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São Paulo, sábado a quarta-feira, 10 a 14 de fevereiro de 2018

País possui 2,1 milhões de processos
pendentes de solução idêntica

dado, que corresponde
a 2,5% dos processos
pendentes nos diversos
ramos da Justiça, integra o “Relatório Demandas Repetitivas
e Precedentes Judiciais” que
o Departamento de Pesquisas
Judiciárias (DPJ) do Conselho Nacional de Justiça torna
público.
Demandas repetitivas são
processos nos quais a mesma
questão de direito se reproduz
de forma que sua solução pelos
tribunais superiores ou tribunais locais possa ser replicada
fazendo com que causas idênticas tenham a mesma solução.
Além de divulgar o número
dos processos com andamento
suspenso por demandas repetitivas, o relatório apresenta os
temas que mais geram precedentes judiciais obrigatórios.
Entre esses assuntos constam
questões de Direito Público,
Direito Tributário, Direito
Processual Civil e do Trabalho.
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Em todos os Tribunais do Brasil, chega a 2,1 milhões o número de processos paralisados no Poder Judiciário por suas vinculações a temas repetitivos

Em termos quantitativos, o tribunal com o maior número de
processos sobrestados é TJ de São Paulo, com 536,2 mil.

Entre os 10 temas com o
maior número de processos
paralisados por demandas
repetitivas estão: aplicação da
Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária
de saldos das contas do FGTS,
correção monetária de saldos
em caderneta de poupança por

expurgos da inflação de planos
econômicos das décadas de 80
e 90, “desaposentação” e tributação incidente sobre faturas
de energia elétrica.
Com a publicação do “Relatório Demandas Repetitivas
e Precedentes Judiciais”, o
CNJ busca ampliar a visibili-

dade dos dados disponíveis no
Painel de Consulta ao Banco
Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR). Esse painel
está disponível para consulta
neste portal desde janeiro de
2017. O objetivo é contribuir
com as cúpulas dos tribunais
na formulação de diagnósticos
sobre essas demandas e definição de prioridades de ação
e organização de pautas em
julgamento.
Entre os dados disponíveis no
documento constam, também,
os temas de demandas repetitivas por tribunal. Segundo o
relatório, estão a cargo do STF
974 temas de repercussão geral,
dos quais 670 foram julgados.
No STJ são 800 temas de recursos especiais repetitivos,
sendo que 733 foram julgados.
Já o TST analisou 16 temas de
recursos repetitivos, sendo que
cinco foram julgados e 11 estão
pendentes (Ag.CNJ de Justiça).
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Polícia da China testa óculos com
reconhecimento facial

A polícia da China iniciou
tificar mais de 20 pessoas
testes com óculos de reconheque estavam andando com
cimento facial, os quais perdocumentação falsa.
mitem que os agentes idenA China é um dos patifiquem instantaneamente
íses que mais investem
criminosos em ambientes
em sistemas de segurança
públicos. O óculos escaneia o
que utilizam a tecnologia
rosto de todos os transeuntes,
de reconhecimento facial.
e após isso, a informação é leAcredita-se que haja cerca
vada para para a base de dados
de 170 milhões de câmeras
da polícia, que imediatamente
de monitoramento espalhainformará o agente pelos ócudas pelo país. De acordo
los se a pessoa é suspeita de
com o jornal “South China
algum crime.
Morning Post”, de Hong
Segundo a imprensa local,
Kong, o governo chinês está
desde o dia 1º de fevereiconcluindo um sistema de
ro, os óculos especiais já
reconhecimento facial que
Policial tem óculos com reconhecimento facial
ajudaram a polícia chinesa
poderá identificar qualquer
para monitorar cidadãos.
a prender sete. A fase de
pessoa dos quase 1,4 bilhão
testes foi realizada na cidade de Zhen- disso, nas lotadas ruas chinesas, os de chineses em questão de segundos
gzhou, na província de Henan. Além óculos tecnológicos ajudaram a iden- (ANSA).

Leonardo Monteiro, um cantor filho de
pais brasileiros, é um dos participantes
da 68ª edição do Festival de Sanremo e
se apresentou na última quinta-feira (8),
em uma categoria reservada aos jovens.
Ele cantou a música “Bianca”, escrita por
Marco Ciappelli e Vladi Tosetto.
Nascido em Roma, em 1990, ele é filho de
dois bailarinos e ficou conhecido quando
estava entre os participantes do festival
“Amice”, na edição dos anos 2008-2009,
onde concorreu como dançarino. Ele iniciou seus estudos de piano aos sete anos
de idade e, quando completou 23, entrou
no coro do Evangelho no Assago Forum,
como solista.
Nos Estados Unidos, na cidade de Nova
York, estudou dança clássica, neoclássica
e moderna. Monteiro trabalhou como
dançarino em 2010 com algumas empresas
da cidade, mas nunca deixou de lado seu
interesse pela música. Agora, ele chegou à
maior competição musical italiana depois de
ser o grande vencedor do concurso “Área
Sanremo”, que faz a seleção dos calouros
do programa.
Conhecido por estar entre os participantes de diversos concursos de música, participou do show de talentos ‘’The Winner’’
em 2017, dirigido por Gerry Scotti, mas
foi eliminado logo depois de sua primeira
audiência (ANSA).
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Cantor filho de brasileiros se
destaca no Festival de Sanremo

Leonardo Monteiro já é conhecido
por outros concursos.

Varejo nacional surpreendeu
de forma positiva
A Associação Comercial de São Paulo
(ACSP) repercute os dados do comércio
brasileiro divulgados pelo IBGE. “A alta
de 2% em 2017, no varejo restrito, surpreendeu de forma positiva, superando
ligeiramente nossa expectativa, que era
de aumento de 1,5%. É um resultado para
ser comemorado. Contudo, não podemos
nos esquecer de que esse desempenho
não supera as perdas dos últimos dois
anos, quando o varejo caiu mais de 10%”,
analisa Marcel Solimeo, superintendente
institucional da ACSP.
Em relação às vendas de dezembro, que
cresceram 3,3% sobre o mesmo mês do
ano anterior, Solimeo destaca que é consequência da introdução da Black Friday no
calendário varejista, que... “mudou definitivamente a sazonalidade do comércio no fim
de ano. Dezembro costuma ser o mês mais
forte para o setor, mas cresceu menos do
que em novembro, quando as vendas subiram 6% na mesma base de comparação. A
Black Friday redesenhou ? aparentemente
de maneira irreversível ? a sazonalidade do
varejo no último trimestre do ano”.
O superintendente acrescenta que a
Black Friday não é necessariamente um
problema para as vendas de Natal. “Para
o varejo, o que interessa é vender. A Black
Friday vem antecipando vendas do Natal,
fazendo com que ele seja mais fraco. Mas
não houve prejuízos, e isso é importante
ressaltar” (ACSP).

Pela primeira vez na história, cientistas britânicos e
norte-americanos cultivaram
óvulos humanos em laboratório até a maturidade, ou seja,
quando estão prontos para
serem fecundados. Este feito
inédito, que foi publicado na
revista científica “Molecular
Human Reproduction”, tem
potencial para poder ajudar no
prolongamento da fertilidade
feminina.
Os óvulos desenvolvidos em
laboratórios também serão
úteis para mulheres com câncer
que desejam ter filhos depois de
passarem por quimioterapia. A
novidade pode ajudar ainda mulheres inférteis ou que sofrem
de menopausa precoce. A des-
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Cientistas cultivam óvulos humanos
em laboratório pela 1ªvez

Especialistas conseguiram preservar óvulos até a maturidade.

coberta é capaz de desencadear
novos tratamentos, formas de
maternidade e desempenhar
um papel importante na medicina regenerativa.
Para alcançar o resultado,
foram mais de 30 anos de estudo
para reproduzir os oócitos femininos. Anteriormente, estes
testes só tinham sido bem sucedidos em ratos. “Ser capaz de
desenvolver plenamente óvulos
humanos em laboratório pode
ampliar o alcance dos tratamentos de fertilidade disponíveis
e, agora, estamos trabalhando
para otimizar as condições para
o seu desenvolvimento”, disse
a professora Evelyn Telfer,
uma das líderes da pesquisa
(ANSA).

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Volte Amanhã
Reinaldo Fontes – Autografia – Estudante de
direito, com plena certeza que se tornará uma boa
profissional bem sucedida, forte personalidade, uma
“estampa” invejável, irrequieta, não intimida-se com
bloqueios, as vezes impostos, até por seus colegas.
Esse é o perfil da protagonista desse interessante
romance de estreia, do autor jornalista. Gabi deparase com situações cotidianas, que de maneira exemplar, as ultrapassa. Num determinado momento, surge uma “fraqueza”. Um
relacionamento estranho, que imporá certas “provas”. Bom.

7 Passos Para Ser um Líder de Vendas:
A inteligência emocional e o modelo de
gestão para potencializar seus resultados
Alexandre Lacava – Gente – Com titulo
autoexplicativo, o especialista em vendas, coach,
palestrante, e demais atributos da área, preparou
um verdadeiro manual para uma carreira exitosa e duradoura.
Aponta falhas, mostra soluções e colabora para palmilhar boas
trajetórias mercadológicas de produtos, empresas e serviços.
Afinal, todos vendemos algo, em algum momento, mesmo sem
querer! Para lapidar talentos. Absolutamente factível!!

Desfile na Fazenda
Thom Wiley – Benji Davies (Ilustr) – Catapulta – Bicharada em festa numa fazenda, vai
desfilando suas plumagens, sons e habilidades, num
momento de graciosa descontração. Não faltou um sequer. Até
o fazendeiro entrou na dança! A garotada irá adorar, antes de
dormir, ver as figuras que saltam em cada página, num festival
de lindas cores.

Moema: Série história dos
bairros de São Paulo – Vol 32
Glauco Belmiro Rocha – Arquivo Histórico Municipal –
Arquiteto e urbanista paulista, muniu-se de farta documentação
e muitas fotos, para trazer a público a verdadeira história de
um bairro nobre, comercial e residencial da zona sul paulista.
Desde o século XVI, até os dias de hoje, o leitor vivenciará toda
pujança de um segmento, que vai de caminho de bois até notáveis
espigões. Para curiosos e interessados em verídica história.

Assista ao canal Livros
em Revista, no youtube,
que traz entrevistas do
mundo literário.
Com apresentação de
Ralph Peter.

Milão, na Itália,
terá festival
dedicado aos gatos

ANSA

O evento começará no próximo sábado (17)
e irá até 31 de março.

Após a disseminação de cafés
que permitem a entrada de
gatos, a Itália terá um festival
dedicado exclusivamente aos
felinos, batizado de “La Città dei
Gatti” (“A Cidade dos Gatos”,
em tradução livre). O evento
terá início no próximo sábado
(17), data em que se comemora
o “Dia Nacional do Gato”, e irá
até 31 de março. As principais
atrações incluem mostras, projeções e exibições de pinturas
e textos que tenham os felinos
como fator comum.
O festival acontecerá em
Milão, em diversos locais espalhados pela cidade. O “Wow
Spazio Fumetto”, por exemplo,
apresentará uma mostra sobre
gatos brancos e negros do
mundo animado, enquanto o
“Crazy Cat Cafè” exibirá um
filme que poderá ser visto
pelas pessoas e seus animais
de estimação. Já a livraria “Il
Libbracio”, uma das maiores de
Milão, homenageará os gatos
em encontros com autores de

netjen@netjen.com.br

livros cujos personagens são
felinos.
Por sua vez, o Círculo de Artes
e Literatura realizará debates
sobre os gatos, com direito à
presença de veterinários, especialistas em arte e amantes
dos animais.
“O Dia Nacional do Gato”
foi criado por uma associação
italiana de defesa dos animais,
que considera a data “internacional”. No entanto, o Fund
For Animal Welfare (Fundo
Internacional para o Bem-Estar
Animal) determinou que o “Dia
Mundial do Gato” é comemorado em 8 de agosto.
Há diversas hipóteses para
explicar a escolha da data na
Itália. Alguns dizem que é porque fevereiro é um mês regido
por “Aquário” - de acordo com
a astrologia, o signo possui
“espírito livre”, como os gatos.
Mas também acredita-se que o
número 17 esteja relacionado
com a lenda de que “os gatos
têm sete vidas” (ANSA).

www.netjen.com.br
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