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A Imprimax Gráfica e Embalagens Ltda, como empresa detentora da cer�ficação FSC (Código de Licença 
FSC® C151352), se compromete a cumprir com os requisitos essenciais do trabalho estabelecidos pelo 
FSC, conforme publicado na seção 7 da norma FSC-STD-40-004 Versão 3-1.  

Vale ressaltar que os requisitos essenciais do trabalho do FSC já se encontram plenamente 
incorporados à legislação brasileira por meio das seguintes leis: 

Categoria Legislação Nacional 

Trabalho infan�l 
Decreto-Lei 5452/1943 (CLT), Art. 402 ao 441 – estabelece a proibição de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz, a par�r de 14 anos. 

Trabalho forçado Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal), Art. 149 – estabelece as penas para 
quem submete alguém a trabalhos forçados ou jornada exaus�va 

Discriminação 
Cons�tuição Federal de 1988, parágrafo XXX, Art. 7 – dispõe sobre a proibição 
de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
mo�vo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

Liberdade de Associação e 
o Direito à Negociação 
Cole�va 

Cons�tuição Federal de 1988, parágrafo XXX, Art 8 – dispõe sobre a liberdade 
de associação profissional ou sindical. 

 

Em nossa empresa, a conformidade com essas leis pode ser aferida por meio de diversas evidências, 
tais como: contratos de trabalho, ordens de serviço, procedimentos de recrutamento e seleção (ex: 
entrevistas de emprego com os colaboradores), consultas a en�dades de classe, auditorias externas, 
análises de currículos, etc.). 

Os requisitos essenciais do trabalho, tais como declarados pelo FSC, não são apenas a base legal do 
nosso trabalho, mas também, do ponto de vista é�co e moral, representam para nós os requisitos 
mínimos para um ambiente de trabalho. 
 

A Imprimax declara: 

1. Não u�lizamos trabalho infan�l. 
 

1.1 Não contratamos funcionários com idade inferior à estabelecida por lei, que é de 16 anos, 
exceto na condição de menor aprendiz. Trabalhadores entre 16 e 18 anos não realizam 
trabalhos pesados ou perigosos. 

1.2 No caso de contratação de menores aprendizes, a idade mínima é de 14 anos. Nesse caso, os 
trabalhos são leves, não interferem na escolaridade a qual é compulsória, e não são 
prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento do menor. Adicionalmente, esses trabalhos, são 
realizados somente fora do horário escolar, durante o horário normal de expediente. 

1.3 Nós proibimos as piores formas de trabalho infan�l, ou seja, quaisquer a�vidades que 
coloquem em perigo a segurança, a saúde, a integridade e a moralidade das crianças, tais 
como todas as formas de trabalho forçado, servidão, aliciamento para pros�tuição, 
pornografia infan�l ou qualquer outra a�vidade ilícita, bem como trabalhos perigosos. 

  




