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Boletim Jurídico

Lançado Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho

Aos 33 anos, Brizola Neto tomou posse em 3 de maio 
último como novo ministro do Trabalho e Emprego. Em seu 
discurso, o mais jovem integrante do governo Dilma Rous-
sef mencionou o compromisso de corresponder aos grandes 
desafios da pasta; falou das relações trabalhistas e desta-
cou o bom momento econômico vivido pelo País. (...). A pre-
sidenta Dilma Roussef reiterou a necessidade de se ter um 
país estável e que possa crescer pelo caminho da educação e 
da capacitação do trabalhador. “A qualidade da formação dos 
trabalhadores é a nossa missão. É assim, muito significativa, 
a circunstância que traz ao cargo de ministro um jovem que 

representa, inclusive, no sobrenome Brizola, uma história de 
mais de meio século de lutas sociais, de defesa do interesse 
nacional e de conquistas de direitos por parte dos trabalha-
dores brasileiros. Não bastasse levar o sobrenome Brizola, o 
novo ministro do Trabalho carrega consigo a história do seu 
tio-avô João Goulart, ex-presidente da República. Seja muito 
bem-vindo ao meu governo, Brizola Neto!”, disse a presidenta. 
Dilma Roussef também agradeceu a colaboração do ministro 
Paulo Roberto dos Santos Pinto e a contribuição do ministro 
Carlos Roberto Lupi na condução do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Fonte: Assessoria de Comunicação do M.T.E. 
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Ministério do Trabalho e Emprego empossa novo Ministro

No dia 27 de abril foi lançado o Plano Nacional de Segu-
rança e Saúde no Trabalho. Composto por várias estratégias, 
o Plano pretende integrar ações para melhores condições 
no ambiente e nas relações de trabalho. (...). Com o auditó-
rio lotado, o lançamento do Plano Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho contou com a presença de representantes 
do governo, trabalhadores e empregadores, além da Funda-
centro, Organização Internacional do Trabalho (OIT), AGU, 
TST e MPT.  (...). Os dados de acidentes apontam que moto-
rista de caminhão é a ocupação com maior número de aci-
dentes de trabalho fatais no Brasil. O Grupo Especial de Fis-
calização de Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas 

(GETRAC) atua com foco na jornada de trabalho e períodos 
de descanso, visando à prevenção dos acidentes nas rodo-
vias. Em novembro do ano passado, foi publicado o Decreto 
que aprova a Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho (PNSST), fruto do esforço conjunto entre os Minis-
térios da Previdência Social, Saúde e Trabalho e Emprego.  
O Plano, que é consequência do decreto, é formado por oito 
objetivos, dentre eles a adoção de medidas especiais para 
atividades com alto risco de doença e acidentes, o plano é 
composto por estratégias que deverão ser cumpridas num 
período de curto, médio e longo prazo.  Fonte: http://portal.
mte.gov.br/portal-mte/

Câmara dos Deputados aprova novo Código Florestal

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, dia 25 
de abril, o parecer do relator, deputado Paulo Piau (PMDB-
-MG), para o novo Código Florestal (PL 1876/99). Várias 
alterações promovidas pelo relator, que eram defendidas 
pelo setor produtivo por darem maior segurança jurídica ao 
texto final, foram aprovadas. Dentre elas, a que retira res-
trições à autonomia constitucional do município para dis-
ciplinar limites e dimensões das 
áreas de preservação perma-
nente (APP) em áreas urbanas, 
por meio do seu Plano Diretor, e 
a que retira a vinculação indevida 
de 30% dos recursos oriundos 
da cobrança pelo uso da água. 
O PL aprovado suprime a defini-
ção dada ao crédito de carbono 
vegetal, que representava uma 
inclusão inadequada de um dis-
positivo afeto à regulamentação 
da Política Nacional de Mudança 
do Clima. Além disso, pelo novo 
texto, o Poder Executivo poderá 
definir como de proteção perma-
nente áreas de vegetação nas restingas, veredas e vár-
zeas e não nas áreas úmidas em geral; as APPs poderão 
ser computadas no percentual da Reserva Legal (RL) para 
todas as modalidades de cumprimento da RL; e o pasto-
reio extensivo poderá ocorrer nas APPs já convertidas para 
vegetação campestre, admitindo-se consórcio com vegeta-
ção lenhosa perene ou de ciclo longo, além das de vegeta-
ção campestre natural. 

Outras alterações promoveram a retirada de dispositivos 
relacionados à utilização de apicuns, salgados e manguezais 
em atividades produtivas de carcinicultura e salinas, e à exi-
gência de no mínimo de 20 m² de áreas verdes por habitante 
(manutenção nas expansões urbanas). Foram apreciados 21 
destaques de votação em separado. A grande maioria deles 
foi rejeitada. Dentre os aprovados, ênfase para os que tratam 

da: exclusão do dispositivo que 
obrigava que os dados do Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) fos-
sem disponibilizados para acesso 
público por meio da rede mundial 
de computadores, e exclusão do 
dispositivo que determinava que 
o órgão federal coordenador do 
sistema nacional de controle da 
origem dos produtos florestais blo-
queasse a emissão de Documento 
de Origem Florestal (DOF) de 
quem não cumprisse o prazo para 
integração dos dados e as infor-
mações que deverão ser apor-
tadas ao sistema nacional. Além 
disso, foram retirados do texto do 

substitutivo do Senado a proibição da regularização de ati-
vidades consolidadas em áreas de preservação permanente 
(APP) localizadas em imóveis inseridos nos limites de unida-
des de conservação de proteção integral criadas até a data 
de promulgação do novo Código Florestal, e determinação de 
que o respectivo proprietário, possuidor ou ocupante recupere 
a área. O projeto de lei segue agora para a sanção da Presi-
dência da República. Fonte: CBIC Legislativo


