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CALCULOS JUDICIAIS - AVCJU
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;
Sanar dúvidas específicas na elaboração de cálculos judiciais;
Elaborar cálculos de expurgos inflacionários;
Elaborar cálculos com juros de mora específicos da Fazenda Pública;
Elaborar cálculos cíveis em geral com mais de um depósito
judicial/penhora, observando corretamente os limites temporais de
correção monetária e juros de mora e opções de regras de dedução;
Elaborar cálculos de indenização por desapropriação pelos entes públicos
e suas especificidades;
Elaborar cálculos de apuração dos valores a serem devolvidos por
incidência indevida sobre verba de Auxílio Moradia;
Elaborar cálculos de pensão por morte de servidores públicos após a
Emenda Constitucional nº 41 de 2003.

Metodologia e Recursos
Aulas práticas com uso do aplicativo Microsoft TEAMS com desenvolvimento
passo a passo.
Conteúdo Programático
•
•
•

•

Introdução;
A readequação imposta pelo momento atual – Estado de Calamidade Pandemia
Dúvidas práticas:
 Expurgos inflacionários;
 Juros de mora nos cálculos da fazenda pública;
 Cálculo nas condenações em geral com vários depósitos judiciais;
 Indenização por atos expropriatórios de entes públicos;
 Imposto de renda sobre auxílio moradia;
 Pensões por morte no serviço público após a emenda constitucional
nº 41 de 2003.
Apêndice:
 Evolução Histórica da Moeda;
 Correção monetária. Conceito;
 Atualização nos Débitos Judiciais;
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Correção monetária nos depósitos judiciais;
Fatores de correção monetária.

Avaliação
Verificação de aprendizagem com seleção randômica de questões na
plataforma MOODLE no final do curso.
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Carga horária
12 horas
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