
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

 

  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Processo Judicial Eletrônico – Justiça do Trabalho / PJe-JT 

 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT 

 

 

 

 

Versão 1.8.0.1 (Produção) - PJe-JT  
 

Changelog Técnico
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO                                                                        

 
 

 

  

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

 

2 
 

CHANGELOG 

Este documento relaciona todas as demandas tratadas sob a tag da versão 1.8.0.1 (produção). Os detalhes 

das issues estão registrados no Jira do CSJT, projeto PJEJT.  

ATENÇÃO: as atualizações desta versão requerem que, em cada estação de trabalho dos usuários, o 

cache do navegador Firefox seja limpo, antes da utilização do Pje-JT. 

 

Nº Issue Resumo Descrição 

PJEJT-
13695 

Sistema permite o cadastramento de CNPJ 
de pessoas jurídicas já "pré-cadastradas" 
no sistema, sem qualquer validação com a 
Receita 

PROBLEMA: O sistema permite atualização de uma pessoa jurídica com a aposição de 
um CNPJ. Além disto, o sistema requer o cadastramento do CNPJ na aba “documentos 
de identificação”, com variáveis desconhecidas e fora do padrão da Receita Federal, 
mesmo iniciando o cadastro com a busca dos dados da parte na RFB com o CNPJ. 
 
SOLUÇÃO: O sistema foi modificado para corrigir os problemas apontados, validando 
os dados na RFB e não permitindo alterações indevidas nos cadastros. Para os dados 
que já se encontram cadastrados de forma incorreta, seguir as instruções do 
documento “Manual do Usuário –Saneamento dos cadastros – versão 1.2”, anexo à 
issue desta versão. 
(Issue da disponibilizada na versão 1.8.0. Foi criado um script adicional) 

PJEJT-
17987 

Falha ao remeter processo do 1º para 2º 
grau com parâmetro 
utilizaBaseReplicada=true 

PROBLEMA: quando a remessa para o 2º grau é realizada com o parâmetro 
utilizaBaseReplicada=true, ocorre uma mensagem de erro. 
SOLUÇÃO: o sistema foi modificado para corrigir o problema. 

PJEJT-
18170 

"Upload de Múltiplos Documentos” – 
múltiplas mensagens de erro. 

MELHORIA: Ao realizar o upload de dois ou mais anexos não compatíveis, o Pje-JT 
exibe somente a mensagem de erro relacionada a um dos arquivos, deixando o 
usuário desassistido quanto ao motivo da incompatibilidade dos demais anexos. 

PJEJT-
19388 

Stored XSS no “Upload de Múltiplos 
Documentos” 

PROBLEMA: no upload de múltiplos documentos, existe a possibilidade de inserção 
de código Javascript malicioso e outras situações de vulnerabilidade. 
SOLUÇÃO: o sistema foi modificado para corrigir o problema. 

PJEJT-
19474 

Melhoria no processamento de transições 
de fluxo pelo Job de controle de prazo. 

MELHORIA: Foram retirados passos desnecessários do JOB de controle de prazo, e 
adicionada possibilidade de processamento paralelo. 

PJEJT-
19739 

Transferir validação de arquivos PDF do 
“Upload de Múltiplos Documentos” para o 
lado servidor. 

MELHORIA: Transferir validação de arquivos PDF do upload de múltiplos documentos 
para o lado servidor. Isso evita o problema do Firefox ao gerar o mimeType de 
arquivos PDF. 
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CHANGELOG 

Este documento relaciona todas as demandas tratadas sob a tag da versão 1.8.0.2 (produção). Os detalhes 

das issues estão registrados no Jira do CSJT, projeto PJEJT.  

ATENÇÃO: as atualizações desta versão requerem que, em cada estação de trabalho dos usuários, o 

cache do navegador Firefox seja limpo, antes da utilização do Pje-JT. 

 

Nº Issue Resumo Descrição 

PJEJT-
18478 

Não está sendo possível abrir o PDF 
completo do processo 

PROBLEMA: Na consulta aos detalhes do processo, quando um dos anexos do 
processo está com problemas, a opção “Download de documentos em PDF” gera um 
PDF que não pode ser aberto. 
 
SOLUÇÃO: O sistema foi modificado para que o PDF com problemas não seja 
incorporado ao PDF completo do processo. Em seu lugar, uma página com mensagem 
de erro, em cor vermelha, será exibida. 
 

PJEJT-
18976 

Upload múltiplo - arquivos que não estão 
sendo anexados 

PROBLEMAS:  
1) O uso de ponto (.) no nome dos arquivos causa confusão à funcionalidade upload 
múltiplo. Para esta funcionalidade, por exemplo, os arquivos "doc.requerente1.pdf" e 
"doc.requerente2.pdf" são o mesmo. Por isso, apenas um deles será anexado ao 
sistema.  
 
2) O uso de dois espaços subsequentes no nome do arquivo também impede sua 
anexação. É exibida uma mensagem de erro, mas de forma muito rápida. 
 
SOLUÇÃO: O sistema foi modificado para corrigir os problemas apontados. 
 

PJEJT-
19577 

Ordem de inserção dos documentos não é 
respeitada na opção “Download dos 
documentos em PDF” 

PROBLEMA: Os documentos gerados pela opção “Download dos documentos em 
PDF” são exibidos fora da ordem estabelecida no momento da inserção dos arquivos. 
 
SOLUÇÃO: O sistema foi modificado para exibir os documentos na ordem de inserção, 
quando se utiliza a opção “Download de documentos em PDF” – nos detalhes do 
processo. 
 

PJEJT-
20157 

Documentos minutados pelo Editor 
Estruturado Simplificado, quando 
assinados em lote, não exibem o nome do 
assinante 

PROBLEMA: Quando assinados em lote, o campo assinatura não é atualizado e os 
documentos gerados exibem o nome do servidor que elaborou a minuta. 
 
SOLUÇÃO: O sistema foi modificado para que seja exibido o nome do magistrado que 
assinou o documento. 
 

 


