12/04/2018

Prazo de suspensão de execução deve contar dias corridos

DIREITO & JUSTIÇA
Classi

Clube O Popular

Jornal Daqui

Jornal do Tocantins

Prazo de suspensão de execução deve
contar dias corridos

Ludovica

62 99995 2795

CAPA

POLÍTICA

Pablo Santos

ECONOMIA
MUNDO
11/04/2018
- 19:00 CIDADES

ESPORTE

MAGAZINE

OPINIÃO

ESPECIAIS

BUSCAR

INFOMERCIAL

CAU

ANUNCIE AQUI

ASSINE JÁ
ÁUDIO

VÍDEOS

DIGITAL

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso de uma
empresa que solicitava a contagem dos prazos de suspensão de execução e para
apresentação do plano de recuperação judicial em dias úteis. Segundo os
magistrados, o prazo em dias corridos atende melhor à especialização dos
procedimentos dispostos na Lei 11.101/05, “conferindo maior concretude às
nalidades da Lei de Falência e Recuperação”. A contagem em dias úteis, segundo a
empresa, está prevista no Código de Processo Civil (CPC) de 2015, mas o relator,
ministro Luis Felipe Salomão, pontuou que o CPC não alterou a forma de computar
os prazos processuais no âmbito da recuperação judicial, sendo que vale a forma
de contagem de nida pela Lei 11.101.

MP quer scalizar indicações feitas por arquitetos, engenheiros e designers
A indicação de empresas por pro ssionais da arquitetura, urbanismo, designers de
interiores, decoração e engenharia e sua compensação nanceira, a chamada
reserva técnica, é alvo de ação do Centro de Apoio Operacional (CAO) do
Consumidor do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que se reuniu
ontem com representantes do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de
Goiás (CAU-GO) e do Procon Goiânia para realizar scalização da prática, após
denuncias recebidas. Segundo o coordenador do CAO Consumidor, Rômulo Corrêa
de Paula, a prática con gura pagamento e recebimento velados de comissão por
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Natural de Anicuns, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz,
receberá a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira em sessão solene
realizada hoje, às 20 horas, no Plenário Getúlio Artiaga, na Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás (Alego). Laurita foi Promotora de Justiça do Ministério Público
do Estado de Goiás (MP-GO), ingressou no Ministério Público Federal como
Procuradora da República, se tornando Procuradora Regional e SubprocuradoraGeral da República. Foi nomeada a primeira ministra do Superior Tribunal de
Justiça em 2001. A homenagem foi proposta pelo deputado Livio Luciano.

Ponto de informações
Simpósio sobre Lei do Motorista Pro ssional
A Terceirização, Exames Toxicológicos e o Fracionamento do Intervalo e Descanso é
o tema do IV Simpósio Goiano Sobre a Lei do Motorista Pro ssional, realizado pela
Adial Log o apoio institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região
(Goiás). O evento será amanhã, das 8 às 12 horas.
Lewandowski lança livro
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski lançou ontem
na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal , daquela corte, o livro Pressupostos
Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil, resultado de uma tese de
livre-docência defendida pelo autor na Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo.
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TJ-GO tem porcentual mais baixo de
audiências durante Justiça Pela Paz em
Casa
25/12/2017 - 19:00

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) foi o tribunal estadual que
apresentou o menor porcentual de audiências em relação ao total de processos em
andamento de casos de violência contra a mulher durante a 9ª semana Justiça Pela
Paz em Casa, realizada em novembro. Os dados são do Conselho Nacional de
Justiça. Segundo o levantamento, as audiências representaram 0,4% do total de
processos, contra uma média nacional de 1,4%.

Amazonas lidera índices
O tribunal que apresentou maior índice foi o do Amazonas, com 7,9%, seguido pelo
Ceará e pela Paraíba, com 6,2% cada um. Em Goiás foram 40 audiências
preliminares, 167 audiências de instrução e 969 despachos. Para isso, foram
utilizados 3,2% dos magistrados e 0,6 dos servidores em atividade na Justiça
goiana.
REFORMA TRABALHISTA

Preconceito em ambiente
A reforma trabalhista trouxe explicitamente a proibição de preconceito no
ambiente de trabalho, como dano de natureza extrapatrimonial. Diz o artigo 223-C
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