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“Há muitas razões 
para duvidar e uma 
só para crer “.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1987)
Poeta brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,29% Pontos: 
72.128,83 Máxima de +0,3% 
: 72.141 pontos Mínima de 
-0,35% : 71.671 pontos Volu-
me: 5,41 bilhões Variação em 
2017: 19,76% Variação no mês: 
1,83% Dow Jones: feriado nos 
EUA Pontos: -  Nasdaq: feriado 
nos EUA Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1376 Venda: R$ 3,1381 
Variação: -0,22% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1383 Venda: R$ 
3,1389 Variação: +0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,29% ao 
ano. - Capital de giro, 11,98% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA Varia-
ção: - - Ouro BM&F (à vista) Cotação: 
134,400 Variação: +1,36%.

Cotação: R$ 3,1495 Variação: 
-0,13% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1893  Venda: US$ 1,1897  
Variação: +0,33% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7310 Venda: R$ 
3,7330 Variação: +0,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6700 Ven-
da: R$ 3,8830 Variação: estável.

Futuro: +0,23% Pontos: 72.845 
Máxima (pontos): 72.850 Míni-
ma (pontos): 72.280. Global 40 
Cotação: 937,233 centavos de 
dólar Variação: +0,03%.

O custo médio mensal 
de um magistrado 
foi de R$ 47,7 mil ao 

longo do ano passado, aponta 
o levantamento “Justiça em 
Números”, divulgado ontem 
(4), pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O número 
engloba não apenas a remu-
neração dos magistrados, 
mas também encargos sociais 
e despesas com passagens 
aéreas e diárias, entre outras. 
No levantamento anterior, a 
média mensal de um magis-
trado brasileiro - categoria 
que inclui juízes, desembar-
gadores e ministros - tinha 
sido de aproximadamente 
R$ 46,2 mil.

Os dados são de 2016 e 
dizem respeito a 90 tribunais: 

     

Magistrado brasileiro custou, 
em média, R$ 47,7 mil por 
mês em 2016, diz CNJ

quatro tribunais superiores, 
cinco tribunais regionais fe-
derais, 24 tribunais regionais 
do trabalho, 27 tribunais regio-
nais eleitorais, 27 tribunais de 
Justiça e 3 tribunais de Justiça 
Militar estaduais. Os ministros 
do STF não foram incluídos 
nesse levantamento. O custo 
mensal por magistrado depen-
de do tribunal, variando de R$ 
8.782 (nos tribunais regionais 
eleitorais) a R$ 53.784 mil (na 
Justiça Militar).

Nos Tribunais de Justiça dos 
Estados, a média mensal por 
magistrado foi de R$ 49.093. 
O TJ do Piauí teve a menor 
média entre os TJs, de R$ 
23.387, enquanto o do Mato 
Grosso do Sul apresentou a 
maior, de R$ 95.895, aponta o 

levantamento divulgado pelo 
CNJ. Nos tribunais superiores, 
a média mensal por magistrado 
foi de R$ 41.502. As despesas 
totais do Poder Judiciário so-
maram R$ 84,8 bilhões no ano 
passado, o que signifi ca um 
aumento de 0,4% em relação 
a 2015.

Durante a abertura do XI 
Encontro Nacional do Poder 
Judiciário na tarde de ontem, 
em Brasília, a presidente do 
CNJ e do STF, ministra Cármen 
Lúcia, defendeu a divulgação 
de dados dos tribunais com 
transparência. “O Poder Ju-
diciário quer se mostrar para 
se aperfeiçoar e com isso 
contamos com a colaboração 
da sociedade, das academias, 
dos órgãos. Sabemos que há 

Ministra Cármen Lúcia apresenta o anuário Justiça em Números 2017,

na Reunião Preparatória do XI Encontro Nacional do Judiciário.

números que podem ser ques-
tionados e serão”, discursou 
Cármen. 

“É o próprio Poder Judiciário 
que tem tido o cuidado de se 
mostrar. O Poder Judiciário 
não mantém nenhum inte-

resse nem pode se mostrar 
de qualquer forma encoberto 
pelo quer que seja, e não é 
assim que tem se compor-
tado”, completou. Cármen 
destacou que é do interesse 
do Judiciário apresentar a 

melhor jurisdição para todos 
os brasileiros. “Queremos ser 
um Poder Judiciário muito 
melhor para o Brasil. Quando 
alguém desacredita na Justi-
ça, desacredita no Estado”, 
afi rmou a ministra (AE).

Prefeito João Doria.

São Paulo - O prefeito João 
Doria considerou ser um “pri-
vilégio” o PSDB ter dois po-
tenciais candidatos às eleições 
presidenciais do ano que vem. 
“É um privilégio para o PSDB ter 
dois nomes lembrados, mostra 
a força do partido”, comentou o 
prefeito ao responder perguntas 
de jornalistas sobre a disputa 
pela indicação da sigla entre 
ele e seu padrinho político, o 
governador Geraldo Alckmin.

Após participar de fórum da 
revista Exame, Doria reiterou 
que não vai participar de pré-
vias do partido contra Alckmin, 
algo que, segundo ele, não faz 
sentido em virtude da relação 
de “amizade, respeito e consi-
deração”. “Se essa for a decisão 
fi nal da Executiva do PSDB, 
não vou disputar a prévia”. 
Ele evitou, porém, descartar o 
lançamento de sua candidatura 
na hipótese de o PSDB abrir 
a consulta interna, o que, por 
sua posição de não disputar as 
prévias contra o pré-candidato 

Ministro do STF, Luiz Fux.

Brasília - No discurso mais 
contundente da abertura da 
Reunião Preparatória para o 
XI Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, o ministro Luiz Fux, 
do STF, disse ontem (4), que 
há movimentos que procuram 
enfraquecer a fi gura do juiz e 
que só o Poder Judiciário pode 
levar o Brasil a um porto seguro. 
“Que nós estejamos atentos 
para atos de grandeza. Mas 
também muito atentos para 
movimentos recentes que pro-
curam minimizar, enfraquecer 
a fi gura do juiz, a instituição do 
Poder Judiciário. Há várias es-
tratégias para se chegar a esse 
ponto”, discursou Fux, sendo 
interrompido por aplausos do 
público, que lotou um auditório 
do TSE, palco do evento orga-
nizado pelo CNJ.

“De sorte, que a primeira 
reação é através de atos de 
grandeza, sem dúvida alguma. 
E a segunda é termos a cons-
ciência de que a situação que 
está aí leva o Brasil ao naufrágio 
e só o Poder Judiciário pode 
levar a nossa nação a um porto 
seguro”, completou o ministro, 
que assumiu interinamente 
a presidência do TSE com a 

Pela primeira vez em quase 
80 anos, em 2017 o Brasil de-
verá ter superávit de energia, 
segundo o Boletim Mensal de 
Energia, documento elaborado 
pela Secretaria de Planejamen-
to e Desenvolvimento Ener-
gético do Ministério de Minas 
e Energia, divulgado ontem 
(4). Esse é o melhor resulta-
do desde 1940, ano inicial de 
disponibilidade de estatísticas 
globais de energia.

Segundo o boletim, a estimati-
va de Oferta Interna de Energia 
Elétrica deste ano é de 631,7 
terawatts-hora (TWh), o que 
corresponde uma elevação de 
1,9% na comparação com 2016. 
Já a proporção de fontes reno-
váveis deve permanecer acima 
de 80% este ano. O superávit 
é resultado das altas taxas de 
crescimento na produção de 
petróleo e de gás natural, as-
sociadas a uma baixa demanda 
global de energia. A produção 
de petróleo acumula alta de 
10,9% até junho, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado. Em junho, o aumento 
foi de 5%. Já a produção de gás 
natural cresceu 8,9% no ano e 
7,4% até junho.

Presidente da República em 

exercício, Rodrigo Maia.

Gasolina aumenta 
hoje 3,3%

A Petrobras anunciou para hoje 
(5) novo aumento da gasolina de 
3,3% e do diesel de 0,1%. Nos 
últimos reajustes consecutivos, a 
gasolina acumulou acréscimo de 
preço de 11,2% desde o dia 31 de 
agosto e o diesel fi cou 8,94% mais 
caro desde o dia 29. O aumento 
é nas refi narias e está de acordo 
com a nova política de preços da 
estatal, que utiliza como base “o 
preço de paridade de importação, 
que representa a alternativa de 
suprimento oferecido pelos princi-
pais concorrentes para o mercado 
- importação do produto”.

Para o consultor Adriano Pires, 
sócio-fundador e diretor do Cbie, é 
uma boa política porque os reajus-
tes diários banalizam os aumentos 
ou reduções e “tiram a gasolina e o 
diesel da primeira página do jornal. 
A gente tinha uma cultura no Brasil 
de achar que preço de gasolina 
e diesel é diferente do preço do 
leite, do arroz, do feijão, e sempre 
fi cava aquela expectativa, quando 
é que vai anunciar o aumento da 
gasolina, o aumento do diesel, daí 
dava primeira página do jornal e o 
cara aumentava o pão na padaria, 
o refrigerante e a cachaça no mer-
cado”, argumentou (ABr).

O presidente da República em 
exercício, Rodrigo Maia, defen-
deu ontem (4) a privatização 
das empresas públicas durante 
o Fórum Exame, voltado a em-
presários, na capital paulista. 
“Não precisamos privatizar para 
zerar o defi cit público, mas para 
ter certeza de que sabemos que, 
nas mãos do setor privado, [as 
empresas] são mais efi cientes”, 
disse., ao levantar também a 
questão da estabilidade do em-
prego no setor público. “Existem 
áreas em que será necessária 
alguma estabilidade, outras não 
são necessárias”. 

O presidente em exercício 
citou como argumento para 
uma possível mudança no sta-
tus dos servidores a falta de 
recursos para a Previdência 
pública não apenas em âmbi-
to federal, mas também nos 
estados brasileiros. Sobre a 
análise de uma possível nova 
denúncia a ser oferecida pela 
Procuradoria-Geral da Repúbli-

Novas estações do metrô 
O Metrô vai iniciar amanhã (6), 

a operação assistida das estações 
Alto da Boa Vista, Borba Gato 
e Brooklin, que estarão abertas 
gratuitamente de segunda-feira a 
sábado, das 10h às 15h, em um novo 
trecho de 2,8 km da linha 5-Lilás. 
A operação nesse formato segue o 
padrão internacional para a aber-
tura de novas estações de metrô e 
deve ser ampliada gradativamente 
até chegar ao funcionamento pleno. 

Teste nuclear norte-coreano foi 

o maior já registrado.

A ONU anunciou que o teste 
nuclear realizado no fi m de 
semana pela Coreia do Norte 
foi o mais potente já registrado 
na história. A declaração foi 
dada pelo subsecretário-geral 
da ONU, Jeffrey Feltman, du-
rante a reunião de emergência 
do Conselho de Segurança 
convocada ontem (4), em Nova 
York, devido ao teste nuclear 
realizado por Pyongyang com 
uma bomba de hidrogênio. O 
impacto da explosão provocou 
um terremoto de 6,3 graus na 
península coreana. A reunião 
foi convocada por Estados 
Unidos, Japão, Coreia do Sul, 
França e Reino Unido. 

Os três primeiros demons-
tram diariamente sua insatisfa-
ção com as atividades militares 
e as ambições nucleares do 
líder norte-coreano, Kim Jong-
-un. A representante dos EUA 
na ONU, Nikki Haley, pediu que 
o organismo “adote as medidas 
mais forte possíveis” contra o 
país, além de criticar a “lentidão 
e a fragilidade” da comunidade 
internacional nesse assunto. 
“Quem continuar fazendo ne-
gócios com a Coreia do Norte, 
estará ajudando o regime”, 
acusou Haley, alfi netando a 

Li
de Ed

ils
on

 D
an

ta
s/

A
g.

O
 G

lo
bo

José Cruz/ABr

G
iv

al
do

 B
ar

bo
sa

/A
g.

O
 G

lo
bo

A
N

SA

Maia defende privatizações e questiona 
estabilidade no emprego público

Segundo Maia, a previsão é de 
que a reforma da Previdência 
entre em votação em outubro 
e que a maior difi culdade será 
conseguir os votos necessários 
para a aprovação em primeiro 
turno. “O problema não é a data, 
é ter voto para votar. Hoje tem 
menos votos do que antes”, 
declarou. Ele calcula que, 
atualmente, não será possível 
alcançar mais que 280 votos, 
quantidade abaixo dos 308 
necessários para uma mudança 
na Constituição.

Maia pretende reverter o ce-
nário. “É questão de trabalhar e 
mostrar a urgência para os par-
lamentares”, disse. Ele afi rmou 
que trabalha todos os dias no 
convencimento dos deputados 
no tema que, segundo ele, ainda 
é polêmico. “Aprovada a refor-
ma da Previdência ainda este 
ano, o impacto na economia ano 
que vem vai ser muito forte e 
vai colaborar com a eleição de 
2018”, defendeu (ABr).

ca (PGR) contra o presidente 
Michel Temer, Maia disse que 
é importante que a questão se 
encerre rapidamente para não 
prejudicar a agenda de refor-
mas. Respeitará as decisões da 
PGR, mas que, se não houver 
embasamento, a denúncia será 
arquivada. “Temos que come-
çar a separar as coisas.

Teste norte-coreano foi 
o maior já registrado

China, parceira comercial de 
Pyongyang, mas que também 
tem demonstrado preocupação 
com as atividades militares na 
região. 

A França e o Reino Unido 
também adotaram a mesma 
posição e pediram mais sanções 
contra a Coreia do Norte. A Chi-
na, por sua vez, defi niu as ações 
de Pyongyang como “erradas” 
e pediu uma atuação imediata 
da ONU (ANSA).

Só o Poder Judiciário ‘pode 
levar a nação à segurança’

viagem ao exterior de Gilmar 
Mendes.

Fux afi rmou que o Judiciário 
vem sofrendo críticas, “às vezes 
fundadas, às vezes infundadas”. 
“Hoje já há uma crítica ao ins-
tituto da delação premiada e 
assim vai, e sem prejuízo, as 
pessoas estão agindo como 
se nada tivesse acontecido. 
São movimentos que a gente 
verifi ca, que tem como escopo 
enfraquecer o Poder Judici-
ário”, comentou o ministro. 
Fux citou como exemplos as 
críticas lançadas à atuação do 
juiz federal Sérgio Moro e ao 
ministro Edson Fachin, relator 
da Operação Lava Jato no STF 
(AE).

Superávit de energia pela 
primeira vez em 77 anos

Conforme as previsões para 
este ano, a demanda total de 
energia deve crescer aproxi-
madamente 1,5% e a demanda 
total de energia elétrica cerca 
de 2%. “As fontes renováveis 
na matriz energética fi cam aci-
ma de 42% e as renováveis na 
matriz de oferta elétrica acima 
de 80%. A energia eólica sobe 
mais de 1 ponto percentual na 
matriz elétrica”, diz trecho do 
boletim.

Em junho, a produção de 
biodiesel cresceu 22,5%, 
com expansão de 3,1% no 
ano (ABr).

A estimativa de Oferta Interna 

de Energia Elétrica é de 631,7 

terawatts-hora.
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‘Privilégio para o PSDB’ ter dois 
nomes para eleições 2018

Alckmin, o forçaria a buscar 
outra legenda. 

“Veremos. No momento sou 
prefeito da cidade de São Pau-
lo”, disse ao ser questionado 
se lançaria candidatura nesse 
cenário. “Serei candidato no 
dia que eu me manifestar 
claramente e tiver o apoio de 
um partido. Mas mesmo assim 
estamos falando do futuro, não 
do presente. No presente, sou 
o prefeito da cidade de São 
Paulo”, reiterou (AE).


