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BEM-VINDO 

  

Obrigado por escolher o nosso software Sistema Trabalhista 8, um dos produtos mais simples e completos de sua área 

de atuação, inclui uma gama de recursos e funções essenciais de produção necessárias para facilitar a árdua tarefa 

de elaborar cálculos de liquidação no processo trabalhista, apurando-se de forma rápida e padronizada, o quantum 

devido ao reclamante da forma mais precisa e facilitada. 

 

Este manual contém a documentação básica necessária para orientação dos usuários durante a utilização do software, 

fornecendo instruções detalhadas e de fácil assimilação. Empresas e nomes usados em exemplos são fictícios. 

 

O Software Sistema Trabalhista 8 (programas e documentação) foi concebido, desenvolvido e comercializado com o 

único propósito de oferecer o melhor custo benefício para seus usuários.  

 

 

DESENVOLVIDO POR 

PAULO ROBERTO CABOLA, CPF 019.572.488-74 

Rodovia Baldicero Filomeno, 2969, Florianópolis, SC, CEP 88064-002 

suporte@cabola.com.br  -  Telefone (48) 3065.0149 

mailto:suporte@cabola.com.br
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TERMO DE LICENÇA DE USO E GARANTIAS 

 

O início de utilização do programa licenciado implica na ciência e aceitação do presente Termo que obriga as partes a 

cumprirem o aqui exposto. Caso não concorde com as condições deste, o cliente deverá num prazo máximo de cinco dias 

úteis da data de emissão da Nota Fiscal, devolver todo o material recebido para a unidade onde adquiriu o produto, 

quando será reembolsado do valor pago. 

  

CONCESSÃO DE LICENÇA 

O Cliente tem o direito não exclusivo de usar este produto em um computador para uso próprio. Fica vedada a reprodução 

de todo ou parte deste produto, execução pública e locação desautorizada sob pena de Lei. Esta Licença de Uso do 

software Sistema Trabalhista -versão 8.0 - revisão 1.0801 tem o tempo de validade condicionado ao tipo de Contrato firmado 

entre as partes, podendo ser por tempo indeterminado ou não.  

 

DIREITOS AUTORAIS 

O Usuário reconhece que os direitos autorais deste produto permanecem sendo propriedade de Paulo Roberto Cabola e 

resguardados pelas Leis nacionais e internacionais de proteção, relativa à tradução, modificação, engenharia reversa do 

software, decompilação, desmontagem, criação de obras derivadas, baseadas neste produto, bem como na 

documentação que o acompanha. Os avisos de reserva de direitos existente neste produto e respectiva documentação 

não poderão ser destruídos, ocultados ou alterados. 
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GARANTIA LIMITADA 

Garantimos a integridade do produto e o seu perfeito funcionamento, desde que atendam as especificações mínimas de 

hardware constantes na embalagem e no Guia do Usuário.  Fica garantido também que pelo prazo de 90 dias a contar da 

data de emissão da nota fiscal de compra, desde que obedecidas as condições normais de operação, que se o produto 

apresentar defeitos de gravação magnética ou outros, desde que não caracterize o uso incorreto, nós providenciaremos a 

troca do mesmo, sem ônus para o cliente. Após o prazo da presente garantia, a troca do produto está sujeita a taxa de 

serviço. A troca aqui referenciada, só deverá ser feita após contato prévio com a Suporte Técnico. A nota fiscal do produto 

é parte integrante da presente garantia e deverá acompanhar o produto no caso de eventual troca. 

 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

A nossa responsabilidade por reclamações de qualquer espécie decorrentes desta licença somente se limita à quantia 

paga pelo Cliente junto a nós ou aos seus revendedores autorizados. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos 

diretos ou indiretos, lucros cessantes, interrupção de negócios, perdas de informações e outros similares decorrentes do 

uso ou impossibilidade de usar este produto que o Cliente venha a sofrer. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Oferecemos suporte técnico gratuito por telefone ou Internet aos usuários nos primeiros trinta dias pós-compra. 

Atualizações de versões e suporte técnico após os trinta dias serão objetos de outro Contrato. A comercialização deste 

produto está autorizada e é regulada pelo DEPIN, de acordo com a Lei 7646/87 de 18 de dezembro de 1987. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Configuração mínima recomendada para utilizar nosso software em computador desktop ou notebook: 

 

HARDWARE: Processador 1 GHz no mínimo; 2 GB de memória RAM; 30 GB de espaço livre em disco; Monitor com 

resolução 1440x900 ou superior; uma impressora a Laser/Jato de tinta; Acesso à Internet.   

 

SOFTWARE: Windows 7, 8 ou 10, (32/64bits); Abobe Reader versão 10 ou posterior. 

 

 

INSTALANDO O SISTEMA TRABALHISTA 

 

Para instalar o Sistema Trabalhista, siga os procedimentos a abaixo: 

 Execute o Arquivo de Instalação INSTALA.EXE. 

 Siga as instruções do assistente de instalação. 

 

 

REMOVENDO O SISTEMA TRABALHISTA 

 

Caso seja necessário remover do disco rígido o Sistema Trabalhista, proceda da seguinte maneira: 

 Clique em INICIAR, PROGRAMAS, SISTEMA TRABALHISTA 

 Clique em Desinstalar e Siga as instruções do assistente (Este processo somente remove do disco rígido o Sistema 

Trabalhista, para reinstala-lo novamente é necessário contatar o desenvolvedor.) 
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CONHECENDO O SISTEMA TRABALHISTA 

 

O Sistema Trabalhista é um conjunto de programas desenvolvido em xHharbour/hwGUI utilizando o padrão de banco de 

dados xBASE e rodando sob o sistema operacional Windows.  

 

Durante a instalação serão criados automaticamente os diretórios de trabalhos para uso exclusivo do Software.  

 

Os diretórios de trabalho contêm as estruturas de banco de dados, de índices dos bancos de dados, das cópias dos 

programas executáveis e driver's necessários ao funcionamento do Software.  
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      Sistema 

Trabalhista 8.0 

     

INICIANDO O SISTEMA TRABALHISTA 

 

Agora que você já instalou o Sistema trabalhista no seu computador, procure em sua área de trabalho o Atalho criado 

para iniciar o aplicativo.  

 

Ao iniciar o software, será solicitada a senha de acesso conforme tela abaixo. Após a sua 

identificação o software será liberado para uso. A senha de acesso é composta de letras 

maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais (_ - . @ * ! % & #).  Após três tentativas 

sem sucesso o aplicativo será finalizado.  

A senha inicial de instalação é nula. Tecle ENTER para continuar. 
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AVISOS E COMUNICADOS 

 

Durante a inicialização do software poderão ser exibidas Telas de Avisos ou Comunicados geradas pelo software ou pelo 

Suporte Técnico. Dependendo do Aviso ou Comunicado exibido, o software poderá ou não ser inicializado.  

 

 

 

 

 

Se durante a utilização do Aplicativo ocorrer algum problema ou instabilidade será exibida uma tela de mensagem 

contendo o erro ocorrido.  Pedimos que anote o conteúdo da tela e informe o Suporte Técnico. 
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TELA PRINCIPAL 

 

          
  

  
Menu Principal  

 

Nesta área estarão disponíveis as 

opções do Menu para o Usuário, pode 

variar de um usuário para outro. 

 

A opção selecionada será exibida com 

uma linha na cor amarela. 

Ícones de Opções  
 

Nesta área serão exibidos os 

ícones permitidos para a Aba  

selecionada. selecionada 

 

Ícones dos 

Utilitários  
 

Nesta área serão exibidos 

os ícones permitidos para 

acessar os utilitários do 

Sistema, tais como; 

Calculadora, Suporte, 

Guia do Usuário. 

 

Área das informações 
 

Nesta área serão exibidas as informações da opção selecionada, varia dependendo da 

opção do Menu selecionada. Nesta área também serão exibidos os Formulários e Telas 

auxiliares; como Inclusão, alteração ou exclusão de informações do Bando de Dados, 

 e Telas de Avisos ou Escolhas, entre outras. 
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ABA PROCESSOS 

 
Nesta Aba serão concentrados todos os processos cadastrados no aplicativo, pode-se filtrar por tipo, nomes e situação. 

Permite a impressão da Relação dos Processos cadastrados ou a alteração individual dos mesmos. 

 

A impressão da Relação dos Processos obedece a filtragem definida na opção BUSCAR, sendo possível obter várias relações 

diferentes. 

 

 

  

Ao clicar em um dos processos 

relacionados será exibida a tela de 

alteração do processo. 
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ABA CÁLCULOS 

 
Nesta Aba serão concentrados todos os processos cadastrados no aplicativo separados por Tipo:; Na Inicial; ou Apuração 

de Horas 

 

 
 

 

 

SENTENÇA: Processos com Verbas deferidas pela Sentença, pode-se incluir um novo processo, duplicar ou excluir um 

processo, transformar um processo existente em Modelo, além de aplicar filtros de pesquisa e imprimir a Relação dos 

Processos. 

 

INICIAL: Processos na Inicial ou Acordo, pode-se incluir um novo processo, duplicar ou excluir um processo, além de aplicar 

filtros de pesquisa e imprimir a Relação dos Processos. 

 

Ao clicar em um dos processos relacionados 

será exibida a tela de alteração do processo. 
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APURAÇÃO DE HORAS: Apuração de Horas, pode-se incluir uma nova apuração, duplicar ou excluir, além de aplicar filtros 

de pesquisa e imprimir a Relação das Apurações elaboradas. 

ABA TABELAS 

 

Nesta Aba serão concentradas todas as tabelas utilizadas pelo aplicativo. Escolhendo uma das Tabelas, pode-se incluir ou 

excluir um item da tabela, além de imprimir a Tabela completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURAS: Esta Tabela é o coração do Sistema Trabalhista, é nesta seção que são criadas e atualizadas as estruturas de 

cálculos permitindo a construção de demonstrativos com livre escolha de títulos e definição de sequências de operações 

matemáticas de acordo com a sua experiência e necessidade. 

 

ÍNDICES MENSAIS: Esta Tabela permite a atualização da tabela de índices mensais, contendo para cada mês os índices 

Ao clicar em uma linha de uma das tabelas será 

exibida uma tela de alteração das informações. 
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bases para atualizações dos débitos trabalhistas, o Salário Mínimo e os Fatores de Atualizações dos Débitos Trabalhistas, 

além da SELIC e IPCA-E.  

 

TABELA DE INSS: Permite manter atualizada a tabela mensal do INSS. Esta tabela é utilizada durante o cálculo e a emissão 

do demonstrativo do Total Geral da Condenação, para calcular o valor do INSS incidentes. 

 

TABELA DE SALÁRIO MÍNIMO: Permite manter atualizada a tabela mensal do Salário Mínimo. Esta tabela é utilizada quando 

for necessário a atribuição do Salário Mínimo para um determinado cálculo.  

 

TABELA DE VARAS: Possibilita manter uma tabela contendo as juntas de interesse do usuário com a finalidade de agilizar a 

digitação de novos processos.  

 

TABELA DE RECLAMADA: Possibilita manter uma tabela contendo o nome das reclamadas de seu interesse com a finalidade 

de agilizar a digitação de novos processos. 

 

TABELA DE FERIADOS: Possibilita manter uma tabela contendo os feriados nacionais, estaduais e municipais. Durante a 

atualização dos Cálculos das Verbas ou Apuração de Horas estes feriados serão considerados.  

 

TABELA DE VERBAS: Possibilita manter uma tabela contendo as principais Verbas de interesse do usuário com a finalidade 

de agilizar a elaboração de novos processos.  
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ABA APOIO 

 

Nesta Aba serão concentradas todas as Ferramentas utilizadas para manter a integridade 

e segurança do Sistema.  

 

 
 

AUTORIZAÇÃO: Esta opção permite manter um cadastro de todos os usuários autorizados a acessar o aplicativo. Pode-se 

definir permissões individuais para cada usuário. 

 

PONTO DE RESTAURAÇÃO:  Esta Ferramenta permite criar um ponto de restauração do sistema, diariamente o sistema cria 

um Ponto de Restauração automático, O usuário pode a qualquer momento criar um ponto de restauração para garantir 

a salvaguarda das informações antes de uma alteração específica. 

 

RESTAURAÇÃO DO SISTEMA:  Esta Ferramenta permite voltar o sistema a um ponto de restauração anteriormente salvo, 

 

Ao clicar em uma das ferramentas 

será exibida uma tela de alteração 

das informações ou parâmetros para 

execução da mesma. 
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REPARAR BASE DE DADOS:  Esta Ferramenta tem como função básica eliminar fisicamente as informações excluídas do 

banco de dados, desfragmentar o banco de dados e refazer os arquivos de trabalho, diminuindo assim, o tempo de acesso 

as informações armazenadas em seu banco de dados.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA: Esta Ferramenta permite armazenar as informações do Usuário Licenciado e do Aplicativo. 

  

PARÂMETROS DO SISTEMA: Esta Ferramenta permite configurar informações gerais do sistema, tais como: Pasta inicial do 

Aplicativo, Resolução do monitor, Tipo de impressora dos relatórios, periodicidade da criação automática dos pontos de 

restauração. 

 

SENHA DE ACESSO: Esta opção permite a troca da senha de acesso ao sistema. A senha inicial de instalação é nula, caso 

tenha necessidade de impedir que outras pessoas tenham acesso ao programa utilize esta opção para mudar a senha. 

 

 

ÍCONES DE UTILITÁRIOS 

 
AVISOS: Exibe os avisos e comunicados do Sistema ou Suporte Técnico  

CALCULADORA: Permite exibir a calculadora padrão do Windows.    

SUPORTE: Permite executar o aplicativo de atendimento remoto.     

GUIA USUÁRIO: Permite baixar e exibir o Guia do Usuário do software em PDF.    
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ÍCONES DE OPÇÕES 

 
NOVO: Permite incluir um novo processo.    

 

 

DUPLICAR: Permite a duplicação das informações de um processo já elaborado, atribuindo a este um novo 

número. Esta opção é útil quando temos dois processos quase idênticos tanto na sequência de cálculos 

quanto nos valores e datas informadas.  

 

 

MODELOS: Possibilita salvar as configurações de um Processo já elaborado transformando-o em um modelo 

de processo com o intuito de automatizar a criação de novos processos.  

  

 

FERIADOS/PADRÃO: Possibilita definir a aplicação dos Feriados no processo.  

 

 

 

ID PROCESSO: Permite definir o Título, Identificação do Processo e Anotações de rodapé que serão usadas 

durante a impressão dos processos. 

 

 

TOTALIZAR/ATUALIZAR: Recalculo geral do processo. 
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EXCLUIR: Permite eliminar de forma definitiva o processo escolhido. Normalmente é utilizada para eliminar 

processos não acabados ou não mais necessários, ou mesmo criados com informações inadequadas. 

 

 

IMPRIMIR: Possibilita imprimir a relação dos processos cadastrados ou um processo individual. Permite 

direcionar a impressão para a impressora ou gravar em um arquivo PDF. 

 

 

BUSCAR: Permite selecionar os processos cadastrados de acordo com os parâmetros informados, por 

exemplo, mostrar todos os processos de uma determinada de um reclamante ou reclamada, ou tipo. Esta 

seleção afetará todas as consultas posteriores. 

 

 

NOVO: Permite incluir um novo item nas Tabelas, um novo Cálculo ou uma nova data no processo.    

 

 

DUPLICAR: Permite a duplicação das informações de uma Estrutura ou Cálculo, atribuindo a este um novo 

número. Esta opção é útil quando queremos duplicar as informações para depois modifica-las.  

 

 

EXCLUIR: Permite eliminar de forma definitiva um item de tabela, um cálculo de um processo ou uma data 

da Apuração de horas. 

 
ATUALIZAR: Recalculo de um Cálculo especifico ou da Apuração de horas. 
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ANOTAÇÕES: Definir anotações para serem impressas no processo de Apuração de Horas, ou em cada 

Cálculo de um processo. Anotações SUPERIOR serão impressas após a identificação do processo de 

Apuração de Horas, ou do Cálculo, e as anotações INFERIOR serão impressas após a totalização. 

 

 

ATRIBUIR: Utilizado para atribuir uma determinada informação para um determinado período ou coluna 

selecionado. 

 

 

ATRIBUTOS: Definir os atributos para cada cálculo do processo, tais como, Como calcular FGTS, IR, INSS, 

Total, outras verbas. 

 

 

BOTÃO VOLTAR: Utilizado para cancelar uma opção, voltando a janela anterior sem alterar o banco de 

dados. 

 

 

BOTÃO ALTERAR: Utilizado para efetivar as alterações de uma tela, voltando a janela anterior após alterar o 

banco de dados. 
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ESTRUTURAS DE CÁLCULOS 

 

As estruturas de cálculos, base de todo o sistema, consiste do conjunto de sequências de operações matemáticas, 

organizadas de forma lógica, com a finalidade de demonstrar as informações de cada verba. 

 

Pode-se criar até 999 estruturas de cálculos diferentes com até 10 colunas cada e um número de linhas ilimitado, que serão 

criadas a razão de uma linha para cada mês ou ano do contrato de trabalho durante a atualização dos processos. 

 

 

 
 

 

 

 

Não confundir as estruturas de cálculos com os cálculos propriamente ditos, as estruturas definem a sequência do cálculo 

de uma determinada verba sem levar em conta valores ou número de meses, e o cálculo é a execução da estrutura 

utilizando os valores mensais ou anuais para demonstrar uma determinada verba. 

 

Ao clicar em uma estrutura será exibida a tela 

de alteração da mesma. 
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Estrutura: Informar o código da estrutura a ser criada ou atualizada. Se a estrutura já estiver em uso em algum processo será 

exibida a mensagem: (Estrutura não pode ser modificada). 

 

Identificação: Informar o título de identificação da estrutura a ser criada. 

 

Tipo de estrutura: Definição do tipo de utilização da estrutura, isto é, se será utilizada para demonstrar informações mensais, 

ou somente a cada novo período aquisitivo ou ano civil: 

 

Mensal: Utilizado para criar demonstrativos das verbas onde serão informados 

valores mensais para todo o período do contrato de trabalho. 

 

Período aquisitivo ou mês da rescisão: Utilizado para criar demonstrativos de 

apuração dos reflexos nas férias. 

 

Dezembro ou mês de rescisão: Utilizado para criar demonstrativos dos reflexos no 

13º salário. 

 

Mês de rescisão: Utilizado para criar demonstrativos dos reflexos no Aviso Prévio 

 

Mês de pagamento das férias: Utilizado para criar demonstrativos da atualização 

dos reflexos das férias. 

 

Resumo do FGTS: Utilizado para criar demonstrativos dos reflexos do FGTS nas 

verbas apuradas. 
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Total da condenação: Utilizado para criar demonstrativos do Total da 

Condenação, INSS e IR. 

 

Operadores de cálculos: Utilizando os operadores relacionados abaixo pode-se construir sequências lógicas de cálculos a 

fim de demonstrar de forma ordenada e padronizada as nossas intenções em relação a um determinado assunto 

 

Tabela Salário mínimo: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será o 

valor do salário mínimo para o mês informado.   

 

Média do período: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será a 

média do período aquisitivo imediatamente anterior ao mês informado e será 

atualizado automaticamente durante o cálculo ou recalculo do processo. 

 

Proporcionalidade em avos: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo 

será a proporcionalidade em avos do período aquisitivo imediatamente anterior 

ao mês. 

 

Mês de pagamento: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um 

valor digitado e considerado como mês/ano do pagamento das férias do período 

informado. Nota: Este operador somente é utilizado nas estruturas de atualização 

dos reflexos das férias (tipo 7) e durante a importação dos valores apurados no 

cálculo de apuração dos reflexos das férias (estrutura tipo 2) deverá ser informado 

a coluna Mês de Pagamento no lugar da coluna Valor Apurado. 
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Adição: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor que 

deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será adicionado 

ao conteúdo da coluna imediatamente anterior. 

 

Subtração: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor que 

deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será subtraído do 

conteúdo da coluna imediatamente anterior. 

 

Multiplicação: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor 

que deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será 

multiplicado pelo conteúdo da coluna imediatamente anterior. 

 

Divisão: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor que 

deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será utilizado 

como divisor na divisão do conteúdo da coluna imediatamente anterior pelo 

conteúdo desta. 

 

Totalização: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será o valor 

resultante das operações definidas nas duas colunas imediatamente anteriores a 

esta.  Em algumas situações pode-se substituir sem prejuízo algum este operador 

pelo operador 15 – fórmula.  
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(%) a adicionar: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor 

que deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será utilizado 

como percentual a ser adicionado ao conteúdo da coluna imediatamente 

anterior. 

 

(%) a deduzir: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor 

que deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será utilizado 

como percentual a ser deduzido do conteúdo da coluna imediatamente anterior. 

 

(%) igual: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será um valor que 

deverá ser digitado ou importado de outro cálculo/coluna e que será utilizado 

como percentual a ser extraído do conteúdo da coluna imediatamente anterior. 

 

(%) Juros: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será o percentual 

dos juros devidos atualizado automaticamente durante a inclusão do cálculo no 

processo e que será utilizado como percentual a ser extraído ao conteúdo da 

coluna imediatamente anterior. 

 

Fórmula: Utilizado para criar uma coluna onde seu conteúdo será o resultado das 

operações com os conteúdos das colunas incluídas na fórmula definida durante a 

criação da coluna. Para a definição das fórmulas pode-se utilizar as quatro 

operações utilizando os símbolos convencionais (+-/*) e o símbolo de percentual 

(%) intercalados com até cinco (5) letras de colunas ou um valor fixo. Ex. B+G+D-C-

E ou B*C/E ou B*C+E ou B*0,40  ou  40%B. 
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Títulos de coluna: Definição livre do título de identificação de cada coluna. Utilizar até duas linhas com centralização 

automática. O tamanho de cada linha depende do tamanho da máscara de edição escolhida. 

 

 

Exibição: Escolha na janela mostrada como as informações da coluna serão visualizadas ou impressas. 

 

        99/99 

        999,99 

        9999,99 

        9.999,99 

        99.999,99 

        999.999,99 

        9999.999,99 

        9.999.999,99 

        99.999.999,99 

 

999.999.999,99 

9999.999.999,99 

XXX/9999 

9,99999999 

9,999999999 

9999,999999 

99999 

999999 

       9999999 

 

99999999 

999999999 

9999999999 

99999999999 

999999999999 

9999999999999 

99999999999999 

Preenchimento automático: Durante a inclusão de uma coluna tipo 08 ou 09 será necessário definir a origem do conteúdo 

da coluna que será preenchido automaticamente durante a atualização do cálculo do processo. 

 

Valor informado 

Percentual H.E. 50/100 

Horas mensais 220/240 

Dias no mês 

Dias Uteis Seg a Sab 

Dias Uteis Seg a Sex 

DSR (Dom+Fer) 

DSR bancários (DSR+Sab) 

Domingos 

Feriados 

Sábados 

Fator Atual.Deb.Trab. 

Fator Atual.Deb.FGTS 

Fator Atual.UFIR 

Juros INSS 

% INSS 

Meses por período 

Tabela             

  



 

 Sistema Trabalhista 8     REVISÃO 1.0801                                                                                                          Guia do Usuário              

 

  

SUMÁRIO 

 26 

PROCESSO - SENTENÇA  

 

O conceito de Processo utilizado pelo sistema consiste no conjunto de informações processuais, tais como, data de 

ajuizamento, contrato de trabalho, período de prescrição e data da atualização monetária, tipo de juros, e ainda, de 

informações mensais destinadas a apuração e atualização de cada verba. 

 

 
 

 

 

 

O número do processo obedece a Numeração Única do Processo. 

 

NNNNNNNNN-DD.AAAA.5TR.VVVV 

|                       |    |           |    |_____    Vara de origem 

|                       |    |           |________    Tribunal de Justiça 

|                       |    |_______________    Ano 

|                       |___________________    Dígito verificador 

|_________________________________    Número sequencial do processo 

 

Ao clicar no ícone NOVO será exibida a tela de 

inclusão de um novo do processo. 
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Resumo do processo atualizado 

automaticamente ao modificar 

cada cálculo. 

 

Lista dos cálculos 

das verbas do 

processo. Ao 

clicar em cada 

cálculo pode-se 

altera-lo. 

 

Informações 

básicas do 

processo. 

Ícones para complementar informações do processo. 
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Cálculo dos Juros: Os juros no Processo Trabalhista são devidos a partir da data do ajuizamento da Ação até a data efetiva 

dos cálculos e os percentuais a serem aplicados são apurados conforme critérios definidos abaixo. 

 

1º. Período: Distribuídos até 26/02/87 (inclusive) aplica-se juros simples de 0,5% ao mês  

2º. Período: Distribuídos de 27/02/87 até 03/03/91 (inclusive) aplica-se juros capitalizados de 1% ao mês. 

3º. Período: A partir de 04/03/91 (inclusive) aplica-se juros de 1% ao mês "pró-rata die"  

 

Após o cálculo de cada período é possível estabelecer um percentual único, pela soma dos percentuais 

encontrados, que servirá para o cálculo dos juros de todas as verbas deferidas, independente do 

período/mês a que estes se refiram. 

 

Modelo: Escolha um dos modelos cadastrados. Após a escolha será incluído no processo todos os cálculos do modelo, caso 

seja uma alteração do modelo, será solicitado uma confirmação para apagar os cálculos do modelo anterior e criado os 

cálculos do modelo escolhido. 

 

Escolha de Verbas: Se for Informado Sim será habilitado o ícone VERBAS, ao ser clicado será exibida a tabela de Verbas 

para que sejam marcadas as verbas que deverão ser incluídas no processo. Se for informado não o ícone ficará desabilitado 

e serão mantidos todos os cálculos do modelo escolhido.  

 

Complete todas as informações solicitadas. Utilize os Ícones para definir a identificação do processo, a inclusão, duplicação 

ou exclusão de cálculos, as anotações para cada cálculo, os feriados que deverão ser considerados, enfim. 
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PROCESSO – NA INICIAL  

 

Permite apurar o resumo pedido pelo reclamante na inicial bem como em um acordo trabalhista apurando de forma 

rápida e simplificada os valores devidos.  

 

 

 

 

 

 

O número do processo obedece a Numeração Única do Processo. 

 

NNNNNNNNN-DD.AAAA.5TR.VVVV 

|                       |    |           |    |_____    Vara de origem 

|                       |    |           |________    Tribunal de Justiça 

|                       |    |_______________    Ano 

|                       |___________________    Dígito verificador 

|_________________________________    Número sequencial do processo 

Ao clicar no ícone NOVO será exibida a tela de 

inclusão de um novo do processo. 

 



 

 Sistema Trabalhista 8     REVISÃO 1.0801                                                                                                          Guia do Usuário              

 

  

SUMÁRIO 

 30 

PROCESSO – APURAÇÃO DE HORAS  

 

A apuração de horas possui um conjunto de opções destinadas a manter atualizadas as informações das apurações de 

horas extras no banco de dados. Suas opções são descritas a seguir: 

 

 
 

 

 
O número do processo obedece a Numeração Única do Processo. 

 

NNNNNNNNN-DD.AAAA.5TR.VVVV 

|                       |    |           |    |_____    Vara de origem 

|                       |    |           |________    Tribunal de Justiça 

|                       |    |_______________    Ano 

|                       |___________________    Dígito verificador 

|_________________________________    Número sequencial do processo 

Ao clicar no ícone NOVO será exibida a tela de 

inclusão de uma nova apuração de horas. 
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Ícones para complementar informações da Apuração de Horas 

processo. 

Período da 

Apuração. Ao 

clicar em cada 

data pode-se 

altera os horários. 

 

Resumo da Apuração de Horas, 

atualizado automaticamente ao 

modificar cada horário. 

 Informações básicas 

da Apuração de Horas. 
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Aplicar – Contrato de Trabalho: Após informar as datas de início e termino do contrato de trabalho, pode-se clicar no botão 

APLICAR para gerar o período de trabalho na tabela central de Marcações de ponto, obedecendo os critérios: 

 

 Se o período for menor que o anterior, serão apagadas as datas e horários fora do período atual. 

 Se o período for maior que o anterior, serão acrescentadas as datas que faltam, não modificando os 

horários informados anteriormente. 

 

Tipo de Jornada: Escolha um tipo de jornada que mais se adapte ao período a ser apurado. Conforme segue: 

 

        44 Horas Semanais (8H Seg a Sex e 4H Sab)  

        44 Horas Semanais (7:20H Seg a Sab)       

        36 Horas Semanais (6H Seg a Sab)          

        30 Horas Semanais (5H Seg a Sab)          

        Regime 12x36                               

        Regime 24x48                              

        Outros (Seg a Sex)                        

        Informar marcações do Ponto               

 

Jornada Diária: Após informar a jornada diária, pode-se clicar no botão APLICAR ou SOBREPOR para gerar os horários no 

período do contrato de trabalho que será exibido na tabela central de Marcações de ponto, obedecendo os critérios: 

 

 Se escolher APLICAR será aplicada a jornada diária no período do contrato de trabalho apenas para 

os horários de entrada/saída em branco. 

 Se escolher SOBREPOR será aplicada a jornada diária no período do contrato de trabalho para todo 

o período, sobrepondo as marcações já efetuadas. 
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Opção IMPRIMIR: Ao clicar no botão IMPRIMIR será exibido uma janela contendo os tipos de demonstrativos. Ao escolher 

um dos tipos será iniciada a impressão do mesmo podendo ser impresso na impressora escolhida ou gerar PDF. 

 

 

 

 

 

 

 


