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CHANGELOG
Este documento relaciona todas as melhorias, defeitos em produção e em homologação tratados sob a tag
da versão 1.6.0 (produção). Os detalhes das issues estão registrados no Jira do CSJT, projeto PJEJT.

MELHORIAS E DEFEITOS EM PRODUÇÃO
Nº Issue

Resumo

Descrição

Detalhamento

PJEJT4154

Criação de um bloqueio no banco para
alteração de documentos assinados.

PJEJT7771

PROBLEMA: Não é possível alterar as características do processo,
incluindo o campo valor da causa. Ocorre que muitas vezes o
Em Retificar Autuação, não é possível magistrado acaba arbitrando um valor diferente ao valor aferido pelo
alterar o valor da causa.
advogado e não é possível realizar essa alteração cadastral.
SOLUÇÃO: O sistema foi alterado para permitir a retificação dos
campos da aba "Características do processo".

PJEJT9953

Melhorias diversas na
marcação/cancelamento/visualização da
pauta de audiências.

PJEJT12076

PJEJT12090

PJEJT13026

MELHORIA: Foi criada uma trigger para garantir que os documentos,
uma vez assinados, não possam mais ser alterados.

MELHORIA: A funcionalidade de pauta de audiências
completamente remodelada. Todos os detalhes no anexo I.

foi

ANEXO I e
ALTERAÇÃO DE
FLUXO

PROBLEMA: A navegação para o botão disquete que executa a ação
Acessibilidade - erros ao executar a tarefa "Salvar documento" não está funcionando. Impossibilidade de
Minutar Votos
navegar com a tecla TAB usando o NVDA.
SOLUÇÃO: O sistema foi alterado para funcionar adequadamente com
o leitor de telas NVDA.
PROBLEMA: Hoje temos no PJe-JT documentos anexados pelo
advogado, assinados, mas com os campos in_valido= 'N' e
ds_signature com valor null. O sistema entende que os documentos
foram assinados e anexados ao processo, porém o advogado ao
Sistema possibilita remoção e edição de
tentar anexar um novo documento, o sistema abre o último
documentos com dados de assinatura
documento anexado (documento assinado) para edição,
incompletos.
possibilitando a sua exclusão física ou alteração.
SOLUÇÃO: Foi adicionada uma verificação que busca indícios de
assinatura em documento. Caso algum dos critérios considerados seja
verdadeiro, a verificação indicará que o documento está assinado.
PROBLEMA: A variável #{dataAtualExtenso} não está sendo
preenchida nos modelos.
Variável #{dataAtualExtenso} não está
SOLUÇÃO: Foi feito um script que apaga a variável
sendo preenchida nos modelos.
"Data_Atual_Extenso" e atualiza suas referências nos Modelos e nas
variáveis dos Tipos de Modelos para "Data_Atual_Formatada". Visto
que a variável Data_Atual_Formatada já possui o formato correto.
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Nº Issue

Resumo

Descrição

PJEJT13229

Alteração da tela de assinatura de ata de
audiência para utilizar a applet padrão do
PJE.

MELHORIA: Alterar a tela de assinatura de ata de audiência para
utilizar a applet padrão do PJE, inibindo a advertência de segurança
no navegador e permitindo assinatura modo teste em ambiente que
não for de produção .

PJEJT13295

PROBLEMA: Ao tentar fazer a remessa de processos com advogado
vinculado a mais de uma parte o sistema levanta exceção.
Erro ao remeter ao 2º grau processo com
SOLUÇÃO: Trata-se de um erro de design de aplicação que insere em
advogado vinculado a mais de uma parte.
um contexto de persistência e verifica em outro. Corrigiu-se o
problema desta falha de uso de bases diferentes.

PJEJT13350

Impossibilidade de encerramento
sessão de julgamento.

PJEJT13445

PROBLEMA: Atualmente não há saída no nó "Trânsito em Julgado"
ANTES que o movimento seja gravado.
Precisa ser colocada uma saída para "Análise de Conhecimento (Liq e
Criar Saída no Fluxo em Trânsito em Exec)” que apareça assim que o processo é enviado para o nó ALTERAÇÃO DE
Julgado.
"Trânsito em Julgado" mesmo sem que seja gravado o movimento.
FLUXO
SOLUÇÃO: Foi criada uma possibilidade de sair da tarefa "Trânsito em
julgado" sem gerar o respectivo movimento, basta clicar no botão
“Cancelar”.

PJEJT13512

Definir regras
mandado.

PJEJT13776

para

devolução

Detalhamento

PROBLEMA: Impossibilidade de encerrar sessões de julgamento, por
de erro inesperado.
SOLUÇÃO: Foram disponibilizadas configurações de infraestrutura que
permitem o encerramento da sessão de julgamento.

de MELHORIA: Foram definidas novas regras para fechamento e ciência
dos expedientes cumpridos pelos oficiais de justiça.

PROBLEMA: Após o encerramento de uma sessão com alguns
processos retirados de pauta, um dos processos foi movimentado
pelo gabinete do desembargador antes do fechamento da aludida
sessão (processo esse que nunca estivera em outra sessão). O
processo foi movimentado da seguinte maneira: Primeiro foi
"chamada" a tarefa "Minutar Voto"; Em seguida o usuário cancelou a
minuta através da tarefa "Encerrar Conclusão". Após a execução dos
passos acima o sistema apaga o documento estruturado de acórdão
Impossibilidade de fechar sessão com
vinculado ao processo. A falta desse documento impede que a sessão ALTERAÇÃO DE
processos retirados de pauta e minutas
FLUXO
de julgamento seja visualizada, pois a tela de visualização da sessão
apagadas através do cancelar conclusão.
necessita de pelo menos um documento estruturado atrelado a cada
processo.
SOLUÇÃO: Método corrigido para permitir visualização de sessão
mesmo com processo sem documento estruturado associado;
alteração de fluxo para chamada de método que remove os votos
(normalizando o funcionamento das lupas de detalhe de processo na
tela de sessão).
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Nº Issue

Resumo

Descrição

Detalhamento

PROBLEMA: Possibilidade de alterar processos através da 'consulta a
processos de terceiros'.
SOLUÇÃO: Em processos abertos através da “Consulta de processos
de terceiros”, a manipulação de alertas foi desabilitada. Além disso, a
aba “Anexos” foi retirada caso o parâmetro "supressaoEmergencial"
esteja setado para “true”.
PROBLEMA: O sistema estava validando a assinatura de um
documento de forma equivocada.
SOLUÇÃO: A solução implementada envolveu a retirada do trecho de
código que validava somente os CPFs e a inclusão de mais uma
verificação, para abranger o caso da applet antiga. As duas primeiras
tentativas de verificação citadas na seção Análise continuaram da
mesma forma. Caso ambas falhem, uma terceira tentativa será feita,
porém, com o conteúdo do documento com as quebras de linha já
removidas. Além disso, em caso de falha na verificação da assinatura,
será exibida uma mensagem de erro ao usuário (anteriormente, não
era mostrada nenhuma mensagem de erro).
PROBLEMA: Não está sendo possível assinar vários documentos de
secretaria (Fluxo Criar Expediente de Secretaria) com o papel de
Diretor de Secretaria.
SOLUÇÃO: A solução desta issue foi baseada em script de banco de
dados que limpa o campo id_pessoa_relator_processo da tabela
tb_processo_trf. Esse campo somente é utilizado em segundo grau,
mas causava erro em primeiro grau, mais precisamente no método
trocarRelator() que é verificado no momento de assinar documentos.

PJEJT13932

Possibilidade, por meio da "consulta de
processos de terceiros", de desativar ou
alterar alertas em processos de outros
órgãos julgadores.

PJEJT13946

Validação de assinatura de documento
aparentemente inválida.

PJEJT14053

Sistema permite que apenas o magistrado
assine os documentos de secretaria que o
Diretor deveria assinar.

PJEJT14424

PROBLEMA: Ao tentar anexar um arquivo PDF, ao colocar um nome
Campo descrição não valida tamanho e muito extenso no campo descrição o sistema apresenta mensagem
apresenta erro para o usuário na hora de de erro inesperado.
anexar documento.
SOLUÇÃO: Foi limitado a 100 caracteres o conteúdo do campo
"descrição" do documento HTML, bem como, dos anexos.

PJEJT14433

Assinar applet do DEJT.

PJEJT14501

Ajustar a Consulta Processual
mudanças em Salas de Audiência

PJEJT14998

Problema ao enviar consultas da view MELHORIA: O sistema apresenta erro ao ativar o parâmetro que
vs_situacao_proc_sem_partes para a base envia consultas da view vs_situacao_proc_sem_partes para a base
replicada.
replicada.

MELHORIA: Applet assinada com o certificado adquirido na CertSign,
possibilitando a publicação no DEJT em ambientes com JAVA 7 e/ou
superior.

às

MELHORIA: devido às mudanças promovidas pela issue PJEJT-9953,
que trata de salas de audiência, foi necessário refatorar a Consulta
Processual.

Consulta
Processual
Unificada
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Nº Issue

Resumo

Descrição

Detalhamento

PROBLEMA: Ao tentar remeter um processo para o TST, uma
Apenas TRT01,
mensagem de erro é exibida contendo apenas o valor "null".
TRT03, TRT07 e
SOLUÇÃO: A modal que faz a verificação de documento não assinados
TRT15
foi corrigida para todas as remessas.

PJEJT15045

Erro ao remeter processo para o TST.

PJEJT15185

MELHORIA: O papel foi adicionado nas raias dos fluxos de análise de
Acrescentar assessor na raia do
recurso, controle de diligência, controle de sessão, plantão e preparar
desembargador para o fluxo de plantão.
ato de comunicação.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO

PJEJT15439

MELHORIA: Eliminados nó de entrada da tarefa "Controle de
Eliminação do nó controle de recurso do Recurso" e nó de saída da tarefa "Aguardar Prazo de Recurso".
fluxo geral da secretaria.
Adicionadas 5 saídas para tarefa "Aguardar Prazo de Recurso" (as
mesmas da tarefa "Controle de Recurso").

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO

PJEJT15516

MELHORIA: O botão "Pauta de audiência" foi alterado para
Alterar a página de consulta da pauta de referenciar a nova pauta de audiência da Consulta Processual
audiência no painel do Advogado / Unificada.
Acessada
em
Procurador.
https://******.pje.csjt.jus.br/consultaprocessual/pages/consultaPaut
a/ConsultaPauta.seam.
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DEFEITOS CORRIGIDOS DURANTE HOMOLOGAÇÃO DOS REGIONAIS
Nº Issue

PJEJT15847

PJEJT15956

PJEJT15999

Resumo

Descrição

Melhorar a performance da busca de
PROBLEMA: Baixa performance na marcação automática de audiência.
horário para marcação de audiência
SOLUÇÃO: As consultas foram refeitas para otimizar a performance do sistema.
automática
PROBLEMA: O expediente permanece aberto após a devolução do mandado pelo
Oficial de Justiça.
Devolução de mandado sem prazo.
SOLUÇÃO: Quando o expediente de mandado for confeccionado com "Tipo do prazo =
Fechamento automático do expediente.
SEM PRAZO", o expediente deverá ser fechado automaticamente no momento da
devolução do mandado, independentemente do "Tipo de resultado da diligência".
PROBLEMA: Ao clicar em "Encerrar conclusão" ou "Cancelar", aparece a mensagem de
Erro ao cancelar/encerrar conclusão erro que segue e o processo fica preso na tarefa de minuta.
quando o processo chegou até as tarefas SOLUÇÃO: Ao escolher uma das tarefas citadas o sistema tentava apagar os arquivos
do Magistrado.
do processo, mas não conseguia pois uma trigger do banco de dados informava
(erroneamente) que o arquivo estava assinado. A trigger foi corrigida.

PJEJT16038

PROBLEMA: O sistema ainda possibilita a exclusão de alertas de um órgão julgador por
Possibilidade de desativação ou alteração
outro.
de alerta por OJ diverso.
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido.

PJEJT16060

PROBLEMA: Possibilidade de enviar processos para a tarefa "Controle de Recurso"
Possibilidade de movimentar processos
utilizando o nó de desvio (ref. chamado , que teria sido implementado nesta versão).
para a tarefa "Controle de Recurso".
SOLUÇÃO: A transição do nó de desvio foi ocultada.

PJEJT16078

Ícone de pauta vazia/cheia está com erro.

PROBLEMA: O ícone do calendário na consulta de pauta está indicando pauta vazia
quando, na verdade, a pauta está cheia.
SOLUÇÃO: A consulta dos processos com audiências marcadas estava levando em
consideração a hora da pesquisa. Para resolver o problema foi desconsiderado o
horário da pesquisa. Para datas passadas no calendário, a pesquisa de tipo de
audiência será feita de acordo com a data de referência que poderá ser a data corrente
ou uma data específica.

PJEJT16093

Pop-up
da
lista
de
audiências
canceladas/redesignadas em lote é
cortada e não exibe indicação de
processamento.

PROBLEMA: Não permite a visualização de confirmação de audiências
canceladas/redesignadas em lote.
SOLUÇÃO: Foi adicionada uma barra onde os processos com redesignação ou
cancelamento serão apresentados.

PJEJT16440

PROBLEMA: Na geração do PDF para impressão da lista de audiências
canceladas/redesignadas em lote, o documento exibe somente parte das audiências.
Isso ocorre na redesignação ou cancelamento em lote de uma grande quantidade de
audiências.
Geração do pdf da lista de audiências SOLUÇÃO: Nas telas de pop-up do cancelamento/redesignação em lote foram incluídos
canc./redesig. em lote está incompleta.
2 botões em substituição ao ícone 'Impressora'. Na redesignação em lote, os botões
são: Imprimir Redesignadas: Gera arquivo PDF listando todas audiências redesignadas
com sucesso; Imprimir Não Redesignadas: Gera arquivo PDF listando todas audiências
não redesignadas com sucesso.
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Nº Issue

Resumo

Descrição

No Cancelamento em lote, os botões são: Imprimir Redesignadas: Gera arquivo PDF
listando todas as audiências canceladas com sucesso; Imprimir Não Redesignadas: Gera
arquivo PDF listando todas as audiências não canceladas com sucesso.

PJEJT16762

Erro ao tentar designar audiência.

PROBLEMA: Ao tentar designar audiência, logo após informar o número do processo,
tipo de audiência, data, horário e clicar no botão 'Confirmar' ocorre erro inesperado:
Exceptions: Caused by javax.resource.ResourceException with message: Transaction is
not active.
SOLUÇÃO: Foi incluído o parâmetro 'tipolock' na tabela de parâmetros.

PJEJT16777

A funcionalidade "Apagar Votos", abolida PROBLEMA: O menu "Apagar votos" está disponível.
em versão anterior, está disponível.
SOLUÇÃO: O menu foi retirado.

PJEJT17114

Inserir aviso e remover o botão 'Gravar' PROBLEMA: Exibir botão 'Gravar' nas tarefas 'Aguardando audiência'.
da tarefa 'Aguardando audiência'.
SOLUÇÃO: O fluxo foi atualizado para suprimir o botão.

Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 8 - Lote 1
Brasília – DF 70.070-600
Telefone: (61) 3043.4005

8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS SATÉLITES
Esta versão do PJe-JT é homologada para funcionar em conjunto com outros sistemas satélites, conforme
Tabela abaixo:
PJe-JT

AUD

Consulta Processual

Visualizador

1.6.0

2.1.1.1

1.1.1

1.0.3
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FLUXOS
Disponibilizamos a base paradigma dos ambientes de primeiro e segundo graus para que haja a correta
padronização nos Regionais, visto que ainda é uma grande fonte de erros no sistema, a diferença entre os
Regionais.
Bases paradigmas:


fluxos_primeirograu_PARADIGMA_1_6_0.zip



fluxos_segundograu_PARADIGMA_1_6_0.zip

Serão disponibilizados também os arquivos correspondentes aos fluxos:


Fluxos - 1º Grau - 1.6.0.bpm



Fluxos - 2º Grau - 1.6.0.bpm

Estes arquivos podem ser visualizados na web através dos sites:


http://pje.csjt.jus.br/fluxo_primeirograu_160/



http://pje.csjt.jus.br/fluxo_segundograu_160/

Os roteiros para configuração dos fluxos podem ser encontrados na pasta ‘Roteiro de configuração de fluxos’.

ATENÇÃO
Devido ao aumento das bases de dados é possível que o Regional precise aumentar o tempo de transação para
que as publicações de fluxo sejam feitas com sucesso. Para tanto, realize nos arquivos abaixo as seguintes
modificações:
PJE_HOME/deploy/transaction-jboss-beans.xml
Altere a propriedade transactionTimeout de 300 para 3000
PJE_HOME/primeirograu.war/WEB-INF/components.xml
Altere as propriedades concurrent-request-timeout e conversation-timeout de 600000 para 6000000
Reinicie as instâncias e tente publicar o fluxo.
Após a realização do procedimento de publicação os valores originais devem ser restabelecidos!
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ANEXO I
PJEJT-9953
A partir da versão 1.6.0, o sistema de configuração de sala de audiências no PJe-JT de 1º grau foi renovado.
Agora, a sala será vinculada a todos os tipos de audiência por determinada faixa de horários e por uma
determinada vigência.
É absolutamente imprescindível que seja dada publicidade ao procedimento de migração de sala e aos
novos comportamentos da aplicação. Todo o conteúdo está disponível em manual anexado à issue de liberação e
online nos seguintes links:


Novo controle de audiência:
http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Novo_controle_de_audi%C3%AAncias



Migração para o novo controle de audiência:
http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Novo_controle_de_audi%C3%AAncias__Migra%C3%A7%C3%A3o



Configuração de sala:
http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Configura%C3%A7%C3%A3o_de_Sala



Pauta de audiência: http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Pauta_de_audi%C3%AAncia



Filtro par ou ímpar: http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Filtro_Par_ou_impar
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ANEXO II
Novidades da versão 1.6.0
Assim como feito na versão 1.5.0, para facilitar a divulgação das melhorias da versão foi desenvolvido um
slide-show na wiki do PJe. O administrador pode optar por cadastrar um aviso (menu Atividades > Avisos) para
todos os usuários internos do sistema.
Preencha os campos desta forma:
Título: Novidades da versão 1.6.0
Publicação: Data da instalação pelo regional
Expiração: Critério do Regional
URL de Novidades: http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Novidades_da_vers%C3%A3o_1.6.0
Texto do aviso: .
Aba Associar papel: Todos os papeis internos (magistrados, servidores, assessores, diretores de
secretaria, secretários de audiência, secretários de sessão, oficiais de justiça, oficiais de justiça distribuidores,...).

*ATENÇÃO: Não podem existir dois avisos de novidades da versão ativos simultaneamente.
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