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O QUE IMPACTA NAS INSTITUIÇÕES

Prezados dirigentes e contadores,

- A situação como era;

No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a Reforma Trabalhista, Lei
13.467/2017. Ela trouxe mudanças que vão impactar diretamente a sua
organização, portanto é fundamental que vocês as conheçam, para tirar o
melhor proveito delas.

- Como está agora;

A Reforma Trabalhista é uma reformulação na Consolidação das leis do
Trabalho – CLT – e visa modernizar as relações trabalhistas. Embora a CLT
exista para garantir os direitos na relação de trabalho, vários pontos na sua
estrutura burocratizam a relação empregado/empregador e essa é a
principal bandeira: permitir que ambas as partes possam alinhar o melhor
processo de direitos e deveres.
A reforma corrige uma extemporaneidade, que era o pressuposto de que
todas as empresas, com ﬁns econômicos ou não, são iguais, ou de que
todos os empregadores têm os mesmos desaﬁos.
Em termos gerais, consideramos que as instituições se beneﬁciarão da
reforma em razão do aumento da segurança jurídica, já que, a partir de
agora, serão permitidos customizações dos contratos de trabalho de
acordo com as especiﬁcidades e as necessidades de cada instituição, ou
seja, a possibilidade de negociar novas condições de trabalho com o
funcionário, sem ter que usar um único modelo de contrato rígido e
universal. Dessa forma é muito importante que todos compreendam essas
mudanças para adequar suas contratações - e comunicar seus funcionários
- sobre o que agora está em vigor.
Para sua melhor compreensão no quadro abaixo, apresentaremos três
pontos:

- Como isso afeta a instituição.
Dessa forma, vocês entenderão na prática como essa
legislação impactará o seu dia a dia, ao fazer novos
contratos de trabalho, nas negociações com os
funcionários atuais e também na relação com os
sindicatos patronal e laboral.
Temos ainda a íntegra da Reforma Trabalhista em nosso
site, e quaisquer dúvidas poderão ser sanadas com
nosso corpo jurídico por meio dos nossos contatos.
Cordialmente.

Elaine Clemente
Presidente
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HORA EXTRA
TEMA

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Eram devidas horas extras pelo
tempo que o empregado
permanecesse à disposição do
empregador.

Por não se considerar tempo à disposição do empregador,
não é considerada hora extra quando o empregado, por
sua própria escolha, permanecer na instituição para
buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias
públicas ou más condições climáticas,
bem como adentrar ou permanecer nas dependências da
instituição para exercer atividades particulares, como:
- Práticas religiosas;
- Descanso;
- Lazer;
- Estudo;
- Alimentação;
- Atividades de relacionamento social;
-Higiene pessoal;
- Troca de roupa ou uniforme, quando não houver
obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

Permite que a instituição tenha áreas de lazer e
“descompressão” sem que se tenha de pagar por esse
tempo que não é efetivamente de trabalho.

Horas extras

Atenção! Essa alteração possivelmente levará ao
cancelamento da Sumula 366 do TST, que tratava
sobre tempo a disposição.

Art. 4º. Par. 2º. c/c art. 58, par. 2º.

Compensação de horas
extras

Compensação mediante acordo
escrito e limitada ao período de
uma semana

Compensação por acordo individual (tácito ou expresso),
dentro do mesmo mês. Art. 59, §6°

Maior ﬂexibilização na escolha do período de
descanso do funcionário, de acordo com a demanda
atual da instituição.
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HORA EXTRA
TEMA

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Obrigatória negociação com o
sindicato. Limitado a um período de
no máximo 12 meses.

Negociação por acordo individual escrito com o
empregado, limitado ao prazo máximo de 6 meses.

Instituições e proﬁssionais podem negociar
diretamente quando e como preferem que seja feito a
compensação das horas extras.
Se a compensação for feita dentro de um mês não há
necessidade de acordo escrito.
Esta cláusula já era prevista nas CCTs ﬁrmadas pelo
SINIBREF anteriormente.
O item V da sumula 85 tende a ser cancelado, uma
vez que agora é admitido acordo individual.

Negociação com sindicato permanece, limitado ao prazo
de 12 meses.Horas extras habituais não descaracterizam o
banco de horas.
Devido apenas o adicional em caso de compensação em
desatendimento às exigências legais, desde que não
ultrapassada a duração máxima semanal.
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que
haja compensação das horas extras, o trabalhador terá
direito ao pagamento das mesmas, calculadas sobre o
valor da remuneração na data da rescisão.

Banco de horas

Art. 59, par. 3º. A 6º e art. 59-B.

Horas in itinere (tempo
de deslocamento do
funcionário com
transporte fretado
pela empresa)

Eram devidas horas in itinere no
percurso até o local de trabalho
quando de difícil acesso (não
servido por transporte público) e
q ua n d o h á fo r n ec i m e n to d e
transporte pelo empregador

Não são mais devidas horas in itinere, por não ser tempo à
disposição do empregador.
Art. 58, par. 2º.

Não há mais direito a recebimento das horas se a
instituição estiver localizada em local de difícil
acesso ou sem serviço de transporte público, esse
ponto elimina uma certa subjetividade no cômputo
do tempo de deslocamento, trazendo mais clareza
para o cálculo das horas trabalhadas.
A súmula 90, do TST, que interpretava o referido
artigo, deve ser cancelada.

SINIBREF

GUIA RÁPIDO E PRÁTICO

REFORMA TRABALHISTA

O QUE IMPACTA NAS INSTITUIÇÕES

JORNADA DE TRABALHO
TEMA

Contrato de trabalho
por tempo parcial
(part-time job)

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Contratação limitada a 25 horas
semanais, não sendo permitida
realização de horas extras.
Direito às férias varia de acordo
com o número de horas
trabalhadas, e não se pode vender
parte das férias.

Contratação por até 30 horas semanais, sendo proibido o
trabalho extraordinário; ou Contratação por até 26
horas semanais, com limite de até 6 horas extras ou
suplementares (pré-contratadas) semanais. Férias em
iguais condições ao trabalho em tempo integral. 1/3 das
férias pode ser vendido.
Passa a existir ainda a possibilidade de compensação de
horas.

Nem toda função, em especial nas pequenas
instituições, exige dedicação por 44 horas semanais.
Nesse sentido, a ﬂexibilização da jornada de
trabalho aumenta as possibilidades de contratar
funcionários por uma jornada reduzida, pagando um
salário proporcional.

Art. 58-A.

Redução do intervalo
Intrajornada* (horário
de almoço)

Férias

No caso de empregados com
jornada igual ou superior
a 6 horas diárias, o intervalo
intrajornada pode ser
reduzido para 30 minutos,
mediante prévia
autorização do Ministério do
Trabalho

Fracionamento das férias limitado
a casos excepcionais, no
máximo em 2 períodos, nenhum dos
quais pode ser inferior
a 10 dias, não sendo permitido o
fracionamento para empregados
menores de 18 ou maiores de 50
anos.

Intervalo intrajornada pode ser objeto de negociação
com o Sindicato ou individual com empregados com
nível superior e salário maior ou igual a 2 vezes o teto
da previdência (R$11.062,62), respeitado o intervalo
mínimo de 30 minutos.
Art. 611-A, inciso III.

Os funcionários podem optar por fazer intervalos
entre 30 e 60 minutos no almoço, reduzindo a
jornada diária. Caso haja a opção de 30 minutos o
funcionário deverá entrar 30 minutos mais tarde ou
sair 30 minutos mais cedo para compensação.

Férias poderão ser fracionadas em até três períodos.
1 período de no mínimo 14 dias, e nenhum período
inferior a 5 dias.
Menores de 18 anos e maiores de 50 podem fracionar
férias.
Vedado o início das férias no período de dois dias que
antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.
Art. 134, par. 1º. 2º. (revogado) e 3º.

Períodos menores de férias fracionados durante o
ano podem reduzir o impacto da ausência de um
proﬁssional, principalmente nas pequenas
instituições que têm um número reduzido de
funcionários.
Além disso, os trabalhadores frequentemente
apreciam o fracionamento, especialmente aqueles
com ﬁlhos, em que podem aproveitar as duas férias
escolares.
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CONTRATOS DE TRABALHO
TEMA

COMO ERA

Não há previsão legal.

Contrato de Trabalho
Intermitente*

Lei 6.019/1974, alterada pela
13.419/2017, permitindo a
terceirização de qualquer
at i v i d a d e e x e r c i d a p e l a
empresa,
não só das atividades
secundárias.

Terceirização

COMO ESTÁ GORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no
qual a prestação de serviços, com subordinação, não é
contínua, ocorrendo com a alternância de períodos de
prestação de serviços (horas, dias ou mesmo meses) e de
inatividade.
- Empregado pode prestar serviços para vários empregadores.
- Empregado deverá ser convocado 3 dias antes do início da
prestação.
- O valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao valor
horário do salário mínimo e aquele devido aos demais
empregados que exerçam a mesma função em contrato
intermitente ou não.

Oportunidade para as instituições que contratam força
de trabalho “por projeto” eventual e hoje têm de
escolher entre o risco de um PJ ou pagar por períodos de
ociosidade. As instituições religiosas poderão utilizar
essa forma de contratação para legalizar a situação de
sacristãos, obreiros, ou congêneres.
Atenção! Este tipo de contrato não serve para
necessidades temporárias nem parciais (que são outras
modalidades de contrato). É muito importante que a
instituição, além da assinatura na CTPS, celebre
contrato por escrito especiﬁcando a jornada, função,
salario a receber, etc. para assinatura das duas partes.

Está autorizada a terceirização de todas as atividades,
inclusive da atividade principal da empresa contratante.
São assegurados aos terceirizados os mesmos direitos dos
empregados da contratante, quanto à alimentação (quando
oferecida em refeitórios), serviços de transporte; atendimento
médico ou ambulatorial existente nas dependências da
contratante ou local por ela designado; treinamento
adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o
exigir.
Alterações aplicadas somente para contratos feitos após a
aprovação da Reforma Trabalhista.

A reforma, combinada com a Lei da Terceirização,
enfatiza alguns elementos críticos à terceirização:

Art. 4º.-C da Lei 6.019.

1. Impessoalidade: quem terceiriza contrata serviços,
não pessoas, sendo que a lei agora proíbe desvio de
função e subordinação direta.
2. Especialização: a empresa prestadora de serviços deve
ser especializada nos serviços que presta e não simples
intermediária de força de trabalho; a arregimentação e
agenciamento de mão-de-obra são tradicionalmente
consideradas atividades ilegais na maior parte dos países
com economias desenvolvidas.
Além disso, a subcontratação integral de uma
determinada atividade (em oposição à ideia de
contratação de apenas parte) é necessária para que a
mão-de-obra seja especializada..
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CONTRATOS DE TRABALHO
TEMA
Contratação de
autônomos
e pessoa jurídica
Empregados demitidos
que venham
a trabalhar como
terceiros

Trabalho Remoto
(Home Oﬃce)

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

A C LT n ã o t r a t a v a d a
contratação de autônomo.

Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este
todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de
forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado
prevista no art. 3o desta Consolidação.

No fundo, não mudou nada, então é preciso
continuar atento à necessidade da independência
administrativa e funcional do autônomo.
Atenção! Este artigo não é salvaguarda para
contratar autônomo ou PJ com elementos
próprios de empregado

Empregados demitidos não poderão ser sócios da
contratada ou trabalhar como terceiros no prazo de 18
meses após a ruptura do contrato de trabalho. Art. 5º.-C da
Lei 6.019.

Agora será fraude montar uma empresa de
serviços a partir do desmembramento de um
departamento existente numa empresa.

Considera-se tele trabalho a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias de informação e
comunicação, que por sua natureza, não se constituam como
trabalho externo.
- As disposições relativas a responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos
e da infraestrutura necessária e adequada a prestação do
serviço remoto, bem como ao reembolso de despesas feitas
pelo empregado deverão ser deﬁnidas em contrato escrito.
- Possível a mudança de sistema presencial para home ofﬁce e
vice-versa por mútuo acordo. Ou, no caso de mudança do
sistema de home ofﬁce para presencial, por imposição do
empregador.
- O comparecimento às dependências do empregador para
execução de atividades especíﬁcas, não descaracteriza o
regime de teletrabalho.
- Empregados em home-ofﬁce não têm direito a horas extras

O teletrabalho já era permitido e agora tem maior
segurança jurídica, inclusive com relação à
responsabilidade do empregador por acidentes ou
doenças do trabalho.

Não há previsão legal.

Não há previsão legal.

Atenção! É importante ﬁrmar um contrato
especiﬁco, assinado pelas partes, onde esteja bem
claro a descrição das funções, o tempo de
comparecimento presencial na instituição, o
salário, condições de trabalho, etc.
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CONTRATOS DE TRABALHO
TEMA

Empregado Sem Registro
Infração Administrativa

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

O a r t i g o 4 7 d a C LT
(Consolidação das Leis do
Trabalho) estabelecia multa de
1 salário mínimo regional para
cada empregado não
registrado. Além disso, outro
salário era somado em caso de
reincidência.

O empregador que mantiver empregados não registrados
ﬁcará sujeito a multas no valor de R$3.000,00 (três mil
reais) por empregado não registrado, acrescido de igual
valor em cada reincidência. Quando se tratar de
microempresas ou empresas de pequeno porte o valor da
multa é de R$800,00 (oitocentos reais) por empregado não
registrado.

As instituições devem ﬁcar atentas para manter em
seus quadros apenas empregados devidamente
registrados ou com contratos de trabalho vigentes.
Atenção! No caso de voluntários, é muito
importante que os mesmos assinem termos de adesão
(Lei nº 9.608, de 18/02/1998) onde conste as
atividades que serão realizadas e a carga horária
(no máximo de 4 horas semanais). Orientamos
também que o termo de adesão seja escrito de
próprio punho pelo voluntário para dar maior
credibilidade e isenção.
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AUTONOMIA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
TEMA
Livre estipulação das
regras do
contrato de trabalho

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Autonomia da vontade limitada
pela CLT.

Empregados com nível superior e salário maior ou igual a
2 vezes o teto da previdência (R$11.062,62) poderão
estipular livremente condições contratuais, em especial
às do artigo

Maior facilidade na contratação de executivos,
inclusive por empresas de menor porte, com uma
série de dispositivosnovos que possibilitam a
autonomia de vontade em certos contratos de
trabalho

611-A da CLT. Art. 444 par. único.

Arbitragem

Cláusula de compromisso arbitral
considerada nula pela Justiça do
Trabalho

Empregados com nível superior e salário maior ou igual a
2 vezes o teto da previdência (R$11.062,62) poderão
negociar a inclusão de cláusula de compromisso arbitral
no contrato
de trabalho. Isso signiﬁca a escolha de arbitragem como
meio de resolução de conﬂitos trabalhistas.

Solução mais rápida de litígios, mas que deve ser
avaliada com cuidado na escolha do tribunal
arbitral e no custo.

Art. 507-A.

Acordos e Convenções não podem
ser contrárias à lei

Prevalência do
Acordado
sobre o Legislado

Acordos e Convenções se sobrepõem à lei, salvo se
extinguirem direitos básicos previstos na Constituição ou
Legislação Trabalhista (por exemplo, salário mínimo,
aviso prévio, FGTS etc.) Norma coletiva é válida ainda que
não haja contrapartida expressa.
Art. 611-A discrimina direitos que podem se sobrepor à lei.
Art. 611-B discrimina direitos que não podem ser reduzidos
ou suprimidos.

Este artigo visa aumentar as negociações coletivas para
adequar os interesses das categorias, portanto haverá
maior possibilidade de customização dos instrumentos
coletivos de trabalho.
Atenção! As CCTs ﬁrmadas pelo SINIBREF procuram
resguardar todas as instituições, independentemente de
seu porte ou forma de ﬁnanciamento, trazendo em seu
texto normas básicas para seu funcionamento, visando

Art. 611-A e 611-B

não inviabilizar as instituições pequenas ou aquelas que
porventura estejam com diﬁculdades de ﬁnanciamento.
Nesse sentido, os ACTs, devem ser ﬁrmados sempre à luz da
CCT com a anuência do SINIBREF.
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AUTONOMIA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
TEMA

Gestante e Lactante
- Trabalho Insalubre

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Autonomia da vontade limitada
pela CLT.

Empregados com nível superior e salário maior ou igual a
2 vezes o teto da previdência (R$11.062,62) poderão
estipular livremente condições contratuais, em especial
às do artigo

Maior facilidade na contratação de executivos,
inclusive por empresas de menor porte, com uma
série de dispositivosnovos que possibilitam a
autonomia de vontade em certos contratos de
trabalho

611-A da CLT. Art. 444 par. único.
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REMUNERAÇÃO
TEMA

Remuneração

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

I n t eg r a m o s a l á r i o n ã o s ó a
importância ﬁxa estipulada,
co m o ta m b é m a s co m i s s õ es ,
percentagens, gratiﬁcações
ajustadas, diárias para viagens e
abonos pagos pelo empregador.

Não integram a remuneração do empregado, ainda que
habituais:
- Ajuda de custo (já havia previsão nesse sentido),
- Auxílio-alimentação (vedado pagamento em dinheiro),
- Diárias de viagem (independentemente do valor),
- Prêmios (bens, serviços ou dinheiro dado por
liberalidade, por desempenho superior ao esperado)
- Abono

Prêmios e abonos poderão ser pagos sem reﬂexos de
folha (trabalhistas e no INSS), porém, por haver
alguma controvérsia, a decisão deve ser tomada
mediante avaliação cautelosa da natureza do
prêmio ou do abono e dos possíveis riscos envolvidos.
Atenção! É aconselhável que o pagamento desses
adicionais estejam devidamente expressos em
acordo ﬁrmados e assinados pelas partes.

Em lugar de "localidade", a reforma alterou o texto para
“no mesmo estabelecimento empresarial”;
Plano de Cargos e Salários válido independente de
homologação, e sem alternância de promoção por
antiguidade e merecimento.
Reclamante e paradigma devem ser contemporâneos (em
caso de comparação).
Art. 461.

E st e i t e m a p r es e n ta n ovo s pa r â m e t ro s d e
comparação mais adequados à atual dinâmica de
trabalho e simpliﬁcação do quadro de cargos e
salários, inclusive com eliminação da promoção por
antiguidade.

Gratiﬁcação não será mais incorporada em caso de
reversão da função, independentemente do tempo de
exercício .

A medida permite maior adaptabilidade do quadro
funcional, em especial para funções técnicas ou de
coordenação

Art. 457

Equiparação Salarial
sobre o Legislado

Sendo idêntica a função, a todo
trabalho de igual valor, prestado ao
mesmo empregador, na mesma
localidade, correspondia a igual
salário, sem distinção de sexo,
nacionalidade ou idade. Trabalho de
igual valor era o que era feito com
igual produtividade e com a mesma
perfeição técnica, entre pessoas cuja
diferença de tempo de serviço não
for superior a 2 anos. Art. 461
superior a 2 anos.

Gratiﬁcação de função

O funcionário que recebeu
gratiﬁcação de função por dez anos
ou mais e que posteriormente foi
descomissionado, sem justo motivo,
retornando ao cargo efetivo, tem a
g r at i ﬁ c a ç ã o i n c o r p o r a da a o
salário.Artigo 468, § único

Art. 468, §2º.
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RELAÇÃO COM SINDICATO PATRONAL E LABORAL
TEMA

Contribuição Sindical

Homologação da
rescisão
pelo Sindicato

Comissão de
Empregados
na Empresa*

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Contribuição dos empregados: Era
obrigatória e equivalente a 1 dia de
salário por ano
Contribuição dos empregadores:
Era obrigatória e calculada sobre
a receita bruta do ano anterior,
sendo paga uma vez por ano.

Contribuição sindical dos empregados: Passa a ser
voluntária mediante autorização expressa do
empregado.
Contribuição sindical patronal: passa a ser opcional.
Revogado Art. 579. Art. 587

Atenção! Sindicatos e entidades patronais poderão
ajustar novas contribuições em Convenções
Coletivas de Trabalho (CCT)

O pedido de demissão ou recibo de
quitação de rescisão, do contrato
de trabalho, ﬁrmado por
empregado com mais de 1 (um) ano
de serviço, só era válido quando
feito com a assistência do
respectivo Sindicato ou perante a
autoridade do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 477, §1º

Independentemente do tempo de serviço do empregado,
não há mais necessidade de homologação da rescisão,
quer pelo Sindicato, quer pela DRT.
Revogado Art. 477, §1º

Atenção! Para maior segurança da instituição
contra possíveis reclamatórias, orientamos que a
homologação continue sendo feita no sindicato
laboral.

Não havia previsão na CLT, mas há
na Constituição Federal previsão
de indicação de um representante
nas empresas com mais de 200
empregados.

Eleição para constituição de comissão de empregados,
conforme o número de empregados da empresa. Garantida
estabilidade aos membros. Empresa deverá ter uma
comissão em cada estado onde atue.
Art. 510-A a 510-D.

Instituições com mais de 200 empregados devem
acompanhar o processo e combinar regras de
funcionamento para não prejudicar o atendimento.

SINIBREF

GUIA RÁPIDO E PRÁTICO

REFORMA TRABALHISTA

O QUE IMPACTA NAS INSTITUIÇÕES

DEMISSÃO
TEMA

Demissão em Massa

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Não havia previsão legal.
Entendimento do TST de que seria
necessária negociação coletiva
prévia.

Não há necessidade de autorização prévia de entidade
sindical ou de celebração de norma coletiva para
realização das demissões. Art. 477-A.

Atenção! No sentido de assegurar maior segurança
jurídica para a instituição orientamos que caso haja
necessidade de demissão em massa, os sindicatos
sejam informados e participem do processo.

Não gerava quitação geral quanto
ao extinto contrato de trabalho.

A adesão ao PDV dará quitação plena e irrevogável aos
direitos decorrentes da relação empregatícia. Ou seja, a
menos que haja previsão expressa em sentido contrário, o
funcionário não poderá reclamar direitos que entenda
violados durante a prestação de trabalho. Art. 477-B.

Desburocratiza o processo de desligamento, além de
acelerar o recebimento da indenização pelo
funcionário.

Não há previsão legal

- Mútuo acordo para rescisão do contrato de trabalho,
com direito a:

Empregador e empregado podem decidir encerrar um
contrato de trabalho em comum acordo, sem que
isso gere altos custos demissionais.

Plano de Demissão
Voluntária (PDV)

Demissão por acordo
mútuo

- 50% do aviso prévio
- 20% de multa sobre o saldo do FGTS
- Levantar 80% do saldo do FGTS
- Demais verbas trabalhistas (13º, férias etc
- Sem direito ao seguro-desemprego.
Art. 484-A.
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Justa Causa

COMO ERA

COMO ESTÁ AGORA

COMO ISSO AFETA A INSTITUIÇÃO

Havia a previsão de demissão sem
justa causa.

Foi incluído o art m, no qual poderá ser demitido por justa
causa o empregado que teve a perda da habilitação ou dos
requisitos estabelecidos em lei para o exercício da
proﬁssão, em decorrência de conduta dolosa.

A instituição poderá demitir por justa causa um
trabalhador que perder a habilitação ou requisitos
para o exercício da proﬁssão.
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