
ATO  N.º 002/20/PRES/OAB/RO 

 

O PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Seccional de 

Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto e pelo 

artigo 29, XV, do Regimento Interno da OAB/RO, 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n 008/2020 de 30 de janeiro de 2020 

que designou Membros do GT para a apresentação de ementas, planos e 

metodologia de cursos a serem realizados por professores cadastrados no 

portfólio do PPP Plano Politico Pedagógico da ESA-RO, conforme dispositivo 

contido no Art. 1º da aludida Portaria; 

Considerando o Plano de Ensino e a ementa de curso, apresentado pelo 
Professor Especialista VINICIUS NOÉ, advogado e membro da ESA-RO, qual 
coordenará e ministrará com outros professores colaboradores cadastrados no 
banco de talentos internos da ESA-RO, o CURSO: Aspectos práticos da 
liquidação de sentença trabalhista: utilização do sistema PJe-Calc, C/H 
TOTAL: 16 horas, de forma presencial, a ser acolhido com a certificação da 
Escola Superior da Advocacia de Rondônia, de forma colaborativa pelos 
professores, objetivando atender as necessidades das Subseções e Comissões 
da Seccional Rondônia; 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ACOLHER o PLANO DE ENSINO DO CURSO: Aspectos práticos da 
liquidação de sentença trabalhista: utilização do sistema PJe-Calc, C/H 
TOTAL: 16 horas, de forma presencial e colaborativa pelos professores, a ser 
realizado no âmbito da Seccional Rondônia, conforme detalhamento contido no 
(ANEXO I), da presente portaria; 
 

Art. 2º - O público alvo a receber o curso serão os advogados (as), acadêmicos 

de direito, estagiários, devendo o referido Plano (Art. 1º), ficar armazenado 

eletronicamente no portfólio de projetos e cursos da ESA-RO, sob a coordenação 

e patrocínio da Presidência desta Seccional/RO, para serem replicados, 

inclusive por meio do ensino à distância (Ead), junto à plataforma da 

ENA/CFOAB; 

 

Art. 3º - Adote a ESA-RO, por meio de suas unidades vinculadas (coordenadoria 

de planejamento e gestão estratégica, coordenadoria de Interiorização e 

integração educacional, Diretoria Acadêmica), as providências necessárias de 

registro do Plano de Ensino, parte integrante da presente portaria (anexo I), bem 



ainda que, procedam ao cadastramento dos professores colaboradores acima 

nominados, no banco de talentos internos e no portal institucional de professores 

especialistas da OAB/RO e ESA RO; 

 

Art. 4º - Promova-se o planejamento e identificação das necessidades essenciais 

(logística, divulgação do curso, aporte instrucional nas subseções, entre outros), 

a dar o suporte e apoio devido aos professores coordenadores, objetivando o 

êxito do projeto. 

 

 

Publique-se; 

 

Cumpra-se; 

 

 

Porto Velho, 30 de março de 2020. 

 

 

 

ELTON ASSIS 

Presidente da OAB/RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I DO ATO NUMERO: 002/2020 

 

 

 

CURSO: Aspectos práticos da liquidação de sentença trabalhista: 
utilização do sistema PJe-Calc 

C/H TOTAL: 16 
horas 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. EMENTA: Conhecer os princípios gerais do direito do trabalho relativos aos cálculos 

trabalhistas; conhecer e aplicar técnicas e conceitos matemáticos aos casos práticos; 

avaliar e analisar as decisões pátrias atinentes ao ramo laboral; aplicar conceito material 

do direito do trabalho aos casos concretos; Manuseio do sistema PJe-Calc: 

funcionalidades do sistema e elaboração de cálculos de verbas trabalhistas. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 

2.1 GERAL: Capacitar o profissional, proporcionando-lhe conhecimentos teóricos, 
metodológicos e práticos, que, em consonância com a práxis do cálculo trabalhista venham 
a suprir as necessidades de elaboração de cálculos e liquidações trabalhistas através do 
sistema PJe-Calc. 

.2.2 ESPECÍFICO(S): 

• Introduzir o aluno na prática de liquidação de sentença trabalhista, favorecendo a 
compreensão dos princípios basilares do direito do trabalho relativos a verbas 
trabalhistas e seus cálculos;  

• Propiciar pressupostos teóricos e práticos sobre a elaboração dos cálculos 
trabalhistas; 

• Capacitar profissionais da área quanto à utilização do sistema de cálculos 
trabalhistas ‘Pje-Calc’.  

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
◼ UNIDADE 1: INTRODUÇÃO AOS CÁLCULOS E A REFORMA TRABALHISTA 

 

• Operações aritméticas essenciais; 

• O que mudou com a Reforma Trabalhista; 

• Salário e Remuneração; 

• Base de Cálculo; 

• Integrações; 
 



◼ UNIDADE 2: PRÁTICA DOS CÁLCULOS TRABALHISTAS 
 

• Verbas Rescisórias; 

• Verbas Contratuais; 

• Horas Extras; 

• Reflexos; 

• Interpretação das Decisões. 
 
◼ UNIDADE 3: PRÁTICA DO SISTEMA PJE-CALC - BÁSICO 
 

• Conceito e Base Legal; 

• Parâmetros de Cálculo; 

• Funções; 

• Liquidação de Sentença; 

• Impugnação aos Cálculos; 

• Casos práticos. 
 
◼ UNIDADE 4: PRÁTICA DO SISTEMA PJE-CALC – AVANÇADO 
 

• Liquidação de Sentença; 

• Súmulas Aplicáveis aos Cálculos; 

• Impugnação aos Cálculos; 

• Casos práticos. 
 

4. METODOLOGIA 
  

• Exposição dialogada (slides);  

• Estudo de caso; 

• Leitura e analise de decisões judiciais; 

• Atividades práticas – liquidações de sentenças. 

 

5.  BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 17 ed. Ver. Ampl. São Paulo: 

LTr, 2018. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 



 

MIZIARA, Raphael; NAHAS, Thereza. Impactos da reforma trabalhista na jurisprudência 

do TST. São Paulo: RT, 2017. p. 173. 

 

NAHAS, Thereza. CLT Comparada Urgente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. 

 

SCHIAVI, Mauro. Execução no processo do trabalho: de acordo com o novo CPC e a 

reforma trabalhista. 10 ed. São Paulo: LTr, 2018. 

 

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CANUTO, Raimundo. Cálculos trabalhistas passo a passo. 11ª edição. Leme-SP: Editora 

e Distribuidora de Livros Mundo Jurídico, 2018. 

 

PRETTI, GLEIBE. Como elaborar os cálculos trabalhistas após a reforma: de acordo 
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LTr, 2018. 

 

SANCHEZ, Adilson. Tratado das verbas trabalhistas: lógica e cálculos trabalhistas. 2 

ed. São Paulo: LTr, 2011. 

 

 

 


