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Juiz Federal “barra” aumento do
preço dos combustíveis no país
Renato Borelli, da 20a Vara de Brasília, entendeu que o reajuste é inconstitucional por ter sido feito por decreto
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A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu o
reajuste das alíquotas do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre a
gasolina, o diesel e o etanol,
anunciado pelo governo na
última quinta-feira (20).
O juiz Renato Borelli,
da 20ª Vara Federal de Brasília, entendeu que o reajuste é inconstitucional, por
ter sido feito por decreto, e
não por projeto de lei.
Para Borelli, o contribuinte “não pode ser surpreendido pela cobrança
não instituída e/ou majorada por lei”, sob pena de ser
lesado em seus direitos fundamentais.
“É óbvio que o Estado
precisa de receitas para
desenvolver as atividades
relacionadas ao bem comum da coletividade. Porém, para desempenhar tal
atividade, o Estado deve
respeitar e ficar atento aos
preceitos relacionados aos
direitos fundamentais inseridos no texto constitucional”, escreveu o juiz.
Na decisão datada dessa terça-feira (25) e motivada por uma ação popular,
Borelli diz que, conforme
a Constituição, ainda que
aprovado em lei, o aumento nos encargos só poderia
passar a vigorar após 90
dias, e não de imediato,
como determinado pelo
decreto publicado pelo Governo Federal.
No decreto, o governo
retirou reduções que haviam
sido implementadas sobre as
alíquotas de PIS/Confins an-
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Aumento nos encargos que incidem sobre os combustíveis só poderia vigorar após 90 dias, entende juiz
teriores, resultando, na prática, em um aumento de impostos, o que, segundo o juiz
federal, seria ilegal. A previsão do governo é arrecadar

mais R$ 10,4 bilhões com o
aumento do PIS/Cofins sobre
os combustíveis, de modo a
conseguir cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$

139 bilhões para este ano. A
Advocacia-Geral da União
informou que, tão logo
seja notificada, vai recorrer da decisão.

Governo recorrerá de decisão
Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem que o
governo recorrerá da decisão da
Justiça Federal no Distrito Federal
que suspendeu o reajuste das alíquotas do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) sobre a gasolina, o diesel e
o etanol, anunciado pelo governo
na última quinta-feira (20). Segundo
ele, advogados da Advocacia Geral
da União (AGU) já estão analisando
a decisão para preparar a defesa.
“A interpretação dos advogados
da AGU é a de que o aumento dos
tributos está dentro da lei. A AGU vai

Abono salarial começa
a ser pago amanhã
Nascidos em julho poderão, a partir de amanhã,
fazer o saque do abono salarial ano-base 2016. Os pagamentos serão efetuados
conforme o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos
em julho.
Os beneficiários deste
mês, titulares de conta individual na Caixa com saldo
acima de R$ 1 e movimentação, terão crédito automático no dia 25 de julho.
Os valores do benefício
variam de R$ 79 a R$ 937,
de acordo com o tempo de
trabalho durante o ano de
2016. Os recursos ficarão
disponíveis ao trabalhador
até 29 de junho de 2018.
Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito
no Programa de Integração
Social (PIS) ou no Programa
de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), há pelo menos cinco
anos, que trabalhou formalmente por pelo menos 30
dias em 2016, com remuneração mensal média de até
dois salários mínimos e que
teve seus dados informados
corretamente pelo empre-
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gador na Relação Anual de
Informações Sociais (Rais),
ano-base 2016. O trabalhador que possui Cartão
Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma
casa lotérica, a um ponto de
atendimento Caixa Aqui ou
aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso não
tenha o Cartão Cidadão, o
valor pode ser retirado em
qualquer agência do banco,
ao apresentar documento
de identificação. O trabalhador vinculado à empresa pública possui inscrição
Pasep e, nesse caso, o pagamento desse programa é
feito pelo Banco do Brasil.

Calendário
Trabalhadores que não
sacaram até dia 30 de junho
o abono salarial ano-base
2015 terão nova oportunidade para sacar o benefício.
O valor estará disponível
para saque de 27 de julho a
28 de dezembro de 2017. O
Ministério do Trabalho disponibiliza uma ferramenta
on-line de consulta para o
trabalhador saber se tem
direito ao abono salarial
ano-base 2015.

apresentar o recurso e vamos aguardar como sempre. Encaramos com
tranquilidade as decisões de outros
poderes”, disse o ministro.
Meirelles reforçou que a discordância entre os poderes é uma
das características da democracia
e o aumento das alíquotas desses
impostos foi baseada na avaliação
dos advogados da AGU e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
“Continuamos acreditando nela [na
Justiça]. O juiz entendeu diferente e
está em seu legítimo direito. Compete à AGU apresentar toda a argumentação e aguardar as decisões
posteriores. Em resumo mantemos a
serenidade, tranquilidade e a convicção do que fizemos”.

Exame de certificação de
ensino inscreve em agosto
O Exame Nacional para
Certificação de Competências
de Jovens e Adultos (Encceja)
será aplicado em 8 de outubro
em todas as unidades da Federação. O exame se destina a
quem mora no Brasil e se interessa pela certificação do Ensino Fundamental ou Ensino
Médio. O edital foi publicado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no
Diário Oficial da União dessa
terça-feira (25). As inscrições,
gratuitas, serão abertas às
10h do dia 7 de agosto e po-

derão ser feitas até as 23h59
(horário de Brasília) de 18 de
agosto. O Encceja afere competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que
não tiveram oportunidade de
concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível
de ensino. O exame tem quatro provas objetivas, com 30
questões de múltipla escolha,
além de uma redação. As provas, aplicadas em dois turnos,
obedecem aos requisitos básicos da legislação em vigor
para o Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

Administradores debatem
incremento de receita em JP

Em cenário de crise fiscal
e queda da arrecadação diante
da recessão econômica, os gestores públicos dos 223 municípios paraibanos terão a oportunidade de conhecer algumas
estratégias para elevar a receita
própria implementada por outras prefeituras e especialistas
em gestão pública. A temática
será um dos debates do 1º Encontro de Administradores Tributárias da Paraíba (EAT-PB),
no período de 2 a 4 de agosto,
no auditório do Centro Cultural

“Ariano Suassuna” do Tribunal
de Contas do Estado (TCE), em
João Pessoa. O evento vai reunir auditores fiscais dos Fiscos
Federal e Estadual, gestores
municipais e secretários das
Receitas e Finanças das prefeituras paraibanas. O objetivo do
é sensibilizar gestores municipais e administradores tributários a investir na organização e
modernização da administração tributária municipal como
forma de fomento e incremento de políticas públicas.

Distância
Pesquisa realizada pela NZN Intelligence, empresa
de soluções para publicidade e comunicação do mercado,
revelou que 90% dos internautas brasileiros estão propensos
a realizar algum tipo de curso online, ou EAD (Educação a
Distância), sendo que, dentre eles, 61% já fizeram. Já entre as
pessoas que disseram que não fariam um curso online, 35,5%
já haviam realizado algum curso pela internet, enquanto
64,5% nunca tiveram a experiência. Dos 45% que nunca
fizeram nem pretendem fazer, a desconfiança na qualidade
do ensino em relação aos cursos presenciais é apontada como
principal motivo. A pesquisa levantou ainda que 50% dos
usuários brasileiros desconhecem as principais plataformas
de EAD. Entre os cursos campeões de interesse; idiomas
(59%), Engenharias (25%), Administração (22%) e Gestão
(21%) lideram o levantamento. A pesquisa foi aplicada a um
público predominantemente jovem, com 41% de 18 a 24 anos,
35,7% de 25 a 34 anos e 12,87% de 35 a 44 anos.

Nero
Sabe aquele monte de fotos e vídeos das férias que
acabam esquecidos? Uma boa ideia é editar o material em
filmes. Pensando nisso, a Nero AG lançou o Nero Video
2017, software para PCs que oferece uma ilha de edição
completa com efeitos especiais, cortes e inclusão de voz e
de música de fundo automatizados. Dá para pegar vários
vídeos e transformá-los em um filme único ou até produzir
um videoclipe com sincronização de imagens e músicas,
em dezenas de formatos, cada qual adequado a um tipo de
visualização ou equipamento.
Kits
O dia dos pais está
chegando e uma boa dica
para presente são os kits
tecnológicos da Smartnex.
O kit baby, por exemplo,
permite tomar conta do
bebê enquanto ele está
brincando ou dormindo.
Além da câmera com som,
se o bebê chorar é possível
controlar a iluminação do
ambiente e conversar com ele através dos comandos de voz.
Outra opção é o kit pet, que possibilita ver e ouvir o animal de
estimação, controlar a iluminação do ambiente e até mesmo
alimentar remotamente, desde que se tenha um dispositivo de
alimentação automático.

Ampliação
A Adriana Distribuidora conseguiu ampliar em 40% o seu
volume de vendas. Com o uso do Catálogo Digital, plataforma
da Máxima Sistemas, a distribuidora de marcas como
Grendene, BIC, Artek, Elgin, Bombril, Maratá e Tramontina,
aumentou para 170 o número de vendas consolidadas por dia,
contra 95 efetuadas no sistema anterior.

Friozinho
A Midea lançou
um aparelho de arcondicionado que pode
ser pr og r a mado a
distância por meio de
um smartphone e conta
com aplicativo no qual
é possível acompanhar
o consumo de energia.
Trata-se do Split Midea Inverter Wi-Fi, que deve chegar ao
mercado nacional no final de 2017 nas capacidades de 9
mil a 24 mil BTU/h quente e frio e nível de ruído menor do
que 18 decibéis.

Xerox
De acordo com o último relatório Quocirca, que
fornece avaliação independente de provedores selecionados
e descreve as principais tendências do MPS (serviços de
gerenciamento de impressão), a Xerox lidera o mercado pelo
oitavo ano consecutivo.

