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O Letang 
Atuamos desde 2007 nas áreas cível, trabalhista/previdenciária e
tributária. Oferecemos assessoria especializada a pessoas físicas e
jurídicas, seja na definição de estratégias para prevenção de
litígios, na condução de negociações e elaboração de documentos
jurídicos, e na atuação no contencioso judicial.

Contamos com profissionais altamente capacitados e experientes,
com atuação multidisciplinar nas grandes áreas do Direito.
Desenvolvemos estratégias que possibilitem aos nossos clientes um
atendimento personalizado, feito por especialistas dedicados e
focados nas necessidades individuais de nossos parceiros.

Nossos serviços abrangem o contencioso e o administrativo, bem
como, assessoria e consultoria preventivas, além de todo o suporte
necessário para o melhor direcionamento na resolução dos
problemas.
Nossas áreas de atendimento estão prontas a auxiliar as empresas
na difícil missão de exercer seu objetivo social, bem como, no
entendimento das questões legais de qualquer natureza, que
norteiam sua rotina diária.



NOTÍCIAS RELEVANTESNOTÍCIAS RELEVANTES

INDENIZAÇÃO EM DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA
DEVE SER APURADA PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA
OFERTA CORRIGIDO ATÉ A PERÍCIA E O VALOR APONTADO

BRISA DE VERÃO

Em apelação interposta pela Norte Energia S/A contra a sentença, do
Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Altamira (PA), que em
processo de desapropriação, ajuizado em face da Prelazia do Xingu, fixou
o valor da indenização de imóvel, com área total de 700 m², com base no
laudo pericial, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) deu parcial provimento à apelação para limitar o valor da correção
monetária e fixar a base de cálculo dos juros entre o valor ofertado pela
expropriante e o valor do laudo pericial.
Fonte: TRF

No último dia 10, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº
1.012, que permite que empresas privadas e entes da administração pública
- direta e indireta de qualquer poder da União, estados e municípios - que
têm, em seu quadro, ocupantes de cargo, emprego ou função pública a ter
acesso às decisões administrativas de benefícios do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) requeridos por seus empregados.
Fonte: Contábeis 

Oitenta e três por cento das empresas brasileiras preveem um crescimento
nos gastos nessa área, em 2022. O percentual é maior do que a expectativa
mundial, em que 69% das companhias esperam esse aumento. Os dados são
da pesquisa Global Digital Trust Insights Survey 2022, que mostrou: 36% das
empresas no Brasil buscam ter um crescimento no orçamento cibernético entre
6% e 10%. Já 33% preveem uma alta de 15% ou mais.
Fonte: TI Inside

INSS: PORTARIA AUTORIZA EMPRESAS A ACESSAR BENEFÍCIOS
REQUERIDOS POR EMPREGADOS

EMPRESAS BRASILEIRAS PREVEEM AUMENTO NO
INVESTIMENTO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

https://www.contabeis.com.br/previdencia/inss/


RECEITA FEDERAL RETOMA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DE IPI

BRISA DE VERÃO

Foi publicada no último dia 12, a Instrução Normativa RFB nº
2.081/2022, regulamentando a aplicação das isenções de IPI para
compra de veículos por portadores de deficiência física, auditiva,
mental, visual ou transtorno do espectro autista. Com as novas regras
em vigor, serão retomadas as análises dos pedidos em estoque,
suspensos desde janeiro deste ano. Com a vigência da Lei i nº 14.287,
publicada em 31 de dezembro de 2021, foram revogados os dispositivos
que fundamentavam a análise dos pedidos e novas hipóteses foram
introduzidas, porém, com eficácia pendente de regulamentação,
impossibilitando a realização de análises de mérito dos pedidos.
Fonte: Receita Federal

A 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu
provimento a recurso de um ex-síndico contra um condomínio em ação de
danos morais. O montante indenizatório foi fixado em R$ 5 mil.
Consta dos autos que o condomínio ajuizou ação de prestação de contas
contra o apelante que, na época, estava sendo questionado em relação a
seu mandato. Ocorre que, na petição inicial, o ex-síndico foi acusado de
uma série de condutas irregulares, tais como uso indevido de receitas
auferidas, aplicação de multas descabidas, recolhimentos fiscais indevidos,
contratação de serviços por preços excessivos, entre outras que, além de
não terem sido comprovadas, repercutiram negativamente na imagem do
recorrente.
Fonte: TJSP

STJ JULGA REPETITIVO E NEGA O DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E
COFINS NO REGIME MONOFÁSICO

 

FGTS: GOVERNO PRETENDE ALIVIAR RECOLHIMENTO NAS FOLHAS
DE PAGAMENTOS

O governo federal estuda reduzir o recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e as contribuições ao Sistema S para aliviar o
bolso dos empresários. Três Medidas Provisórias (MPs) foram enviadas ao
Palácio do Planalto para estudo e discussão. O objetivo é desonerar a folha
de pagamento e salários para reduzir o custo de contratação de mão de
obra e, dessa forma, estimular a geração de empregos.
Fonte: Contábeis

https://previdenciarista.com/blog/trf4-garante-aposentadoria-por-invalidez-para-segurado-com-doenca-degenerativa/


  
HERDEIRO SÓ VIRA ACIONISTA APÓS PARTILHA E AVERBAÇÃO EM LIVRO DE REGISTROSHERDEIRO SÓ VIRA ACIONISTA APÓS PARTILHA E AVERBAÇÃO EM LIVRO DE REGISTROS

No caso da morte de um empresário, a condição jurídica de
acionista da empresa não é automática para os herdeiros.
Ela depende do advento da partilha e da averbação no
respectivo livro de registro de ações nominativas.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça negou provimento ao recurso especial ajuizado pelo
herdeiro de um empresário que buscava anular deliberações
feitas em assembleias gerais dos acionistas de uma empresa
de engenharia.

As instâncias ordinárias entenderam que o processo deveria
ser extinto sem resolução de mérito, pois o herdeiro não
constava como inscrito no livro de registro acionário da
companhia. Logo, não teria legitimidade para exercer a
pretensão anulatória.

Ao STJ, a defesa afirmou que ele deve ser considerado
acionista pela aplicação do princípio da saisine, segundo o
qual a morte opera a imediata transferência da herança aos
sucessores legítimos — no caso, ao menos a parte que lhe
caberia das ações da empresa.

Relatora, a ministra Nancy Andrighi destacou que, de fato,
com o falecimento de uma pessoa, seus bens passam
imediatamente à titularidade dos respectivos sucessores,
conforme prevê o artigo 1.784 do Código Civil.

Ainda assim, há uma série de providências a serem
observadas após a abertura da sucessão, pelas quais se
definirá a destinação exata dos bens. É preciso saber quais
são esses bens, quem são os herdeiros, absolver as
obrigações do falecido e efetuar o pagamento dos tributos
incidentes sobre transmissão desses bens.

DIREITODIREITO    DEDE
FAMÍLIAFAMÍLIA  

Com isso, a principio é o espólio quem figura como titular dos
direitos sobre os bens deixados pelo autor da herança. É só
após o inventário e a partilha que as participações societárias
passam para a titularidade dos herdeiros.

E, depois disso, a Lei das Sociedades Anônimas (Lei
6.404/1976) determina, em seu artigo 31, que a propriedade
das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do
acionista no livro de registro de ações nominativas.

"Antes, portanto, de perfectibilizada a transferência,
ao recorrente, da titularidade das ações então
pertencentes ao de cujus — o que, como visto,
somente ocorre após a partilha, com a averbação no
livro de registro de ações nominativas —, o exercício
dos direitos a elas inerentes somente pode ser levado
a cabo pelo espólio, e não por eventuais e futuros
proprietários", argumentou a ministra Nancy Andrighi.

A votação na 3ª Turma se deu por unanimidade, conforme
a posição da relatora. Ela foi acompanhada pelos
ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. 

REsp 1.953.211
Fonte: Conjur



SEGURADA DO INSS QUE OBTEVE GUARDA JUDICIAL DA NETA DEVE RECEBER SALÁRIO-SEGURADA DO INSS QUE OBTEVE GUARDA JUDICIAL DA NETA DEVE RECEBER SALÁRIO-
MATERNIDADEMATERNIDADE

DIREITODIREITO
PREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIO

Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais da 4ª Região (TRU/JEFs) julgou caso
envolvendo uma mulher de 52 anos, residente em
Colombo (PR), que possui a guarda judicial da neta e
determinou a concessão de salário-maternidade negado
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os magistrados entenderam que a situação não difere
daquela vivenciada nos casos de guarda judicial para fins
de adoção, exigindo, da mesma forma, o afastamento da
segurada do trabalho.

A ação foi ajuizada em agosto de 2019 pela segurada. No
processo, ela afirmou possuir a guarda da neta, que
atualmente está com 4 anos de idade, desde o
nascimento da criança. A autora declarou que é a
detentora da guarda porque a mãe é dependente química
e não pode cuidar da menina. Na via administrativa, o
INSS negou o benefício alegando que a segurada não
comprovou o afastamento do trabalho e que o termo de
guarda que possui sobre a neta não tem a finalidade de
adoção.

A 10ª Vara Federal de Curitiba, que julgou o processo
pelo procedimento do Juizado Especial Cível, considerou
o pedido da autora procedente. A autarquia foi
condenada a pagar o salário-maternidade de 120 dias,
com a data de início fixada no dia do parto em junho de
2017. A decisão estabeleceu que o pagamento das
parcelas deve ser corrigido com juros de mora e
atualização monetária.

O INSS recorreu com recurso cível para a 2ª Turma Recursal do
Paraná (TRPR), reafirmando que o salário-maternidade não
poderia ser concedido para guarda sem fins de adoção. Por
maioria, a 2ª TRPR reformou a sentença, negando a concessão
do benefício.

A autora interpôs pedido regional de uniformização de
jurisprudência junto à TRU, sustentando que o acórdão
recorrido estava em divergência com o entendimento adotado
em caso similar pela 4ª TR do Paraná, no sentido de que o
salário-maternidade deve ser estendido à avó segurada do
INSS que obtém a guarda judicial.

A TRU, por maioria, deu provimento ao incidente de
uniformização. A relatora, juíza federal Alessandra Günther
Favaro, destacou que “o impedimento legal à adoção de
menores pelos ascendentes do adotando, prevista no artigo 42,
§1º, da Lei n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA), não deve obstar a concessão do benefício de salário-
maternidade à avó segurada do Regime Geral de Previdência
Social que obtém guarda judicial”.

Em seu voto, ela acrescentou: “a referida regra possui o condão
de evitar inversões e confusões (tumulto) nas relações
familiares em decorrência da alteração dos graus de
parentesco, bem como evitar a utilização do instituto com
finalidade meramente patrimonial; não se relaciona, portanto, à
proteção previdenciária conferida à maternidade”.
Fonte: Justistas

https://previdenciarista.com/blog/trf4-define-o-prazo-de-20-dias-para-o-inss-implantar-o-bpc-loas/


DESPESAS COM ADEQUAÇÃO À LGPD PODEM GERAR CRÉDITOS DE PIS E COFINSDESPESAS COM ADEQUAÇÃO À LGPD PODEM GERAR CRÉDITOS DE PIS E COFINS

Atualmente, muito se tem falado sobre a LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados, mais precisamente sobre
suas obrigações em relação ao manuseio e à guarda
de informações de terceiros, especialmente clientes,
dentre outras e, as penalidades em caso de
descumprimento.

DIREITODIREITO
DIGITALDIGITAL

Dessa forma, os gastos com consultorias jurídicas, com
segurança da informação, com ferramentas e
programas de segurança e gestão, os desembolsos
para a qualificação dos profissionais, dentre outros,
todos necessários a estabelecer um conjunto apto a
permitir cumprir com as regras da LGPD, podem/devem
ser considerados insumos pelas pessoas jurídicas e,
portanto, possibilitam a tomada de créditos de
PIS/COFINS [no regime não cumulativo].

Necessário mencionar que a PGFN afirmou que vai
recorrer por entender que referidas despesas não se
enquadram nos critérios de relevância e essencialidade
indicados pelo STJ. Mas, até que sobrevenha alguma
decisão contrária, o crédito de PIS/COFINS é perfeito.

Se você tem dúvidas a respeito da adequação da
empresa à LGPD, bem como, sobre o que gera direito
aos créditos de PIS-COFINS, entre em contato
conosco, nosso time de especialistas está à disposição
para auxiliá-lo.

O que poucos sabem, é que, a LGPD também
causa impactos de ordem tributária.

Recentemente, a Justiça Federal reconheceu que
despesas com adequação à Lei Geral de Proteção de
Dados representam insumos para fins de apuração de
crédito de PIS/COFINS. A decisão é inédita, e foi
proferida pela 4ª Vara Federal de Campo Grande-MS.

O benefício está vinculado à decisão do Superior
Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos
repetitivos, que analisou o tema e definiu que o
conceito de insumo deve ser aferido com base nos
critérios de essencialidade e relevância de determinado
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
empresarial.

Assim, interpretando que o cumprimento das normas é
essencial para a existência das empresas, com base
nesta recente decisão, as despesas atreladas à
adequação das atividades da empresa à LGPD
representam custos necessários à própria existência do
negócio.



AÇÃO REVISIONAL DE JUROS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDORAÇÃO REVISIONAL DE JUROS NO ÂMBITO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DIREITO DODIREITO DO
CONSUMIDORCONSUMIDOR

na data da contratação com a instituição financeira a taxa
esteja maior do que a disponibilizada pela citada autarquia,
configura-se a abusividade que ensejará a revisão.

A citada taxa disponibilizada mês a mês é denominada de
“Taxa Média de Mercado Para Operações de Crédito”, ou
seja, é a taxa média aplicada pelas instituições no país, e
aqui está o benefício de estar acobertado pelo CDC, pois,
o consumidor livra-se do ônus dessa comprovação, haja
vista que há diversos julgados com essa exigência. 

Para arrematar, destaca-se abaixo julgado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o qual convalida o
discorrido neste texto:

A discussão no judiciário sobre cláusulas contratuais
em contratos bancários que estipulam taxas de juros
consideradas abusivas é antiga e a controvérsia
desdobra-se por diversas vertentes – como por
exemplo, os contratos empresarias; porém, buscando
deixar o assunto mais didático e objetivo, aborda-se a
influência do Código de Defesa do Consumidor - CDC
(Lei n°. 8.078/90) sobre a questão em relação as
pessoas físicas.

O artigo 6º, inciso V, do diploma consumerista
descreve:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

Neste âmbito, caso o consumidor entenda que
existam prestações desproporcionais no contrato,
poderá pleitear sua revisão, e estando sob a égide
do CDC, inverte-se o ônus da prova, devendo a
instituição financeira demonstrar que não há
abusividades.

No caso de contratos bancários entre pessoa física
e instituição financeira – os mais comuns são de
Empréstimo Pessoal e Cheque Especial – a
prestação desproporcional apresenta-se na
aplicação da taxa de juros acima da taxa média
aplicada pelo mercado para operações de crédito.

Essa taxa é fornecida mês a mês pelo Banco
Central em diversas modalidades de crédito
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), e caso 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança de
juros abusivos. ADMISSIBILIDADE: Os juros
aplicados aos contratos de empréstimo pessoal
são substancialmente discrepantes em relação à
taxa média de mercado, conforme consulta ao
"site" do Banco Central do Brasil. (TJSP;
Apelação Cível 1000972-34.2018.8.26.0547;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 2ª Vara; Data do
Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)

Assim, as taxas devem sempre seguir a média de
mercado e, qualquer divergência, pode ensejar
discussão judicial, a princípio, favorável para os
consumidores.

(...) V - a modificação das cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas;”



ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES DEVE RESPEITARALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES DEVE RESPEITAR
ALÍQUOTA INTERNAALÍQUOTA INTERNA

  

TRIBUTÁRIOTRIBUTÁRIO

Após quase vinte anos de certame judicial, em 22/11/2021 o
Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu decisão (RE 714139 -
Tema 745 Repercussão Geral), no tocante ao alcance do artigo
155, § 2º, Inciso III, da Constituição Federal (CF/88), que trata da
aplicação do Princípio da Seletividade do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Esse princípio [seletividade] aborda a faculdade do legislador para
elevar ou diminuir a carga tributária, através de alíquotas
diferenciadas, isso, em razão da essencialidade, ou seja, da
necessidade dos bens e serviços.

No julgamento, por maioria de votos, os Ministros da Corte
Suprema entenderam ser inconstitucional a imposição de uma
alíquota de ICMS ampliada – maior do que a alíquota interna do
ICMS - para os serviços de energia elétrica e telecomunicações,
dada a sua evidente essencialidade.

mais (diferença entre a alíquota interna de ICMS e a maior
alíquota utilizada).

Em seu entendimento, ainda asseverou que as empresas que
não se creditam de ICMS poderão reaver o que foi pago a mais
(diferença entre a alíquota interna de ICMS e a maior alíquota
utilizada).

A princípio, o Ministro Marco Aurélio não chegou a estabelecer a
partir de que momento a decisão terá efeitos (modulação dos
efeitos da decisão); contudo, foi formada a maioria em
16/12/2021, para acolher a sugestão dada pelos governadores,
de que a regra imposta (alíquota para os serviços mencionados
atender a alíquota máxima interna) tenha eficácia a partir de
2024, isso, tendo em vista que a restituição dos valores pagos
causaria um déficit de cerca de R$ 27 bilhões, caso a decisão
entrasse em vigor imediatamente em 2022 [sugestão inicial do
Ministro Relator, Dias Toffoli].

Importante dizer que a decisão não extingue a lei do Estado de
Santa Catarina – nem tampouco de qualquer outro estado –
afinal, só tem efeito entre as partes daquele específico processo.
Contudo, por se tratar de assunto com ‘Repercussão Geral’, o
entendimento é que, àquela decisão vincula o Poder Judiciário,
o que permite que ações individuais sejam propostas, nas quais,
o entendimento deverá prevalecer, sendo julgadas, portanto, de
maneira favorável aos contribuintes.

Dessa forma, a expectativa é que a decisão proferida pelo STF –
que aplica o princípio da seletividade aos serviços de energia
elétrica e telecomunicações, seja respeitada por todos os
Estados, tendo em vista a capacidade vinculante da decisão;
assim, a princípio, será possível pleitear judicialmente a redução
das alíquotas, com efeito futuro, bem como, os valores pagos a
maior nos últimos 5 anos.

As alíquotas internas do ICMS são definidas por Decretos
Estaduais, respeitando os limites impostos pelas
Resoluções do Senado Federal e, ainda, devendo atender
aos princípios da seletividade/essencialidade.

O caso concreto, levado à apreciação do STF, envolve o
Estado de Santa Catarina, que aplica uma alíquota interna de
17% e, para os serviços de energia elétrica e
telecomunicações, impunha uma alíquota de 25%.

Da essencialidade

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, argumento: "adotada,
pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação
ao ICMS, diferenciam-se do figurino constitucional alíquotas
sobre as operações de energia elétrica e serviços de
telecomunicação em patamar superior ao das operações em
geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".

Em seu entendimento, ainda asseverou que as empresas que
não se creditam de ICMS poderão reaver o que foi pago a 



A ESTABILIDADE E O PEDIDO DE DEMISSÃOA ESTABILIDADE E O PEDIDO DE DEMISSÃO

  

EMPRESARIALEMPRESARIAL

A legislação trabalhista prevê hipóteses de estabilidade de emprego e
sempre surgem discussões e dúvidas sobre o pagamento da estabilidade no
caso de pedido de demissão.

Antes de tudo é preciso conceituar que, a estabilidade é um período no qual
os trabalhadores regidos pela CLT, têm garantia de emprego, em razão de
determinadas condições, como p.ex., a estabilidade da gestante, do dirigente
sindical ou nas hipóteses de afastamento por doença e/ou acidente.

Aqui vale diferenciar a estabilidade provisória dos trabalhadores
privados, da estabilidade definitiva dos trabalhadores do setor
público. Esses últimos, também podem ser demitidos, em casos
específicos e, com regras próprias dos governos federal,
estaduais ou municipais.

Há ainda um tipo de estabilidade específica, relacionada a situações
momentâneas e não aplicáveis à todos os trabalhadores, como é o
caso da estabilidade advinda dos contratos de menor aprendiz, do
alistamento militar obrigatório ou ainda, dos empregados em vias de
aposentadoria.

Em 2020, foi criada outra espécie de estabilidade provisória
inserida no ‘programa de manutenção do emprego e da renda’ do
governo federal. Através da MP 936 [depois convertida na Lei nº.
14.020/2020], foi autorizada a redução da jornada ou suspensão
dos contratos de trabalho, tendo como contrapartida, a
estabilidade provisória pelo mesmo período.

Em todas essas hipóteses de estabilidade, na eventual demissão sem
justa causa, caberá ao empregador efetuar o pagamento dos salários
e reflexos pertinentes nas verbas trabalhistas, de todo o período da
estabilidade, isso, como uma indenização ao trabalhador dispensado.

Do Pedido de Demissão

A legislação trata da indenização na hipótese de demissão sem justa
causa, assim, o entendimento preliminar é o de que, o pedido de
demissão, bem como, a demissão por justa causa ou ainda o acordo
individual entre empregado e empresa, são plenamente possíveis.

Por outro lado, em que pese não ser proibido ao empregado em
estabilidade pedir demissão, a legislação trabalhista (art. 500 CLT),
determina que tal pedido, só será válido se o empregado for assistido
por entidade sindical.

Art. 500 - O pedido de demissão do empregado
estável só será válido quando feito com a assistência
do respectivo Sindicato e, se não o houver, perante
autoridade local competente do Ministério do
Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do
Trabalho.  

E é nesse aspecto é que reside a maioria das dúvidas
dos empregados e dos empregadores.

Até a edição da Reforma Trabalhista (Lei nº.
13.467/2017), o término dos contratos de trabalho
vigentes por mais de 1 ano, na hipótese de pedido ou
de demissão, obrigatoriamente precisavam ser
assistidos pelo sindicato ou ministério do trabalho,
operando-se a chamada ‘homologação’ (na forma do
revogado § 1º., do artigo 477 da CLT).

Atualmente com a extinção dessa obrigatoriedade de
homologação, muitos empregados e empregadores
entendem que, o pedido de demissão do empregado
estável, também não depende de assistência e, esse é
o engano.

O artigo 500 da CLT (supra citado), encontra-se
plenamente vigente, dessa forma, em que pese a
liberalidade do empregado para pedir demissão - como
é considerado direito indisponível a estabilidade - a
legislação tratou de prevenir eventual coação, exigindo
que o empregado seja assistido e, mesmo a Reforma
Trabalhista, com tantas alterações, manteve essa
situação.

Assim, entendemos plenamente possível o pedido de
demissão e até mesmo o acordo entre empregador e
empregado (na forma do art. 484-A da CLT) para pôr
fim na relação de trabalho, mas, sempre, com a
assistência do sindicato representante da categoria ou
do ministério do trabalho, conforme a necessidade.
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