposição de elementos
visuais.
Erro ao minutar sentença no editor estruturado
Botão Protocolar visível para Assistente de Advogado
Performance - Caixa de tarefa apresentado lentidão
Não consegue assinar digitalmente as intimações para dar ciência as partes
Erro ao remeter processo para o primeiro grau
Oficial de justiça inativo aparece na lista de oficiais para
distribuição/redistribuição
CSJT - Intimações/Notificações Automáticas via DEJT - criação de
expedientes diretamente de nós especificos do fluxo
CSJT - Intimações/Notificações Automáticas via DEJT - criação de
expedientes diretamente de nós especificos do fluxo
Validação de código dos documentos -Imprimir - Apresenta tela de erro ao
imprimir
Sistema não apresenta o botão Gravar - Votação Antecipada
Erro ao salvar comprovante - Cadastro de Processo
Cadastro do processo - Sistema critica o número do logradouro porém o
mesmo foi informado.
Sistema não pesquisa CNPJ - Cadastro de Processo
Minutar em Lote induz magistrado a erro
Erro ao remeter processo para o 2o Grau
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10644
10652
10655
10681
10682
10684
10685
10687
10688
10690
10692
10706
10707
10714
10726
10746
10751
10752
10774
10781
10800
10811
10832
10833
10862
10866
10878
10893
10895
10899

Erros ao realizar download de documentos
Intimação de pauta não é enviada aos advogados dos outros interessados
Falta de performance na funcionalidade 'Assinar documentos pendentes
Registrar disponibilidade do perito - sistema exibe erro inesperado
Sistema não apresenta dados do usuário no termo de compromisso Cadastro de novo usuário
Cadastro Oficial de Justiça - Localização - Ao clicar na aba localização o
sistema apresenta tela de erro
Mensagem de erro ao selecionar as opções "Conciliador" e "Física" Pesquisa de Pessoa
Atividades > Pauta de Perícia - Sistema exibe erro inesperado
Múltiplos Papéis - Erros encontrados para papéis de Advogado e
Procurador
Cadastro de usuário não funciona para pessoa física já cadastrada no
sistema. - Tela de login
Atualização de cadastro de pessoa física para advogado.
Mensagem de erro ao "Pesquisar" na aba Partes do Polo Ativo e Passivo Cadastro de Processo
Múltiplos Papéis - Erros na conversão de Pessoa Física para Advogado
Painel > Painel do Perito - Exibe erro inesperado
Cadastro do processo - Botão assinar não é exibido para Advogado que
possui papel de assistente de advogado ou magistrado
Mensagem de erro na aba "Intimação de pauta"
Tela de Erro na Pauta de perícia do Painel do Perito
Tela de Erro ao consultar o Painel do Perito
Erro inesperado ao abrir qualquer Painel - Perfil Administrador
Erro inesperado ao solicitar habilitação no autos
Consulta Processos de Terceiros - ao informar o tipo de inscrição, o sistema
apresenta tela de erro
Procuradora não consegue abrir ata de audiência, sentença e decisão
Tabelas log em outro entityManager
Refazer a 10538 utilizando otimizações do master
[CM] Oficial de Justiça - O sistema não permite o administrador inativar o
registro
[CM] Oficial de Justiça - O sistema não permite alternar abas, trava e não
sai da tela
[CM] Oficial de Justiça - clique duplo sobre o campo CPF sem preenchê-lo,
o sistema apresenta tela de erro inesperado
renderização (mostrar ou ocultar) de agrupadores conforme parâmetro de
aplicação
Erro inesperado - pauta de audiências
Advogado erro ao Tomar Ciência
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10911
10920
10943
10944
10967
10967
10984
11012
11023
11035
11048
11052
11066
11070
11094
11095
11107
11114
11115
11129
11133
11134
11151
11154
11157
11181
11226
11240

Sistema permite mais de uma petição inicial
Painel Procurador - Ao retornar para tela Pesquisa, o sistema está travando
Alterar o agrupador “Prazos encerrados nos últimos 10 dias” para que os
expedientes sejam ordenados pela data do prazo final
Ordenar alfabeticamente a listagem de localizações/perfil do usuário
Petição inicial e anexos (e outras petições) ordenadas incorretamente
Petição inicial e anexos (e outras petições) ordenadas incorretamente
Regras para retificação de autuação - aba partes
Erros ao remeter processos para segundo grau
Painel do Advogado/Procurador - melhoria de performance + correção na
tela de expedientes pendentes de manifestação
Informações de distribuição - botão limpar não está funcionando
corretamente
CSJT - Página 'Detalhes do Processo' - Aba 'Audiencias' - grid 'Audiências
do Processo' - Melhorias
Erro em agrupamento de movimentações implicando em erro ao
movimentar processos
Melhorar performance da funcionalidade da numeração de processos
Otimização do agrupador de processos com petições avulsas
Processo aparecendo incorretamente no acervo da Procuradoria Geral do
Estado (PGE)
Painel do servidor/magistrado - Melhorias de performance no agrupador de
documentos não lidos
Erro inesperado ao visualizar voto de processo em mesa na pauta de
julgamento
Erro inesperado ao tentar gravar alteração de composição da sessão pauta de julgamento - sem seleção de substituto
Erro ao "Remover Todos" processos no agrupador "Processos com
Petições Avulsas"
Checkbox "Remover todos" do Agrupador "Processos com documento(s)
não lido(s)" não esta funcionando
Evitar ir ao quadro de aviso quando clica no link HOME
Monitoramento utilizando google analytics
Painel do advogado/procurador - não é possível criar/editar caixas
Perito não visualiza processos em seu perfil
Cadastro de Magistrado - Inativação - O sistema não permite inativar o
registro na aba Pesquisar
Cadastrar Processo Incidental - O sistema apresenta tela de erro ao
acessar funcionalidade
Erro no Cadastro de Área de Zoneamento - Impossível incluir oficial de
Justiça
[CM] Oficial de justiça não tem opção de trocar de papéis
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11248
11250
11261
11268
11335
11374
11389
11410
11419
11449
11451
11453
11461
11462
11478
11479

11488
11489
11492
11498
11500
11505
11515
11521
11529
11547
11564
11583

ALTERAR o frame onde as caixas estão para possibilitar a visualização
completa do nome da caixa e a quantidade de processos nela incluídos.
ALTERAR o nome do agrupador “Documentos não lidos” por “Petições não
apreciadas”
Alterar o sistema para que, a capa do documento gerado pelo "Download de
documentos em PDF", traga a informação "Valor da causa"
Alterar o sistema para colocar em ordem alfabética a lista de “Jurisdição” e
“Órgão Julgador” dentro de Audiências e Sessões>Pauta de Audiência
Permitir que a funcionalidade "Assinar digitalmente" seja feita por meio de
um servidor de proxy HTTP
Consulta Pública Interna - Resultado com muitos registros - exibição apenas
da primeira página
Processo aparece indevidamente na pauta de audiência de procurador
Erro ao clicar nas caixas
Criar fluxo de controle de prazos nas fases de liquidação e execução
Erro ao designar Perícia
Data do acórdão incorreta na consulta publica
Ordenar alfabeticamente as jurisdições e órgãos julgadores na tela de pauta
de audiência
Modificar agrupador de movimentos Julgamento de ED
Apagar conteúdo do modelo da petição inicial
Erro ao ver detalhes das petições avulsas
Mudança de "Redator" em processo na "Pauta de Julgamento" ocasiona
erro inesperado.
Suprimir na frame onde os processos são relacionados após clicar na caixa
a “data de autuação” e assunto. Colocar a data da audiência DESIGNADA
no lugar onde está a data da autuação atualmente (se houver)
Aumentar o tamanho da caixa 'Atividade econômica' (que fica no protocolo
do processo e da CLE)
Perito não visualiza alguns processos em seu painel
habilitar maven release no pom.xml
Mensagem de erro na aba Herdeiros - "Papéis"
Usar a expressão "Análise prévia" em vez de "Votação antecipada"
[CM] Oficial de justiça não tem opção de trocar de papéis
Ao clicar no botão "Limpar" do Agrupador "Processos com documento(s)
não lido(s)" Sistema exibe Erro
Acordão assinado por magistrado "não aparece" como assinado para outro
magistrado na sessão
Nova Central de Mandados - Parâmetros para ocultar Agrupadores do
painel do OJD/OJ não funcionaram
anexos em PDF, quando visualizados em conjunto, aparecem rotacionados.
Remover a duplicidade da estrutura de convênios com instituições
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11599
11629
11652
11657
11681
11691
11695
11706
11766
11785
11808
11811
11817
11886
11890
11925
11928
11940
11974
11977
12011
12013
12032
12045
12050

financeiras no PJe
Botão "Retirar de destaque" no agrupador "Processos com segredo de
justiça não apreciados" remove também processos que não estão em
destaque
Erro na informação de "Responsável" na relação de documentos do
processo da tarefa "Preparar comunicação"
[CM] Erro incluir anexo no resultado da Diligência
[CM] Área de zoneamento - Erro Ao trocar posição do oficial de justiça
Sistema permite a visualização de processo particular de Procurador
mudança de mapeamento dos webservices intercomunicacao e consultaPje
para começarem pelo prefixo /servicosweb/
[CM] Oficial de justiça - Cadastro de Localização - Mensagem de alerta em
branco
Impossibilidade de realizar login com o magistrado Jose Cairo Junior
Sistema apresenta tela de "erro" e demora ao carregar a página após salvar
texto no "dispositivo do voto" - Painel Secretário da Sessão.
Erro ao remeter documentos HTML para o 2grau
[CM] Grupo de oficiais de justiça - Clique duplo rápido gera erro
Ao cadastrar processo como assistente de advogado, o diretor de secretaria
não visualiza o advogado
o inativar o papel de assistente de procuradoria de um usuário com
múltiplos papéis, o sistema inativa todos os papéis
Erro ao ver detalhes dos Processos com Petiçoes
CLE - Processo cadastrado na Liquidação está sendo enviado para a
triagem inicial.
Advogado inativado fica impedido de peticionar avulsamente no processo.
Retirar a visiblidade do botão "Fechar Pauta" quando não houver processo
incluído na pauta.
Ao fechar pauta com processos "Em mesa" ou "Remanescentes" corrigir
mensagem de sucesso que esta sendo é exibida em branco.
Problema na visibilidade entre titular e substituto
Distribuição de processo - Marcação automática de audiência - Sistema
entra em loo
Alterar mensagem para incluir a opção de 'Encaminhar à revisão' quando
for caso de classe que exige revisão.
Alteração de funcionalidade de execução de jobs devido refactoring
efetuada na classe Agenda Servico Periodico.
[BP] Penhora - Sistema não assina o doc "Auto de Penhora" ao clicar no
botão de assinar digitalmente.
Penhora - Sistema nao exibe a mensagem 'Registro incluido com sucesso'
Alterar forma de conclusão ao magistrado
[BP] Penhora - Sistema não exibe mensagem de sucesso ao incluir uma
avaliação do bem penhorado.
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12059
12089
12089
12093

12094
12097
12099
12126
12133
12138
12146
12157
12158
12209
12305
12315
12355
12376
12383
12392
12404
12410
12412
12419
12439
12442
12444

Performance - Otimizacao Detalhamento Processo
Novidades da Versão na Wiki e no quadro de avisos do PJe
Novidades da Versão na Wiki e no quadro de avisos do PJe
Botão "Fechar Pauta" ou "Fechar e Enviar para Publicação" não é exibido
na aba "Pauta de Julgamento"
Aba Intimações - Agrupador Pendentes - O advogado não visualiza
intimações encaminhadas apenas para o reclamante em caso de o
processo ser criado pelo assistente
Não é exibido Aviso de Advertência de erro de movimentação para o
processo que tenha essa situação.
Loop infinito ao clicar no ícone sair - Acesso ao DEJT
Erro inesperado no cadastro de processo ao incluir as "Partes"
Alterar mensagem quando não houver mais prazo para envio da pauta para
publicação
Sistema não altera ID do OJC do processo ao encaminhar para os
subfluxos "Plantonista", "Presidência" e "Análise de recurso"
[CM] Adaptação do script da Infox para conversão das Centrais de
Mandados antigas para o novo formato.
Ao incluir uma imagem no cadastro de penhoras o campo de descricao nao
limpa
Nao e possivel excluir uma CLE em elaboracao que tenha um cadastro de
penhora associado
Performance - Diminuir o tempo de execução do cadastramento da CLE
Criar coluna na tela de ordem de antiguidade para selecionar quais OJ
serão revisores.
O campo "Data de disponibilização da pauta" está em branco
A coluna ID, da grid de documento não está exibindo 7 caracteres para
novos documentos.
Evitar consultas ao banco de dados toda vez que um parâmetro é chamado
Antecipação de Tutela - Diretor de Secretaria não visualiza o agrupador
Publicação em lote DeJT envia expedientes para o DEJT que não foram
selecionados para este Meio de Envio
SIF - Cadastrar funcionalidades e associá-las ao papel Servidor
Performance - Otimização da view vs_aud_parte
Performance - Criação de índice na tabela tb_usuario_login
Desconsiderar imagens que não utilizem base64 na geração do PDF
Criação de nova base de dados para funcionalidade Download de
documentos em PDF e pauta do AUD
Grid de documento da tela "Detalhes do Processo" está exibindo em branco
a coluna "Instância".
Problema de performance - Lista de documentos do processo - consulta de
pendência de intimação causando perda de performance
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12489
12508
12510
12521
12555
12561

12562

12565
12574
12594
12597
12599
12623
12625
12637
12644
12645
12646

12680
12684
12699
12702
12718
12723
12724

NullpointerException ao remeter processos do 1º para o 2º grau
Melhoria de Performance - Criação de Índices
Melhoria
de
performance
através
de
alteração
na
view
client.vs_consulta_processo_trf_new
Penhora - Sistema exibe erro inesperado ao associar pessoa
Otimização de performance nos métodos PessoaFisicaDAO.findByCPF e
Authenticator.obterCertChainHashCertificado
Painel do oficial de justiça lento para abrir / não abre
Ao remeter processo do 1º ao 2º grau não está sendo enviado a data de
juntada dos documentos do processo, impedindo nessa instância superior a
ordenação dos documentos
Cadastro de Processo - CLE - Execução - Segredo de Justiça - Ao anexar
documentos na aba Termo de Abertura, assinar em modo teste, o sistema
exibe tela de erro.
SIF - UC01 - Remover o captcha da tela de geração de boleto e utilizar a
solução de detecção de robôs
Problema de performance na view vs_situacao_processo_new
Intimações de Pauta de Julgamento do painel do Advogado/Procurador
estão sendo geradas com erro
Central de mandados - Manter CEP - CT Q-714 -Erro: duplicate Id for a
component
ajustar as funcionalidades: segredo de justiça e sigilo de documentos
[BP] A aba "Penhora" esta aparecendo no Processo não Protocolado
Distribuição considerando Órgão Julgador com um Cargo Judicial para cada
Órgão Julgador Colegiado
O sistema não permite inclusão de telefone residencial de uma parte cadastro de processo
Cargo Judicial com label equivocado
[BP] Ao alterar avaliação do bem de penhora, se der erro de validação, não
é possível mais atualizar valor, apenas inserir
Durante o cadastro de um processo normal, o sistema não permite a
exclusão de um documento assinado no processo - associação com
penhora
Painel do Magistrado - Processos desaparecem de todos agrupadores ao
realizar pesquisa de processo em apenas um agrupador
SIC - UC01 - Alterar o rótulo do produto "Atualizado até" para "Data de
pagamento"
SIF - UC01 - Alterar a seleção padrão do tipo de depositante para
reclamado
O sistema não permite o cadastro de um processo incidental
Integração com o AUD - Assinar atas de audiência - problema de
performance
FindByName() - problema de performance
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12725
12726
12729
12740
12742

12768
12771
12777
12779
12809
12818
12823
12836
12839
12841
12843
12844
12869
12886
12934
12977
13001
13017
13030
13038
13046
13047
13058
13079

Assinar/movimentar em lote - problema de performance
View ConsultaProcessoTrfNew - problema de performance
Pesquisa de pauta de audiência - problema de performance
Sistema não carrega dados do CEP ao incluir endereço de Advogado como
representante do Polo Passivo/Ativo
Lançamento de movimento diferente do movimento selecionado no combo
de resultado da sentença
Segredo ou Sigilo - Ao visualizar Petição Inicial (documento sigiloso) na
grade Magistrado, o sistema não distingue Magistrado de Diretor de
secretaria
Problema na páginação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
Erro ao tentar incluir cep para parte
Ao utilizar a opção "remover todos", todos os processos são removidos do
Agrupador
Segredo ou Sigilo - Partes Sigilosas - O sistema exibe duas vezes
Performance - Criar timeout para a conexao com a receita
Expedientes gerados no 1º grau não são exibidos no 2º grau
Erro ao Consultar Processos por OAB
Consulta por OAB nas caixas não funciona
Segredo ou Sigilo - Sistema retira do painel do advogado um processo
colocado em segredo de justiça
CLE - Sistema exibe mensagem incoerente ao tentar cadastrar um
processo.
Excluir o agrupador "Expedientes do 1º grau" e "Expedientes do "2º grau"
para processos originários.
adicionando parâmetros para utilizar pool de conexão c3p0
Disponibilizar o link para a geração de boletos da integração com os bancos
na tela de login (APENAS 1º Grau)
pauta de audiência - Funcionalidade gerar PDF está gerando pdf sem
dados
Sistema exibe tela de erro ao Publicar em lote no DJE
Contagem de prazo incorreta dos expedientes publicados no DEJT
Retificar Autuação - Sistema exibe erro inesperado
Trazer por padrão fechado os campos de pesquisa da aba intimações
Segredo ou Sigilo - O diretor de secretaria recusa a solicitação de SIGILO
de documentos e o sistema retira o processo do SEGREDO DE JUSTIÇA
Expedientes gerados no 1º grau estão com horas da data de criação, horas
de ciência e fim do prazo legal diferentes quando acessado no 2º grau.
Expedientes gerados no 1º grau não exibe os mesmos ids quando
acessados no 2º grau.
SIF - UC03 - Erro na visualização do detalhamento da conta judicial
Relatório de Segurança
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13112
13126
13127
13128
13155
13200
13202
13222
13223
13227
13234
13239
13240
13243
13252

13257
13291
13332

13336
13346
13352
13401
13419
13443
13460
13461
13482

Segredo ou Sigilo - Histórico de tarefas - Painel de segredo não funciona
pelo histórico de tarefas
Informações de distribuição não registram corretamente o órgão julgador
colegiado
performance - Otimização dos filtros de advogado e segredo de justiça
Menu indisponível para oficial de justiça distribuidor
Criar script para tratamento de documentos sem anexos que estão
assinados e sem data de juntada.
Atualização do certificado do CNJ para acesso a Receita Federal
Cadastro de Processo - O sistema não exibe os dados da coluna "Juntado
em"
Mover as consultas dos agrupadores do painel do advogado e do
magistrado para a base replicada
Remover informações da tela de visualização de detalhes do processo
Correção do gerar boleto
[BP] Criar menu para acesso à Consulta de bens de penhora.
Retirada do Boletim Estatístico do PJE
Retirar job da remessa que não utiliza o interop
Advogado erro ao responder intimação
Permitir alteração de senha no PJE
Pac - Aba Escolha dos destinatários, formulário de pesquisa outros
destinatários não funciona adequadamente quando algum destinatário
participante do processo tiver sido informado
Erro inesperado ao minutar voto
Pauta de Julgamento Pertencente a um OJC está aparecendo para outro
OJC
Durante a sessão de julgamento o texto modificado no campo acórdão não
está sendo automaticamente atualizado para os demais participantes da
sessão
Não é possível preencher o campo "Anotações" na sessão de julgamento.
Documento da Petição Inicial redirecionando para outro site
(http://ww9.multibar.me)
Erro ao trocar para aba Caixas após a consulta de Expedientes
Erro ao incluir valor unitário na aba "Avaliação" no cadatro de Bem de
Penhora
Erro inesperado ao designar revisor
Intimações automáticas - apesar de os advogados serem selecionados,
sistema envia para as partes
[CSJT] Melhoria nas consultas executadas pelo sistema que eventualmente
impactam negativamente no tempo de resposta para o usuário
Ao cadastrar uma sessão de julgamento, a tela de composição aparece
toda preenchida, mas na verdade não há nenhum OJ na composição
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13497
13533
13587
13625
13641
13644

13724
13726
13738
13750
13859
13860
13869
13870
13888
13897
13937
13944
14030
14136
14150
14162
14183

14185
14187
14199

Ao remeter um processo de 1º para o 2º grau, o sistema mostra uma
mensagem
de
erro:
"erro
ao
protocolar
processo:
pje.ConsultaClienteReceitaPFCNJ.errorGenerico"
Intimações automáticas - Quando há mais de uma parte sem advogado o
sistema cria alerta somente para uma
Agrupadores não estão filtrando corretamente os processos por orgão
julgador
Segunda rodada de resolução de itens
Erro ao protocolar processo incidental
Sistema cria votos ocultos para todos os OJ's ao iniciar a sessão
Ao incluir Procurador/Terceiro Vinculado com tipo de participação
"Advogado" no polo ativo, o sistema exibe a aba Endereços, porém não
permite a inclusão de um novo endereço
O sistema emite erro caso o advogado tente incluir uma parte sem
selecionar endereço (porém com campos do endereço preenchidos)
Erro
em
alguns
navegadores
"ERROR
[CoyoteAdapter]
ArrayIndexOutOfBoundsException"
Performance - Abertura do Painel do Oficial de Justica levando muito tempo
para abrir
Correção de quebra de layout no carregamento da tela de login
Cadastrar Escala de Plantão de Oficiais de Justiça: Não está paginando
registros
Correção de defeitos encontrado em produção pelo AppDynamics (trt01)
Erro ao registrar diligência.
Votação antecipada nem sempre está mudando a lupa para verde.
Não deve ser permitido a autenticação no sistema de Procurador sem
procuradoria vinculada
Perito - Erro ao ver detalhe do processo
Erro na numeração de processo
Integração com Bancos - Utilidade da Data de Pagamento
Sistema não gera minuta de voto - Editor Estruturado
Criar agrupador de movimentos para o minutar decisão do controle de
prazos
Fazer script para adicionar o recurso de assinatura de documentos
pendentes para o Procurador
No cadastro de Órgão julgador, na aba Magistrado, o sistema informa
erroneamente que não há magistrado titular naquele órgão julgador
No cadastro de Órgão julgador, na aba Cargos judiciais o sistema não exibe
na grid todas as informações presentes nos campos utilizados no respectivo
cadastro
Sistema não está permitindo operações de alteração/inserção na aba
"Magistrado" quando há mais de um cargo recebendo distribuição
No cadastro de Órgão julgador, na aba Magistrado, o sistema não permite
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14256
14269
14293

que se altere a informação "Titular" para o magistrado selecionado
Sistema não carrega editor estruturado - Minutar Voto
Erro inesperado ao grava minuta de voto - Editor estruturado
Remessa de processo do segundo para o primeiro grau está alterando a
numeração de id dos documentos

14653
Peticionamento avulso - Sistema exibe erro inesperado

14617
Peticionamento avulso - Sistema exibe erro inesperado

14665
Evitar loop ao acessar cadastro de localizações

11150
ERRO na alteração de email de advogado

14528
14556
11102

Renomear Scripts e pasta 1.4.8
Erro ao movimentar processo após assinatura de acórdão (dipositivo
liberado) - Sessão de julgamento
SIF - UC01 - Reimpressão de boletos - O sistema não mostra mensagem
de erro nem apresenta o boleto para impressão

13196
12522

Organizar em ordem alfabética todos os elementos dos itens do Menu
SIF - UC01 - Está ocorrendo erro ao gerar boleto no ambiente de
qualidade/implantação

14639
14398
14329

Após protocolar o sistema está apresentando erro
Consulta Pública não mostra assinatura no documento e ainda no recibo
informa que o documento foi assinado por outra pessoa.
Cadastro de Processo - Mensagem não especificada no agrupador
"Expedientes TST" da Aba Expediente

14641
14622
13645
14436
13990

Incluir aviso para o advogado
Sistema exibe tela de erro ao clicar no ícone de paginação de pauta de
audiência
Erro inesperado no protocolo de processo, após tentar protocolar com docs
não assinados
Erro ao cadastrar processo em execução sistema não associa magistrado
ao processo CLE
Checkbox "Liberar voto" tem comportamento divergente na tela de sessão e
no editor estruturado

13910
Não está sendo possível acessar o Painel do Oficial de Justiça
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13950
Busca por CEP - Problema ao tentar adicionar endereço

14417
Cadastro processo incidental - Sistema exibe erro inesperado

14223
O sistema não exibe os dados da coluna "Juntado em"

14138
Cadastro de Processo - CLE - Títulos duplicados

13595
13451

Assinatura de acórdão não faz marcação de modificação do documento
Sistema não libera visibilidade para magistrado se não houver cargo judicial
recebendo distribução no OJ.

13179
10411

Retirar a visibilidade da função “PJe PUSH” das telas dos usuários internos
Gostaria de referenciar peças processuais unicamente, inclusive entre
instâncias de um órgão judiciário, como usuário - ID de Documentos

14132
Cadastro de Processo - CLE - IDs não correspondem

14450
Erro Consulta Pública

14474
Não está sendo possível remeter um processo ao 2o grau

14408
Alterar o label da coluna "Valor" da aba detalhes financeiros do processo

14409
13668

Alterar o label "Valor" do detalhamento da parcela
Segredo ou Sigilo - Liberar visualização a terceiros - o sistema exibe
mensagem de visualizador não cadastrado, sendo que há cadastro

13595
Assinatura de acórdão não faz marcação de modificação do documento

13179
14360

Retirar a visibilidade da função “PJe PUSH” das telas dos usuários internos
Sistema permite cadastrar duas ou mais centrais de mandados para mesmo
órgão julgador

10817
Erro ao cadastrar um Novo Processo Incidental

14446
14449

Erro ao transitar processo no fluxo quando há ciência no processo
SIF - UC03 - Garantir unicidade dos números das contas judiciais oriunda
de integração ou não
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13458
Data final no OJ no OJC gera problemas na revisão

14422
7145
13201
13733
14059

[TJPE] - Erro na inclusão de CNPJ
Construir um script para atribuir recurso de cadastro de processo CLE ao
papel 'servidor'
Retirar a aba “Características do processo” no visualizador
Em Processo > Não protocolado, a funcionalidade Protocolar em lote não
está funcionando
Alterar os nomes das opções "Concluir" e "Devolver" na tarefa "Concluso ao
revisor"

14035
Integração com Bancos - Sistema exibindo agrupador "zerado"

11145
Sistema não desce acórdão de processo do 2º Grau para o 1º Grau.

14032
13978
13175
13180
13178
14343
13155

Integração com Bancos - Erros de interface gráfica
Integração com Bancos - Ao visualizar detalhes dos boletos pagos, a soma
de todos os valores em detalhes não confere com o valor do boleto
Alterar o nome de funcionalidade, padronizando em “Chamar à ordem” ou
em “Nó de desvio”
Na tela do Nó de Desvio, aba do formulário deve aparecer como default,
não a de pesquisa
Trocar o nome do item do menu: “Home” por “Iniciar” e “Logout” por
“Desconectar”
Performance - Lentidao no Agrupador - Processos aguardando
encaminhamento do secretário de audiência
Criar script para tratamento de documentos sem anexos que estão
assinados e sem data de juntada.
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Este documento lista todas as demandas tratadas até a tag da versão 1.4.8.1. Os
detalhes das issues estão registradas no projeto PJEII (Jira do CNJ) e PJEJT (Jira do
CSJT).

Issue

PJEII-4516

PJEII-5237

PJEII-9217

PJEII-10645

PJEII-10967

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO
Erros corrigidos:
1 - Ao registrar resultado da sentença e preencher o
Registrar sentença modelo de sentença, o sistema não exibe o botão para
Estruturada - O sistema
assinar digitalmente.
não exibe a opção para
2 - O botão só é exibido pelo sistema caso o ator saia da
assinar digitalmente
funcionalidade e retorne para a mesma.
Correção do comportamento da tela de Habilitação nos
autos, para permitir que somente processos com a
numeração completa, que pertençam ao PJe e nos quais
Habilitação aos Autos o advogado logado não seja nem representante de uma
Tela de pesquisa de
parte no polo ativo, nem representante de todas as
processos - Mensagens
partes no polo passivo, permitam que o este usuário
possa solicitar habilitação. Alterada também a URL do
recurso para '/Processo/HabilitacaoAutos/listView.seam'
e incluído o recurso somente ao papel de advogado.
Erro: Ao gerar notificação para intimação da parte
aparece apenas o endereço de advogado inativado nos
autos.
Correção: Ao selecionar a parte como destinatário do
Intimando por correios no expediente e essa parte não tenha
endereço de advogado
advogado/procurador, ou tenha advogado/procurador
inativo
com participação inativada, o sistema deve apresentar
por default no PAC o checkbox "PESSOAL" marcado e
inabilitado para edição. Consequentemente, o endereço
a ser exibido para envio do expediente deve ser o
endereço da parte selecionada.
Erro corrigido: As imagens inseridas por advogados em
petições (via "control+c no Paint" e "control+v dentro do
Imagens não aparecem
texto", conforme instrução oficial) aparecem na
no PDF completo.
visualização individual do documento, mas não aparecem
na visualização do PDF de todo o processo.
Correção no "Cadastro de processo", aba "Anexar
petições e documentos": quando o usuário clicar no
Petição inicial e anexos (e botão "Assinar digitalmente", a assinatura em lote deve
assinar primeiro a petição inicial, e depois os anexos na
outras petições)
ordem do upload.
ordenadas
Se o usuário digitar uma nova petição inicial e clicar
incorretamente.
novamente em "Assinar digitalmente", o sistema deve
fazer todo o processo novamente: primeiro remover a
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Issue

PJEII-12164

PJEII-12508

PJEII-13006

DESCRIÇÃO

Painel do
advogado/procurador aba 'Acervo' > aba
'Pendentes de
manifestação' - assistente
de procuradoria não vê os
mesmos registros que o
procurador vê

DETALHAMENTO
versão anterior da petição inicial e seus anexos, e depois
incluir todos novamente, seguindo o processo acima.
Erro corrigido:
Painel
Aba 'Acervo'
Aba 'Pendentes de manifestação'
O assistente de procuradoria não vê as intimações que o
procurador vê.

Problema: Devido aos recorrentes problemas de
performance nos regionais que estão com um grande
número de processos, foram analisadas as 20 consultas
mais lentas elencadas no relatório do pgbadger do TRT1
gerado em 08/10/2013.
Correção: Otimizada a execução de 4 consultas através
da criação de índices. Foram analisadas as estatísticas do
banco de dados de produção do TRT1 com base nas 10
tabelas mais críticas. Os seguintes resultados foram
Melhoria de Performance obtidos:
* Lista de tabelas que mais recebem seq_scam, ou seja,
- Criação de Índices
faz uma busca sequencial sem o uso de índice;
* Mostra o total de tuplas retornadas;
* Mostra o total de tuplas retornadas por cada seq_scan;
* Mostra o total de inserts, updates e deletes nas
tabelas;
* Mostra o total de vezes que precisou acessar o disco
para buscar dados;
* Mostra o quanto o índice está sendo usado. Índices
pouco usados podem ser removidos.
Problema: Dentro do Fluxo Geral do 2º Grau, na decisão
"Processo Julgado?" a expressão envia o processo
erroneamente para "Preparar comunicação" ao invés de
"Análise de Gabinete" no caso abaixo:
O processo está na tarefa "aguardando inclusão em
Erro no Fluxo 2º Grau: Na
pauta" e o mesmo, em seguida, é devolvido para o
decisão "Processo
gabinete. Ao invés de ir para "Análise de Gabinete", o
Julgado?" a expressão
processo cai na tarefa "Publicar Comunicação" e depois
envia o processo para
para "Aguardando Prazo de Recurso".
Preparar comunicação ao
Isso ocorre por que a expressão contida na decisão
invés de Análise de
analisa se o processo foi julgado, mas caso o processo já
Gabinete em um caso
tinha sido julgado uma vez e agora vai novamente para
específico.
julgamento devido a um recurso, a expressão considera
que o processo já foi julgado definitivamente e que o
acórdão deve ser publicado.
Correção: Substituída a expressão no NÓ DE DECISÂO
"Processo Julgado?", do fluxo "2G - Fluxo Geral" por essa

Data: 12/05/2014
PJe_1.4.8.1_Changelog_Técnico

Versão: 1.0
Página 3 de 12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-13021

PJEII-13192

DESCRIÇÃO

Certidão de Protocolo de
processo com o horário
errado
Cadastro de Processo Advogado não visualiza
documentos anexados
pelo assistente de
advogado que estão sob
sigilo

DETALHAMENTO
nova expressão abaixo:
#{processoTrfHome.isJulgado() and
votoManager.isUltimoVotoNumaSessao(org.jboss.seam.
bpm.processInstance.contextInstance.getVariable('proces
so')) ? 'Publicar Acórdãos - Comunicação':'Análise de
Gabinete'}
OBSERVAÇÃO: A expressão, além de verificar se o
processo foi julgado na última sessão, verifica também se
existe no processo Voto criado vinculado a uma sessão.
No caso de voto criado, sem estar vinculado a sessão,
torna-se o método FALSO.
Erro corrigido: O horário que fica gravado na certidão da
petição inicial é 1h anterior ao horário de protocolo do
processo.
Erro: O sistema não disponibiliza os documentos sigilosos
anexados pelo assistente.

PJEII-13204

Mudanças na tarefa
“Remeter ao 1º grau”

Foram realizadas as seguintes mudanças no nó "Remeter
ao 1o grau":
1) Retirado o botão “Processos baixados”
2) Alterado o nome do botão “Retornar” para “Enviar ao
1º grau”.

PJEII-13392

Retirar do item de menu
“Audiências e sessões” a
visibilidade dos itens
“Pauta de audiência”,
“Processos pautados em
sessão”, “Relação de
julgamento”.

Problema: Retirar a visibilidade para qualquer papel
(exceto de administrador) dos itens "Pauta de
audiência", "Processos pautados em sessão"e "Relação
de julgamento" que aparecem no item "Audiências e
sessões" no ambiente do 2º grau.

PJEII-13983

PJEII-14024

Erro: No painel do perito, ao clicar em "Registrar
Disponibilidade do Perito" ou "Registrar indisponibilidade
Perito com acesso a todas do perito" aparecem os horários abertos por todos os
as disponibilidades
peritos cadastrados no sistema, e não apenas os horários
cadastradas.
daquele logado especificamente.
Correção: Alterada a forma de verificaçãose o usuário é
perito.
Erro: No PAC, ao iniciar a preparação da comunicação,
escolhida a parte destinatária, o sistema apresenta, na
caixa “Comunicação”, o tipo "Acórdão". Ao terminar a
notificação do tipo, na lista de documentos são
PAC: Opções de
mostrados 2 documentos com as mesmas descrições e
comunicações
tipos: "Acórdão", sendo um deles o próprio acórdão
assinado pelo magistrado e o outro a notificação.
Correção: Para sanar o problema de duplicação de
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-14655

PJEII-14730

PJEII-14965

PJEII-15219

PJEII-15319

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO
nomes do documento Acórdão, exibido na grid de
documentos do processo, onde um era o documento
Acórdão propriamente dito, e, o outro, era o nome do
expediente que publica o Acórdão,foi substituído no PAC
o nome do meio de comunicação "Acórdão" para
"Acórdão DEJT".
Assim, para realizar a publicação de um Acórdão pelo
PAC, deve ser selecionado o meio de comunicação
"Acórdão DEJT", o que evitará a exibição de dois
documentos com o mesmo nome no processo.
Erro corrigido: A parte ativa de um processo é também
representante dessa parte, isto é, a pessoa é ao mesmo
tempo parte e advogada.
Ao verificar o código, foi constatado que quando é
montada a manifestação processual é criada a lista das
Erro ao remeter processo
partes, os advogados não entram nessa lista.
para o 2º Grau quando a
Quando o processo chega no 2º grau é montada uma
parte ativa atua em causa
lista de partes apartir da lista que foi enviada pela
própria (advogado)
manifestação processual, como a parte passiva é
também advogado e no código tem uma funcionalidade
para obter todas as partes que não são advogados com
isso o processo fica no 2 grau sem nenhuma pessoa na
parte ativa.
Erro corrigido: Ao acessar o menu "Atividades > Assinar
Ao "assinar documentos
documentos Pendentes" > Selecionar o campo
pendentes" no menu
"Marcar/Desmarcar Todos para Assinar" para assinar
"atividades", o sistema
todos documentos listados na tela > Clicar em assinar
apresenta mensagem: "A
digitalmente, o sistema apresenta mensagem: "A
Assinatura foi cancelada".
assinatura foi cancelada"
Erro: Ao cadastrar uma parte que tem acesso ao sistema,
a senha é "ressetada", ou seja volta a ser o CPF.
Correção: Realizada alteração da rotina
Ao cadastrar um servidor
beforePersistOrUpdate(), na classe PessoaHome, a qual
como parte em um
sempre atualizava a senha do usuário para uma senha
processo, a senha de
igual ao seu login (se não for nulo ou não conter uma
acesso (em homologação)
String vazia) ou nome. O novo comportamento realizará
é alterada para o CPF
esta alteração somente se a senha for nula ou conter
uma String vazia, nos mesmos moldes da forma citada
anteriormente.
Erro corrigido: No painel do oficial, na nova central de
mandados, quando o oficial atende um mandado e faz
Certidão de oficial de
uma certidão, o sistema grava os dados de assinatura no
justiça não grava dados
PDF anexo, mas não grava na certidão (data de juntada).
do documento
Apesar de gravar a assinatura, que pode inclusive ser
consultada no ícone do "cadeado".
Cadastro de Processo
Erro corrigido: Ao acessar o Menu Processos >> Novo
Incidental - Aba Parte Processo Incidental, informar dados na aba Dados Iniciais
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-15503

PJEII-15573

PJEII-15851

PJEII-15857

PJEII-15894
PJEII-15976

DESCRIÇÃO
Títulos Duplicados

DETALHAMENTO
e clicar na aba Partes, o sistema exibe os títulos
duplicados.
Erro corrigido: Após assinatura de documentos na tela de
Atividades pendentes, os documentos ficavam
desordenados porque o tratamento da data de juntada
realizado em todas as telas de assinatura do sistema não
estava sendo feito na referida tela. Tal tratamento foi
Petição inicial e
definido na issue PJEII-10967 e aplicado também nessa
documentos anexos estão
tela.
desordenados
Foi gerado também o script PJE_1.4.8.0_131__PJEII
15503_ATRIBUIR_MAIOR_DATA_JUNTADA_EM_LOTES_C
OM_DATAS_DIFERENTES para igualar datas de juntada
de lotes de documentos que tenham sido assinados
nessa tela antes da correção ser aplicada.
Redistribuição de
Erro corrigido: Ao tentar redistribuir um processo no PJeProcessos - Erro - PJE 2º
2º Grau, ocorre o erro: Erro ao redistribuir processo: null
Grau
(O Log do Jboss nada apresenta).
Criação de Classe
Recursal ROPS(11886Habilitação da classe ROPS (11886-Recurso Ordinário em
Recurso Ordinário em
Procedimento Sumaríssimo) para o 2º grau.
Procedimento
Sumaríssimo)
Correção dos seguintes problemas:
a) Quando na tarefa Analisar Decisão ou Despacho, em
alguns processos o ícone de visualizar minuta não é
apresentado;
b) Ao clicar em "Assinatura em Lote", o ícone de
visualizar minuta não é apresentado em nenhum
processo impossibilitando o magistrado de visualizar a
minuta para verificação do respectivo conteúdo;
Análise de
c) Quando efetua a assinatura em LOTE, os processos não
decisão/despacho em
seguem para a tarefa Publicar DJE mesmo tendo sido
lote - assinatura marcado na minuta a opção de publicar DJE após
problemas
assinatura e existindo advogado no processo. A aplicação
está remetendo para a tarefa "Intimações automáticas
com pendência - exec" (neste caso processo de execução
ou "Intimações automáticas com pendência - con"
apresentando nesta tarefa alerta no processo com a
seguinte informação:
"A preparação da publicação automática no DJE não foi
possível - Não foi localizado tipo de documento com
código null".
Erro apresentado após
Sanado erro apresentado após acionar o botão "Limpar"
acionar o botão "Limpar"
no polo passivo.
no polo passivo
Erro ao liberar voto após Erro corrigido: Quando o acórdão já está assinado e se
assinatura do acórdão
clica na lupa verde do voto, a tela seguinte não deve

Data: 12/05/2014
PJe_1.4.8.1_Changelog_Técnico

Versão: 1.0
Página 6 de 12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

DESCRIÇÃO
pelo relator

PJEII-16202

Erro na subida do
processo: "não há parte
cadastrada no pólo
[ativo/passivo]"

PJEII-16221

Erro ao clicar no
Paginador - Painel do
Advogado

PJEII-16225

CSJT - Peticionamento
avulso - Inclusão de aviso
- alerta

PJEII-16241

PJEII-16312

PJEII-16353

PJEII-16358
PJEII-16360

Remessa ao 2o grau com
advogado se
representando gera
inconsistencia na tabela
tb_proc_parte_represnta
nte que derruba o
sistema
Central de mandados Sistema exibe erro
inesperado ao assinar o
resultado da diligência.
Secretário da sessão não
consegue alterar o
REDATOR quando da
análise da pauta
Topico selecionado como
oculto não está sendo
ocultado no editor
estruturado
Erro não tratado ao
cadastrar Auto texto com
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DETALHAMENTO
trazer a possibilidade de liberar voto, pois isto fere regra
de negócio.
Erro corrigido: Ao tentar remeter um processo ao
segundo grau, é exibida indevidamente mensagem que
impede a subida do processo, indicando que "não há
parte cadastrada no pólo [ativo/passivo]".
O comportamento ocorre sempre que um determinado
polo contem uma única parte, advogando em causa
própria.
Ao selecionar o Acervo geral, escolher um processo,
clicar nos "Detalhes do processo" e, em seguida, no
botão "Paginador", o sistema apresenta a seguinte
mensagem de erro:
Erro inesperado, por favor tente novamente.
Incluída mensagem de aviso na pesquisa de processos da
funcionalidade de Peticionamento avulso, para informar
ao usuário que o uso desta funcionalidade somente é
aplicável para advogados/procuradores em processos
nos quais não constem como representantes legalmente
habilitados, e, para advogados/procuradores já
habilitados no processo devem utilizar o procedimento
normal de peticionamento digital.
Corrigido o erro que impossibilitava a remessa do
processo ao 2º grau quando o advogado litiga em causa
própria.
Erro corrigido: Ao assinar nos modos teste e certificado
digital o resultado da diligência o sistema exibe a
seguinte mensagem de erro:
Erro inesperado, por favor tente novamente.
Erro corrigido: Quando o Secretário da Sessão analisava
os votos, verificava que o Relator foi vencido e tentava
alterar o REDATOR, o campo aparecia desabilitado o que
impedia fosse realizada a alteração.
OBSERVAÇÃO:
Somente os magistrados que realizaram votação
antecipada aparecem no combo box para mudança de
redator.
Erro corrigido: mesmo ocultando algum tópico ao
minutar decisão no editor estruturado, esse tópico
aparece no documento depois da assinatura dele pelo
Juiz.
Incluída limitação de 50 caracteres no campo "Descrição"
no cadastro de auto texto do editor estruturado e
Versão: 1.0
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-16379

PJEII-16381

PJEII-16414

PJEII-16432

PJEII-16434

PJEII-16449

DESCRIÇÃO
título maior que 50
caracteres
Intimação via DEJT
movimentos duplicados

DETALHAMENTO
correção de ordenação dos menus relativos a
"Configuração -> Editor Estruturado".
Erro corrigido: Intimações realizadas via DEJT geravam
múltiplos movimentos nos históricos do processo.
Erro corrigido: Em determinados processos, ao abrir a
tarefa "Minutar despacho" e clicar no botão "Enviar para
assinatura", o sistema mostra a mensagem de erro
Processo preso em
abaixo:
"Minutar despacho"
Falha na movimentação do processo. Erro ao transitar o
Processo (...)
Criado script para solucionar o problema.
Erro corrigido: Ao julgar o processo o sistema está
alterando o redator sem qualquer modificação do
Funcionamento
mesmo por parte do secretário; a troca de REDATOR uma
inadequado de sessões
vez efetuada em um dos processos da Pauta está
de julgamento
refletindo nos demais processos, ou seja, se mudarmos
um REDATOR de um dos processos todos os demais
estão sendo mudados.
Erro corrigido: quando o magistrado acessa os dados do
processo, na aba 'Segredo/Sigilo', ao acionar o ícone da
Na aba segredo/sigilo
lixeira para efetuar a exclusão de algum documento
magistrado não consegue (assinado ou não assinado), o sistema sinaliza que está
excluir documento
processando (barra de progresso), fica assim por vários
minutos até cancelarmos o processamento fechando a
janela. O documento não é excluído.
Corrigido o comportamento da tela de peticionamento
avulso, para permitir que somente processos com a
numeração completa, que pertençam ao PJe e nos quais
o usuário logado não seja nem representante de uma
parte em qualquer polo, possa realizar peticionamento
Alterações nas pesquisas avulso. Alterada também a URL do recurso para
das funcionalidades de
'/Processo/PeticionamentoAvulso/listView.seam' e
Habilitações nos autos e
incluído o recurso somente aos papéis de advogados,
peticionamento avulso
procuradores e seus assistentes.
Realizada alteração em código-fonte para que a
Habilitação nos autos utilize-se da mesma solução em
código-fonte para satisfazer os dois primeiros requisitos
citados no início do texto.
As intimações via DEJT, depois de publicadas, caíam em
agrupador do PJe chamado "Confirmadas pelo PJe e
dentro do prazo". Este nome deve foi alterado para
Painel do
"Confirmadas pelo PJe/Publicadas e dentro do prazo",
advogado/procurador Intimações - Nome errado possibilitando aos advogados o acompanhamento das
intimações de DEJT neste agrupador.
em agrupador
Além disso, o agrupador
"Confirmadas/Publicadas/Registradas e dentro do prazo"
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-16455

PJEII-16458

PJEII-16462

PJEII-16479

PJEII-16480

DESCRIÇÃO

Agenda do perito não
permite o
reaproveitamento de
horarios cancelados

DETALHAMENTO
teve seu nome alterado para "Confirmadas/Registradas e
dentro do prazo".
Corrigido erro que indisponibilizava horário ao cancelar
uma perícia, não permitindo seu reaproveitamento em
uma nova perícia.

Erro: As operações disponíveis (remover da lista e abrir a
tarefa) para os processos listados no agrupador
Problema nas operações "Processos aguardando encaminhamento do secretário
disponíveis para os
de audiência (atas assinadas)" passaram a apresentar
processos listados em
erros após as alterações feitas para melhora de
"Processos aguardando
performance na aplicação. As alterações para melhora de
encaminhamento do
performance removeram os atributos que eram usados
secretário de audiência
para abrir a tarefa do fluxo e para marcar uma audiência
(atas assinadas)"
como verificada.
Correção: Inclusão de novos dados na consulta para
reestabelecer o vínculo dos atributos.
Erro: No Painel do advogado, Menu Processo > Outras
ações > Peticionamento avulso, ao pesquisar um
A tela de peticionamento processo e selecioná-lo para peticionamento (ícone do
avulso não exibe o
"clips"), a tela que será aberta não exibe o cabeçalho
número do processo para padrão com informações do processo (número/órgão
o qual o advogado está
julgador).
peticionando
Correção: Foi incluído o cabeçalho com dados do
processo na tela que se abre após consultar e escolher
um processo para realizar peticionamento avulso.
Erro: Ao investigar o incidente reportado na demanda
CSPJE-1153, foi observado que o advogado que o
servidor tentava incluir como parte de um processo,
tinha cadastro na OAB mas não no PJe, e o campo
relativo ao nome de seu genitor vinha vazio do serviço da
OAB. Desta forma, ao tentar finalizar as operações de
Sistema não permite
persistência, o sistema encontrava um erro na validação
incluir advogado com
do campo relativo ao nome do genitor, e abortava a
cadastro na OAB que
operação.
tenha vazio naquele
Correção: Retirada da anotação @Texto do atributo
cadastro o campo relativo
nomeGenitor da entidade PessoaFisica, para evitar erros
ao nome do seu genitor
de validação quando da operação flush do
EntityManager, em casos onde os dados de advogados
sejam obtidos de fontes de dados externas à aplicação,
como o serviço da OAB. Incluída verificação e retirada de
caracteres especiais nos campos relativos aos nomes de
genitores e genitoras nas telas de cadastros de pessoas.
Erro: Na consulta de servidor, a grid de resultados está
Consulta de servidor
exibindo todas as visibilidades cadastradas para o usuário
mostra como ativas,
independentemente dela já estar vencida.
visibilidades inativas
Correção: Exibição apenas das visibilidades ativas
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JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-16484

PJEII-16512

PJEII-16700

PJEII-16724

PJEII-16749

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO
naquele período.
Erro corrigido: Em alguns computadores as audiências
marcadas estão aparecendo com o horário errado.
Exemplo, audiência marcada para 13.40 aparece como
14.40.
Aplicação informa horário
Porém verificamos que isso ocorre porque o horário de
diferente conforme o
audiência, data que aparece no canto direito superior do
jBoss em que está
PJe que está errada (com uma hora a mais).
conectada
Percebemos que esse horário está vindo do jBoss, ou
seja, se entrarmos diretamente no IP individualmente de
cada jBoss, alguns jBoss oferecem o horário local correto,
em outros não.
Erro corrigido: O sistema está apresentava erro
Erro inesperado ao tentar inesperado ao seguir o fluxo e tentar mandar um
processo para tarefa de minutar voto. Depois de ser
encaminhar o processo
para a Tarefa de Minutar apresentado o erro inesperado o processo passava a ser
exibido na tarefa "minutar voto", porém ao clicar em
Voto.
abrir a tarefa o erro inesperado era exibido novamente.
Impossibilidade de acesso
Possibilitar que os certificados emitidos pela Associação
por meio de certificados
dos Advogados de São Paulo (AASP) serão reconhecidos
emitidos por entidades
pelo PJe.
específicas
Em alguns casos quando o certificado digital não
consegue ser validado pelo PJe durante a autenticação
Melhorar a mensagem de do usuário, o sistema mostra a mensagem "Não foi
erro quando o sistema
possível realizar a autenticação: null".
não consegue ler os
Essa mensagem é mostrada quando ocorre uma
dados do certificado
NullPointerException durante a verificação do
digital
certificado. Ela não é clara.
A mensagem foi alterada, esclarecendo ao usuário em
que momento ocorreu a falha.
Erro: Quando o Relator conclui o visto do voto tem que
escolher entre 3 opções : "Apto para Pauta", "Apto para
Julgamento" e "Encaminhar à revisão". Nesse instante é
impossibilitado de escolher entre intimar ou não da
inclusão em pauta, já que deve encaminhar para revisor.
O revisor do processo, ao final de sua análise, seguindo a
orientação constante no manual de procedimentos
Processos analisados pelo
elaborado por V.Sras, deverá clicar em "Concluir". Feito
Revisor não aparecem
isso, a única alternativa é clicar no botão "Prosseguir",
para incluir na pauta
que envia o processo no fluxo para "Aguardando inclusão
em Pauta ou Sessão".
Correção: Retirado código que atribui false para
propriedade in_revisao do processo. Este código estava
contido no método criarVotoVazio() criado na resolução
da issue PJEII-13990.
Não existindo a marcação de "Apto para Pauta" nem
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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Issue

PJEII-16815

PJEII-16819

PJEII-16822

PJEJT-48

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO
"Apto para Julgamento", o processo não aparece ao
secretário quando utiliza a funcionalidade "pauta de
julgamento" para a inclusão dos processos na pauta.
Erro: Ao cadastrar um novo processo, realizar o
Sistema exibe tela de erro
preenchimento de todas as abas. Na aba "Processo",
ao clicar no botão
clicar no botão "Paginador". Sistema exibe tela de erro:
"Paginador"
Erro inesperado, por favor tente novamente.
Erro: Logar no sistema, selecionar/cadastrar controle de
vista.
Realizar todos os preenchimentos solicitados, escolher o
Sistema exibe erro
"Tipo de resultado da diligência" como "cumprido com
inesperado quando
finalidade atingida".
Oficial de Justiça tenta
Sistema assina a diligência, apresenta mensagens
registrar resultado de
"Assinado em nodo teste" e "Documento assinado com
diligência
sucesso. Registro inserido com sucesso".
Após mensagens sistema exibe tela com erro:
Falha na transação
Erro inesperado, por favor tente novamente.
Erro: Ao logar como advogado e cadastrar um processo
novo, após acionar a operação protocolar, o sistema
informa o número do processo, OJ para o qual foi
distribuído e avisa que a audiência não foi marcada
automaticamente.
Processos cadastrados
Entretanto, ao consultar o acervo geral do advogado,
por advogado não estão
nota-se que o processo não é exibido lá. Se logarmos
aparecendo em seu
como magistrado do OJ que, teoricamente, recebeu o
acervo geral
processo, este não é encontrado.
Identificamos que os dois processos cadastrados e para o
qual foi gerado número, na verdade, não foram
protocolados. Constam no menu "processos não
protocolados" do advogado.
Problema: Há reclamação generalizada de que a versão
1.4.8 ficou significativamente mais lenta que a 1.4.7.4.
Realmente, nós, do suporte regional, já havíamos
percebido a lentidão no ambiente de testes, porém as
reclamações estenderam-se à insatisfação dos servidores
e magistrados em relação ao problema.
Solução: Foi realizada uma intervenção no código para
Usuários reclamam de
deixar a pesquisa limitada a 15 elementos. Antes não
lentidão no sistema
havia limites na pesquisa e isto ocasionava lentidão no
sistema.
Percebemos que os dados sobre performance que sejam
originados dos testes no ambiente de homologação do
TRT01 podem ser prejudicados sem a devida
manutenção desta base de dados de homologação. Uma
recomendação seria atualizar as estatísticas da base de
dados no TRT1.
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Issue

PJEJT-52

PJEJT-56

PJEJT-70

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO
Erro corrigido:
Conectado como advogado.
Entra em "Processo" / "Pesquisar" / "Consulta processo
de terceiro" o processo existe, não tem advogado no réu,
tudo OK.
Não permite advogado se Clicando em "Processo" / "Outras ações" / "Solicitar
habilitar em processo
habilitação", digita o mesmo número de processo, e clica
em "Pesquisar".
O sistema emite mensagem de erro.
Falha na transação
Erro inesperado, por favor tente novamente.
Erro: Ao tentar remeter alguns processos a segundo
grau, o PJe retorna erro "org.xml.sax.SAXParseException:
XML document structures must start and end within the
same entity.". o problema já ocorreu outras vezes, em
Impossibilidade de
versões anteriores, tendo sido abertos alguns chamados
remessa a segundo grau: a este respeito (ex.: PJEII-16413). evidência de tentativa
org.xml.sax.SAXParseExce de remessa do processo 0010865-98.2013.5.01.0026
ption.
anexa.
Solução: Um erro encontrado foi um código falho que
fazia com o que o parâmetro de Procurador do MP não
fosse encontrado. Ele foi corrigido e após isso foi possível
realizar a remessa do processo localmente.
Erro corrigido: Durante os testes de emissão de mandado
judicial no PJE de 1º Grau, geramos um Mandado para o
Réu "Santander" no processo 001045183.2013.5.01.0064. Na aba de seleção de endereços, o
PJe processou por aproximadamente 10 minutos, após o
que recebemos uma mensagem do Browser informando
que o script estava demorando muito e perguntando se
gostaríamos de continuar. Clicando em 'continuar',
Problema de
houve mais 10 a 15 minutos de processamento, após o
performance na geração que foi possível prosseguir e concluir a emissão do
de mandados.
mandado com sucesso. Nos parece que a demora do
script foi devido ao fato da empresa possuir um grande
número de endereços cadastrados (mais de 600).
Salientamos que o problema não ocorre na versão
1.4.7.4, mesmo com este processo/réu (a tela em
questão é montada em menos de 15 segundos), e que há
diversas empresas que possuem grande quantidade de
endereços cadastrados, em especial instituições
financeiras e bancárias.
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