
 PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
 CAMPINAS – SP 

 ATA DE REUNIÃO 

 Reunião  Comitê do PJe-Calc 

 Data  29/04/2022  Horário  15:00  Local  Reunião virtual via  google meeting 

 Convidados 
 presentes 

 Comitê do PJe-Calc: 
 Eduardo Sodré Junior (Coordenador) 
 Luciano Moreira de Mello (Calculista indicado pela Escola Judicial) 

 Brenda Silva Loureiro de Oliveira. (Calculista indicada pela Escola Judicial) 
 Márcio Henrique Zuchini (Coordenador de atendimento ao usuário) 
 Silvia Renata Bricks Zamboni Quintiliano. (Calculista indicada pela Escola Judicial) 
 Ricardo Alexandre Alvares Ferraz(representante dos peritos) 

 Assunto  Demandas do PJe-Calc 

 Pauta 

 - Demandas pendentes desde a última reunião; 

 - Reunião do Comitê Gestor do PJe 

 Registro dos pontos abordados 

 - Demandas pendentes desde a última reunião 

 Foi  observado  que  não  havia  demandas  pendentes  de  resposta,  desde  a  realização  da  última 
 reunião. 
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 - Reunião do Comitê Gestor do PJe 

 Foi  informado  pela  Calculista  Brenda  o  desdobramento  das  solicitações  encaminhadas  sobre  os 
 avisos  do  PJe,  na  última  reunião  do  Comitê  Gestor  Regional,  em  que  foi  indeferida  a  solicitação 
 de inclusão direta dos avisos pelos membros do Comitê do PJe-Calc. 
 Entretanto,  foi  estabelecido  o  procedimento  de  trabalho  para  que  sempre  que  o  comitê  entenda 
 necessário  seja  encaminhada  solicitação  de  inclusão,  alteração  ou  exclusão  de  avisos, 
 diretamente ao Núcleo de Apoio ao PJe, sem a necessidade de envio à Corregedoria Regional. 

 Por  fim,  foi  apontada  a  necessidade  de  informação  de  que  o  problema  apontado  anteriormente  de 
 inconsistência  na  juntada  de  planilha  de  cálculos  na  distribuição  de  novos  processos, 
 aparentemente persiste na versão 2.7.4. 

 - Fim da Reunião 

 Ficou agendada a próxima reunião para o dia 6/6/2022, 2ª feira, às 15hs. 

 O Coordenador do comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15h30min. 

 Ata de reunião do comitê do PJe-Calc.  Pg.  2  de  2


