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CÁLCULOS JUDICIÁIS
Competência técnica: Processamento
Conhecimentos relacionados: Cálculos judiciais
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes a devida capacitação para elaboração de
cálculos judiciais, atualizando os valores de acordo com as normas legais e
considerando a evolução histórica da moeda, as multas, a correção monetária,
os juros e a comissão de permanência.
Objetivos Específicos








Conhecer as diretrizes gerais para a elaboração de cálculos judiciais.
Elaborar cálculos de custas e taxas judiciárias devidas.
Elaborar cálculos de reembolso de custas e taxas judiciárias.
Saber utilizar a tabela de atualização monetária, considerando a evolução
histórica da moeda.
Compreender os princípios básicos das execuções judiciais e extrajudiciais.
Elaborar cálculos de dívida ativa, de honorários de advogados, de impostos
de transmissão e reposição e precatórios judiciais.
Elaborar cálculos de execuções por título extrajudicial e de valores
resultantes de ações condenatórias em geral e especiais, criminais e dos
juizados especiais.

Metodologia e Recursos
Aulas expositivas e materiais de leitura.
Conteúdo Programático


Diretrizes gerais.
 Cálculo do reembolso de custas e taxa judiciária.
 Multa.
- Conceito;
- Multas contratuais;
- Multas fiscais;
- Multas processuais.
 Correção monetária
- Conceito;
- Correção monetária nos débitos judiciais;
- Correção monetária nos depósitos judiciais;
- Fatores de correção monetária;
- Expurgos inflacionários.
 Juros.
- Conceito;
- Juros legais;
- Juros de mora;
- Juros compensatórios;
- Juros compostos e capitalizados;
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- Fórmulas para apuração dos juros.
Diferença de juros e correção monetária.
Comissão de permanência.
Da execução.
Dos cálculos em espécie.
- Dívida ativa;
- Execuções por título extrajudicial;
- Ações condenatórias em geral;
- Ações de repetição de indébito tributário;
- Desapropriação;
- Ações criminais;
- Juizados especiais;
- Imposto de transmissão causa mortis e doação;
- Imposto de reposição.
Honorários de advogado.
- Sobre o valor da causa;
- Sobre o valor da condenação;
- Sobre valor fixo;
- Na ação de desapropriação;
- No CPC/2015.
Precatórios judiciais.
- Conceito;
- Precatório principal;
- Precatório complementar;
- Das condenações impostas à Fazenda Pública;
O calculista como Auxiliar do Juízo no CPC/2015.

Avaliação
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso.
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Carga horária
18 horas
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