
 
ATUALIZAÇÃO JURÍDICA 

 
Veto Presidencial ao fim da 

contribuição de 10% do FGTS gera 
polêmica  

 
Após o veto presidencial ao Projeto de Lei 
Complementar 200/2012, a polêmica acerca da 
extinção da contribuição social de 10% do FGTS 
continuou durante o mês de agosto. 
 
Por força de um acordo entre o Governo e o 
Congresso, a análise do veto foi adiada após 
manifestações da Presidência da República e 
diversas categorias durante o mês de agosto. 
 
Por um lado, a Presidência defende a manutenção 
do veto afirmando que a perda de recursos 
provenientes da contribuição social trará prejuízos 
bilionários aos cofres da União. O Congresso, por 
seu turno, vem sofrendo pressão da classe 
empresarial para que o veto seja derrubado, já que 
a contribuição social, além de não destinada ao 
trabalhador, o onera. 
  
O objetivo do adiamento da votação, que pode 
derrubar o veto presidencial, é estabelecer 
alternativas à extinção da contribuição social. 
 
 

TRT da 5ª Região edita Súmula 
 

Os desembargadores do TRT da 5ª Região editaram 
com a Resolução Administrativa TRT5 Nº 028/2013 
o Enunciado nº 014, determinando a necessidade 
de apresentação de planilha de cálculos com a 
petição de oposição de embargos à execução, sob 
pena de não conhecimento da peça processual. 
 
“Enunciado nº 014 - Cabe ao embargante, quando 
alega excesso de execução, declarar na petição dos 
embargos o valor que entende correto, 
apresentando memória (planilha) do cálculo, sob 

pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 
conhecimento desse fundamento.” 
 
 

Anunciada a Semana Nacional de 
Conciliação 2013 

 
 A Semana Nacional de Conciliação que tem a 
participação de todos os Tribunais dos ramos 
federal, estadual e trabalhista do Poder Judiciário 
ocorrerá esse ano no período de 02 a 06 de 
dezembro.  
 
Durante esse período, após a seleção dos 
processos pelo órgão judicante e intimação das 
partes, os processos serão colocados em pauta 
para tentativa de composição entre as partes. 
 
O objetivo principal da semana de conciliação é a 
redução de processos pendentes com a satisfação 
do direito das partes por uma via mais célere e 
menos custosa. 
  
Para mais informações, favor contatar: 
 
Adriana Adani 
adriana@adaniecarvalho.com.br 

11 965730810 . 71 92692827 

 

Maria Renata Carvalho 
renata@adaniecarvalho.com.br 

71 91027206 . 71 91328285 

 
*Este informativo é destinado exclusivamente aos 

clientes do escritório. 


