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Correções aplicadas

Informamos que a atualização das versões 1.8.31-33 à 1.8.31-39 liberaram as correções
para o erros abaixo descritos:
1. Impossibilidade de salvar “Observação do processo”.
2. Ao utilizar as telas de consulta básica e avançada, para alguns processos, o sistema
apresenta instabilidade e retorna como resultado telas com erro.
3. Resultado do estudo automático está apresentando tela desconfigurada.
4. O sistema está permitindo salvar documentos sem movimentação vinculada.
5. O sistema está impedindo a publicação de acórdãos, informando, equivocadamente,
que o processo não possui acórdão.
6. O sistema está emitindo mensagem de erro ao salvar o estudo automático para alguns
processos (ocorreu um erro ao executador o estudo automático. Entre em contato com o
administrador do sistema. Erro original: ORA-01427: single-row subquery returns more
than one row.)
7. Os processos abaixo indicados encontram-se na fila “Diretor DCDP – Processos Fora do
Fluxo”, equivocadamente com a situação “em andamento” e iniciando a numeração
com “x”:
X006814-95.2018.8.24.0020-00000, situação Em Andamento - 284296/4
X008574-79.2018.8.24.0020-00000, situação Em Andamento - 284296/5
X300732-94.2018.8.24.0045-00000, situação Em Andamento (duplicado na fila) 284296/4
X300732-94.2018.8.24.0045-00000, situação Em Andamento (duplicado na fila) 284296/4
X900388-28.2012.8.24.0125-00000, situação Em Andamento - 284296/4
8. Em alguns processos, o sistema emitiu o erro “erro nativo: 1438” durante o cadastro das
parte e finalizou indevidamente e operação.
9. Ao receber eletronicamente o processo de “Conflito de competência” oriundo do
Primeiro Grau, o sistema apresentou erro.

10. No editor de textos, quando estão abertos mais de um documento, ao alterar entre os
documentos o sistema desloca o cursor para a página indevida.

11. No fluxo de trabalho, em alguns casos, ao inserir novas colunas o sistema está
apresentando a mensagem de erro “O campo CC_DTCONCLUSAOJULG não foi
cadastrado no dicionário do fluxo de trabalho."
12. Impossibilidade de digitalizar documento para o processo 000869839.2016.8.24.0018/50000.
13. Ao alterar os volumes de um processo com vários incidentes, o sistema está atualizando
somente no incidente onde houve o lançamento.
14. Ao realizar a intimação da PGJ o sistema não está considerando de forma correta os
prazos.

