
O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu nesta 
quinta-feira (30) que o teto 
de gastos na campanha pre-
sidencial deste ano será de 
R$ 88,3 milhões. Caso tenha 
segundo turno, os candida-
tos poderão gastar mais R$ 
44,1 milhões. Para deputado 
federal, o limite de gastos fi-
cou em R$ 3,1 milhões, en-
quanto para deputado esta-
dual o dado ficou em R$ 1,2 
milhões.

A decisão unânime da cor-
te foi no sentido de determi-
nar que seja usado o mesmo 
teto de gastos 
de 2018, mas 
corrigido pelo 
pela inflação, 
ou seja, o Ín-
dice Nacional 
de Preços ao 
C o n s u m i -
dor Amplo 
(IPCA). O 
dado acu-
mulado de 
2018 ficou em 
26,2%. Assim, 
todos os limites determina-
dos na última eleição nacio-
nal terão um acréscimo de 
quase um quarto.

Nas eleições para gover-
nador em entes da federação 
que tenham de 1 a 2 milhões 
de eleitores, o teto subiu de 
R$ 4,9 milhões para R$ 6,1 
milhões. Já nos estados que 
têm de 4 a 10 milhões de elei-
tores – incluindo nesse grupo 
o estado do Ceará – o teto 
cresceu de R$ 9,1 milhões 
para R$ 11,48 milhões.

Ministros
O ministro Edson Fachin 

afirmou que a definição do 
limite de gastos por parte do 
TSE não avança sobre a esfe-
ra do parlamento de decidir 
as regras eleitorais. “Não há 

exercício de atividade legis-
lativa, apenas e tão somen-
te o cumprimento de poder 
normativo a partir da esta-
bilidade que emerge de nor-
ma jurídica já chancelada no 
passado pelo Congresso Na-
cional. O que buscamos, por-
tanto, não é ir além nem ficar 
aquém”, afirmou.

Já o ministro Alexandre 
de Moraes, que é de São Pau-
lo, classificou a determina-
ção como “bem razoável”. 
“O IPCA acumulado será 
de 26,21%, ou seja, have-
rá acréscimo de quase um 

quarto do teto 
de limite para 
cada candida-
tura. Para dar 
exemplo do 
meu estado, 
para governa-
dor o limite foi 
de R$ 21 mi-
lhões e, agora, 
passará para 
R$ 26,5 mi-
lhões”, disse.

O magis-
trado acredita que a decisão 
pode ampliar o investimento 
dos partidos por cada parti-
do. “O IPCA aumentou 26% 
e o Fundo Eleitoral aumentou 
em 289%. Então, será pos-
sível que mais candidaturas 
tenham possibilidade de se 
mostrar ao eleitorado”, disse. 
Segundo o ministro, “haverá 
a possibilidade de democra-
tização maior na distribuição 
do fundo e quem ganha com 
isso é eleitorado”.

Federações
Também na sessão desta 

quinta, o TSE reafirmou que 
todas as siglas que integram 
uma federação partidária pre-
cisam respeitar o mínimo de 
30% de candidaturas femini-
nas nas disputas proporcio-

nais. Assim, os partidos não 
poderão indicar para compor 
uma chapa de postulantes a 
deputado menos do que três 
nomes a fim de que seja res-
peitado o mínimo de um ter-
ço de candidaturas femininas.

O ministro Edson Fachin 
votou para que, caso a legen-
da decidisse indicar apenas 
um candidato, deveria ser 
mulher. Os outros seis ma-
gistrados, porém, não abor-
daram essa hipótese e ape-
nas afirmaram que todos os 
partidos, e não a federação 
como um todo, devem atuar 
de modo a aplicar a determi-

nação legal de 30% de candi-
daturas femininas.

As federações partidárias, 
já em efeito na eleição deste 
ano, são junções entre par-
tidos no período de quatro 
anos – são mais duradouras 
do que as coligações, que 
existem apenas na duração 
do pleito em questão. Nas 
federações, os partidos têm 
que agir de modo unificado 
tanto nas disputas eleitorais 
(com um candidato único 
entre as legendas federadas) 
quanto nos anos seguintes, 
nos mandatos conquistados 
no Executivo e no Legislativo.
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Marina. Marina Silva (Rede) lançará neste sábado (2) sua pré-candidatura a deputada federal por 
São Paulo. Participarão também Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo paulista a ser 
apoiado pela Rede, e os deputados Túlio Gadelha (Rede-PE) e Joenia Wapichana (Rede-RR).NACIONAL

Cabe ao Congresso reverter esse círculo 
vicioso da impunidade dos poderosos

Senador Eduardo Girão (Pode-CE) defende 
a prisão após condenação em 2ª instância

A redução nos preços do etanol em 
16 Estados verificada pela Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP) é 
referente a semana anterior à re-

dução de impostos articulada pelo governo 
Bolsonaro. Por isso, a tendência é de redução 
ainda maior no preço do etanol, enquanto a 
venda direta continua a produzir efeitos no 
mercado. No Mato Grosso, inclusive na capi-
tal Cuiabá, o etanol já é vendido por menos de 
R$4, queda também observada em Minas Ge-
rais, onde já é vendido por menos de R$4,50..

Diferença grande
Em São Paulo, o preço do etanol caiu 

mais de 8,4% no último mês, mas o me-
nor segundo a ANP foi registrado em Mato 
Grosso: R$ 4,493.

Queda nacional
A queda verificada no valor do etanol em 

16 Estados levou a uma diminuição de 0,75% 
no preço médio do litro em todo o país.

Regional
Ainda assim, dez Estados e o Distrito Fe-

deral registraram alta no preço do combus-
tível. No Centro-Oeste, a capital federal é 
ponto fora da curva.

Espera-se mais
A queda nos preços ainda é considerada tími-

da pelos defensores da venda direta. A estimati-
va é de redução de até 20% no preço na bomba.

Não sairá barato
Em nota, o conselho de administração da 

Caixa garantiu que “condutas ilícitas não são 
toleradas, em especial as de assédio sexual”.

Não param 
de chegar

Impressiona a multiplicação de acusações 
a Pedro Guimarães, após o vazamento dos ca-
sos levados ao Canal de Denúncias da Caixa.

Fora da Caixa
O assédio não se limitou a funcionárias da 

Caixa. Há relatos até de jornalistas sobre o com-
portamento do ex-presidente da instituição.

Entreguistas
Após o teólogo Leonardo Boff defen-

der a internacionalização da Amazônia e 
que tenha “gestão global”, o senador Pau-
lo Rocha (PA) correu para dizer que o PT 

Venda direta e redução de tributos barateiam etanol

O PODER SEM PUDOR

Quando foi secretário de Edu-
cação do ex-governador Ge-
raldo Alckmin, Gabriel 
Chalita teve uma excelente 
oportunidade de ficar cala-
do. Mas não ficou. Para dar 
uma mãozinha ao então mi-
nistro Paulo Renato (Educação), 
que bateu boca com a prefeita Marta 

Suplicy, Chalita a atacou por man-
ter cinquenta “escolas de lati-

nha”, em calorentas instala-
ções de metal. Um assessor 
o cutucou, na frente de jor-
nalistas: “O governo do Es-

tado tem 200 escolas como 
essa, secretário.” Chalita engoliu 

seco e mudou de assunto.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Latinha na cabeça

Caixa sugere ‘mínimo 
materialidade’ nas denúncias
A corregedoria da Caixa tem 
recebido denúncias contra o 
ex-presidente Pedro Guima-
rães. Mas a expectativa é que as 
denunciantes apresentem um 
mínimo de materialidade, até 
para evitar a situação de uma 
palavra contra outra. Mas a Jus-
tiça considera a denúncia prova 
testemunhal do crime. A ava-
lanche de denúncias faz prever 
que Guimarães deve dedicar seu 
futuro a se defender na Justiça e 
a tentar recuperar a reputação.

seria contra. Humm...

Fundão vergonhoso
Com a decisão do TSE, um só candidato 

presidencial poderá gastar R$90 milhões no 
primeiro turno e R$45 milhões, no segundo. 
Que vergonha. Utilizam-se sem pudor do di-
nheiro do pagador de impostos.

Emergência é fundamental
O reconhecimento de estado de emergên-

cia na PEC que cria os auxílios caminhoneiro 
e taxista serve para que os pagamentos não 
violem a legislação eleitoral. A criação de be-
nefícios é proibida em ano eleitoral.

Quanto custam?
O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) 

achou um “golaço” a aprovação do seu reque-
rimento que obriga o STF a informar gastos 
com dinheiro público nos inquéritos “ilegais” 
tocados pelo xerife Alexandre de Moraes.

Recorde de empregados
O Brasil chegou ao recorde de 97,5 milhões 

de pessoas empregadas ou com alguma ocu-
pação que lhes garante o sustento. Em apenas 

um ano, o desemprego desabou de 14,7% para 
9,8%, o menor desde 2015.

Reconhecimento
Candidato a governador, o ex-prefeito An-

derson Ferreira (PL) atribui à presença de 
Bolsonaro em Pernambuco o crescimento da 
sua campanha, agora em 2º lugar em pesqui-
sas como Potencial Inteligência.

Freud explica
O FMI foi às redes sociais dizer que “a in-

flação é o pior imposto para o pobre”. Mas o 
alerta não é sobre os EUA de Joe Biden, que já 
registra históricos 8,6% de inflação, mas para 
o Cazaquistão “e outros”.

Investimento histórico
O Plano Safra 2022/2023, lançado ontem, 

prevê R$340,9 bilhões de recursos públicos 
para financiar os pequenos, médios e grandes 
produtores agrícolas do País. Cresceu 36% em 
relação ao último plano.

Pergunta na consciência
Auxílio é para comprar votos ou matar a 

fome dos muito pobres?.

FOTO NELSON JR. / SCO / STF

O número diz 
respeito ao valor 
que era praticado 
nas eleições ge-
rais de 2018, cor-
rigido pela infla-
ção acumulada

Edson Fachin considera que a decisão do TSE não avança sobre 
a esfera do parlamento de decidir as regras eleitorais

STF põe em sigilo 
investigações sobre 
pastores do MEC

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) pôs em sigilo 
as investigações relaciona-
das ao ex-ministro Milton 
Ribeiro e aos pastores 
suspeitos de atuarem em 
um balcão de negócios no 
Ministério da Educação. Os 
autos, que estavam na Justi-
ça Federal do Distrito Fede-
ral, chegaram ao Supremo 
nesta quarta-feira (29). O 
caso está sob a relatoria da 
ministra Cármen Lúcia.

A decisão de enviar o 
caso ao STF foi tomada 
pelo juiz Renato Coelho 
Borelli após o Ministério 
Público Federal apontar 
“indício de vazamento da 
operação policial e possível 
interferência ilícita por par-
te do presidente da Repú-
blica Jair Messias Bolsonaro 
nas investigações”.

Em conversa em 9 de 
junho com sua filha, cap-
tada em uma interceptação 
telefônica, Ribeiro diz que 
falou com Bolsonaro na-
quele dia e que ele teria dito 
estar com “pressentimento” 
de que iriam atingi-lo por 
meio da investigação contra 
o ex-ministro. Além dessa 
conversa telefônica, outro 
motivo para a remessa foi 
a mensagem enviada a co-
legas pelo delegado federal 
responsável pelo pedido de 
prisão de Milton Ribeiro, 
de que houve “interferência 
na condução da investiga-
ção”.

Bruno Calandrini diz no 
texto que a investigação foi 
“prejudicada” em razão de 
tratamento diferenciado 
dado pela polícia ao ex-
-ministro do governo Jair 
Bolsonaro. “Registre-se 
também que há indícios 

de igual interferência na 
atividade investigatória da 
Polícia Federal quando do 
tratamento possivelmente 
privilegiado que recebeu o 
investigado Milton Ribeiro”, 
afirma a manifestação do 
Ministério Público.

No último dia 24, o juiz 
Borelli determinou a inter-
rupção de interceptações 
telefônicas dos investigados 
e a remessa do processo 
para o Supremo. Ele solici-
tou à época que a ministra 
Cármen Lúcia, que ficou 
responsável por decisões 
nas investigações sobre 
Milton Ribeiro quando ele 
era ministro, ficasse como 
a relatora do caso. Cármen 
Lúcia, agora, deve enca-
minhar o inquérito para a 
PGR (Procuradoria-Geral 
da República), que deverá 
se manifestar a respeito dos 
episódios que envolvem o 
ministro.

Além de Milton, são 
investigados os pastores 
Gilmar Santos e Arilton 
Moura, ambos ligados a 
Bolsonaro. Os dois são 
peças centrais no escândalo 
do balcão de negócios do 
ministério. Como mostrou 
a Folha, eles negociavam 
com prefeitos a liberação 
de recursos federais mesmo 
sem ter cargo no governo.

Os recursos são do 
FNDE, órgão ligado ao 
MEC e controlado por 
políticos do centrão, bloco 
político que dá sustenta-
ção a Bolsonaro desde que 
ele se viu ameaçado por 
uma série de pedidos de 
impeachment. O fundo 
concentra os recursos fe-
derais destinados a trans-
ferências para municípios.

Campanha presidencial terá 
teto de gastos de R$ 88,3 mi
O valor serve de limite para o que cada candidato poderá gastar no 1º 
turno da campanha. Já no 2º turno, poderão ser gastos mais R$ 44,1 mi
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