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Control Point Compliance Criteria Interpretation for Brazil 

EMPLOYEES’ REPRESENTATIVE(S) 

1 Is there at least one 
employee or an 
employees’ council to 
represent the interests of 
the staff to the 
management through 
regular meetings where 
labor issues are 
addressed? 

Documentation is available which 
demonstrates that a clearly identified, named 
employees’ representative(s) or an 
employees’ council representing the interests 
of the employees to the management is 
elected or in exceptional cases nominated by 
all employees and recognised by the 
management.  The election or nomination 
takes place in the ongoing year or production 
period and is communicated to all 
employees. The employees´ 
representative(s) shall be aware of 
his/her/their role and rights and be able to 
discuss complaints and suggestions with the 
management. Meetings between employees´ 
representative(s) and the management occur 
at accurate frequency. The dialogue taking 
place in such meetings is duly documented. 

For GRASP compliance, in addition to the local law, the farm 
shall have a representative or a form of representation when 
the farm has more than 1 employee (employee concept is 
defined in section 9.2 of the GRASP General Rules).  
Any producer with minimum of one (1) employee shall 
have a form of employees’ representation that can be applied 
to meet the GRASP requirements as indicated in the different 
control points with respect to the employees’ representative 
(ER).   
The ER or in alternative scenarios, the person (people) 
responsible for the system of representation shall be present 
during the assessment.  
  
This form or representation could take any form (could be a 
person, group of people, several temporally appointed people, 
etc.) as long as:  
• It is independent from management  
• It is decided by the employees  
• It is communicated to the employees  
• It is recognized by the employees  
 
Employees must be represented in an internal commission 
(CIPA or CIPATR) or by any other form of representative body 
(e.g. Trades Union), commission through which must be 
discussed matters relating to the safety and hygiene working 
conditions and prevention actions against occupational 
accidents. The Brazilian CLT (Art.163) determines the terms 
and conditions of existence of this commission whose specific 
terms of composition and operation are detailed in the NR 5. 
Members representing workers in theses commissions are 
protected by law and have a legal stability. 

COMPLAINT PROCEDURE 
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2 Is there a complaint and 
suggestion procedure 
available and 
implemented in the 
company through which 
employees can make a 
complaint or suggestion? 

A complaint and suggestion procedure 
appropriate to the size of the company exists. 
The employees are regularly informed about 
its existence, complaints and suggestions 
can be made without being penalized and are 
discussed in meetings between the 
employee’s representative(s) and the 
management. The procedure specifies a time 
frame to answer complaints and suggestions 
and take corrective actions. Complaints, 
suggestions and follow-up solutions from the 
last 24 months are documented. 

Farm management shall indicate clearly the system for 
complaints according to their needs and the local law.   
The Employees’ representative shall inform the auditor about 
the efficiency of the system and how this is evaluated 
considered in the meeting with management. 
 

3 Has a self-declaration on 
good social practice 
regarding human rights 
been signed by the 
management and the 
employees’ 
representative and has 
this been communicated 
to the employees?  

The management and the employees’ 
representative(s) have signed, displayed and 
put in practice a self-declaration assuring 
good social practice and human rights of all 
employees. This declaration contains at least 
commitment to the ILO core labor 
conventions (ILO Conventions 111 on 
discrimination, 138 and 182 on minimum age 
and child labor, 29 and 105 on forced labor, 
87 on freedom of association, 98 on the right 
to organize and collective bargaining, 100 on 
equal remuneration and 99 on minimum 
wage) and transparent and non-
discriminative hiring procedures and the 
complaint procedure. The self-declaration 
states that the employees´ representative(s) 
can file complaints without personal 
sanctions. The employees have been 
informed about the self-declaration and it is 
revised at least every 3 years or whenever 
necessary. 

Subcontracted labor shall be included in the scope of GRASP 
and its obligations.  
Please verify if there is any national legislation on data 
protection that does not allow to share documents or to visit 
premises of the subcontractor. 
 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11
200:P11200_COUNTRY_ID:102571 
 
The following core labor conventions were ratified by Brazil  
ILO Convention 029; 
ILO Convention 098; 
ILO Convention 099 
ILO Convention 100; 
ILO Convention 105; 
ILO Convention 111;  
ILO Convention 138; 
ILO Convention 182; 
 
The self-declaration shall indicate farm consideration even for 
those ILO conventions that were not ratified by the respective 
country. The self-declaration shall include the willingness to 
comply and actively have processes to protect those rights. 
 
Brazilian legislation meets all the ILO international agreements 
against forced labor, child labor, equality of opportunity, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102571
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102571
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respects of minorities and freedom of association. These 
principles are clearly stated in the Federal Constitution and 
others legal Code or laws. 

ACCESS TO NATIONAL LABOR REGULATIONS 

4 Do the person 
responsible for the 
implementation of 
GRASP (RGSP) and the 
employees’ 
representative(s) have 
knowledge of or access 
to recent national labor 
regulations? 

The responsible person for the 
implementation of GRASP (RGSP) and the 
employees’ representative(s) have 
knowledge of or access to national 
regulations such as gross and minimum 
wages, working hours, trade union 
membership, anti-discrimination, child labor, 
labor contracts, holiday and maternity leave. 
Both the RGSP and the employees´ 
representative(s) know the essential points of 
working conditions in agriculture as 
formulated in the applicable GRASP National 
Interpretation Guidelines. 

In case the workers do not elect an employees’ 
representative, an alternative system shall be in place to 
provide for the role of the employees’ representative in this 
CP.  
 
All these points are already stated in the Brazilian CLT 
Freedom of Asssociation(Art. 8º e Art. 11);  

Diary hours of works (Art. 58,  59 CLT); 

Rest Time(Art. 66, 67 CLT);  

Legal Working hours (Art. 74 CLT);  

Vacation(Art. 130, CLT);   

Pregnancy salary(Art. 392 CLT);  

Working conditions for young people (Art.402; 403; 404 CLT) 

Childhood and Teenager statute (Artigo 6) Constituição 
Federale 

WORKING CONTRACTS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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5 Can valid copies of 
working contracts be 
shown for the 
employees? Are the 
working contracts 
compliant with applicable 
legislation and/or 
collective bargaining 
agreements and do they 
indicate at least full 
names, a job description, 
date of birth, date of 
entry, wage and the 
period of employment? 
Have they been signed 
by both the employee 
and the employer? 

For every employee, a contract can be shown 
to the assessor on request (on a sample 
basis). Both the employees as well as the 
employer have signed them. Records contain 
at least full names, nationality, job 
description, date of birth, the regular working 
time, wage and the period of employment 
(e.g. permanent, period or day laborer etc.) 
and for non-national employees their legal 
status and working permit. The contract does 
not show any contradiction to the self-
declaration on good social practices. Records 
of the employees must be accessible for the 
last 24 months.  

All employees shall be informed in writing and with  
comprehensible data about their employment conditions and 
its compliance with national legal requirements.  
 
Although the Brazilian law do not specifically require a written  
contract between one employer and its employees ( see 
art.404 CLT) a minimum documentation is highly 
recommended. 
 
When existing, the employment contracts must be signed by 
both parties and at least contain: 

• Qualification of the contracted parties 
• Purpose of the contract 
• Remuneration 
• Working time 
• Date of entry, 
• Resignation date (depending on the type of working 

contract) 
 
Whether the contract is written or not, the Employee Working 
book must be completed by the employer and must be 
returned within a maximum of 48 hours (in accordance with 
the CLT). The Federal Constitution further provides that all 
employment contracts records must be kept in the archives for 
a minimum period of 5 years. 

PAYSLIPS 

6 Is there documented 
evidence indicating 
regular payment of 
salaries corresponding 
to the contract clause?  

The employer shows adequate 
documentation of the salary transfer (e.g. 
employee’s signature on pay slip, bank 
transfer). Employees sign or receive copies 
of pay slips / pay register that make the 
payment transparent and comprehensible for 
them. Regular payment of all employees 
during the last 24 months is documented. 

The pay register should be a pay slip indicating the name of 
society, common salary plus overtime, commission, gratuity, 
production or other form of benefit, duly signed by the employee 
who will receive a copy of the receipt (CLT, Capítulo II – Da 
remuneração – Art. 457; Art. 463, e Art. 464; 465). 
Records should be maintained for 5 years (Constituição 
Federal, Art. 7). 

WAGES 
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7 Do pay slips / pay 
registers indicate the 
conformity of payment 
with at least legal 
regulations and/or 
collective bargaining 
agreements? 

Wages and overtime payment documented 
on the pay slips / pay registers indicate 
compliance with legal regulations (minimum 
wages) and/or collective bargaining 
agreements as specified in the GRASP 
National Interpretation Guideline. If payment 
is calculated per unit, employees shall be 
able to gain at least the legal minimum wage 
(on average) within regular working hours. 

Pay slips must indicate in a comprehensive way how the 
salary is composed. It must inform about legal discounts or 
any other discounts authorized by a formal fully detailed 
written document signed by the worker, such as housing, 
advance or any other (Lei 5.889/73; CLT, Capítulo II, Art. 463, 
Art. 464). The minimum wage should not be inferior to the 
official legal salary as in local Law (Lei 11.944, de 28 de maio 
de 2009) see: http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm , 
or inferior to local collective bargaining agreement as specified 
in a formal written agreement. A copy of this agreement 
should be maintained in the facilities during 5 years. 

NON-EMPLOYMENT OF MINORS 

8 Do records indicate that 
no minors are employed 
at the company? 

Records indicate compliance with national 
legislation regarding minimum age of 
employment. If not covered by national 
legislation, children below the age of 15 are 
not employed. If children -as core family 
members- are working at the company, they 
are not engaged in work that is dangerous to 
their health and safety, jeopardizes their 
development or prevents them from finishing 
their compulsory school education. 

Children or young workers of company management shall be 
included in the GRASP assessment.  
  
For GRASP compliance, no young worker (between 15 and 
18) shall work in any activity that is is dangerous to their 
health and safety, jeopardizes their development or prevents 
them from finishing their compulsory school education.  
 
Companies must not accept under age employees. When 
being accepted, they should legally be registered and stay in 
accordance with the rules included in the CLT. Employment of 
children under 16 years is strictly forbidden in accordance with 
CLT; Chapter IV, Section I, Article 402, 403, 404 and 405.). 
Persons under 16 years must be represented by their parents 
or guardians, and must not work except as apprentices from 
the age of 14. (Article 60 of Law 8.069 / 90.) with guarantee of 
access to legal education program, according to a student 
attendance control to regular hours and scheduled contents, 
and special time for performance of labour activities, 
guarantee of social security and labor rights, as established in 
the Statute of Children and Adolescents (ECA, Article 60, 64 
and 65, CLT - Chapter IV, Section I, Article 403, Article 427). 

http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm
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Work of minors under 16 is forbidden in nights shift, or any 
dangerous or unhealthy activities as defined in CLT (art 405). 

ACCESS TO COMPULSORY SCHOOL EDUCATION 

9 Do the children of 
employees living on the 
company´s production/ 
handling sites  have 
access to compulsory 
school education? 

There is documented evidence that children 
of employees at compulsory schooling age 
(according to national legislation) living on the 
company´s production/ handling sites have 
access to compulsory school education, 
either through provided transport to a public 
school or through on-site schooling. 

The Brazilian law guarantees a free education, as cited in 
Article 6 of the Constitution. There must be documented 
evidence that children of employees of compulsory schooling 
age (according to national legislation) and living on the 
company´s production/ handling sites have access to an on-site 
compulsory school education, or that the company provided 
transport to a public school. 

TIME RECORDING SYSTEM 

10 Is there a time recording 
system that shows 
working time and 
overtime on a daily basis 
for the employees? 

There is a time recording system 
implemented appropriate to the size of the 
company that makes working hours and 
overtime transparent for both employees and 
employer on a daily basis. Working times of 
the employees during the last 24 months are 
documented. Records are regularly approved 
by the employees and accessible for the 
employees´ representative(s). 

Records are regularly revised by the employees and 
accessible for the employees´ representative(s)  
Farm management shall look for an alternative means 
of employees’ representation to avoid non-compliance in 
those CPCCs. The alternative means shall keep the 
objectivity, be decided, appointed or elected by the workers 
and keep the separation from the management.  
  
If a daily time recording system is not implemented (e.g. fixed 
contracts, fixed working hours, fixed monthly 
salary), alternative way(s) of recording working hours shall be 
available. Evidence and explanation shall be provided.  
 
Article 74, paragraph 2 of the Labor Code, as follows, define: " 
For establishments of more than ten employees, log for time of 
entry and exit will be compulsory in manual, mechanical or 
electronic record as defined in instructions to be issued by the 
Ministry of Labor ". When required, the electronic time stamp is 
regulated by Decree 1,510 / 09 of the Ministry of Labor and 
become effective in accordance with the kind of company, 
regulating the electronic registration point and using the 
Electronic Registration System Point (SREP). 
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Records of time recording must be stored for five (5) years 
(Federal Constitution, Article 7, Work hours, Article 58; Art. 59). 

WORKING HOURS AND BREAKS 

11 Do working hours and 
breaks documented in 
the time records comply 
with applicant legislation 
and/or collective 
bargaining agreements? 

Documented working hours, breaks and rest 
days are in line with applicant legislation 
and/or collective bargaining agreements. If 
not regulated more strictly by legislation, 
records indicate that regular weekly working 
hours do not exceed a maximum of 48 hours, 
during peak season (harvest), weekly 
working time does not exceed a maximum of 
60 hours. Rest breaks/days are also 
guaranteed during peak season. 

For GRASP compliance, even when permitted by the law, the 
total number of hours, including overtime and ordinary, SHALL 
NOT exceed 60 hours (44 hours) per week in any week of the 
year. This shall be checked by auditor.  
 
The daily limit time of work is 8 hours for a working week of 44 
hours maximum. Special or local agreements in other working 
scale (such as 12-hour cycle of work and 36 hours of rest) can 
be developed and possibly be subject to a collective labor 
agreement. The normal working time may be extended for 2 
extra hours upon a written and signed agreement between the 
parties. (Article 59 of the CLT). Occupations considered 
unhealthy are strictly regulated   and extra hours can only be 
allowed after prior notification to the inspection of Labor (MTE). 
CLT in its Chapter 2, Section 3, Article 66 state that a minimum 
interval of 11 hours must be respected between two workdays. 
Section 67 of the CLT guaranteed weekly rest.  

ONLY APPLICABLE FOR PRODUCER GROUPS 
INTEGRATION INTO QMS 



–– GRASP Module - Interpretation for Brazil 9 / 20 –– 

Control Point Compliance Criteria Interpretation for Brazil 

QMS Does the assessment of 
the Quality Management 
System (QMS) of the 
producer group show 
evidence of the correct 
implementation of 
GRASP for all 
participating producer 
group members? 

The assessment of the Quality Management 
System of the producer group demonstrates 
that GRASP is correctly implemented and 
internally assessed. Non-compliances are 
identified and corrective actions are taken to 
enable compliance of all participating 
producer group members. 

 

ADDITIONAL SOCIAL BENEFITS 

R 1 What other forms of 
social benefit does the 
company offer to 
employees, their families 
and/or the community?  
Please specify 
incentives for good and 
safe working 
performance, bonus 
payment, support of 
professional 
development, social 
benefits, child care, 
improvement of social 
surroundings etc.). 

 Although there is no specifics mandatory benefits (except legal 
benefit required by local law), in application of #3, any benefit 
should be guaranteed to any person in the same conditions of 
work and without consideration of genre, age, origins, political 
or philosophical thinking, etc. 
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Annex to GRASP Interpretation for Brazil 
 
1- CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
 
TÍTULO II - Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho (artigos 13 a 223)  

CAPÍTULO I - Da Identificação Profissional  

SEÇÃO I - Da Carteira de Trabalho e Previdência Social  

Art. 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda 
que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.  

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente a quem:  

I  - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma 
família,indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração;  

II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, 
para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.  

§ 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social e respectiva Ficha de Declaração obedecerão aos modelos que o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social adotar.  

I  - O empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, documento do qual constem a data da admissão, a natureza do trabalho, o 
salário e a forma de seu pagamento;  

§ 1º Tratando-se de menor de 18 anos, as declarações previstas neste artigo serão prestadas por seu responsável legal.  

SEÇÃO IV - Das Anotações  

Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo  

trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para nela anotar, especificamente, a data de admissão, 
a remuneração e as condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme 
instruções a serem expedidas pelo Ministério do  

Trabalho.  

§ 1º - As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em 
dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.  

Art. 33. As anotações nas fichas de declaração e nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social serão feitas seguidamente sem abreviaturas, 
ressalvando-se no fim de cada assentamento, as emendas, entrelinhas e quaisquer circunstâncias que possam ocasionar dúvidas.  
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Art. 34. Tratando-se de serviço de profissionais de qualquer atividade, exercido por empreitada individual ou coletiva, com ou sem fiscalização 
da outra parte contratante, a carteira será anotada pelo respectivo sindicato profissional ou pelo representante legal de sua cooperativa.  

SEÇÃO VII - Dos Livros de Registro de Empregados  

Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, 
fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.  

  

Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão 
no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.   

 CAPÍTULO II DA DURACAO DO TRABALHO   

SEÇÃO II - Da Jornada de Trabalho  

  

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 08:00 (oito) horas diárias, desde 
que não seja fixado expressamente outro limite.  

Art. 59.  A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante 
acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.  

§ 1º Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, 
que será, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) superior à da hora normal.  

  

SEÇÃO III - Dos Períodos de Descanso  

Art. 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11:00 horas consecutivas para descanso.  

Art. 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública 
ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.  

Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 
alimentação, o qual será, no mínimo, de uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de duas 
horas.  

§ 1º Não excedendo de seis horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar quatro 
horas.  

  

SEÇÃO IV - Do Trabalho Noturno  

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, 
sua remuneração terá um acréscimo de 20% , pelo menos, sobre a hora diurna.  

§ 1° A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos.  
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SEÇÃO V - Do Quadro de Horário  

Art. 74. O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido pelo Ministro do Trabalho e afixado em lugar bem 
visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma.  

§ 1º O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de acordos ou contratos coletivos porventura celebrados.  

§ 2º Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de 
repouso.  

  

CAPÍTULO III - Do Salário Mínimo  

SEÇÃO I - Do Conceito  

rt. 78. Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração 
diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal.   

 CAPÍTULO IV - Das Férias Anuais  

SEÇÃO I - Do Direito a Férias e da sua Duração  

Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá  

direito a férias, na seguinte proporção:  

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 ( cinco) vezes;  

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;  

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;  

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.  

  

TITULO III DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA DO TRABALHO (artigos 224 a 441)  

CAPÍTULO III - DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER  

SEÇÃO V - Da Proteção À Maternidade  

Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. (Redação 
dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)  

  

CAPÍTULO IV - DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  

SEÇÃO I - Disposições Gerais  
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Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.(Redação dada pela Lei nº 
10.097, de 19.12.2000)  

Parágrafo único - O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente Capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem 
exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts. 
404, 405 e na Seção II.  (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos.(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)  

Art. 404 - Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre 
as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.  

Art. 405 - Ao menor não será permitido o trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

I - nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para êsse fim aprovado pelo Diretor  

Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho;  (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

II - em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

Seção II - Da Duração Do Trabalho  

Art. 411  - A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições 
estabelecidas neste Capítulo.  

Art. 412 - Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 (dois) turnos, haverá um intervalo de repouso, não inferior 
a 11(onze) horas.  

Art. 413  - É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)   

 Seção III -Da Admissão Em Emprego E Da Carteira De Trabalho E Previdência Social  

Art. 415  - Haverá a Carteira de Trabalho e Previdência Social para todos os menores de 18 anos, sem distinção do sexo, empregados em 
empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhes forem equiparados. (vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

Parágrafo único. A carteira obedecerá ao modelo que o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio adotar e será emitida no Distrito Federal, 
pelo Departamento Nacional, do Trabalho e, nos Estados, pelas Delegacias Regionais do referido Ministério. (vide Decreto-lei nº 926, de 
10.10.1969)  

Art. 416  - Os menores de 18 anos só poderão ser admitidos, como empregados, nas empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e 
naqueles que lhes forem equiparados, quando possuidores da carteira a que se refere o artigo anterior, salvo a hipótese do art. 422. (vide 
Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

Art. 417  - A emissão da carteira será feita  o pedido do menor, mediante a exibição dos seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto-
lei nº 229, de 28.2.1967)  (vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

I  - certidão de idade ou documento legal que a substitua; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  (vide Decreto-lei nº 926, de 
10.10.1969)  
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II - autorização do pai, mãe ou responsável legal; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (vide Decreto-lei nº 926, de 
10.10.1969)  

III - autorização do Juiz de Menores, nos casos dos artigos 405, § 2º, e 406;(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de      28.2.1967) (vide 
Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

IV  - atestado médico de capacidade física e mental; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (vide Decreto-lei nº 926, de 
10.10.1969)  

V - atestado de vacinação; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

VI  - prova de saber ler, escrever e contar; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

VII  - duas fotografias de frente, com as dimensões de 0,04m x 0,03m. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (vide Decreto-
lei nº 926, de 10.10.1969)  

Parágrafo único. Os documentos exigidos por este artigo serão fornecidos gratuitamente. (Redação dada  

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (vide Decreto-lei nº 926, de 10.10.1969)  

Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. 
(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)  

§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, 
se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.  

(Redação dada pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)  

  

Disposições Finais  

Art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao 
menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização 
que lhe for devida.  

Art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.  

  

Título IV - Do Contrato Individual Do Trabalho  

Capítulo I - Disposições Gerais  

Art. 442  - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.   

Parágrafo único  - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo  

empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. (Incluído pela  

Lei nº 8.949, de 09.12.1994)  
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Art. 443  - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou  

por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.  

§ 1º  - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo  

prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível  

de previsão aproximada.  (Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

§ 2º - O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de  

28.2.1967)  

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; (Incluída pelo  

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

b) de atividades empresariais de caráter transitório;  (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)  

c) de contrato de experiência. (Incluída pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 
 
2. Norma Regulamentadora Nr 5 
 

Do Objetivo   

5.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.   

  

Da Constituição   

5.2  Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de 
economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras 
instituições que admitam trabalhadores  

como empregados.   

5.3 As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, 
observadas as disposições estabelecidas em Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos.   

5.4 A empresa que possuir em um mesmo município dois ou mais estabelecimentos, deverá garantir a integração das CIPA e dos designados, 
conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho.    
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5.5 As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de 
integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e 
instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo.   

  

DA ORGANIZAÇÃO   

5.6 A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I 
desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos.   

5.6.1 Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados.   

5.6.2 Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente 
de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.   

5.6.3 O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o 
dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos 
específicos.   

5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta 
NR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, através de negociação coletiva.   

5.7 O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.  

5.8 É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.   

5.9 Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais na empresa, sendo vedada a 
transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 469, da 
CLT.  

 

3. Constituição Federal 05.10.1988  
  

Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Dos Direitos Sociais  

  

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desata Constituição. (red. EC 26/00)  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:  

IV  - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;  
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VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  

(vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)  

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;  

XXIV - aposentadoria;  

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;  

XXIX  - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos 
e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)  

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)  

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)  

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  

III  - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas;  

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;  

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;  

VIII  - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, 
se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.  

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de 
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.  

  
4. Lei Nº 5.889, De 8 De Junho De 1973. - Estatui normas reguladoras do trabalho rural.  
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º As relações de trabalho rural serão reguladas por esta Lei e, no que com ela não colidirem, pelas  

normas da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943.  
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Parágrafo único. Observadas as peculiaridades do trabalho rural, a ele também se aplicam as leis nºs 605, de 05/01/1949, 4090, de 
13/07/1962; 4725, de 13/07/1965, com as alterações da Lei nº 4903, de 16/12/1965 e os Decretos-Leis nºs 15, de 29/07/1966; 17, de 
22/08/1966 e 368, de 19/12/1968.   

Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 
alimentação observados os usos e costumes da região, não se computando este Intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de 
trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso.  

Art. 6º Nos serviços, caracteristicamente intermitentes, não serão computados, como de efeito exercício, os intervalos entre uma e outra 
parte da execução da tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho noturno o executado entre as vinte e uma horas de um dia e as cinco horas do dia 
seguinte, na lavoura, e entre as vinte horas de um dia e as quatro horas do dia seguinte, na atividade pecuária.  

Art. 8º Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno.  

§ 4º O Regulamento desta Lei especificará os tipos de morada para fins de dedução.  

§ 5º A cessão pelo empregador, de moradia e de sua infra estrutura básica, assim, como, bens destinados à produção para sua subsistência 
e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado entre as 
partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais. (Incluído pela Lei nº 9.300, de 29/08/96)   

Art. 10. A prescrição dos direitos assegurados por esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após dois anos de cessação do contrato de 
trabalho.  

Parágrafo único. Contra o menor de dezoito anos não corre qualquer prescrição.  

  
5. Norma Regulamentadora De Segurança E Saúde No Trabalho Na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal E 
Aqüicultura – Nr 31  
  

31.7.11 Cabe aos trabalhadores indicar à CIPATR situações de risco e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho.  

31.7.12 A CIPATR reunir-se-á uma vez por mês, ordinariamente, em local apropriado     e em horário normal de expediente, obedecendo ao 
calendário anual.  

31.7.13 Em caso  de acidentes com conseqüências de maior gravidade ou prejuízo de grande monta, a CIPATR se reunirá em caráter 
extraordinário, com a presença do responsável pelo setor em que ocorreu o acidente, no máximo até cinco dias após a ocorrência. 
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6. Estatuto da Criança e do Adolescente  
 

Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho  

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. (Vide Constituição Federal)  

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em 
vigor.  

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:  

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular;  

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;  

III - horário especial para o exercício das atividades.  

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.  

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente 
empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, 
é vedado trabalho:  

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;  

II - perigoso, insalubre ou penoso;  

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;  

IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.  

 

7. Lei Nº 5.889, De 8 De Junho De 1973. - Estatui normas reguladoras do trabalho rural.  
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º As relações de trabalho rural serão reguladas por esta Lei e, no que com ela não colidirem, pelas normas da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943.  

Parágrafo único. Observadas as peculiaridades do trabalho rural, a ele também se aplicam as leis nºs 605,  

de 05/01/1949, 4090, de 13/07/1962; 4725, de 13/07/1965, com as alterações da Lei nº 4903, de 16/12/1965 e os Decretos-Leis nºs 15, de 
29/07/1966; 17, de 22/08/1966 e 368, de 19/12/1968.   
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Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 
alimentação observados os usos e costumes da região, não se computando este intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de 
trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso.  

 

Art. 6º Nos serviços, caracteristicamente intermitentes, não serão computados, como de efeito exercício, os intervalos entre uma e outra 
parte da execução da tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho noturno o executado entre as vinte e uma horas de um dia e as cinco horas do dia 
seguinte, na lavoura, e entre as vinte horas de um dia e as quatro horas do dia seguinte, na atividade pecuária.  

Art. 8º Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno.  

§ 4º O Regulamento desta Lei especificará os tipos de morada para fins de dedução.  

§ 5º A cessão pelo empregador, de moradia e de sua infra estrutura básica, assim, como, bens destinados à produção para sua subsistência 
e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado entre as 
partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais. (Incluído pela Lei nº 9.300, de 29/08/96)   

 

Art. 10. A prescrição dos direitos assegurados por esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após dois  

anos de cessação do contrato de trabalho.  

Parágrafo único. Contra o menor de dezoito anos não corre qualquer prescrição.  

 
8. Lei Nº 11.944, De 28 De Maio De 2009 - Dou 29.05.2009 - Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1o de fevereiro de 2009 
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 456, de 2009, que o Congresso Nacional apro¬vou, e eu, 
José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32,  

combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:   

Art. 1o A partir de 1o de fevereiro de 2009, o salário mínimo será de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).   

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput, o valor diá¬rio do salário mínimo corresponderá a R$  

15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) e o valor horário, a R$ 2,11 (dois reais e onze centavos).   

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Art. 3o Fica revogada, a partir de 1o de fevereiro de 2009, a Lei no 11.709, de 19 de junho de 2008. 

 

Congresso Nacional, em 28 de maio de 2009; 188o da In¬dependência e 121o da República 

Senador JOSÉ SARNEY, Presidente da Mesa do Congresso Nacional. 


