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A CNC E O RIO DE JANEIRO 

Em cerimônia no Palácio da 
Cidade do Rio de Janeiro, o Presidente da 
CNC, Dr. José Roberto Tadros enfatizou 
que “historicamente, o Rio de Janeiro 
sempre foi decisivo no surgimento e na 
consolidação do nosso Sistema, desde a 
criação da Confederação, que nasceu aqui, 
assim como o Sesc e o Senac, duas 
instituições que começaram a se tornar 
realidade a partir de um documento 
chamado de “Carta da Paz Social”, que 
ajudou a mudar a relação Capital e 
Trabalho no nosso País. 

Mais recentemente, reestruturamos 
a atuação do Sesc e do Senac no Rio de 
Janeiro, reaproximando as duas 
instituições dos seus públicos 
fundamentais, os trabalhadores do 
comércio fluminense, seus familiares e a 
população menos favorecida do Estado.” 

A CNC NA OIT 

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) participou da 108ª edição da 
Conferência Internacional do Trabalho da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), realizada de 10 a 21 de junho, em 
Genebra, na Suíça. 

O Presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, que integrou a comitiva 
dos empregadores brasileiros, destacou a 
importância desta participação, no 
momento em que o mundo do trabalho 
passa por importantes transformações. “É 
um grande momento de alinhamento e 
compartilhamento de informações entre as 
nações, focadas no trabalho como meio de 
desenvolvimento econômico, pessoal e de 
superação das desigualdades”, disse o 
presidente da CNC. 

Para Tadros, a conferência da OIT 
é também um espaço de defesa de 
princípios e valores, como os que 

nortearam a modernização trabalhista 
brasileira, objeto de uma decisão 
equivocada que incluiu o Brasil na lista de 
países para análise na Comissão de 
Aplicação de Normas da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). 
“Felizmente, essa decisão acabou se 
transformando em uma oportunidade de 
apoio intenso da comunidade internacional 
à modernização trabalhista realizada pelo 
País”, completou. 

30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA 

O encontro realizado em maio, 
pelo Consulado da França no Rio de 
Janeiro, contou com a participação de 
vários professores franceses de Direito 
Constitucional. O grande destaque da 
reunião foi a participação do relator-geral 
da última Assembleia Constituinte 
brasileira, Bernardo Cabral. Com o olhar 
de quem muito já viu – como professor 
universitário, deputado estadual. deputado 
federal, senador e ministro – o jurista 
amazonense falou em perspectiva sobre as 
virtudes e vícios da Constituição Cidadã, 
situando os antecedentes da Constituição 
Brasileira no processo de 
redemocratização do País e não se furtou 
de apresentar uma visão crítica sobre o 
atual quadro político e jurídico nacional. 

Revista Justiça e Cidadania – junho/2019 

A EQUAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO E O STF  

“O crescimento econômico 
orgânico, robusto, equânime e sustentável 
só poder vir destas duas fontes: 1) de 
investidores nacionais ou estrangeiros, o 
que depende da absoluta segurança 
jurídica promovida pelo STF. 2) e da 
construção de um inteligente programa de 
integração das cadeias produtivas 
nacionais ao comércio mundial. 
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Na semana passada, demos dois 
passos importantes nessa direção. 

Primeiro, aprovamos a lei que 
instrumentalizará as agências reguladoras 
independentes. 

Segundo, vimos o Supremo 
comportar-se como a corte constitucional 
implícita na Constituição de c1988. 

O pleno do STF, por ampla 
maioria, decidiu que subsidiárias de 
empresas estatais podem ser alienadas sem 
autorização legislativa.” 

Antonio Delfim Netto (Folha de 
São Paulo – 12/6/19) 

NOTA EXPLICATIVA: PEC 34/2019 

A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 34/ 2019, que 
determina a execução obrigatória de 
emendas parlamentares (individuais) e de 
bancada, foi aprovada na Câmara dos 
deputados, no dia 27/03/2019 e foi 
encaminhada ao Senado Federal. Pela 
regra atual, as emendas individuais já são 
consideradas impositivas. A PEC altera os 
artigos e 165 e 166 e estende a 
obrigatoriedade de execução às sugestões 
de gastos apresentadas por bancadas 
estaduais. Devem ser executadas as 
emendas destinadas a obras e 
equipamentos até o limite de 1% da receita 
corrente líquida (RCL) do ano anterior. 

Caso aprovada, a emenda 
aumentará o poder do Parlamento sobre o 
orçamento da União, o que pode engessar 
e dificultar a realocação dos recursos pelo 
Governo. Representantes do Ministério da 
Economia vinham defendendo uma maior 
desvinculação das receitas e mais 
flexibilidade nos gastos. Na prática, a PEC 
muda o Orçamento de autorizativo para 
impositivo, tornando obrigatório o 
pagamento de despesas que hoje podem 
ser adiadas, como emendas de bancadas 
estaduais e investimentos em obras. 
Análises preliminares apontam que o grau 
de engessamento dos gastos públicos 
chegue a 97%.  

Atualmente, cerca de 93% dos 
gastos públicos são obrigatórios, ou seja, 
não podem ser alterados pelo Poder 
Executivo e são pré-determinadas pela 
legislação em vigor. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O IBC-Br registrou queda de 
0,47% em abril ante o mês anterior. Na 
comparação com abril do ano passado, o 
indicador apresentou queda de 0,62%. No 
acumulado em 12 meses, até abril, houve 
alta de 0,72%. Até abril de 2019, acumula 
expansão de 0,06%. 

O índice de Confiança de Serviços 
(ICS) subiu 2,2 pontos na passagem de 
maio para junho, totalizando 91,2 pontos, 
segundo dados da FGV. Em médias 
móveis trimestrais, o índice recuou pela 
quarta vez consecutiva, -0,6 ponto. 

Segundo a CNI, o Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 
registrou avanço de 0,4 ponto percentual 
em junho, totalizando 56,9 pontos. O 
índice deste mês é 7,3 pontos superior ao 
de junho de 2018. 

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), divulgado pelo 
IBRE/FGV, subiu para 82,8 pontos, Na 
leitura anterior o índice havia recuado 1,8 
ponto. Frente ao mesmo mês de 2018, na 
série sem ajuste, a alta na confiança foi de 
3,5 pontos. Apesar da melhora, ao 
permanecer muito abaixo da linha dos 
100,0 pontos, o indicador aponta para forte 
pessimismo por parte do setor. 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim 
Focus/BC, a projeção para a expansão do 
PIB deste ano foi reduzida pela 17ª vez, de 
0,93% para 0,87%. A expectativa das 
instituições financeiras é que a economia 
apresente melhor desempenho em 2020, 
com projeção de incremento de 2,20%. 
Para  2021 e 2022 a projeção permanece 
em 2,50%. 

O PIB da construção civil deve 
crescer 0,5% em 2019, abaixo dos 2,0%, 
estimados, segunado a FGV em parceria 
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com o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo 
(Sinduscon-SP). 

A economia brasileira registrou 
retração de 0,1% em abril na comparação 
com março, segundo dados do Monitor do 
PIB-FGV. A retração ocorreu pelo fraco 
desempenho da agricultura, que registrou 
queda de 1,9%, e da indústria, que recuou 
0,4%. 

O Grupo Heineken Brasil 
anunciou investimento de R$ 1,5 milhão 
em iniciativas para coibir o uso de 
plásticos descartáveis em Fernando de 
Noronha. Desde abril deste ano, a ilha 
proíbe a entrada, o uso e a comercialização 
desses produtos em seu território. 

A taxa de investimento no Brasil 
está no menor nível em pouco mais de 50 
anos, evidenciando a fraqueza dos gastos 
no País com máquinas e equipamentos, 
construção civil e inovação. Na média dos 
últimos quatro anos, a taxa ficou em 
15,5% do PIB. 

Indústria 

A produção brasileira de aço bruto 
recuou 1,5% no acumulado de janeiro a 
maio deste ano em relação ao mesmo 
período de 2018, somando 14 milhões de 
toneladas, segundo o Instituto Aço Brasil. 

Segundo o IPEA, em março o 
Indicador Mensal de Consumo Aparente 
de Bens Industriais registrou sua terceira 
queda consecutiva, -0,2%. O terceiro 
trimestre encerrado em abril observa 
retração na margem de 1,4%. Em março, o 
indicador havia recuado 1,3%. Na 
comparação com abril de 2018, houve 
decréscimo de 7,6%. 

As iniciativas do programa Novo 
Mercado de Gás, tem como objetivo 
destravar investimentos da ordem de 
R$32,8 bilhões em infraestrutura de gás 
natural no País, segundo cálculo do 
Ministério de Minas e Energia (MME). 
Entre as interessadas na abertura do 
mercado, encontra-se a Shell, Galp e 
Repsol, sócias da Petrobras no pré-sal. 

O presidente da Petrobras, Roberto 
Castelo Branco, informou que a empresa 
pretende investir US$ 105 bilhões e 
levantar entre US$ 30 bilhões e US$ 35 
bilhões com o programa de 
desinvestimentos nos próximos cinco 
anos. 

A Sondagem Industrial para o mês 
de maio aponta moderada desaceleração 
no nível da produção industrial. O índice 
de Evolução da Produção ficou em 50,7 
pontos. O nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) apresentou 
moderada melhora, passando de 66,5% 
para 67,3%. Os estoques permaneceram 
praticamente estáveis em maio, com o 
índice de Evolução dos Estoques 
registrando 49,9 pontos. 

A Petrobras recebeu R$ 33,5 
bilhões do consórcio liderado pela Engie 
por 90% da subsidiária de gasodutos, uma 
semana depois de a decisão do STF 
dispensar o aval do Congresso. 

Comércio 

Estima-se que o comércio varejista 
poderia ter vendido R$ 41 bilhões a mais 
nos últimos 12 meses até abril e acelerado 
o consumo das famílias, o emprego e a 
renda, se o corte da taxa básica de juros 
tivesse sido repassado integralmente para 
os juros cobrados do consumidor, segundo 
estudo da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). 

 O empresário do varejo de móveis 
Mohamed Barakat, informou que o 
mercado está difícil. Depois do setor ter 
ampliado 7% do faturamento em 2018. Na 
comparação com o ano anterior, houve 
queda de 10%, de janeiro a maio deste 
ano. 

A Intensão de Consumo das 
Famílias (ICF), pesquisa apurada 
mensalmente pela CNC, recuou 3,5% na 
passagem de maio para junho e marcou 
91,3 pontos em uma escala de zero a 200 
pontos. Essa é quarta queda consecutiva 
do indicador. 
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O ICC /FGV registrou um avanço 
de 1,8 pontos em junho, passando de 91,4 
para 93,2. 

Os comerciantes de diversos 
segmento em Volta Redonda (RJ) 
demonstram bastante confiança e 
expectativa para este ano.  

Segundo a Associação Brasileira 
de Prevenção de Perdas (Abrappe), as 
vendas nas lojas físicas do varejo em 2018 
voltaram a cair 7%, após dois anos 
seguidos de queda. 

Agricultura  

O Plano Agrícola e Pecuário 
2019/2020 terá R$ 222,74 bilhões em 
crédito rural para o financiamento de 
produtores e pecuaristas. O valor deste ano 
soma o crédito destinado ao Pronaf, que é 
de R$ 31,22 bilhões. O crédito liberado 
para o Plano Safra fica em linha com o 
montante do ano passado, que foi de 
R$194 bilhões.  

O Brasil continuará a ser um dos 
maiores players do agronegócio mundial, 
um dos maiores fornecedores de insumos, 
como sementes, fertilizantes e agrotóxicos. 
Segundo o estudo da Consultoria Spark, 
51% de vendas (US$1,3 bilhão) de 
agrotóxicos para as culturas de soja, milho 
e trigo foram comercializados apenas por 
cooperativas do Paraná, na safra 
2016/2017. 

Diante da expansão da produção 
de milho no Brasil nos últimos anos e das 
áreas plantadas, o País tem potencial para 
produzir 15 bilhões de litros de etanol a 
partir do milho, segundo a Embrapa. Na 
safra 2018/19, a produção de etanol de 
milho foi de 790 mil litros. 

O Plano Safra 2019/20 contempla 
linhas no total R$ 222,7 bilhões, R$ 1,6 
bilhão a mais que da temporada 2018/19, 
mas reduz R$ 36,3 bilhões o dinheiro 
disponível a juros controlados. 

Segundo a Conab, a quantidade 
armazenada do grão de café (até o dia 31 
de março) chegou a 12,8 milhões de sacas, 
um aumento de 31,2% quando comparado 

com o volume registrado na pesquisa 
anterior (9,8 milhões de sacas). 

Mercado de Trabalho 

Os dados do Caged apontaram 
criação líquida de 32.140 vagas formais 
em maio. Foram geradas 
aproximadamente 16 mil vagas no 
período, o equivalente a uma média 
mensal de 18 mil postos criados no 
trimestre encerrado em maio. 

A taxa de desocupação no Brasil 
ficou em 12,3% no trimestre encerrado em 
maio, de acordo com os dados da Pnad 
Contínua/IBGE. 

Em igual período de 2018, a taxa 
de desemprego medida pela Pnad estava 
em 12,7%. No trimestre até abril, a taxa 
foi de 12,5%. 

A renda média real do trabalho foi 
de R$ 2,289 no trimestre encerrado em 
maio. O resultado representa queda de 
0,2% em relação ao mesmo período do 
ano passado. 

A massa de renda real habitual 
paga aos ocupados somou R$ 207,499 
bilhões no trimestre até maio, alta de 2,4% 
ante igual período do ano anterior. 

Segundo a Pnad,  o Brasil registrou 
uma população recorde de 4,905 milhões 
de pessoas em situação de desalento no 
trimestre até maio. São 93 mil 
desalentados a mais em relação ao 
trimestre anterior. Em um ano, houve 
acréscimo de 175 mil. 

A produtividade do trabalho 
registrou queda de 1,1% no primeiro 
trimestre deste ano em relação a 2018, é o 
pior resultado desde o primeiro trimestre 
de 2016, quando a queda foi de 2,2%, 
segundo estudo do Ibre/FGV. 

Sistema Financeiro 

A ata da última reunião do Copom 
- BC reforçou a mensagem transmitida no 
comunicado da reunião da semana 
passada, quando a Selic foi mantida em 
6,5%. O colegiado reconheceu o fraco 
desempenho da atividade econômica, com 
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interrupção do processo de recuperação da 
economia no último trimestre. 

A Caixa Econômica Federal 
projeta um crescimento entre 20% a 30% 
no crédito imobiliário em 2019, superando 
os R$ 230 bilhões neste ano na carteira 
com recursos próprios e do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE). 

De acordo com o Banco Central, o 
volume total (estoque) do crédito bancário 
avançou 0,6% em maio, registrando 
R$3,28 trilhões. O estoque das operações 
com pessoas físicas subiu 0,9% no mês 
passado, correspondendo R$ 1,86 trilhão, 
enquanto o saldo de operações com 
pessoas jurídicas avançou 0,1% no período 
– para R$ 1,42 trilhão. 

O presidente do Banco do Brasil, 
Rubens Novaes, afirmou após reunião com 
o ministro da economia, Paulo Guedes, 
que a instituição tem R$ 4 bilhões em 
valores emprestados à Odebrecht “a 
descoberto” (sem garantia), dos quais a 
metade, ou seja, R$ 2 bilhões, já foram 
provisionados. 

O total de famílias endividadas no 
Paraná ficou em 89,7% no mês de maio, 
de acordo com dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor, elaborada pela CNC. 

O BNDES deve perder anualmente 
algo entre R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões 
de funding, se for confirmado o 
redirecionamento dos recursos do 
PIS/Pasep para a Previdência. Segundo o 
banco, o FAT e o PIS/Pasep representam 
35,3% das fontes de recursos do BNDES 
no primeiro trimestre deste ano (foram 
36,4% em 2018 e 32% em 2017). Trata-se 
de uma fonte relevante de recursos para o 
banco. 

A Caixa Econômica Federal 
reportou lucro líquido contábil de R$ 3,92 
bilhões no primeiro trimestre, alta de 
22,9% em relação ao mesmo período de 
2018. 

O Comitê reitera sua visão de que 
a continuidade do processo de reformas e 
ajustes necessários na economia brasileira 
é essencial para a queda da taxa de juros 
estrutural, para o funcionamento pleno da 
política monetária e para a recuperação 
sustentável da economia. 

O Comitê ressalta que os próximos 
passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade 
econômica, do balanço de riscos e das 
projeções e expectativas de inflação. 

Inflação 

O IPCA-15/IBGE registrou alta de 
0,06% em junho. No acumulado do ano, o 
resultado foi o mais baixo desde dezembro 
de 2018, quando o índice recuou 0,16%. A 
taxa acumulada em 12 meses arrefeceu de 
4,93% em maio para 3,84% em junho, 
abaixo do centro da meta de 4,25%.  

O Copom informou que a 
expectativa de inflação para 2019 caiu de 
3,84% para 3,82%, a quarta queda 
consecutiva. Para 2020, a taxa esperada é 
de 3,95%. Já as expectativas para a taxa 
Selic ao fim deste e do próximo ano 
permaneceram em 5,75% e 6,50%, 
respectivamente. 

O IPCA registrou variação de 
0,13%, de maio e 4,66% em 12 meses. Na 
comparação com o mês anterior, houve 
variação de 0,57%. 

O IGP-DI registrou alta de 0,40% 
em maio, percentual inferior ao apurado 
no mês anterior, 0,90%. No acumulado do 
ano o índice apresenta alta de 3,75% e de 
6,93% em 12 meses. 

Setor Público 

A Receita Federal divulgou que a 
arrecadação de maio registrou R$ 113,3 
bilhões. Na comparação interanual, o dado 
apresentou variação de 1,9%, com 
destaque para o crescimento de 6,6% em 
IRPJ. No acumulado do ano a alta real é 
de 1,3% em relação ao mesmo período de 
2018, somando R$643,3 bilhões. 
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O Governo Federal vai transferir 
para os Estados recursos de participações 
governamentais de petróleo e gás. Os 
governadores que fizerem reformas no 
setor de distribuição de gás, abrindo o 
mercado e privatizando suas empresas de 
distribuição de gás, receberão mais 
recursos da União. 

A estimativa do Banco Central 
para a dívida externa brasileira em maio é 
de US$ 322,476 bilhões. De acordo com a 
instituição, 2018 encerrou com dívida de 
US$ 320,612 bilhões. 

O Governo central registrou um 
déficit primário de R$ 14,740 bilhões em 
maio. O resultado, que reúne as contas do 
Tesouro Nacional, Previdência Social e 
Banco Central, sucede ao superávit de 
R$6,537 bilhões de abril. Em relação ao 
mesmo período do ano passado, o 
resultado foi negativo de R$ 11,027 
bilhões. No acumulado de 12 meses, o 
Governo central apresentou um déficit de 
R$ 125,2 bilhões – equivalente a 1,76% do 
PIB. 

Setor Externo  

De acordo com os dados do 
Balanço de Pagamentos, divulgados pelo 
Banco Central, o saldo em Transações 
Correntes foi positivo em US$ 662 
milhões em maio. O resultado é fruto de 
superávit da balança comercial, de 
aproximadamente US$ 5,7 bilhões, e das 
transações unilaterais, de US$ 449 
milhões. Os saldos positivos foram 
suficientes para compensar os déficits em 
serviços (-US$ 3,0 bilhões) e na conta de 
renda primária (-US$ 2,5 bilhões). Nos 
últimos 12 meses, o déficit acumulado em 
conta corrente chegou a US$ 13,9 bilhões, 
enquanto o ingresso de IDP acumulou 
US$ 96,6 bilhões (5,19% do PIB). 

A economia dos Estados Unidos 
cresceu 3,1% no primeiro trimestre, contra 
expansão de 2,2% registrada no trimestre 
anterior. 

Os gastos dos brasileiros no 
exterior somaram US$ 1,417 bilhão em 
maio, queda de 8,9% em relação ao 

mesmo período de 2018, segundo dados 
do Banco Central. 

A leitura final do PIB dos Estados 
Unidos, no primeiro trimestre, trouxe 
alterações significativas em sua 
composição, ainda que a taxa de 
crescimento tenha sido a mesma da 
estimativa anterior. A economia do País 
cresceu 3,1% no período, em termos 
anualizados e em comparação com o 
trimestre anterior. 

 

 

 

 

 


