
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
CAMPINAS – SP

ATA DE REUNIÃO

Reunião Comitê do PJe-Calc

Data 12/4/2021 Horário 15:00 Local Reunião virtual via google meeting

Convidados
presentes

Comitê do PJe-Calc:
Eduardo Sodré Junior (Coordenador)
Brenda Silva Loureiro de Oliveira (Calculista indicada pela Escola Judicial)

Eduardo Augusto Veloso (Diretor de Secretaria da 2ª Vara do Trabalho de Limeira)

Ricardo Ferraz (Perito Judicial)

Silvia Renata Bricks Zamboni Quintiliano. (Calculista indicada pela Escola Judicial)

Assunto Demandas do PJe-Calc

Pauta

- Apresentação do Perito;

- Demandas pendentes desde a última reunião;

- Abertura de chamado

Registro dos pontos abordados

- Apresentação do Perito

Por se tratar da primeira reunião contando com a participação do Perito Judicial Ricardo Ferraz,
foram feitas as devidas apresentações e os membros do comitê explicaram ao perito que as
reuniões anteriores foram realizadas com a intenção de organizar como seria o fluxo de trabalho
do comitê, motivo pelo qual ele não havia sido convidado anteriormente.

O perito se dispôs a colaborar com o comitê e responder dúvidas cuja natureza se aproximem da
experiência profissional que ele possui.
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- Demandas pendentes desde a última reunião

Foram apreciadas as dúvidas e demandas dos usuários, pendentes desde a última reunião.

Foi reiterado o assunto tratado anteriormente acerca da forma de apuração de IR no caso de
cálculo externo, que poderia demandar a abertura de chamado endereçado aos desenvolvedores
do sistema.

- Fim da Reunião

Ficou agendada a próxima reunião para o dia 10/5/2021, 2ª feira, às 15hs.

O Coordenador do comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16hs.
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