Primeira parcela do 13º
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Desde ontem (27), Aposentados e
pensionistas começaram a receber a
antecipação da primeira parcela do
décimo terceiro. O depósito é feito
junto com a folha mensal de pagamentos do INSS até 10 de setembro.
A estimativa é de que essa antecipação injete na economia do país R$
20,7 bilhões em agosto e setembro.
29,7 milhões de beneficiários terão
direito a receber a primeira parcela
do abono anual, que corresponde à
metade do valor do benefício.

Terça-feira,
28 de agosto de 2018
Ano XVI – Nº 3.698
R$ 2,00
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Fux mantém suspensas
decisões judiciais sobre
tabelamento do frete

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou ontem (27)
que 80 milhões de processos
estão em tramitação em todo
o país e aguardam uma definição. Os dados fazem parte da
pesquisa Justiça em Números,
divulgada anualmente para
orientar o trabalho de juízes
e servidores da Justiça. Os
números são referentes ao ano
de 2017. A pesquisa também revelou que o ramo da Justiça que
mais faz acordos de conciliação
é a Trabalhista. Em todo o país,
25% dos casos foram resolvidos
por meio de um acordo entre
o trabalhador e o empregador.
As despesas de todo o Poder
Judiciário no ano passado foram
R$ 90,8 bilhões, registrando
aumento de 4,4% em relação a
2016. Segundo o levantamento,
o total de gastos representa
1,4% do Produto Interno Bruto
(PIB). As despesas com recursos humanos são responsáveis
90,5% do gasto total. “A despesa
média do Poder Judiciário por
magistrado foi de aproximadamente R$ 48,5 mil; por servidor,
R$ 15,2 mil; por terceirizado foi
de R$ 4,1 mil e por estagiário, R$
828,76”, diz o relatório”.
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CNJ: 80 milhões de processos
em tramitação no país

O tempo médio de tramitação
de uma sentença no STJ
é de 11 meses.

A pesquisa também mostrou
que tempo médio de tramitação
de uma sentença no Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é de
11 meses. No Tribunal Superior
do Trabalho (TST), os ministros demoram cerca de 1 ano
e dois meses para proferirem
uma sentença. Na primeira
instância, porta de entrada da
ação na Justiça, a sentença
demora cerca de 2 anos e seis
meses para ser proferida. Na
fase de execução, o tempo
médio sobe para seis anos e
quatro meses (ABr).

O senador Romero Jucá
(MDB-RR) anunciou que está
deixando a liderança do governo, após desentendimentos
com o Palácio do Planalto sobre
as respostas que têm sido dadas à crise de Roraima, após a
imigração de venezuelanos que
chegam ao Brasil pelo estado.
Por meio do Twitter, ele disse
que já comunicou a decisão ao
presidente Temer.
Jucá, que foi líder do governo no Congresso desde que o
presidente Temer assumiu a
presidência, foi escolhido líder
no Senado em março do ano
passado, em substituição ao
então senador, Aloysio Nunes,
quando este assumiu o ministério das Relações Exteriores. Na
semana passada, Jucá esteve
no Planalto onde participou de
uma reunião sobre a imigração
de venezuelanos e sugeriu que
o governo fechasse temporariamente a fronteira do estado.
O objetivo, segundo ele, era
evitar que Roraima entrasse
em “colapso”. Desde antes,
o Planalto já emitia sinais de
que não limitaria a entrada de
estrangeiros no país por ques-

“Um artista é um
sonhador que
consente em
sonhar o
mundo real”.
George Santayana (1863/1952)
Filósofo espanhol
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Romero Jucá deixa liderança
do governo no Senado

Senador Romero Jucá
(MDB-RR) deixa a liderança
do governo.

tões humanitárias e também
de acordos internacionais dos
quais é signatário. O senador
disse que pretende atuar como
“adversário” do governo na
questão de Roraima e que fará
“muito barulho” para cobrar
do governo federal e de outros
órgãos que os seus pleitos
sejam aceitos. Ele negou que
a decisão tenha sido tomada
tendo em vista a proximidade
das eleições (AE).

de fertilizantes, no momento
em que começa o plantio da
próxima safra.
Diante do conflito entre um
grupo que aponta para um
aumento permanente no custo
de produção e outro que alega

São Paulo - A juíza do Trabalho Daniela Mori anulou o leilão
que havia repassado o prédio do
antigo Hospital Sorocabana, na
Lapa, a um grupo empresarial de
Cotia, por R$ 16,4 milhões. Daniela considerou que o governo do
Estado, que tem a posse de parte
do terreno do prédio, não havia
sido entimado sobre o leilão.
“A lei exige notificação prévia da
hasta pública (o leilão) sob pena
de nulidade, porém a Justiça do
Trabalho não tinha conhecimento
de que um ente público (Estado)
detinha posse parcial do terreno.
A informação não constava da
matrícula do imóvel, arrematado
no último dia 14”, informou o
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), por meio de nota.
O valor pelo qual o terreno
havia sido vendido já foi repassado ao TRT. Segundo o órgão,
com a anulação, o dinheiro será
devolvido aos compradores,
que tinham planos de reabrir
o hospital, para atendimento
privado. “A penhora sobre o
bem entretanto está mantida”,
diz ainda o TRT (AE).

Rio - A Petrobras está
conversando com estaleiros
brasileiros para possíveis
contratos de manutenções dos
seus navios em 2019, quando
pretende fazer pelo menos
17 docagens (manutenções),
informou o gerente executivo
de Logística da Petrobras,
Claudio Mastella. As docagens podem evitar que alguns
estaleiros brasileiros fechem
enquanto não recebem novas
encomendas. Ele ressaltou que
as manutenções são periódicas
e obrigatórias em todos os navios, e a Petrobras utiliza estaleiros brasileiros e no exterior.
A escolha, disse, depende da
“eficiência e competitividade”.
Segundo o executivo, o negócio pode atingir alguns milhões
de dólares, o que ajudaria os
estaleiros brasileiros a manterem empregos até que novas
encomendas de navios sejam
feitas. Enquanto espera novos
projetos do setor do petróleo

Intenção de denúncia é
criar ‘fato político’

Rio - O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro
(PSL) disse que a intenção da
denúncia em que responde
por racismo é “criar um fato
político”. A declaração foi dada
durante a sua primeira agenda
pública no Rio de Janeiro, no
mercadão de Madureira, na
zona norte da cidade, na tarde
de ontem (27).
Ele também afirmou que
não está preocupado com o
julgamento da questão pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), que analisará, hoje (28),
se aceita a denúncia, formulada pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) contra o
candidato. Bolsonaro é acusado
pelos crimes de racismo em relação a quilombolas, indígenas,
refugiados, mulheres e LGBTs,
por frases proferidas em palestra no clube Hebraica, no Rio
de Janeiro.
“A intenção é criar um fato
político (sobre julgamento do
STF que analisará a denúncia
por racismo). Não quero criticar o Supremo aqui, mas a
questão dos índios, por exemplo, sou contra a demarcação de
terras indígenas em vigor. Não
podemos ter uma área maior
que a região sudeste demarcada como terra indígena. É um
subsolo riquíssimo”, disse ele.

Bolsonaro na campanha em
Madureira, Zona Norte do Rio.

Sobre quilombolas, Bolsonaro disse que tem conversado
com alguns grupos que, segundo ele, querem uma ‘nova lei
Áurea’. “Eles querem fazer o
que bem entender com as suas
terras, assim como fazendeiro
do lado faz com a sua. Não
querem continuar vivendo
confinados e tutelados por
parte do governo. Por que não
titularizar esses quilombolas
e, se quiserem vender as suas
terras, que vendam?”, indagou
(AE).
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não conseguir cobrir o custo
de seu trabalho, Fux procura
um meio termo. “O juiz pode
julgar o pedido procedente,
improcedente ou parcialmente
procedente”, disse. “Há uma
solução intermediária também

possível”. O ministro observou que na última audiência
de conciliação, realizada em
junho, os dois segmentos
“tentaram chegar a um preço”. Houve oferta de desconto
sobre a tabela (AE).

Manutenções da Petrobras em 2019
podem ajudar a manter estaleiros abertos

Justiça anula leilão
do prédio do Hospital
Sorocabana

BOLSAS
O Ibovespa: +2,19% Pontos:
77.929,68 Máxima de +2,29% :
78.008 pontos Mínima estável:
76.264 pontos Volume: 7,41
bilhões Variação em 2018:
2% Variação no mês: -1,63%
Dow Jones: +1,01% Pontos:
26.049,64 Nasdaq: +0,91%
Pontos: 8.017,90 Ibovespa Fu-

Diante do conflito entre um grupo que aponta para um aumento no custo de produção e outro
que alega não conseguir cobrir o custo de seu trabalho, Fux procura um meio termo.
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A indústria naval brasileira
teve seu auge no início dos
anos 2000, mas se retraiu
após a Operação Lava Jato. A
retomada do setor gerou 82 mil
empregos diretos até 2014, reduzidos agora a cerca de 25 mil,
segundo o Sindicato Nacional
da Indústria da Construção e
Reparação Naval e Offshore
(Sinaval). Dos 28 estaleiros
filiados ao sindicato, 12 estão
parados.
De acordo com o presidente
do Sinaval, Ariovaldo Rocha,
se novas encomendas não forem feitas, todos os estaleiros
fecharão as portas até 2020,
como ocorreu na década de
1980. Ele cobrou uma política
de Estado para estimular o setor, para que a continuidade da
indústria independa do próximo presidente eleito “Estamos
investindo e morrendo, jogando
milhões em treinamento e
qualificação no lixo”, disse no
mesmo evento (AE).

O negócio ajudaria os
estaleiros brasileiros a
manterem empregos.

para possíveis encomendas
de navios de apoio, a indústria
naval tenta também destravar a
construção de navios de cabotagem e de graneleiros no País.

Destaque da participação
direta na democracia

A presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, destacou ontem
(27) a importância da participação direta da população na
democracia. “A Constituição
brasileira de 1988 não manteve
a democracia representativa,
não afirmou que o poder seria
exercido apenas pelo representante. Antes, introduziu-se que
o modelo de democracia seria
semirepresentativa”, disse a
ministra, ao participar do Fórum Você Muda o Brasil.
“Uma parte das funções do
Estado haverá de ser cumprida
pelo representante eleito nos
termos desta Constituição e
uma outra parte do poder, vivida diretamente pelo cidadão”,
afirmou Cármen, ao enfatizar
a relevância de mecanismos
como plebiscitos e projetos de
iniciativa popular. A ministra
ponderou, entretanto, que
apesar da importância de tais
mecanismos, nem toda população tem conhecimento do
funcionamento deles.
Entre os avanços conquistados a partir dos processos que
permitem mais participação dos
cidadãos, Carmen lembrou a Lei
da Ficha Limpa, que impede a
candidatura de políticos condenados em segunda instância. “A
chamada Lei da Ficha limpa, que
mudou após o questionamento
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observou que, pelos relatos
ouvidos na audiência pública,
“as coisas estão andando naturalmente”. O presidente da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores Autônomos
(CNTA), Diumar Bueno, citou
dados da Conab que apontam
para uma “queda generalizada”
no preço dos hortifrútis no mês
de junho. E um aumento de
26% nos embarques de soja
no Porto de Santos. Em contrapartida, o diretor da CNA,
Bruno Barcelos Lucchi, informou que a comercialização
futura de soja está paralisada
e que há atraso no embarque

Petronotícias

se torna bem mais factível.”
Ele, porém, não se comprometeu com datas. Limitou-se
a dizer que será “o mais breve
possível”. Para Fux, a audiência
trouxe elementos suficientes
para uma tomada de decisão.
“Vamos remeter os processos
em conjunto para que os órgãos
que possam intervir se pronunciem”. Ele não tomará a decisão
isoladamente. Pretende levá-la
ao plenário do STF.
Questionado sobre os apelos
do setor produtivo, que pedem
uma decisão rápida diante da
insegurança jurídica que se
formou no mercado, o ministro

Mauro Pimentel/AFP

elator das três ações
de inconstitucionalidade movidas contra a
tabela de preços mínimos do
frete, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu ontem (27), manter
suspensas as decisões das
instâncias inferiores sobre o
assunto. A posição foi tomada
após mais de duas horas de
audiência pública, no qual
foram ouvidos representantes
do governo, das empresas e
dos caminhoneiros.
“Agora temos mais elementos para decidir a questão”,
disse o ministro. “Uma decisão

Presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia.

da corrupção no Brasil e no processo eleitoral, não no processo
de apuração de eleições, mas
no processo de candidatura,
é de iniciativa popular”, disse
a ministra sobre a legislação
aprovada em 2010.
“É uma das únicas leis no
Brasil votada por unanimidade
pelo Congresso”. Ela criticou,
no entanto, o fato de a legislação
ter recebido questionamentos
da classe política. “‘Depois até
levaram ao Supremo para dizer
que era inconstitucional. Nós
chegávamos e dizíamos: “O senhor votou e agora quer dizer que
não valia? Quer que o Supremo
diga isso?”, enfatizou (ABr).
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