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1. OBJETIVO 

Descrever a sistemática de reparação para trabalho infantil caso seja encontrado trabalhadores infantis 

dentro das instalações da QUANTO. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Critérios SA8000; 

 CLT; 

 Convenção No. 138 da OIT e Recomendação No. 146 – Idade Mínima e Recomendação; 

 Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança; 

 Lei 10.097 de 19 de dezembro de 2000 – Jovens Aprendizes. 

 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO  

Aplica-se à toda Quanto Alimentos e como alerta em situações envolvendo fornecedores, 

subfornecedores e subcontratados. 

 

4. DEFINIÇÃO 

CLT:  Consolidação das Leis do Trabalho; 

CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 É de responsabilidade do RH a condução deste processo em caso de necessidade, interrompendo a 

atividade desse menor imediatamente. 

 

6. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MENORES  

É proibida a contratação e utilização de mão de obra infantil para qualquer tipo de atividade (interna 

e/ou externa). A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXXIII, considera menor o trabalhador de 16 

(dezesseis) a 18 (dezoito) anos de idade. Segundo a legislação trabalhista brasileira é proibido o trabalho do 

menor de 18 anos em condições perigosas ou insalubres. Os trabalhos técnicos ou administrativos serão 

permitidos, desde que realizados fora das áreas de risco à saúde e à segurança. 

Ao menor de 16 anos de idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

anos. 
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A partir dos 14 anos é admissível o Contrato de Aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por 

prazo determinado conforme artigo 428 da CLT. A contratação obrigatória de menores aprendizes a partir de 14 

anos é parte do sistema de quotas de aprendizagem instituído pela legislação brasileira, cujo percentual é 

definido pelas informações contidas no CAGED mensal entregue eletronicamente ao MTE.  

A Quanto Alimentos, a fim de atender os requisitos da SA8000 estabeleceu: 

1) que contratará  menores a partir de 16 anos no programa Jovem Aprendiz tão somente para 

funções administrativas que não ofereçam nenhum risco ao menor, em turno de aprendizagem de 

manhã ou tarde, não excedendo 4 horas diárias durante 4 dias por semana, permitindo ao jovem o 

tempo que ele necessite para que frequente a escola regular e o turno de formação na entidade a 

qual está vinculado, devidamente reconhecida pelo MTE; 

2) na impossibilidade da contratação de Jovem Aprendiz na modalidade acima, somente irá contratar 

menores entre  14 e 16 anos através de Contrato com o fim específico de Aprendizagem celebrado 

com os Serviços do Sistema “S” (Senai, Senac, Senat, Senar ou Sescoop), para preenchimento de 

quota definida pelo MTE. A esses menores não será permitido qualquer tipo de frequência e 

atividades na Empresa e seu desempenho teórico e prático estarão a encargo das entidades 

reconhecidas pelo MTE. 

 

7. PROCEDIMENTO  

Quando qualquer funcionário da empresa porventura encontrar alguma criança trabalhando em 

situações que se enquadrem na definição de trabalho infantil,                 comunicar o fato ao RH, o qual 

fará, em conjunto com a diretoria, a Tratativa de Não Conformidade (PLA51). 

Se necessário         

• I  ntifica  a  p    a  qu  aut  iza a    p  p  ci na a  a contratação, providenciando reciclagem a 

essas pessoas ab   an   a  “Di  t iz     b     T abalh  Infantil”, assim como estudar medidas legais sobre essas 

pessoas que mantinham essa criança sob regime de trabalho; 

• Enca inha    a  unt  pa a   órgão competente, visando encontrar a reparação mais justa conforme 

legislação em vigor, assim como acompanhar as medidas tomadas (apoio psicológico, atendimento à saúde); 

• F  n c   ap i  para a permanência do menor na   c la at  c  pl ta     an  ; 

• Se aplicável, direcionar a criança ao Projeto Menor Aprendiz junto à  uni a        i t  a “S”. 
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Todas as despesas para a reparação infantil e que permita que tal  menor frequente e permaneça na 

  c la at  atingir a idade de 18 anos serão avaliadas pela empresa junto à família do menor. As evidências do 

cumprimento deste procedimento (por exemplo: material escolar, registro de frequência escolar, etc.) deverão 

ser arquivadas. 

 

8. VERIFICAÇÃO 

A verificação da documentação deverá ser feita periodicamente por responsável do RH. 

 

9. REGISTROS 

- Pasta dos funcionários com cópia dos documentos; 

 

 

10. HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Revisão Descrição da alteração Data Responsável 

00 Elaboração 12/02/14 Zeni 

 


