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Empresa amiga da Justiça

Os números 

apresentados pelo CNJ 

são assustadores e 

passam despercebidos 

inclusive pelos 

operadores do direito.

Ao mesmo tempo que 
se discute, muitas 
vezes sem o aprofun-

damento e conhecimento 
necessário, sobre lawtechs, 
ODR (Online Dispute Reso-
lution) - meios alternativos 
de solução de conflitos atra-
vés da internet, e sobre o 
futuro do mundo jurídico, um 
excelente programa iniciado 
pelo TJ-SP acabou passando 
despercebido por empresas e 
departamentos jurídicos nos 
últimos anos.

O Programa “Empresa 
amiga da Justiça” surgiu para 
fomentar diretrizes forneci-
das pelo Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ  como polí-
tica pública que oferece uma 
opção à excessiva judiciali-
zação dos conflitos em nossa 
sociedade , principalmente 
aqueles envolvendo relações 
de consumo. 

Com a adesão voluntária 
ao programa, a empresa as-
sinará termo fornecido pelo 
próprio TJ-SP, com duração 
mínima de dois anos, em que 
assumirá o compromisso de 
aumentar o número de acor-
dos relacionados aos temas 
já judicializados.

Caso, eventualmente, a 
empresa não possua muitos 
processos, as metas estarão 
relacionadas à adoção ou 
implementação de novos 
projetos que utilizem méto-
dos de autocomposição para 
auxiliar ainda mais na redu-
ção do número de conflitos 
perante o Judiciário.

Para que a empresa, por-
tanto, possa ser considerada 
efetivamente uma amiga da 
Justiça, esta precisará não 
apenas aderir ao programa, 
mas também permitir que 
o TJSP monitore semes-
tralmente o volume das 
mediações e conciliações 
realizadas através do envio 
do “Relatórios de Ações” 
contendo uma descrição exa-
ta das atividades que foram 
desenvolvidas para atingir a 
meta pactuada, quando da 
sua adesão ao programa.

Em contrapartida, as em-
presas que aderem ao pro-

grama recebem um selo “Par-

ceira do Programa Empresa 

Amiga da Justiça” que poderá 

ser usado em campanhas 

publicitárias, informes aos 

acionistas e publicações em 

geral. Certamente um dife-

rencial de marcado frente aos 

consumidores. Adicional-

mente, para as que cumprem 

as metas, o TJ-SP realizar um 

evento anual para entrega de 

certificados.

Os números apresentados 

pelo CNJ são assustadores 

e passam despercebidos in-

clusive pelos operadores do 

direito. Atualmente, o Judici-

ário tem 1 processo ajuizado 

para cada 2,6 cidadãos e um 

percentual baixíssimo de 

acordos que beira apenas 

12,3% dos casos, destacando 

que a Justiça do Trabalho, 

notadamente conhecida pelo 

volume de acordos, auxilia 

na “potencialização” deste 

percentual. 

Em outras palavras, o 

cenário é ainda pior. Nesse 

sentido, alinhado não apenas 

com a legislação vigente e 

com uma visão corporativa 

mais moderna, que não vê o 

departamento jurídico como 

custo, mas sim como parte 

integrante estratégica do 

business da empresa.

É interessante que as 

empresas e departamentos 

jurídicos avancem com os 

projetos de conciliação que 

visam à redução da exces-

siva judicialização, sendo o 

programa “Empresa amiga 

da Justiça” um excelente 

começo para as empresas 

que atuam no Estado de São 

Paulo. 

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, esponsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário e família 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados 
responsável pelas áreas de 

Contencioso cível, arbitragem e 
imobiliário (bruno.maglione@ffl  aw.

com.br).

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Bruno Maglione (**)
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SEGUNDA-FEIRA, 02 DE DEZEMBRO DE 2019

ENCERRAMENTO DA EMPRESA
Como proceder com funcionário afastado por doença no caso de 
encerramento da empresa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER PARA CALCULAR AS FÉRIAS DO FUNCIO-
NÁRIO INTERMITENTE?

A legislação é omissa quanto ao tratamento de férias para o inter-
mitente. Assim, entende-se que as férias serão gozadas por 30 dias 
corridos, sendo possível o fracionamento conforme artigo 134 § 1º 
da CLT, desde que pela empresa solicitado e pelo trabalhador aceito, 
observado o período mínimo.

CONCESSÃO DE FÉRIAS
Empresa que tem carga horária de segunda à sexta de 8h/diárias, 40h 
semanais, não trabalha no sábado, o início das férias poderá ser contado 
a partir da quinta ou deverá ser na quarta? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATOU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Empresa contatou serviço de manutenção duas vezes por semana, 
entretanto recebe o serviço sempre pelo mesmo técnico, pode criar vín-
culo empregatício? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO NO CARGO DE GERENTE COM CARGO DE CONFIANÇA, 
DEVE RECEBER PELOS DOMINGOS E FERIADOS TRABALHADOS?

Sim, haverá o direito a percepção dos RSR e feriados para gerentes regi-
dos pelo artigo 62 da CLT, vez que o trabalho em feriado não faz parte 
do capítulo de jornada de trabalho previsto a partir do artigo 57 da CLT.

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA
Qual quantidade de profissionais de saúde e segurança a empresa 
acima de 501 até 1000 empregados grau risco 3 precisa apresentar, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007843-16.2016.8.26.0009. O 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Pudente, Estado de São Paulo, Dr. 
Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCEL ALEXANDRE 
DE SOUZA, CPF. 309.488.898-45, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Circulo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente - Colégio João XXIII, 
alegando em síntese: objetiva a condenação do réu ao pagamento de R$ 8.788,35 (Julho/2016), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ás 
mensalidades do ano de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108932-
03.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ 
GABRIEL MOYSÉS FILHO (CPF 285.519.628-09) que CONDOMÍNIO EDIFICIO PALAIS 
ROYAL, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$20.460,44 (Set/2016), 
oriundos de Taxas Condominiais e Fundo de Reserva inadimplidas, do Apartamento nº 113, 
localizado no 11º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Vitoantonio Del Vecchio, nº 534, Subdistrito Mooca. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 
dias embargue, ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013297-
97.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL 
URENHA JÚNIOR, CPF. 065.748.058-48, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social 
Região Adm. Paulistana, para cobrança de R$ 19.427,10 (Dez/2018), decorrentes das 
mensalidades vencidas nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017, oriundas dos Contratos de 
Prestação de Serviços Educacionais firmados entre as partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Marcelo Canquerino/Jornal da USP

Um estudo liderado por 
João Gustavo Claudino, 
pesquisador da Escola 

de Educação Física e Esporte 
da USP, identifi cou quais eram 
os esportes coletivos que mais 
tinham aplicação de IA para 
prevenir lesões e melhorar a 
performance e quais as técnicas 
dessa tecnologia eram as mais 
recorrentes. 

Os principais resultados 
apontaram para a prevalência 
do futebol e do basquete, com 
maior frequência das técnicas 
de redes neurais artifi ciais e 
de árvore de decisão, respec-
tivamente. De acordo com 
Claudino, as redes neurais 
artifi ciais “são um modelo com-
putacional baseado na estrutu-
ra e funcionamento das redes 
neurais biológicas”. Já a árvore 
de decisão “é um modelo de 
suporte que se baseia em uma 
sequência gráfi ca para buscar 
um resultado fi nal de acordo 
com as possibilidades de cada 
contexto”. 

Outro resultado destacado 
pelo pesquisador diz respeito 
à quantidade de homens e 
mulheres que participaram dos 
estudos. Dos 6.456 participan-
tes, 97% eram homens e apenas 
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Futebol e basquete usam 
Inteligência Artifi cial para evitar 
lesão e melhorar performance

A Inteligência Artifi cial (IA) apresenta, cada vez mais, uma vasta aplicação em atividades humanas, 
como por exemplo no esporte

Futebol e basquete são os esportes coletivos com mais aplicações de inteligência artifi cial.

3% mulheres. “São dados que 
evidenciam essa diferença que 
existe no esporte profi ssional”, 
salienta. 

Claudino conta que o estudo 
foi desenvolvido a partir de uma 
revisão sistemática, ou seja, a 
busca na literatura científi ca 
por todos os artigos que trata-
vam do uso de Inteligência Arti-
fi cial no rendimento esportivo e 
para previsão de risco de lesão. 

“Nos baseamos em três bases 
de dados que são referências na 
área: PubMed, Web of Science 

e Scopus. Então verifi camos 
todos os artigos disponíveis de 
até cinco anos relacionados à 
aplicação de IA no esporte. Ao 
fi nal do processo tivemos mais 
de 3 mil artigos. Desses artigos, 
alguns critérios foram aplicados 
e restaram 58”, explica. 

Os critérios utilizados eram 
diferentes em cada etapa da 
seleção. Na primeira, os artigos 
duplicados, que não estavam 
em inglês e que não tiveram um 
processo de revisão por pares 
foram excluídos. Já na segunda 
etapa, os trabalhos removidos 
foram aqueles que não eram 
referentes a esportes coletivos 
e em que os atletas não eram 
de nível competitivo. 

Por último, foi realizada uma 
análise de qualidade dos artigos 
e só passaram para seleção fi nal 
aqueles que tinham uma descri-
ção detalhada dos algoritmos ou 
técnicas de IA usadas. A partir 
da análise dos 58 artigos selecio-
nados, constatou-se que as duas 
técnicas mais recorrentes tanto 
para prevenção de risco de lesão 
como para melhoria de perfor-

mance foram as de redes neurais 
artifi ciais e de árvore de decisão.

Já com relação aos esportes 
coletivos, o futebol foi o mais 
incidente para risco de lesão e 
o basquete, para performance. 
Os estudos sobre Inteligência 
Artifi cial foram iniciados há 
décadas, mas foi o contexto 
atual de desenvolvimento tec-
nológico que permitiu seu de-
senvolvimento e protagonismo. 
Claudino explica que muitas 
das técnicas encontradas na 
revisão bibliográfi ca já eram 
utilizadas há séculos.

“O que muda é a quantida-
de de dados que temos hoje, 
chamada de big data. Não só 
a quantidade, mas também 
a variedade, velocidade de 
processamento dos dados e a 
confi abilidade permitem que 
essas técnicas de IA alcancem 
cada vez mais níveis de confi abi-
lidade, acurácia e performance 
elevados”, fi naliza. 

Pi
xa

ba
y 

C
C

Redes neurais artifi ciais e de árvore de decisão são técnicas 

mais recorrentes em esportes coletivos.

Agendada para esta semana, 
a cúpula do Mercado Comum do 
Sul (Mercosul), bloco comercial 
que reúne países da América 
Latina e visa consolidar po-
líticas econômicas e sociais 
comuns a seus membros e 
parceiros, trará atualizações em 
acordos e na própria estrutura 
do bloco. Segundo o secretário 
de Negociações Regionais do 
Itamaraty, Pedro Miguel da 
Costa e Silva, o Brasil apresen-
tará no encontro pautas para 
ampliar a liberdade entre os 
parceiros econômicos. 

“Traremos um refl exo exter-
no do que é a agenda interna 
brasileira: aumento de competi-
tividade, abertura da economia, 
facilitação de negócios, redução 
de barreiras econômicas. É uma 
agenda que facilita a vida das 
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Itamaraty e os acordos que serão discutidos no Mercosul
pessoas: diminui a burocracia 
e aumenta a cooperação”, disse 
o embaixador.

A reunião, que será em Bento 
Gonçalves, ocorre em meio 
a mudanças nos governos de 
alguns dos países-membros 
do bloco. Maurício Macri, que 
permanece na Presidência da 
Argentina até 10 de dezem-
bro, confi rmou presença. O 
presidente do Paraguai, Mario 
Abdo, também fará parte da 
mesa. O Uruguai enviará a vice
-presidente, Lúcia Topolansky, 
e o Chile e a Guiana serão re-
presentados por autoridades 
diplomáticas.

Sobre uma possível resis-
tência do novo governo da Ar-
gentina ao modelo de negócios 
do bloco, Pedro Miguel disse 
que não houve nenhum sinal 

Reunião será nesta semana na cidade gaúcha de

Bento Gonçalves.

concreto de atrito, e minimi-
zou a questão. A Bolívia, que 
passa por uma crise política, 
terá um representante à mesa. 

Juan Guaidó, reconhecido 
pelo Brasil como presidente 
da Venezuela, também não foi 
convidado (ABr).

Pesquisas realizadas pelo 
FGV/IBRE nos últimos anos 
aponta que os resultados 
da Black Friday refletem 
não apenas uma antecipação 
das vendas natalinas mas 
um acréscimo de vendas ao 
último bimestre. De acordo 
com a coordenadora das 
Sondagens do FGV IBRE, 
Viviane Seda Bittencourt, é 
possível notar que, após um 
período de desconfi ança, o 
evento consolidou-se de vez 
no calendário do comércio. 
“Em comparação a 2018, al-

O comportamento do consumidores no Black Friday

C
on

su
m

id
or

 M
od

er
no guns segmentos mostraram 

certa acomodação, mas em 
relação a 2017 todos registram 
aumento da proporção de em-
presas aderindo ao evento de 
descontos, exceto o setor de 
material para construção. Os 
destaques continuam sendo os 
segmentos de tecidos, vestu-
ário e calçados e de móveis e 
eletrodomésticos. Este último 
com aumento crescente no 
percentual de participação, 
chegando ao recorde de 
81,9%”, destaca Viviane Seda 
Bittencourt (AI/FGV).

Em comparação a 2018, alguns segmentos mostraram certa 

acomodação,
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