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CHANGELOG
Este documento relaciona todas as demandas tratadas sob a tag da versão 1.8.0.3 (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

PJEJT18675

Resumo

Descrição

Problemas com bloqueio de pauta de
audiência em período de horário de verão

PROBLEMA: a partir da data de 18/10/2015 o sistema não consegue identificar
corretamente os horários de bloqueio.
SOLUÇÃO: o sistema for modificado para corrigir o problema apontado, ajustando os
horários de bloqueio de pauta de audiência à vigência do horário de verão.
PROBLEMA: tabela de log "estourou" tamanho da sequence. Erros diversos são
reportados pelo sistema, tornando-o indisponível para uso.
SOLUÇÃO: o sistema foi modificado para corrigir o problema.

PJEJT20819

PJEJT20846

Erro generalizado de “Falha na transação”

Documentos minutados pelo “Editor
Estruturado Simplificado”, quando
assinados em lote pelo GIM não atualiza o
nome do assinante na minuta

ATENÇÃO!!
É aconselhável que o procedimento de “Arquivamento de logs” (arquiva_logs.sh –
PJEJT-18750) seja executado antes da execução dos scripts "PJE_1.8.0_002_PJEJT20819_ALTERACAO_TB_LOG_TB_LOG_DETALHE.sql"
e
"PJE_1.8.0_003_PJEJT20819_ALTERACAO_TB_LOG_DETALHE.sql". Caso o procedimento não seja
executado, o tempo de alteração destas tabelas será muito grande.
PROBLEMA: quando são assinados em lote documentos minutados através do Editor
Estruturado Simplificado, o campo assinatura não é atualizado e os documentos
mantém o nome do servidor que fez a minuta.
SOLUÇÃO: o sistema foi modificado para corrigir o problema.
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