CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº 25/2022
Institui o Grupo de Trabalho do Projeto
“Painel do Advogado 2.0” no PJe para testes
e homologação das novas funcionalidades.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso das atribuições regimentais,
considerando a importância estratégica da tecnologia da informação para o
funcionamento do Poder Judiciário e a necessidade de observância de práticas de governança,
eficiência e transparência na gestão da tecnologia da informação;
considerando que é salutar a participação dos usuários no desenvolvimento de
sistemas visando a economicidade e efetividade;
considerando o teor do Processo Administrativo nº 6000292/2022-90,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho para homologação das novas
funcionalidades do Painel do Advogado 2.0 – GTPA.
Art. 2º Ao Grupo de Trabalho compete:
I – homologar as funcionalidades implementadas até o momento no projeto
“Painel do Advogado”;
II – acompanhar a evolução do desenvolvimento das melhorias relacionadas ao
projeto “Painel do Advogado”, promovendo os testes e homologações pertinentes no ambiente
de desenvolvimento.
§ 1º Solicitações de novas funcionalidades ou de alterações no escopo do projeto
devem ser direcionadas ao Comitê Gestor Nacional do PJe por intermédio do representante da
OAB.
§ 2º Os integrantes do Grupo de Trabalho terão acesso ao Sistema JIRA para
registro de suas manifestações acerca das funcionalidades testadas.
§ 3º As funcionalidades implementadas no escopo do Projeto Painel do Advogado
serão também testadas e validadas pelo Grupo Nacional de Negócios do PJe, pelo Grupo de
Negócios do PJe do TST e pela Coordenadoria Técnica do Processo Judicial Eletrônico – CTPJe,
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sem prejuízo dos testes e homologações realizados pelo Grupo de Trabalho.
Art. 3º É vedada a divulgação, por qualquer meio, de quaisquer informações e/ou
telas do sistema em homologação, ressalvadas as manifestações no JIRA e comunicação entre os
integrantes do Grupo de Trabalho e unidades técnicas vinculadas à Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação do CSJT – SETIC.
Art. 4º Os integrantes do Grupo de Trabalho terão o prazo improrrogável de 15
(quinze) dias para manifestações sobre as melhorias e/ou funcionalidades implementadas no
ambiente de homologação, importando o silêncio em concordância com o que foi implementado.
§ 1º Os integrantes serão comunicados por correio eletrônico da disponibilidade
dos itens para homologação para que façam seus testes e manifestações.
§ 2º As manifestações acerca dos itens em homologação devem ser feitas
exclusivamente por meio do Sistema JIRA, vedado o uso de qualquer outro meio para esse fim.
Art. 5º O Grupo de Trabalho será composto de representantes do CSJT e da
advocacia, nominados no Anexo deste Ato.
Art. 6º As reuniões do Grupo de Trabalho ocorrerão, no mínimo, mensalmente,
preferencialmente de forma telepresencial.
devendo:

Art. 7º A CTPJe atuará como unidade de apoio executivo ao Grupo de Trabalho,

I – tomar as providências para organização das reuniões e de seu registro,
incluindo a lavratura de ata e devido registro em processo SEI;
II – comunicar os integrantes do Grupo de Trabalho da liberação de
funcionalidade para testes e efetuar o correspondente registro no JIRA;
III – tomar outras providências de natureza técnica e administrativa, a critério do
Coordenador.
Parágrafo único. A SETIC poderá destacar outros servidores para suporte às
atividades do Grupo de Trabalho.
Art. 8º O Grupo de Trabalho permanecerá em atividade até 30 de setembro de
2022. Parágrafo único. Caso as demandas se encerrem em data anterior à prevista no caput, a
SETIC informará à Presidência para as providências de revogação do presente ato.
Art. 9º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2022.
EMMANOEL PEREIRA
Ministro Presidente
Este texto não substitui o original publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
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ANEXO DO ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP N° 25/2022

COMPOSIÇÃO
Grupo de Trabalho do Projeto "Painel do Advogado"
Exmo. Sr. Firmo Ferreira Leal Neto, Juiz Auxiliar da Presidência do CSJT,
que atuará como Coordenador
Exmo. Sr. Fabiano de Abreu Pfeilsticker, Juiz Coordenador Nacional
Executivo do PJe, que atuará como Vice-Coordenador
Exmo. Sr. Luiz Evaristo Osório Barbosa, Juiz integrante do Grupo Nacional
de Negócios do PJe.
Dr. Carlos Schirmer Cardoso, advogado, representante da Abrat
Dr. Ronaldo Ferreira Tolentino, advogado, representante do CFOAB
Dr. Rafael Lara Martins, advogado, representante do CFOAB
Dr. Artêmio Jorge de Araújo Azevedo, advogado, representante do CFOAB
Dr. Fernando Carlos Araújo de Paiva, advogado, representante do CFOAB
Dr.ª Adriane Cristine Cabral Magalhães, advogada, representante do
CFOAB
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