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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

CHANGELOG
Este documento relaciona todas as demandas tratadas sob a tag da versão 1.12.1 (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
PJEJT1354

Correção do formato de horário
na listagem de tarefas.

PJEJT5078

Falha na atualização do
agrupador - Advogado

PJEJT6994

Perícia - Sistema não
desconsidera horários
disponíveis inativos.

PJEJT7430

Erro ao tentar unificar pessoas
jurídicas - partes inativas estão
sendo consideradas.

PJEJT7483

Filtro de Caixa - Correção de
inconsistência relativa ao
Número do Processo.

PJEJT7893

Caixa Localização não recarrega
ao pesquisar outro Órgão
Julgador.

Resumo

Descrição
PROBLEMA: Em Painel do Usuário / Listagem de
Tarefas / Coluna “Pendente desde”, é exibido formato
incorreto para tarefas abertas entre 00h00 e
00h59m59s.
SOLUÇÃO: Foi corrigida a máscara de hora para exibir
0h ao invés de 24h.
PROBLEMA: Após peticionamento, o agrupador não é
atualizado.
SOLUÇÃO: O sistema foi corrigido para que a grid seja
atualizada automaticamente após a assinatura da
resposta ao expediente. Corrigido o problema de
atualização dos agrupadores "Sem prazo" e "Cujo prazo
findou nos últimos 10 dias".
PROBLEMA: Disponibilidades dos peritos que estejam
marcadas como inativas continuam sendo consideradas
na designação de perícia.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
PROBLEMA: Ao tentar unificar uma pessoa jurídica,
caso existam processos com registros inativos da pessoa
a unificar (exclusão lógica), ocorre erro devido às
restrições de integridade.
SOLUÇÃO: O sistema foi alterado para que a unificação
seja permitida nesse caso.
PROBLEMA: Ocorre erro ao utilizar o Filtro de uma
“Caixa” definindo como critério o número de processo, e
também, após movimentação, o processo não se
encontra na “Caixa” esperada.
SOLUÇÃO: Foi corrigido problema de
NullPointerException quando ocorria a movimentação
para a tarefa "Análise de Conhecimento".
PROBLEMA: Ao realizar o Cadastro de Magistrado no
Órgão Julgador, a caixa de localização não carrega as
opções corretas.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
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Nº
Issue
PJEJT8581

PJEJT11798

PJEJT17028

PJEJT17743

Resumo

Descrição

Após colocar sigilo no documento,
não é permitido verificar
assinaturas digitais ao clicar no
ícone “cadeado”.

PROBLEMA: Ao definir qualquer documento como
sigiloso e depois clicar no ícone “cadeado” para
visualizar assinaturas digitais, está ocorrendo um erro
inesperado.
SOLUÇÃO: O problema era causado pela existência de
duas regras de verificação de visibilidade do documento.
O defeito foi corrigido.
No agrupador "Processos com
PROBLEMA: Ao acessar Painel do Usuário >
Petições Avulsas" ao clicar em
Agrupadores > Processos com Petições Avulsas, e clicar
ver detalhes nada é exibido, sendo no botão “Ver detalhes”, o sistema exibe a aba Processo
necessário clicar em alguma
em branco.
outra aba e então novamente em SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
processo.
Erro ao solicitar habilitação nos
PROBLEMA: Em Processos > Outras ações > Solicitar
autos quando se remove um
habilitação, ocorre erro ao se remover um arquivo da
arquivo da lista de PDFs antes de lista de PDFs antes de assinar os documentos.
assinar os documentos.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido de forma que o
documento é retirado da sessão ativa ao executar a ação
de removê-lo do sistema.
Exibir classe processual do
MELHORIA: Ao realizar o apregoamento do processo, o
processo apregoado na tela de
sistema exibirá ao lado do número do processo
sessão de julgamento.
apregoado a sigla da classe processual.

PJEJT17988

Erro exibido ao remeter ao 1º
grau: "Erro ao montar polo
ativo/passivo".

PROBLEMA: A remessa ao 1º grau não pode ser
concluída por falha na habilitação do advogado.
SOLUÇÃO: Foram alteradas classes e query´s do sistema
para correção do defeito.

PJEJT18896

Documento e anexos são
assinados em momentos
distintos.

PJEJT21185

Documentos não assinados na
instância de destino impedem
uma remessa.

PROBLEMA: Um advogado conseguiu assinar uma
petição (habilitação nos autos) e alguns dos seus anexos
PDF em um determinado dia, mas assinou os outros
anexos vários dias depois.
SOLUÇÃO: Evitar erros BD0005 ao assinar documentos
com anexos: acrescentada verificação para ignorar uma
tentativa de assinatura duplicada.
PROBLEMA: Sistema impede a remessa de processos
indicando que na instância de destino há documentos
não assinados.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT21249

Utilizando um modelo com
caracteres reservados, o Editor
Simplificado não realiza a
alteração e, ao tentar publicar no
DEJT, ocorre erro de html

PROBLEMA: O DEJT não realiza a publicação, com uma
mensagem de "html mal formado".
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido. O PJe-JT realizará a
publicação no DEJT, mesmo com a utilização dos
caracteres reservados.
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Nº
Issue

Resumo

Descrição

inválido.

PJEJT21253

PJEJT22152

PJEJT22211

PJEJT22632

PJEJT22649

PJEJT22840

Mensagem equivocada quando da PROBLEMA: Na tentativa de assinar um documento, o
assinatura de certidão.
sistema informa que o processo encontra-se remetido à
1ª instância quando há um evento do tipo "Remessa de
autos da Secretaria", mesmo que esse evento não
represente uma remessa entre instâncias.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
Coluna in_segredo_justica na
PROBLEMA: Quando o campo “in_segredo_justica” de
tabela tb_processo_trf deveria ser um processo está nulo, ele não aparece no auto-complete
NOT NULL.
da caixa de pesquisa de processos no painel do usuário e
em outras telas de pesquisa também.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
Painel de votação somente
PROBLEMA: O painel de votos da sessão de julgamento
apresenta os magistrados que
foi criado para que o secretário de sessão, durante o
realizaram votação antecipada.
julgamento do processo, possa fazer o registro dos votos
daqueles magistrados que não realizaram votação
antecipada. Ocorre que esta funcionalidade, há algum
tempo, somente tem exibido o nome dos magistrados
que votaram antecipadamente, não apresentando os que
não votaram.
SOLUÇÃO: Foram realizadas as correções necessárias e
melhorias do painel de voto para o diretor de secretaria
e o magistrado, na pauta de julgamento, bem como na
sessão de julgamento.
Problema ao remeter processo ao PROBLEMA: Erro ao acessar um processo na tarefa
2º grau remeter ao 2º grau, preencher o formulário com a classe
java.util.NoSuchElementExceptio "Recurso ordinário" e o assunto "Liberação de guias" e
n.
tentar remeter ao 2º grau.
SOLUÇÃO: A consulta à base de dados que ocasionava o
problema foi corrigida.
Não redistribui para órgão
PROBLEMA: A redistribuição não considera o órgão
julgador de origem.
julgador de origem no sorteio quando o motivo é por
"Determinação Judicial".
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
Problema de remessa com
expediente não fechado e o
campo “dt_prazo_legal_parte” =
NULL.

PROBLEMA: Sistema permite que processos com
expediente não fechado, porém sem prazo legal definido
(campo “dt_prazo_legal_parte” = NULL), sejam
remetidos, violando a essência da RN494.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
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Nº
Issue
PJEJT22845

PJEJT23107

Resumo

Descrição

Inserção de novo feriado com
PROBLEMA: Ao inserir um novo feriado, caso a
descrição que tenha sido utilizada descrição já tenha sido utilizada, exibe-se uma janela
diversas vezes.
informando e solicitando confirmação. Como exemplo, ao
cadastrar o feriado “Aniversário do Município”, que
possui diversas ocorrências, o quadro exibido é maior do
que a tela e não possui barra de rolagem para que o
usuário possa clicar no botão e confirmar o registro.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
Melhoria das funcionalidades de
MELHORIA: Alteração das funcionalidades existentes
testes automatizados utilizando o para a realização de testes automatizados utilizando
JBehave.
Behaviour Driven Development, através do JBehave.

PJEJT23110

Retirar ilike '% %' da consulta de
movimentos.

PJEJT23218

Cadastro de Usuários: ordem das
pick-lists.

PJEJT23275

PJEJT23316

Erro no "Download de
documentos em PDF": Numbers
of source Raster bands and
source color space components
do not match.
Otimizar o carregamento da
pauta de sessão.

PJEJT24208

Feriado inativado continua sendo
considerado na tela de sessão.

MELHORIA: A issue PJEJT-19591 englobou, entre
outras, uma melhoria na árvore de movimentos para
que esta permita a consulta de movimentos por meio de
uma "suggest". A consulta desta suggest foi
implementada utilizando o operador ilike '% %' . Por
recomendação da SMPAD, foi necessário alterar a
solução para não utilizarmos o ilike '%%', pois ele é
oneroso ao sistema.
PROBLEMA: Ao cadastrar usuários o sistema solicita a
seleção de informações disponibilizadas em pick-lists.
A pick-list foi criada para auxiliar o usuário, pois exibe
as opções válidas. O problema é que as pick-list não
estão ordenadas.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
PROBLEMA: Em Consulta processos de terceiros /
Download de documentos em PDF, o PJe não gera
corretamente o PDF do processo, quando há imagens
inseridas;
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
MELHORIA: Foram otimizadas as abas “Aptos para
pauta”, “Remanescentes” e “Em mesa”, as quais
necessitavam de refatorações e otimizações nas suas
respectivas consultas.
PROBLEMA: Apesar de um feriado ser inativado em
Configuração>>Tabelas básicas>calendário, o Painel do
Secretário da Sessão e também a Pauta de Julgamento
denota que, nesse dia, há feriado (dia não útil), uma vez
que o dia permanece com coloração "laranja".
SOLUÇÃO: Foi alterada a consulta que retorna os
feriados para o Painel do Secretário da Sessão e para a
Pauta de Julgamento, de tal forma que fossem
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Nº
Issue

Resumo

Descrição
desconsiderados os feriados inativos.

PJEJT24376

Relator selecionado tem período
fechado no cargo judicial.

PROBLEMA: Processos remetidos ao 2º grau estão
recebendo relatores fora do período de atuação no cargo
judicial para o qual o processo foi distribuído.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT24564

Pauta de audiência recupera
nome das partes em consultas
extras.

MELHORIA: Foi criada solução com o objetivo de
realizar a menor quantidade de consultas para
recuperação das partes (polo ativo e passivo), no campo
pesquisa da Pauta de audiência.

PJEJT24640

Erro ao abrir tarefa:
ActionStatus.ABORT_ONLY - Nó
de Desvio - Fluxo [CDilig].

PROBLEMA: Ao tentar abrir um processo na tarefa "Nó
de Desvio - Conversão em diligência" ocorre erro.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT25015

Erro ao tentar publicar
notificação via DEJT a outros
destinatários que não fazem
parte do processo.

PJEJT25126

Assinatura em lote não acusa o
erro antecipadamente.

PJEJT25489

Melhorias técnicas na tela de
"Detalhes do processo", aba
"Movimentações".

PROBLEMA: O sistema permite que seja criado um ato
de comunicação, para publicação no DEJT, preenchendo
apenas como destinatário o campo "Outros
Destinatários", porém o DEJT não aceita publicações que
não contenham como destinatário ao menos um dos
integrantes do processo.
SOLUÇÃO: O sistema foi alterado para que nesse caso,
na tarefa “Preparar Comunicação”, não sejam
disponibilizadas, para seleção no campo Meio, as opções
“Diário eletrônico” e “Enviar Via Sistema”;
PROBLEMA: Na assinatura em lote, quando o usuário
seleciona os processos cujos documentos serão
assinados, o sistema já faz determinadas críticas e pode
identificar que alguns dos documentos não poderão ser
assinados. Mesmo já tendo identificado a impossibilidade
de assinar, o sistema permite que o usuário os selecione,
acione a opção de assinatura em lote para, então, refazer
as críticas e apresentar a mensagem de erro.
SOLUÇÃO: Ao selecionar um determinado processo, o
sistema verifica possíveis pendências que inviabilizem a
assinatura em lote, informa ao usuário e desabilita a
caixa de seleção.
MELHORIA: Alterações nas consultas da tela “Detalhes
do processo” para melhoria de performance.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO

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

6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT25556

Resumo

Descrição

Performance - refatoração da tela MELHORIA: Foi detectado que para os perfis Advogado,
de assinatura de documentos
Procurador e Procurador Gestor, havia diversas
pendentes.
implementações que afetavam a performance na tela de
assinatura de documentos pendentes: renderizações
desnecessárias, disparo de consultas em excesso, entre
outros. Essa tela foi refatorada.

PJEJT25776

Melhorar a performance da
consulta executada no painel do
OJ Distribuidor.

MELHORIA: Foi alterada a consulta executada no painel
do OJ Distribuidor para melhoria de desempenho.

PJEJT25780

Melhorar a performance de
consulta no painel do advogado.

MELHORIA: Foi alterada a consulta executada no painel
do advogado para melhoria de desempenho.

PJEJT25784

Melhorar a performance de
consulta relacionada aos
agrupadores de expedientes do
painel do advogado.

MELHORIA: Foi alterada a consulta executada no painel
do advogado para melhoria de desempenho.

PJEJT26030

Adaptar a estrutura de tabelas do
SIF às diretrizes estabelecidas
pela SMPAD.
PAC - Atos agrupados perdem
agrupamento quando a janela é
fechada.

MELHORIA: As tabelas utilizadas pelo módulo SIF foram
adaptadas para seguir o padrão de nomenclatura definida
pela SMPAD.
PROBLEMA: Na tarefa 'Preparar comunicação' / aba
'Preparar Ato', após agrupar os atos, finalizar e fechar a
janela do navegador, o agrupamento é perdido.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT26144

PJEJT26445

PJEJT26602

Alterar coluna
MELHORIA: A alteração refere-se à melhoria de
tb_processo_assunto.id_assunto_t performance ao se protocolar um processo. A coluna foi
rf para NOT NULL.
definida para Not Null e o código referente a essa
alteração foi atualizado. Esta issue não traz mudanças
para o usuário final.
Definir timeout de conexão de
MELHORIA: Após análise, foi identificada a ausência de
leitura de expedientes entre
timeout na consulta de expedientes realizada entre as
instâncias.
instâncias (1º e 2º Graus).
A presente issue destinou-se a implementá-lo.

PJEJT26618

Intimação automática - marcar a
opção "Ambos" está incluindo
"Outros participantes" na
intimação.

PJEJT26622

Ordenação dos resultados da
Consulta a processo de terceiros
não funciona.

PROBLEMA: Com a seleção da opção "ambos", assinada
a minuta pelo magistrado, apesar de existirem advogados
vinculados a todas as partes, o processo está indo para a
tarefa "Intimações automáticas com pendências".
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido para que o processo
possa seguir para a tarefa correta: "Publicar DJE".
PROBLEMA: Na Consulta a processo de terceiros, ocorre
falha na tentativa de ordenação da grid de resultados.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
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Nº
Issue
PJEJT26653

Resumo

Descrição

“Aviso de Atenção!” aparece em
todos os processos remetidos à
origem.

PROBLEMA: Ao remeter processo, quando há minutas
não assinadas, é exibida a mensagem "Existem minutas
não assinadas que poderão ser perdidas ao realizar esta
ação", mesmo quando as minutas são apenas as partes
do acórdão ("Dispositivo", "Fundamentação", "Relatório",
"Ementa").
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
PROBLEMA: Falha no procedimento que testa se um
documento pode ser assinado.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT26680

Erro ao assinar documento trigger
core.tb_processo_documento_tr0
3().

PJEJT26681

Melhorias no procedimento de
validação periódica da OAB de
advogados.

MELHORIA: Foi alterada a validação da OAB no cadastro
dos advogados.

PJEJT26692

Geração da applet ofuscada e
assinada, e testar assinatura
digital.

MELHORIA: Foram realizadas alterações que impactam
a assinatura digital.

PJEJT26827

Tela não é atualizada,
permanecendo o processo que já
saiu da tarefa.
Painel não é atualizado
corretamente após assinatura do
PAC.

PROBLEMA: No GIM, a tela não é atualizada, mantendo
o processo que já foi assinado na tarefa analisar.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
PROBLEMA: Ao voltar da assinatura de um documento
do PAC, o painel do magistrado é exibido em branco
(desaparecem todos os processos do PAC).
SOLUÇÃO: Foi implementada uma cláusula para atualizar
a lista de processos das tarefas, toda vez que um
processo é selecionado e movimentado.
MELHORIA: A exceção foi removida do código da
aplicação. Esta issue não traz mudanças para o usuário
final.

PJEJT26840

PJEJT26896

Remoção de exception do
BaseManager.

PJEJT26900

Remoção de arquivos LCR (Lista
de certificados revogados)
temporários já expirados.

MELHORIA: Os arquivos temporários são apagados
quando o sistema detecta que o período de validade dos
arquivos está expirado. Esta issue não traz mudanças
para o usuário final.

PJEJT26936

Exclusão da tabela
core.tb_assunto.

MELHORIA: A tabela core.tb_assunto, bem como toda a
funcionalidade relativa a esta tabela, foram removidas da
aplicação. Esta issue não traz mudanças para o usuário
final.

PJEJT26998

Impossibilidade de lançar Decisão PROBLEMA: Não está sendo possível criar Decisão de
de impugnação à sentença de
impugnação à sentença de liquidação (ISL) na fase de
liquidação (ISL).
execução.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO
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Nº
Issue
PJEJT27068

Resumo

Descrição

Remoção de métodos não
utilizados e substituição de
métodos em testes unitários.

MELHORIA: Foram removidos métodos não utilizados
dentro do PJe-JT. Esta issue não traz mudanças para o
usuário final.

PJEJT27069

Remoção de método deprecated MELHORIA: O método marcado como obsoleto foi
PessoaAdvogadoHome.obterPess removido da aplicação. Esta issue não traz mudanças
oaAdvogado().
para o usuário final.

PJEJT27070

Remoção de método deprecated
EmailService.enviarEmail.

PJEJT27072

Remoção de método deprecated
EstadoDAO.findByUf().

PJEJT27236

PJEJT27277
PJEJT27284

PJEJT27325
PJEJT27363

MELHORIA: O método marcado como obsoleto foi
removido da aplicação. Esta issue não traz mudanças
para o usuário final.

MELHORIA: O método marcado como obsoleto foi
removido da aplicação. Esta issue não traz mudanças
para o usuário final.
Pesquisa de Perícia com filtro não PROBLEMA: Ao seguir os passos: 1. autenticar-se como
reinicializa apontador do slider do Perito; 2. navegar para a última página da lista de
grid.
processos; 3. aplicar um filtro que reduza o número de
páginas; é possível verificar que não são exibidos os
processos que atendem ao filtro.
SOLUÇÃO: O controlador do painel do perito foi
modificado de forma que o apontador de pagina
considere a pagina 1 sempre que um filtro for aplicado
na consulta.
Verificar porque está gerando
MELHORIA: Os arquivos temporários são apagados
tantos arquivos temporários no
após a criação do documento. Esta issue não traz
diretório /tmp dos servidores.
mudanças para o usuário final.
O PJE deve utilizar a applet
MELHORIA: Melhoria referente à assinatura digital.
presente no nexus
http://portal.pje.redejt/nexus/co
ntent/repositories/releases/br/j
us/csjt/pje/csjt-signerapplet/1.0.11/.
Alterar para not null a coluna
MELHORIA: Foi alterada para obrigatória a coluna que
'cd_processo_status' da tabela
armazena o status do processo.
'tb_processo_trf'.
Erro em Seleção de Movimentos - PROBLEMA: Sistema não exibe o movimento relativo à
Expediente da Secretaria.
criação de expediente e sim os movimentos utilizados na
tarefa anterior quando da análise do pedido de
antecipação de tutela.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT27432

Resumo

Descrição

Implementar nova solução para
geração unificada de PDFs.

MELHORIA: Foi refatorada a funcionalidade de geração
unificada de PDFs dos documentos do processo.

PJEJT27471

Sistema não mantém o filtro
"Julgados com Pendência de
lançamentos" ativado quando
atualizada a tela.

PJEJT27484

Mandados para cumprimento.
Erro ao pesquisar destinatário e
ao exportar mandado.

PROBLEMA: Na tela de sessão com status encerrada, é
selecionado o filtro "Julgados com Pendência de
lançamentos". Após, ao lançar movimento em
determinado processo, o sistema retira a seleção do filtro
exibindo todos os processos da pauta, o que em grandes
pautas pode ser contraproducente, dificultando o
trabalho da secretaria.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
PROBLEMA: No Painel do Oficial de Justiça / Mandados
para cumprimento, ocorre falha na pesquisa pelo nome
do destinatário e na exportação de mandado.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT27513

Melhorar performance do job
MELHORIA: Foi otimizado o script que remove os hashs
"removeHashSessionExpiradosPr de sessões expiradas. Também foram realizadas
ocessor.removeExpirados()".
melhorias na emissão de mensagens de logs e na
permissão de reagendamento desse job.

PJEJT27655

PJEJT27700

PJEJT27747

PJEJT27805

Alteração no PJe para remoção do MELHORIA: O plugin do GIGS foi substituído por um
botão na página de detalhes do processo. O objetivo é
plugin do GIGS.
facilitar a manutenção e estabilidade do sistema, uma vez
que não serão necessárias atualizações de plugins, não
haverá mais problemas de incompatibilidade, etc.
CNPJ de uma pessoa jurídica é
PROBLEMA: Perda de CNPJ e atribuição indevida do
atribuído indevidamente à outra e mesmo a outra pessoa jurídica.
removido do cadastro da
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
primeira, quando da unificação de
partes ou ao clicar em validação
na Receita Federal.
Erro ao exibir detalhes dos
PROBLEMA: O sistema não atualiza a janela com os
processos - Painel do Oficial de
dados do processo pesquisado, exibindo o processo
Justiça.
anteriormente consultado.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
Parametrizar o intervalo máximo MELHORIA: Criado o parâmetro
de data permitido na consulta de
periodoMaximoPermitidoNaConsultaProcessoDeTerceir
processo de terceiros.
os para regular o intervalo máximo permitido no filtro de
data de distribuição da Consulta de processos de
terceiros.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT27982

Resumo

Descrição

Processo remanescente excluído
de pauta de julgamento
permanece "Aguardando sessão
de julgamento".

PROBLEMA: Após exclusão de processos da Pauta de
Julgamento, esses não voltam à aba "Remanescentes" e
continuam na tarefa "Aguardando sessão de julgamento".
SOLUÇÃO: Foi alterada a lógica de programação que
decide sobre a transição do processo para o nó
"Aguardando inclusão em pauta ou sessão", de tal forma
que os processos excluídos da pauta, após ela ter sido
fechada, retornam à aba "Remanescentes" e voltam para
a tarefa "Aguardando inclusão em pauta ou sessão".
PROBLEMA: Quando o processo está em uma tarefa
com minuta em elaboração (Minutar Despacho, Minutar
Expediente de Secretaria, etc.), o conteúdo da minuta é
exibido na aba "anexar documentos" dos detalhes do
processo.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
PROBLEMA: O sistema executa nova consulta à base de
dados da Receita Federal, mesmo que já tenha registro do
referido documento de identificação, tornando
desnecessária a manutenção dos dados na tabela criada
como contingência ao serviço da Receita Federal, que
serve também para evitar acessos de dados já obtidos
pelo PJe em consultas anteriores a serviços da Receita
Federal.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
MELHORIA: Melhoria de performance no webservice
utilizado pelo Sistema Satélite e-Rec.

PJEJT28009

Conteúdo de minuta em
elaboração é exibido na tela
"Anexar Documentos".

PJEJT28032

Sistema não consulta dados de
CNPJ na base de dados local da
Receita, e permanece sempre
acessando o serviço,
independente da existência de
consultas anteriores ao
documento CNPJ, via serviço da
Receita Federal.

PJEJT28054

Melhoria de performance no
acesso ao serviço
PROTOCOLO://HOST/APLICACA
O/seam/resource/rest/api/proc
essoJudicialWS/consultarProcess
oPorNumero/PROCESSO/EREC
Falha na remessa com município PROBLEMA: A remessa falha por não localizar o
inexistente na Instância de
município na instância superior, uma vez que a consulta
destino.
é realizada pelo id_municipio.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT28098

PJEJT28101

Impossibilidade de
inclusão/alteração de CEP em
'Configuração->Sistema>Localização'.

PROBLEMA: O erro ocorre ao incluir um endereço de
uma localização utilizando um CEP genérico e sem
fornecer os dados de bairro ou logradouro.
A mensagem de "Registro alterado com sucesso" é
exibida, porém, o sistema não grava as informações.
SOLUÇÃO: O sistema foi alterado para permitir cadastro
de novas localizações e alteração de endereço.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT28120

PJEJT28290

PJEJT28449
PJEJT28458

PJEJT28477

PJEJT28537

Resumo

Descrição

Melhorar performance do job
MELHORIA: Revisão geral do job de consolidação de
consolidadorDocumentosService. documentos binários da remessa, na perspectiva de
execute().
performance, robustez, bom uso de recursos e
isolamento transacional.
Desativar os Webservices
/ProcessoService,
/ProcessoPrevento,
/TransferirProcessoService,
/ConsultaProcessoOutraSessao,
/ColetorEventoProcessoVara,
/ValidarAcesso no PJE.
Remoção de códigos não
referenciados pelo Pje.

MELHORIA: Alguns Webservices foram desativados.
Esta issue não traz mudanças para o usuário final.

MELHORIA: Foram removidos códigos não
referenciados pelo Pje, os quais não representam
nenhuma mudança para o usuário final.

Ao minutar um documento como
Assistente e assiná-lo como
Procurador, o processo é exibido
no agrupador incorreto.

PROBLEMA: Após minutar um documento como
Assistente de procuradoria, na Aba “Anexar petições” e
assinar como Procurador, o documento é exibido
indevidamente no agrupador “Petições avulsas”.
SOLUÇÃO: O código foi modificado para que o
documento seja exibido no agrupador “Petições não
apreciadas”.
Impossibilidade de alteração do
PROBLEMA: Em Painel de tarefas / Minutar sentença /
valor de custas na sentença
Registrar sentença solução, não é possível alterar o valor
solução.
de custas, visto que o sistema preenche com o valor
10,64 e mesmo após a alteração do valor da condenação
esse valor não pode ser editado.
SOLUÇÃO: O campo "custas" na tela de resultado de
sentença foi alterado para permitir sua edição,
respeitando o limite mínimo de R$ 10,64.
Retirar complemento "para
MELHORIA: Foi retirada a opção “para prosseguir” do
prosseguir" do nó “Remeter ao 2º combobox de motivos da remessa, que se encontrava no
grau”.
nó Remeter ao 2º Grau, no fluxo Remessa para 2º Grau.

PJEJT28789

Perfil de Oficial de Justiça
interfere na exibição do ícone
"cadeado", mesmo quando não
está selecionado.

PJEJT28832

Reduzir tamanho das imagens do
PJe.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO

PROBLEMA: Ao acessar os detalhes do processo com o
perfil de “Diretor de secretaria”, o ícone "cadeado" não é
disponibilizado para assinatura de documentos. Isto
ocorre quando o usuário também possui o perfil “Oficial
de Justiça”.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.
MELHORIA: O tamanho das imagens foi reduzido, com o
objetivo de diminuir o tráfego de dados e tornar o
carregamento das páginas mais leve.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT28905

Resumo

Descrição

Busca do cadastro de alertas não
localiza palavras ou expressão
acentuadas.

PROBLEMA: PJe não exibe resultado válido para a busca.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT28970

Melhoria de performance na tela
de emissão de certidão negativa.

MELHORIA: Melhoria técnica, otimização de consultas
para a geração de certidão negativa.

PJEJT29010

Disponibilizar a conclusão para
ED nas fases de Liquidação e
Execução.

PJEJT29155

PROBLEMA: Não existe a opção de conclusão para
apreciar “Embargos de declaração” nas fases de
liquidação e execução.
SOLUÇÃO: O fluxo de primeiro grau foi alterado para
disponibilizar a conclusão de “Embargos de declaração”.
Retornar o litisconsorte para o 2º MELHORIA: O tipo de parte foi ativado e relacionado a
grau.
todas as classes processuais através de script, fazendo
com que a opção permaneça disponível durante o
protocolo de processos ou retificação da autuação.

PJEJT29157

Sistema falha ao tentar inativar
Jus Postulandi.

PJEJT29161

Retirada da opção “procurador”
do cadastro do processo.

PJEJT29164

Eliminação do sigilo da parte.

PJEJT29250

Modificar controle de acesso do
papel centralDeAtendimento no
2º grau.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO

PROBLEMA: Ao se tentar inativar um registro de Jus
Postulandi clicando no ícone "Lixeira", após um longo
tempo processando a solicitação, o sistema falha com a
mensagem de erro "Gateway Time-out".
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido. O sistema realiza a
inativação do Jus Postulandi sem apresentar erros.
MELHORIA: O tipo de parte foi inativado através de
script, fazendo com que a opção não esteja mais
disponível durante o protocolo de processos ou
retificação da autuação.
MELHORIA: Foi removido do menu "Controle de
Segredo" o campo "Tornar parte sigilosa" e seu nome foi
alterado para "Controle de visibilidade". Foram mantidos
os demais campos do menu, que pode ser encontrado em
duas páginas: * Detalhes do processo; e * Histórico de
tarefas do processo;
PROBLEMA: Usuário com papel de atendimento possui
acesso aos recursos de servidores de gabinete.
SOLUÇÃO: Atualização da planilha de mapeamento de
acesso entre papéis e funcionalidades, para que o acesso
do papel centralDeAtendimento em segundo grau tenha
as mesmas permissões que o papel da
centralDeAtendimento em primeiro grau.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT29300

Verificar chamadas diretas ao
Banco de Dados dentro do PJE.

PJEJT29369

Implementação do Fluxo de
Plantão no PJe, no 1º Grau.

PJEJT29376

PJEJT29572

Resumo

Descrição
MELHORIA: Os trechos de código que faziam referência
direta ao Banco de dados foram excluídos da aplicação.
Esta issue não traz mudanças para o usuário final.

MELHORIA: O fluxo de plantonista, que já funcionava
no sistema de 2º grau, foi adicionado também ao 1º grau.
A configuração pode ser verificada em
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_de_co
nfiguração_do_plantão
Padronização dos objetos do PJE- MELHORIA: Melhoria técnica . Esta issue não traz
JT: nome das constraints, Foreign mudanças para o usuário final.
Key dos schemas CORE,ACL,
CLIENT e JT.
Criação de função para
manutenção da tabela
tb_lock_otimista.
Remover arquivos .upload
gerados pela CLE no diretório
/tmp do JBoss.

MELHORIA: Melhoria técnica. Esta issue não traz
mudanças para o usuário final.

PJEJT30726

Novo Webservice do CNJ para
consulta à Receita.

MELHORIA: O webservice de comunicação do CNJ com
a Receita foi alterado, e desta forma, foram necessárias
alterações no PJe-JT.

PJEJT30742

O logradouro é carregado de
PROBLEMA: Quando do momento de cadastramento do
forma incompleta ao selecionar o endereço de alguma parte no processo, o logradouro é
CEP.
carregado de forma incompleta.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido.

PJEJT30744

Padronização dos objetos do PJE- MELHORIA: Melhoria técnica . Esta issue não traz
JT: nome das constraints Primary mudanças para o usuário final.
Key dos schemas JT, CLIENT, ACL
e CORE.

PJEJT30858

Conclusão para julgamento e
decisão não traz todos os
movimentos necessários.

PJEJT30458

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO

MELHORIA: Os arquivos temporários são apagados
após ser criado o documento relativo ao bem de penhora.
Esta issue não traz mudanças para o usuário final.

PROBLEMA: Em um processo em liquidação ou
execução, após enviar o processo para concluso ao
magistrado e escolher tipo de conclusão "julgamento" e
complemento do tipo de conclusão "Geral", o nó seguinte
está trazendo apenas alguns movimentos da árvore de
julgamento.
SOLUÇÃO: Foram atualizados os códigos de movimento
para que sejam exibidos corretamente.

ATUALIZAÇÃO
DE FLUXO
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT31919

Resumo

Descrição

Melhoria de query - Documentos MELHORIA: Foi implementada melhoria na consulta
Anexos.
acessada a partir da aba "Anexos" de "Detalhes de
processo". Esta issue não traz mudanças para o usuário
final.

PJEJT32212

Atualização de grants para a role MELHORIA: Melhoria técnica . Esta issue não traz
pjero_usuario_manutencao e
mudanças para o usuário final.
comentários dos objetos do banco
de dados.

PJEJT33015

Erro na rotina de CEPs faz com
que um mesmo município seja
exibido em vários CEPs de estados
diferentes.

PJEJT33530

Logar exceções que são lançadas
na assinatura.

PJEJT34130

Atualizar o link para download do MELHORIA: Atualizadas as instruções, na tela de login, a
java
respeito do plugin Java.
Retiramos o link direto, porque o padrão é a versão mais
nova, incompatível com o PJe.
Além disso, o link para a versão específica solicita ações
adicionais por parte do usuário, como aceitação dos
termos de licença e login na site da Oracle.
Download da versão 8u73.
Por essas razões, decidimos indicar as versões
compatíveis num alerta textual, sem link explícito.
Melhorar performance da
MELHORIA: Foi alterada a forma de recuperação dos
funcionalidade Consulta pessoas. dados (trocado um IN por EXISTS) e para a ordenação
dos dados foi substituída a coluna nome pela nova coluna
nomeConsulta (criada em issue anterior, já em produção,
para fins de performance).
Melhoria de performance nos
MELHORIA: Foram padronizados os alias das consultas
painéis do Oficial de Justiça e
do painel do OJ/OJ Distribuidor.
Oficial de Justiça Distribuidor
quando há reordenação das grids.
Resolver problema de deadlock
MELHORIA: Aplicado solução proposta na issue: PJEJTassociado ao Seam e ao Log4J.
33193; Testes foram realizados e não ocorrem mais os
problemas de deadlocks no lançamento de novas
exceções; Testes unitários foram corrigidos para atender
a nova estrutura de Exceptions.

PJEJT35816

PJEJT35822
PJEJT35845

PROBLEMA: Foi detectado um problema na rotina de
atualização de CEPs.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido com a alteração da
função de atualização das tabelas de CEP para informar o
município a ele vinculado.
MELHORIA: Melhoria técnica. Esta issue não traz
mudanças para o usuário final.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DEFEITOS CORRIGIDOS DURANTE HOMOLOGAÇÃO
Nº
Issue
PJEJT440

Resumo

Descrição

Remessa do 1º para o 2º grau
cadastra um advogado com um
endereço inválido consultado da
Receita Federal.

PROBLEMA: Ao remeter um processo do 1º para o 2º
grau, quando o endereço do advogado no processo é
diferente do que está cadastrado na Receita Federal, o
PJe-JT cadastra os dois endereços no 2º grau, gerando
erro.
SOLUÇÃO: O sistema passou a considerar apenas o
endereço do Advogado no processo. Além disso, quando
o advogado protocola o processo, o seu endereço será o
que estiver na Receita Federal.
PROBLEMA: O movimento gerado ao remeter
processo para o TST causa erro no E-Gestão.
SOLUÇÃO: Devido ao fato da manifestação processual
ser enviada sem o parâmetro que define o
complemento do movimento de recebimento, foi
extraída do método de lançar movimentos a lógica de
criação desse parâmetro. A lógica foi adicionada antes
do envio da manifestação processual.
PROBLEMA: Algumas telas não apresentam a ajuda
contextual (Página em branco).
SOLUÇÃO: Foram criados novos links de ajuda
contextual.

PJEJT29670

Correção de movimento ao
remeter para o TST.

PJEJT31998

Inserir ajuda contextual para
algumas páginas e tarefas.

PJEJT32308

Remessa do 2º recurso ao 2º grau.

PJEJT32786

Mandados para cumprimento Erro a pesquisar destinatário com
palavras acentuadas.

PJEJT32834

Ao peticionar com PDF anexado, o
editor não está sendo limpo.

PROBLEMA: O processo está transitando da tarefa
"Análise do Conhecimento" diretamente para a tarefa
"Aguardando apreciação pela instância superior".
SOLUÇÃO: O erro do 2º recurso ao 2º Grau estava
ocorrendo devido à ausência de complemento no
movimento do envio do processo do 2º Grau ao 1º
Grau.
PROBLEMA: A Pesquisa não retorna os mandados,
cujos destinatários contenham em seu nome uma
palavra acentuada.
SOLUÇÃO: Foi incluída a função to_acsii() na cláusula
like da consulta por nome do destinatário para permitir
que encontre nomes com ou sem acentuação.
PROBLEMA: Se a petição não contiver anexos, ao ser
assinada, o editor é limpo. Porém o editor permanece
com o conteúdo anterior caso a petição possua anexos.
SOLUÇÃO: O editor está sendo limpo após assinatura
do documento e seus anexos.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue
PJEJT33101

PJEJT33104

PJEJT33118

PJEJT33147

PJEJT33412

PJEJT33577

Resumo

Descrição

Erro ao encaminhar processo para PROBLEMA: Ocorre erro ao encaminhar o processo
inclusão em pauta ou sessão.
para inclusão em pauta ou sessão.
SOLUÇÃO. A ocorrência do erro estava relacionada à
busca de um evento que estava inativado. Essa busca
sem sucesso ocasionava um erro, derrubando a
transação, impactando os passos seguintes dessa
funcionalidade. Como solução, o evento foi ativado
através de script, tratado na demanda PJEJT-33104.
Mensagem de erro ao cancelar
PROBLEMA: Ao realizar uma “conclusão ao
uma conclusão na tela de Minutar magistrado” para decisão, e ao clicar no botão “Cancelar
Decisão.
conclusão” na tarefa “Minutar Decisão”, é apresentada a
mensagem de erro: “Falha na movimentação do
processo, favor entrar em contato com a central de
atendimento ao usuário!”.
SOLUÇÃO: O erro ocorria porque o evento de código
"50086" estava inativo. Foi realizada uma verificação
dos eventos inativos e criado script para atualização.
Ao abrir painel do advogado, as
PROBLEMA: O sistema está exibindo a contagem de
quantidades de processos
processos incompatível com a quantidade listada.
aparecem erradas.
SOLUÇÃO: Unificado o filtro de processos dos
advogados nas classes ConsultaProcessoTrfFilter.java e
ProcessoTrfFilter.java. Desta forma, o defeito foi
corrigido.
Na pauta de julgamento, a opção
PROBLEMA: A opção “ORDENAR POR” não está
“ORDERNAR POR” não está
funcionando e “PESQUISAR PROCESSOS” está com
funcionando, e “PESQUISAR
erro.
PROCESSOS” está apresentando
SOLUÇÃO: O problema de ordenamento da lista de
erro.
processo foi resolvido por meio de uma alteração da
área do formulário renderizada no momento de seleção
da opção de ordenamento.
O erro que ocorria ao pesquisar um processo na lista
foi resolvido por meio de uma correção do nome do
objeto utilizado para buscar o processo.
Na sessão de julgamento, apregoar PROBLEMA: Não é permitido cancelar um
processo já julgado e em seguida
apregoamento de processo já julgado.
cancelar.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido com ajuste no
javascript que faz a chamada da decisão de cancelar a
ação.
Pauta de julgamento - não é
PROBLEMA: Mesmo excluindo o magistrado da
alterado o quórum do processo no composição, ele permanece no botão VOTAÇÃO.
Também ocorre um erro ao acessar a tela, não alterar
botão de votação.
o voto, e acessar o botão VOTAÇÃO.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido com a alteração da
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº
Issue

Resumo

Descrição
query que trazia a modal de votação.

PJEJT33580

PJEJT33708

Erro ao remeter ao 1º grau:
"CodigoEspecificoErro[274951e8]
-CodigoEspecificoErro[bcfd4d7d] CodigoEspecificoErro[7a80ddad] Erro ao montar documentos"
Erro ao remeter para o 2º grau.

PJEJT33767

Não é possível remeter processo
para o segundo grau com
determinada classe judicial.

PJEJT33774

Valores emitidos no boleto de
depósito judicial incorreto.

PJEJT33775

Erro na inclusão e alteração de
registro de indisponibilidade do
perito.

PROBLEMA: Erro ao remeter para o 1º grau.
SOLUÇÃO: O método que recupera os documentos que
serão enviados em uma remessa foi corrigido.
PROBLEMA: Está ocorrendo um erro ao REMETER
PARA O 2º GRAU em casos específicos onde há
municípios duplicados no 2º grau.
SOLUÇÃO: Alteração no sistema para que, ao consultar
municípios pelo código do IBGE, o sistema retorne
apenas os municípios ativos. Para os municípios ativos
que se encontram duplicados na view
vs_municipio_ibge, o comportamento foi alterado para
que o sistema retorne apenas o município atualizado
mais recentemente. Fizemos, ainda, alteração nas
combos de município para que sejam exibidos
somente os municípios ativos.
PROBLEMA: Ao tentar remeter um processo para o 2º
grau com a classe judicial 'Recurso ordinário em
procedimento sumaríssimo, o sistema exibe uma
mensagem de erro não amigável.
SOLUÇÃO: Foi orientada a atualização da seguinte
configuração: Entrar no menu Configuração->Tabelas
Judiciais->Classe Judicial->Classe Judicial, na classe
"Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo",
código 11886, e alterar o campo Fluxo para Fluxo
Geral Principal, em 2º grau.
PROBLEMA: Valores emitidos no boleto não
correspondem aos cadastrados nas obrigações de pagar
quando há rubricas de multas.
SOLUÇÃO: Adicionada lógica para substituição das
diversas rubricas da categoria MULTA para a rubrica
"Outras Multas", definidas na geração de boletos.
PROBLEMA: Sistema não consegue inserir todas as
especialidades como indisponíveis.
SOLUÇÃO: Foi corrigido o erro no método que realiza a
verificação das indisponibilidades já cadastradas, o que
impedia o correto funcionamento da funcionalidade de
alterar e cadastrar todas as especialidades.
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Nº
Issue
PJEJT33779

Resumo

Descrição

Mandados devolvidos - Erro a
pesquisar destinatário com
palavras acentuadas.

PJEJT33780

Mandados devolvidos - Pesquisa
desconsidera o limite de dias após
pesquisar pelo ID do Mandado.

PJEJT33782

Terceiro Vinculado não é remetido
para o 2º grau

PJEJT33831

As opções “INVERTER POLO” e
“DUPLICAR” não estão
funcionando na tarefa “REMETER
AO 2º GRAU” quando a remessa é
previamente salva.

PJEJT33840

Falha ao clicar no botão de
verificação da certificação digital.

PJEJT33907

O tipo de distribuição (log da
distribuição) do 2º recurso após
uma redistribuição está como
INCIDENTAL.

PJEJT34063

Restaurar a aba "Associar papel"
que foi retirada indevidamente.

PROBLEMA: A Pesquisa não retorna os mandados
cujos destinatários contenham em seu nome uma
palavra acentuada.
SOLUÇÃO: Foi incluída a função TO_ASCII para
considerar os acentos ortográficos.
PROBLEMA: Após efetuar pesquisa pelo ID do
Mandado, e pesquisar novamente sem esse critério, o
sistema não considera o período máximo de 30 dias e
retorna todos os mandados devolvidos pelo oficial de
justiça, independente do período.
SOLUÇÃO: Foram alteradas a inibição e desinibição do
filtro por datas para acompanharem corretamente o
preenchimento (ou não) dos campos ID do Mandado e
Nº do Processo.
PROBLEMA: Não está sendo remetido
TERCEIROS/VINCULADOS aos polos.
SOLUÇÃO: O código suportava apenas os tipos
"procurador" e "terceiro interessado", em vez de passar
o id do TipoParte procurador/terceiro interessado,
será passado o nome do tipoParte. Caso o tipoParte
não exista no destino, é exibida a informação de erro ao
usuário.
PROBLEMA: As opções “INVERTER POLO” e
“DUPLICAR” não estão funcionando na tarefa
“REMETER AO 2º GRAU” quando a remessa é
previamente salva.
SOLUÇÃO: A configuração de remessa sempre será
salva no fluxo antes de ser remetida, garantindo que os
dados remetidos estejam atualizados.
PROBLEMA: Mensagem de erro ao verificar a
certificação digital
SOLUÇÃO: O algoritmo de assinatura utilizado foi
corrigido.
PROBLEMA: O tipo de distribuição (log da
distribuição) do 2º recurso no 2º grau está como
“INCIDENTAL”, sendo que deveria estar como “POR
DEPENDÊNCIA”.
SOLUÇÃO: Criada variável de controle para ignorar o
status de incidental.
PROBLEMA: A aba "Associar papel" foi retirada
indevidamente.
SOLUÇÃO: Restaurada aba de "Associar Papel" na
opção de menu "Configuração > Documento > Petição
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Nº
Issue

Resumo

Descrição
ou documento".

PJEJT34176

PJEJT34396

PJEJT34468

Erro ao assinar voto na sessão de
julgamento.

PROBLEMA: Ocorre um erro na assinatura do acórdão
pelo magistrado, na sessão de julgamento, quando o
processo já foi remetido ao 1º grau para diligência:
"Falha na transação. Erro inesperado, por favor tente
novamente. Erro: Entrada em lote 0 /* delete
br.com.jt.entity.DocumentoVoto */ delete from
tb_processo_documento where
id_processo_documento=587992 foi abortada. Chame
getNextException para ver a causa."
SOLUÇÃO: Corrigido o método de salvar a
manifestação para incluir apenas documentos
assinados e ativos, e confeccionado um script para
remover os documentos inativos e não assinados que
já estão associados a uma manifestação.
Falha em “Consulta processo de
PROBLEMA: Consulta incompleta consumindo
terceiros” gera quantidade
arquivos temporários do banco.
excessiva de arquivos temporários SOLUÇÃO: Foi trocada a exception não tratada por uma
no banco de dados.
Runtime tratada, que possibilitará a execução correta
da consulta.
Campo CNPJ não permite colar
PROBLEMA: Não é possível colar um CNPJ no campo
valores copiados.
correspondente na pesquisa.
SOLUÇÃO: A máscara utilizada junto com
<h:inputText> impedia o funcionamento do “Ctrl+V”. A
solução encontrada foi mudar para <wi:inputText>, tal
qual no type de consulta de CPF.

PJEJT34481

Pesquisa só permite 30 dias.

PROBLEMA: A tela de mandados devolvidos permite
intervalo de pesquisa de 180 dias, ao invés de 30.
SOLUÇÃO: Criado o parâmetro global
“pje:centralMandados:intervaloPesquisaMandadosDevo
lvidos” para definir o intervalo de datas padrão a ser
utilizado na busca pelos mandados devolvidos ao oficial
de justiça.

PJEJT34484

Sistema emite erro inesperado
quando um modelo de sentença é
utilizado.

PROBLEMA: Ao se utilizar alguns modelos de sentença,
como "TRÊS RIOS - Sentença - Arquiva Endereço RPS",
o sistema emite erro inesperado.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido da seguinte forma:
Antes de salvar o documento na base de dados é feito
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Nº
Issue

Resumo

Descrição
um processamento que substitui todos os caracteres
não LATIN1 por seu correspondente em código.

PJEJT34489

Ao se registrar a indisponibilidade
de uma faixa de horário, o sistema
está bloqueando a data.

PJEJT34506

Ao logar como oficial de justiça
distribuidor, há erro de acesso.

PJEJT34598

Erro: Não foi possível realizar a
autenticação: null.

PJEJT34600

Erro ao abrir as telas da tarefa
Análise de Perícia.

PJEJT34603

Ordem das partes na audiência da
pauta.

PJEJT34615

Ao assinar uma devolução com
data/hora em branco, um erro é
exibido rapidamente.

PROBLEMA: Ao se cadastrar uma indisponibilidade de
perícia para uma faixa de horário, de um determinado
dia, o sistema está bloqueado a data e não apenas a
faixa de horário.
SOLUÇÃO: foi acrescentado o controle de
indisponibilidade por período de tempo e de permissão
de marcação para o mesmo dia.
PROBLEMA: Ao logar como oficial de justiça
distribuidor no 2º grau, ocorre o seguinte erro: Sem
permissão para acessar a página.
SOLUÇÃO: Foi realizada a correção de papéis e
recursos.
PROBLEMA: Vários usuários não estão conseguindo se
logar no PJe-JT, ambiente segundo grau / homologação.
SOLUÇÃO: Caso ocorra erro na obtenção da lista de
certificados revogados armazenados no cache (file
System), deve-se realizar novo download do CRL.
PROBLEMA: Depois de abrir a tela de Designação de
Perícia, a tela de Operações de Perícia é aberta com as
informações da tela anterior.
SOLUÇÃO: Adicionamos o controle de visibilidade às
áreas "Perícia" (visível) e "Designar Perícia" (invisível)
para correta apresentação na janela "Operações de
Perícia".
PROBLEMA: Na geração do pdf com os horários das
audiências, a ordem em que as partes são impressas
não é mesma que as partes aparecem na aba
“Processo” da funcionalidade “Detalhes do processo”.
SOLUÇÃO: Foi alterado o tipo de objeto para permitir o
ordenamento correto dos nomes das partes, e foram
incluídos na consulta dessas partes, os campos: tipos de
documentos e número do documento, para exibi-los no
PDF gerado.
PROBLEMA: O erro indica que os campos data e hora
devem ser preenchidos, mas o tempo de exibição não é
suficiente para leitura pelo usuário.
SOLUÇÃO: As críticas aos campos "Data e hora
devolução" e "Resultado de diligência" serão exibidas de
forma que aguardarão o fechamento por parte do
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Nº
Issue

Resumo

Descrição
usuário.

PJEJT34619

Aba de Anexar petições ou
documentos - Assistente de
Advogado.

PJEJT34626

Oficial de justiça - ao clicar no
ícone de documentos do processo
ocorre um erro.

PJEJT34658

Conteúdo de minuta de expediente
de Secretaria continua sendo
exibido na tela "anexar
documentos".

PJEJT34676

Permitir ao “Servidor” registrar
disponibilidade/indisponibilidade
de perito.

PJEJT34784

Necessidade de pressionar, várias
vezes, o botão “Assinar
digitalmente” nas tarefas “Analisar
Decisão Interlocutória ou
Extintiva” e “Analisar Despacho”.

PROBLEMA: Na tela da aba “Anexar petições ou
documentos” aparecem dois botões “Gravar”.
Verificando a mesma tela no perfil do Advogado,
aparece apenas um botão “Gravar”.
SOLUÇÃO: Adicionamos uma variável para controlar a
exibição do botão "Gravar" junto ao Cadastro de
Documentos, pois a definição da tela é compartilhada
por diversas funcionalidades do sistema e em algumas
situações ele deve aparecer, como, por exemplo, no
Peticionamento Avulso.
PROBLEMA: Ocorre erro ao clicar nos "documentos do
processo" de algum mandado.
SOLUÇÃO: Criptografado o parâmetro idProcessoTrf,
passado por parâmetro para a tela que lista os
documentos do processo.
PROBLEMA: O documento elaborado na tarefa
“Minutar Expediente de Secretaria” está sendo
reproduzido na tela "Anexar Documentos".
SOLUÇÃO: O editor estruturado não estava salvando a
informação da tarefa, no momento da criação do
documento. Foi corrigida essa implementação, agora
todo o documento gerado pelo editor estruturado
armazena a informação da tarefa.
PROBLEMA: O menu “Atividades” no painel do usuário
não apresenta mais a funcionalidade de registrar
disponibilidade/indisponibilidade do perito.
SOLUÇÃO: Inserção de campo para que o perfil/role de
"servidor" possa escolher qualquer perito do seu
órgão. Correção da ordenação da tela de consulta de
peritos.
PROBLEMA: Quando se quer assinar em lote, há a
necessidade de pressionar várias vezes o botão
“Assinar digitalmente” nas tarefas “Analisar Decisão
Interlocutória ou Extintiva” e “Analisar Despacho”,
tanto no painel do usuário/magistrado, quanto no GIM.
SOLUÇÃO: O Botão "Assinar digitalmente", para
múltiplos documentos, terá o seguinte comportamento:
se a applet não estiver carregada, ficará desabilitado e
exibindo "Carregando assinador..."; Caso a applet esteja
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Nº
Issue

Resumo

Descrição
carregada, ficará habilitado e exibirá "Assinar
digitalmente".

PJEJT34803

PJEJT34826

PJEJT34830

Assinatura Digital - Melhoria
Applet - Issues PJEJT-26692 e
PJEJT-27284 - Problemas
constatados.

PROBLEMA: Ao elaborar um documento na aba
"Anexar documentos", e incluir um arquivo anexo, a
assinatura do documento não é efetuada com sucesso,
apresentando erro.
SOLUÇÃO: Não houve como reproduzir o problema,
mas observando o erro exibido pelo usuário, foi
encontrado um possível ponto no código-fonte que
pode gerar o problema descrito.
Foi, então, alterada a classe AssinadorDeDocumento
para recuperar estaticamente a referência à classe
VerificaCertificado.
O paginador do GIM exibe
PROBLEMA: Quando o magistrado possui mais de 10
mensagem de erro ao navegar para processos em tarefa que é exibida no GIM, ao clicar
para visualizar a segunda tela, é gerada uma exceção de
segunda página.
nulo.
SOLUÇÃO: Restringida a execução do método que
verificava as pendências dos processos selecionados
apenas às operações "em lote". Nas operações
individuais, tais validações eram aplicadas.
Erro ao clicar na coluna para
PROBLEMA: Erro ao tentar ordenar o resultado da
consulta.
ordenar o resultado da “Consulta
SOLUÇÃO: Foi definido o alias para corrigir a
processos de terceiros”.
ordenação das colunas.

PJEJT34841

Usuário clica no ícone "Download
de documentos em PDF" e o
sistema não processa.

PROBLEMA: O sistema não realiza nenhum
processamento.
SOLUÇÃO: O sistema não executava ação porque
faltava incluir o modal de download de PDF.

PJEJT34881

Impossibilidade de assinar em lote. PROBLEMA: Mensagem de erro: assinatura não
realizada.
SOLUÇÃO: Ao assinar uma minuta, o sistema buscará
a minuta por seu “id” recuperado do fluxo.

PJEJT34889

Botão de controle de acesso pode
induzir o usuário em erro.

PROBLEMA: Antes mesmo da atribuição de segredo de
justiça ao processo, o sistema está disponibilizando o
item de menu "Controle de Visibilidade" e, ao
colocarmos o cursor sobre ela, surge o fragmento de
outro item.
SOLUÇÃO: Inclusão de atributo “rendered” ao grupo de
menu "Controle de Visibilidade", para que somente
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Nº
Issue

Resumo

Descrição
seja exibido quando o processo estiver em segredo de
justiça.

PJEJT34963

Processos que não pertencem à
composição da sessão de
julgamento estão aptos para serem
incluídos na pauta de julgamento.

PJEJT35023

Filtros não funcionam.

PJEJT35032

Para o perfil de diretor de
secretaria, não está disponível o
cadastramento de novo processo.

PJEJT35080

Ao redistribuir processo, cuja
classe judicial possua mais de um
OJC competente para julgá-la, o
combobox da competência aparece

PROBLEMA: Processos que não pertencem aos
gabinetes, que compõem a sessão de julgamento, estão
disponíveis na aba “Aptos para pauta” para serem
incluídos em pauta de julgamento.
SOLUÇÃO: Correção das consultas utilizadas nas abas
"aptos para pauta" e "em mesa".
PROBLEMA: Na primeira tentativa, o filtro de
processos dentro das pastas não funciona.
SOLUÇÃO: O defeito foi corrigido com as seguintes
ações:
a)- consideramos o campo "CPF CNPJ Parte"
preenchido com string vazia como de conteúdo não
definido (nulo). O erro detectado estava ocorrendo
devido a essa diferença: alguns registros com a coluna
contendo uma string vazia e outros com valor null;
passamos a considerar os dois casos como conteúdo
vazio, em relação a essa coluna.
b)- eliminamos a associação de dados do processo,
atualmente pesquisado, na criação de um nova caixa
sob a mesma tarefa onde se encontra aquele processo
(em atendimento à issue PJEJT-34885).
PROBLEMA: Não aparece a opção de cadastro de
processo.
SOLUÇÃO: Foram incluídos os recursos abaixo ao
papel “Diretor de Secretaria”:
 /pages/Processo/cadastrar.seam
 /pages/Processo/cadastrar.seam?newInstance
=true
 /pages/Processo/CadastroProcessoIncidente/l
istView.seam
 /pages/Processo/CadastroProcessoIncidente/l
istView.seam?newInstance=true
PROBLEMA: Aparecer 2 vezes o combobox para
selecionar a competência.
SOLUÇÃO: Foi adicionada regra de show/hide da
combo de Competência. Não houve alteração na
implementação da redistribuição.
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Nº
Issue

Resumo

Descrição

2 vezes.

PJEJT35092

PJEJT35143

PJEJT35181

PJEJT35208

PJEJT35312

Aud v.3 envia informação de
Contingência ("Incompetência:
Rejeitada"), porém PJE não marca
checkbox relacionado na tela
"Verificar audiências importadas".

PROBLEMA: Opção "Incompetência: Rejeitada"
marcada no AUD (tela de Contingências), porém no PJE
(após importação) o checkbox "Contingências" da tela
"Verificar audiências importadas" não fica marcado.
SOLUÇÃO: Adicionada a condição "Incompetência
relativa rejeitada" à marcação do checkbox
"Contingências" da lista de Pautas de Audiência.
Na tela Documentos não assinados, PROBLEMA: O procurador não ter permissão de
visualizar os detalhes do processo na tela “Documentos
o Procurador não tem permissão
não assinados”.
de ver os detalhes do processo.
SOLUÇÃO: Modificação da planilha de controle de
acesso, para permitir que o Procurador acesse a tela de
detalhes do processo, na atividade assinar documentos
pendentes.
Erro ao clicar nos detalhes do
PROBLEMA: Erro ao clicar nos detalhes do processo IMPRESSÃO LISTA DOCUMENTOS.
processo - IMPRESSÃO LISTA
SOLUÇÃO: Foi incluído o recurso abaixo ao papel
DOCUMENTOS.
'servidor de secretaria':
 /pages/PautaJulgamento/DetalheProcesso/listDoc
ConsultProcess.seam - Página Exibição Detalhes do
Processo - Pauta de Julgamento
Problemas com o novo controle de PROBLEMA: A “melhoria”, de acordo com a equipe de
negócios, teria causado impacto negativo na
acesso do papel
centralDeAtendimento no 2º grau. funcionalidade.
SOLUÇÃO: Alteração da planilha de controle de acesso a
recursos x papel, desfazendo o que foi solicitado na
issue PJEJT-2950.
IDs diferentes na visualização dos PROBLEMA: Ao homologar o item PJEJT-28115 (Os Ids
dos documentos na Consulta Pública são diferentes dos
documentos do processo e na
Ids que são apresentados dentro do PJe), a área de
consulta pública.
negócios informou que, utilizando o processo
0010763-70.2013.5.01.0028 no 2º grau, o ID da
petição inicial na página de detalhes do PJe é 2600105,
e que o ID antigo, que aparece na consulta processual
tanto na página do "Salvar processo completo", como
no rodapé do documento em PDF é 8514179.
SOLUÇÃO: Corrigido o problema no código. O sistema
trazia o campo errado, ao invés de trazer o identificador
único.
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Nº
Issue
PJEJT35720

Resumo
Ao clicar num processo para
minutar em lote, ocorre erro.

Descrição
PROBLEMA: Em qualquer tarefa de minutar em lote, ao
clicar no primeiro processo, ocorre erro.
SOLUÇÃO: Corrigido erro ao escolher processos para
minutar em lote.
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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

GIGS

eJus²

eRecurso

Pje-Calc

ConectorPJe

SIF*

Extrator

1.12.1

3.0.0

1.3.1

1.1.0

2.0.0

2.3.1

1.0.0.1

1.1.7

2.1.0

2.0

*Apenas TRT-07, TRT08, TRT09 e TRT11
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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 a diferença entre eles ainda é uma grande fonte de erros para o sistema.
Bases paradigmas:


fluxos_primeirograu_PARADIGMA_1_12_1.zip



fluxos_segundograu_PARADIGMA_1_12_1.zip

Serão disponibilizados, também, os arquivos correspondentes aos fluxos:


Fluxos - 1º Grau - 1.12.1.bpm



Fluxos - 2º Grau - 1.12.1.bpm

Estes arquivos podem ser visualizados na web através dos sites:


http://pje.csjt.jus.br/fluxo_primeirograu_1121/



http://pje.csjt.jus.br/fluxo_segundograu_1121/

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 tal, nos arquivos abaixo, realize 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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