SAJ SG5
Segundo Grau – Tribunal de
Justiça

Correções aplicadas

Informamos que a atualização das versões 1.8.6-26, 1.8.6-27, 1.8.6-28 e 1.8.6-29 SAJ/SG5
liberou a correção para os erros abaixo descritos:

Erros:
1. Impossibilidade de baixar em PDF documentos da pasta digital de processos
Dependentes/Apensos de 1º Grau.

2. Na tela de sessão de julgamento ao utilizar o botão que busca no documento de
acórdão o teor da decisão (Ctrl + A) não estava vinculando a decisão correta.

3. No cadastro de partes e representantes ao alterar uma informação relacionado ao
advogado, por exemplo, inserir ou excluir, o sistema questiona se deseja aplicar a
alteração para os demais processos dependentes, no entanto a alteração aplicada está
incorreta.

4. No Recurso Especial do processo 0012232-10.2015.8.24.0023 (2) o sistema não permite
a visualização da petição informando que não é digital.

5. No processo 0004783-47.2006.8.24.0045/50002 (2) o sistema não está permitindo a
juntada de petição intermediária.

6. Foi identificou erro na forma de apresentação das partes na etiqueta de autuação.

7. Impossibilidade de utilizar a tela “Recebimento sem remessa” disponível no menu
“Carga”.

8. Após impressão da etiqueta de autuação os dados estavam sobrepostos, prejudicando a
leitura.

9. O texto do documento Apontamentos da pauta de julgamento está desconfigurado.

10. O realizar carga de processos ao Gabinete o sistema não está lançando a respectiva
movimentação e em consequência não move para o próximo fluxo e fila.

11. A tela “Correção da Vinculação do Dependente com o Processo Principal passará a
permitir vincular dependentes entre processos recebidos mais de uma vez no Tribunal.
Por exemplo: Processo n. 1000671-78.2013.8.24.0023(1) com incidente 100067178.2013.8.24.0023/50000, será possível vincular o incidente 50000 no processo
1000671-78.2013.8.24.0023(2).

12. Em alguns recursos os boletos não apresentam os dados.

13. Foi alterado o sistema para permitir a visualização das versões anteriores de um
documento, mesmo após a sua assinatura.

14. Alguns relatórios estatísticos estão duplicando o nome do desembargador.

15. Na consulta detalhada do mapa “132 – Pendentes de julgamento no final do período” o
sistema apresenta erro.

