PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
Sistema Único de Cálculos
da Justiça do Trabalho
Novos recursos/funcionalidades implementados até a versão 2.2
1.
Relatório de Detalhamento do Cálculo do INSS
2.
Redefinição visual das telas de parâmetros (Período e Mês a Mês)
3.
Exibição da descrição das Verbas nas telas de parâmetros
4.
Possibilidade de salvar relatórios em formato RTF.
5.
Melhorada sistemática de cálculo para casos de reconhecimento de vínculo
(incluído campo INSS nas tabelas de parâmetros).
6.
Cartão de ponto com opção para até 4 turnos.
7.
Criação de máscaras para os números dos processos.
8.
Cadastro das Tabelas de classificação do INSS
9.
Cadastro da Tabela da URV
10. Opção para buscar vários parâmetros de cálculo para as bases do INSS
(acumulativamente).
11. Criada tela para entrada de valores que irão compor a base de cálculo.
Gerar relatório destes valores. Os Totais mensais das bases salariais podem ser
transportados para os Parâmetros utilizando-se o item “4-Bases Salariais”
12. Incluir campo para quantidade de dependentes de cada reclamante na tela
de cadastro de partes para abatimento do IR.
13. Criar nova data base -> 5º dia útil do mês subseqüente.
14. No relatório de Resumo -> separar o principal dos juros e informar o total.
15. No cálculo do IR -> informar que os juros já estão incluídos.
16. No relatório de Resumo -> informar totais do INSS (do reclamado e do
reclamante + do reclamado).
17. Média de horas extras -> dividir pela qtde de meses do período.
18. Permitir que o usuário selecione o período da integração entre o cartão de
ponto e os parâmetros por período.

19. Integração entre o cartão de ponto e os parâmetros por período, criar
opções:
i.
ii.
iii.

Qtde de sábados e domingos do mês
Qtde de horas trabalhadas aos domingos
Dias úteis do mês – incluindo os sábados.

20. No relatório de atualização informar o valor do principal separados do valor
dos juros e depois informar o total.
21.

Forma de cálculo do IR – deverá contemplar as seguintes opções:
a.
b.
c.
d.

Não calcular
Cálculo sobre uma parcela única
Cálculo sobre 2 parcelas (13º e demais parcelas)
Cálculo sobre 3 parcelas (13º, férias e demais parcelas)

22. Criar opção para não incluir o IR sobre os juros.
23. Impedir geração de relatórios enquanto não recalcular o processo.
24. Alertar o usuário para fazer um recálculo do processo ao alterar parâmetros
na tela Mês a Mês.
25. Gerar relatório em HTML e arquivo em DBF para os índices de atualização.
26. Respeitar limite máximo para custas de execução (683,00) e piso mínimo
para custas processuais (10,64).
27. Opção para não exibir a descrição das verbas nas telas de parâmetros.
28. Incluir o item 3 – Salário Normativo automaticamente quando for utilizado
como base.
29. Permitir a informação do ano com apenas 2 dígitos na tela do seguro
desemprego.
30. Quando estiver gerando o seguro desemprego pela 2ª vez para o mesmo
mês gerar um alerta e perguntar se deseja sobrepor a informação.
31. Aumento do campo Observação da Prorrata de 30 para 250 caracteres.
32. Criação do Campo Observação Final na Prorrata sem limite de tamanho
33. Incluída possibilidade de atualização do FGTS através da Prorrata. O
sistema calcula ainda 1% Juros sobre o FGTS.
34. Possibilidade de cadastrar acréscimos na Prorrata sem que sejam somados
ao Total Geral do Cálculo.
Nos relatórios de Cálculo Resumido e Detalhado, foi feito destaque nas
verbas que servem com base de cálculo do INSS e do IR (itálico e sublinhado,
respectivamente)

Novos recursos/funcionalidades implementados na
versão 2.3
1. Módulo de Cartões de Ponto:
a. Opção de tolerância nos horários de entrada e saída
2. Desconto dos dependentes no cálculo do Imposto de Renda
3. Nova apresentação do relatório de Resumo
4. Campos para observações no módulo de cálculo
5. Desconto de R$ 100,00 do Imposto de Renda
6. Possibilidade de anulação dos reflexos negativos
7. No relatórios de cálculo (resumido e detalhado) criada a separação
da base de cálculo do IR em Principal e Juros.
8. Integração entre o SUCJT e o SAP1 para exibição dos andamentos
dos processos (somente para os TRT´s)

