PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
CAMPINAS – SP

ATA DE REUNIÃO

Reunião

Comitê do PJe-Calc

Data

8/3/2021

Convidados
presentes

Horário

15:00

Local

Reunião virtual via google meeting

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)
Luciano Moreira de Mello (Calculista indicado pela Escola Judicial)
Silvia Renata Bricks Zamboni Quintiliano. (Calculista indicada pela Escola Judicial)

Assunto

Demandas do PJe-Calc

Pauta
- Demandas pendentes desde a última reunião;
- Cadastro de Feriados;
- Sugestões de melhoria

Registro dos pontos abordados

- Demandas pendentes desde a última reunião
Foram analisadas e respondidas as demandas pendentes, enviadas por e-mail ou via “moodle”,
desde a publicação da Portaria formando o comitê.
Restou decidido que as próximas respostas seriam realizadas por cada um dos servidores que
compõem o comitê, de forma sequencial, por ordem alfabética, pelo nome dos servidores, sendo
priorizados os servidores com experiência na realização de cálculos.
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- Cadastro de Feriados
Foi discutida a inserção dos feriados no PJeCalc de municípios que não sejam sede de unidade
judiciária deste Regional.
Foi acordado que a inclusão de feriados a partir de e-mails enviados por quaisquer usuários, poderia ter
efeitos negativos e que deveriam ser formalizados para que seja inseridos, pelos membros do comitê.
Para tanto, será autuado um processo na plataforma PJeCor para solicitar à Corregedoria Regional que seja
criado procedimento em que a Vara do Trabalho envie a solicitação de cadastro dos feriados à
Corregedoria, mesmo que a demanda tenha partido do público externo.

- Sugestão de Melhoria
A sugestão de melhoria apresentada por membros do MPT foi considerada pertinente e decidido que seria
encaminhada ao Comitê Gestor Regional do PJe.

- Fim da Reunião

Ficou agendada a próxima reunião para o dia 30/03/2021, 3ª feira, às 15hs.
O Coordenador do comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16hs.
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