SAJ SG5
Primeiro Grau

Correções aplicadas

Informamos que a atualização das versões abaixo indicadas no SAJ/PG5 liberou a
correção para os erros abaixo descritos:
Versões
1.8.19-5
1.8.19-6
1.8.19-7
1.8.19-8
1.8.19-9
1.8.19-10
1.8.19-11
1.8.19-12
1.8.19-13
1.8.19-14
1.8.19-15
1.8.19-16
1.8.19-17
1.8.19-18
1.8.19-19
1.8.19-20
1.8.19-21
1.8.19-22
1.8.19-23
1.8.19-24

Erros:
1. Após o cadastro, digitalização e liberação das peças o sistema está impedindo a
distribuição informando equivocadamente que existem peças aguardando liberação.
2. Impossibilidade de retirar a marcação de sigilo em peças tornadas sem efeito.
3. A gravação de audiência não está mantendo a gravação em relação ao volume da
captação do som.
4. Em algumas situações o sistema não está permitindo finalizar documentos vinculados a
gravações.
5. O sistema está disponibilizando somente modelos de mandados com vinculação de atos
ao documento, quando o ato é citação e com a forma portal. Deve ser permitido a
seleção de qualquer categoria de expediente.

6. O magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul não consegue visualizar
os processos no respectivo fluxo de trabalho.
7. No subfluxo de trabalho Citação/Intimação/Vista/Portal/DJ, fila “Ag. Certificação de
Prazo” a coluna “Documento que originou o ato” não apresenta as informações.
8. Erro ao gerar a guia de recolhimento no Histórico de Partes.
9. Impossibilidade de baixar em diligência o processo 0000541-38.2016.8.24.0031.
10. Em alguns casos o sistema não está permitindo a emissão de mandado, emite a
seguinte mensagem de erro “Field 'cdMunicipio' not found”.
11. O sistema não está apresentando as petições intermediárias para cadastro.
12. Em alguns casos o sistema não está permitindo a distribuição de processos, emite a
seguinte mensagem de erro "Field 'cdClasse' not found”.
13. O sistema não permite a emissão de relatório de mandados vencidos.
14. Erro pontual no processo 0000513-11.2017.8.24.0007 em relação ao histórico de partes.
15. A impressão de documentos a partir do Gerenciador de Arquivos está apresentando a
mensagem de erro “invalid data packet”.
16. Em alguns casos o sistema não está emitindo o mandado de prisão, pois apresenta erro
ao selecionar o campo “sem diligência”.

17. Na central de mandados o sistema acusa a inexistência de alguns mandados do Foro do
Continente, mesmo tendo sido emitido.
18. Erro pontual no processo 0300634-08.2016.8.24.0166 que impede o seu trâmite, pois o
sistema indica que há petição intermediária pendente de liberação.
19. O sistema está permitindo o recebimento sem remessa de processo de outro foro,
mesmo o usuário não estando autorizado.
20. Erro no lançamento de evento de soma no histórico de partes em relação aos processos
Somador: 0000668-25.2016.8.24.0144 e Somado: 0000736-72.2016.8.24.0144.
21. O boleto do Banco do Brasil, em alguns casos, não está apresentando o seu número na
íntegra.

22. No processo 0003568-05.2006.8.24.0023 ocorre erro ao lançar evento, pois o campo
tem limite de 20000 caracteres.
23. Em alguns casos ocorre erro ao cadastrar petição, emitindo a mensagem ‘Esajparte cannot modify a read-only dataset”.

24. Quando lançada uma soma de penas, o SAJ não está separando as penas por regime de
cumprimento.
25. Identificado erro no cálculo da correção monetária nas opções Judicial, Atualização
Monetária e Processual.
26. Ao visualizar a relação de intimação de advogados o sistema apresenta a mensagem “A
quantidade de processos impressos não reflete a quantidade de processos na relação”.
27. Em alguns casos o sistema não está permitindo a liberação de certidão emitida por
Oficial de Justiça.
28. Em alguns casos, ao tentar inserir o evento “177 – Revogação da remição” o sistema
apresenta a mensagem ‘Field 'Processo' must have a value”.
29. O sistema não está considerando a alteração do evento “128 – Excluído do processo”
para processos dependentes.
30. Erro na impressão de acórdão a partir da pasta digital do processo.
31. Impossibilidade de emitir mandado de prisão, o sistema emite a mensagem “Não é
possível finalizar o documento”.
32. O sistema permitiu a liberação de documentos por um usuário enquanto outro o estava
editando.
33. Erro pontual no processo 00160833620128240064, pois o mesmo não está visível na fila
em que está armazenado.
34. Os avisos de recebimento – ARs não estão apresentando o endereço de forma correta,
dificultando a sua devolução.
35. Impossibilidade de realizar o cadastro de penhora no rosto dos autos em processos
dependentes.

37. O sistema apresenta erro no momento do Magistrado da 2ª Vara da Comarca de
Orleans assinar e liberar documentos.
38. Inconsistência na tela de pauta de audiência ao cadastrar uma indisponibilidade.
39. Inconsistências na emissão de mandados quando alterado alguns dados.
40. O zoneamento das integradas não está respeitando o critério de distribuição
configurado, e não busca as Zonas Integradas quando não localiza o endereço.

41. Em alguns casos o sistema não está permitindo a emissão de mandados e acusa a
mensagem “is not a valid integer value".
42. A vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital apresentou erro ao acessar a pasta
digital do processo 0005515-16.2014.8.24.0023.
43. Em alguns casos os boletos de guias de custas finais apresentam inconsistências no
código de barras o que dificulta o reconhecimento.
44. Impossibilidade de desmembrar o processo 0002057-14.2016.8.24.0025.
45. O sistema não está respeitando a regra de distribuição de mandados por dependência.
46. Sistema está apresentado problemas quando há duas partes (Cadastro do MP) com
polos diferentes de participação no mesmo processo, quando há a necessidade de
intimação dessa parte.
47. Há petições intermediárias que estão sendo encaminhadas equivocadamente para
fluxos destinados aos processos.
48. Várias petições iniciais estão sem a vinculação da GRJ, ainda que o advogado tenha
efetuado a respectiva vinculação no ato do protocolo, bem como anexado a guia aos
autos.

