
ATUALIZA NET – Programa de Atualização e/ou Cálculo de Valor 

Remanescente 

 

Informações relativas ao programa: 

Os índices de correção monetária do programa ATUALIZA-NET são atualizados 
duas vezes por mês. O INPC e o IGP-DI  são atualizados por volta do dia 10 de 
cada mês, de acordo com o calendário de divulgação dos respectivos institutos, 
que é variável. Os demais índices são atualizados no primeiro dia útil do mês. 
Assim, no início de um mês somente será possível realizar a atualização de uma 
conta pelo INPC (ou pelo IGP-DI) até o mês anterior, enquanto esses índices 
não forem divulgados. 

O programa permite atualizar os valores para o mês atual (desde que o índice 
já tenha sido divulgado) e, também, para meses pretéritos. 

Apenas os campos com fundo verde são editáveis. Os campos do grupo 
“Critérios de atualização”, “Nº de parcelas” e “Mês/Ano”, “Principal” e “Juros” 
são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais. 

Nos campos ASSESSÓRIOS é possível atualizar os honorários de sucumbência 
(valor certo ou sobre o valor da causa, ou, ainda, sobre a condenação), apurar 
os honorários de execução e, ainda, destacar os honorários contratuais. 
Observe que os campos “Hon. s/ causa/certo” e “Hon. s/ condenação” são 
excludentes; uma vez preenchido um, ou outro deverá ficar em branco. É 
possível, também, atualizar o valor do PSS, se for o caso, bastando informar o 
valor apurado na conta original. 

Para fins do relatório RRA, é indispensável informar o número de parcelas 
abarcadas pela conta original, nos termos do artigo 8º da Resolução 405/2016 
do CJF. Caso haja destaque de honorários contratuais, o referido relatório 
demonstrará o valor já líquido dos honorários destacados. 

Os campos Local / assinatura são relevantes para constar ao final da conta, mas 
não são obrigatórios. 

Ao final da planilha há um campo editável para que o operador inclua alguma 
informação que julgue necessária. 

Após preencher todos os campos, para que a conta seja processada, deve-se 
clicar no botão “CALCULAR” e, então surgirá o cálculo preparado para ser 
impresso ou convertido em PDF.  



Se, após Calcular, for necessário alterar alguma informação e/ou critério basta 
clicar no botão “EDITAR”. Este botão também serve para acrescentar mais doze 
linhas à planilha. Nessas linhas podem-se atualizar mais doze parcelas, OU 
descontar até doze pagamentos, informando as respectivas datas e lançando-
os com valor negativo, segregando principal e juros. 

Após preparar o cálculo para a impressão, e tendo revisado a conta se está 
conforme os critérios determinados no julgado, clicar no botão “IMPRIMIR” 
para gerar o PDF (ou enviar para a impressora padrão). 

Uma vez gerado o PDF ou impresso a conta, se o operador quiser elaborar 
outra conta, clica em “Limpar” e todos os campos serão apagados e a planilha 
retorna ao formato inicial. 


