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DIÁRIO DA MANHÃ O MAIS LIDO

m levantamento feito pelo 

UServiço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) mostra que o número de 
pequenos negócios que fabricam 
produtos derivados de chocolate 
aumentou durante a pandemia de 
covid-19. Neste ano, a Páscoa, melhor 
momento para as vendas no setor, será 
comemorada em 17 de abril.
 Segundo a entidade, a abertura 
de novos negócios na área aumentou 
57% em 2021 em comparação com o 
resultado de 2019. Os dados foram 
obtidos a partir da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE), que é formalizada pelos 
empreendedores no momento da 
abertura do negócio.
 Em relação ao faturamento, a 
pesquisa mostrou que 42% dos 
empreendedores venderam mais em 
2020 - primeiro ano da pandemia - em 
relação a 2019.
 Os dados também indicam que o 
número de empresas abertas no setor 
foi maior do que o fechamento de firmas 
por três anos seguidos. Somente em 
2021,  fo ram reg is t radas  2 .397 
aberturas e 883 encerramentos. A 
maioria dos negócios (2.319) foram 
abertos por microempreendedores 

indiv iduais (MEIs) .  Os 
d e m a i s  e n v o l v e m 
microempresas (72)  e 
empresas de pequeno porte 
(6).
 De acordo com o 
S e b r a e ,  o  s e t o r  d e 
c h o c o l a t e s  a t r a i 
microempreendedores por 
ser uma área que não exige 
fo rmação  p ro f i ss iona l 
prévia. Não são necessárias 
máquinas sofisticadas e a 
matéria-prima é acessível. 
Além disso, é um setor 
c a r a c t e r i z a d o  p e l a 
facilidade em empreender, 
seja por necessidade ou por 
oportunidade.

 A  a n a l i s t a  d e 
competitividade do Sebrae 
Mayra Viana avalia que o 
crescimento do setor está 
r e l a c i o n a d o  à  f a l t a  d e 
barreiras para entrada no 
mercado.
 "Temos um contingente 
de empreendedores que 
normalmente elaboram ovos 
e bombons a partir da barra 
de chocola te  comprada 
pronta, em sua própria casa, 
sem grande necessidade de 
máquinas e equipamentos. 
Estão incluídos também os 
doceiros ocasionais, que 
buscam uma renda extra em 
determinadas épocas do ano, 

como a Páscoa”, disse.
 O Sebrae também 
oferece d icas  para  o 
m i c r o e m p r e e n d e d o r 
alavancar suas vendas na 
Páscoa. A entidade sugere 
o investimento em kits e 
cestas, antecipação do 
período de encomendas 
p e l a s  r e d e s  s o c i a i s , 
apostas em embalagens 
que facilitem o transporte e 
também o planejamento da 
produção e logística.
 Ovos mais caros
 No caso dos ovos de 
Páscoa  vend idos  em 
s u p e r m e r c a d o s ,  o s 
produtos estão até 40% 
mais caros em relação ao 
ano passado, segundo 
pesquisa realizada pela 
Associação Paulista de 
Supermercados (Apas).
 Pela expectativa do 
setor, os consumidores 
devem optar pelos ovos 
menores, de cerca de 250 
g r a m a s ,  a l é m  d e 
chocolates e bombons.

Facilidade de participação no mercado é atrativa para empreendedores

Sebrae revela aumento de pequenos negócios que fabricam 
chocolates

SINDICATO DOS EMPREGADORES 
DOMÉSTICOS DE PERNAMBUCO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

EXTRAORDINÁRIA - A Presidente do SINDICATO DOS 
EMPREGADORES DOMÉSTICOS DE PERNAMBUCO no uso 

das atribuições que lhe conferem o Capítulo III, Artigos 17°, 18°, 
19° e 20°, Incisos I, II, III e IV do seu Estatuto Social, convoca 

todos os associados e membros da diretoria atual para a 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 05 de 

maio de 2022, às 17:00 horas em primeira convocação e às 17:30 
horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte 

pauta: 1) Eleições triênio 2022 / 2023/ 2024; 2) Assuntos diversos. 
Recife, 05 de abril de 2022 - ANDRÉA PAULA LEITE SILVA DE 

MACEDO - PRESIDENTE 
 

 governo federal lançou um serviço para avaliar o serviço digital do Imposto 

Ode Renda da Pessoas Física (IRPF). A ferramenta está disponível desde 
sexta-feira (31) e, por meio dela, os contribuintes que declararam o imposto 

podem dar suas opiniões e sugestões sobre as funcionalidades do serviço.

 O contribuinte poderá fazer a avaliação até o prazo final para a entrega da 
declaração, que é 29 de abril. 

 O ministério disse que a iniciativa tem por objetivo ouvir sobre a experiência do 
usuário com os serviços digitais, para aprimoramento e futuras modificações.

 De acordo com o Ministério da Economia, a avaliação é opcional e estará 
disponível ao final do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2022. No 
espaço, o contribuinte vai encontrar perguntas sobre sua experiência com o serviço - 
se foi rápido, fácil de utilizar e confiável - e se deseja registrar elogio ou reclamação.

“O serviço só pode ser avaliado assim que for utilizado. Não será possível, por 
exemplo, realizar a avaliação dias depois da entrega da declaração”, informou a 
pasta.

Ferramenta fica disponível após o preenchimento da declaração

Contribuintes já podem avaliar serviço 
digital do Imposto de Renda
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SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO- SINDAPER- Fundado em 15 de fevereiro de 1989-//-Registro Sindical (M.T.E.P.S. - CNES)- Nº243.330.008421/90-53-//-CNPJ - 24.130.684/0001-04-// Endereço Provisório VIRTUAL – Avenida 
Fagundes Varela, 950- Cx.POSTAL,107-sala 15- Jardim Atlântico –Olinda/PE- - CEP - 53.140.080 //-–CÓDIGO-SINDICAL-012.378.98545-4- TeleFax:(81)0000000000 BLOG:(www.sindaper.blogspot.com.br) NA INTERNET -DO SINDICATO DOS ADVOGADOS 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO – EXPEDIENTE DE ATENDIMENTO DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 9 ÀS 13:00-REUNIÃO TODA -TERÇA-FEIRA - 9 HORAS da manhã – EDIÇÃO 26 de MARÇO de 2022- Dr. LYSES ALBERTO DO NASCIMENTO FEITOSA 
– Presidente do SINDAPER -  DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Dra.CHRISTIANE KELLY BRAGA DE SOUZA, BLOG Publicado aos sábados no Jornal DIÁRIO DA MANHÃ, Tel ( Fax. 3423.0520 // E-MAIL. sindapeorg@gmail.com // VISITE OS NOSSOS-
BLOGS/ NA...INTERNET:www.infosindaper.blogspot.com,//:www.sindaper.bl ogspot.com.br  - Por este instrumento particular, que tem os mesmos efeitos se público fosse, de um lado...CLÁUSULA PRIMEIRA : com. br //www.sindaper.blogspot.com.br // Visite o 
nosso SITE : www.sindape.adv.br # Faça publicações jurídicas no DIÁRIO DA MANHÃ. www.diariodamanha- pe.com.br –(Edital NCPC, art..257,-§-único - “Em jornal local)-ATENÇÃO: INFORMA A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO: O SINDICATO ESTARÁ EM 
BREVE NA REDE SOCIAL------ Filiar-se ao SINDAPER, é defender nossos direitos de Advogado.(Art. 8ª. III- C.F). # Faça publicações jurídicas no DIÁRIO DA MANHÃ. www.diariodamanha-pe.com.br –(Edital NCPC, art..257,-§-único - “Em jornal local)-ATENÇÃO: 
INFORMA A DIRETORA DE COMUNICAÇÃO: O SINDICATO ESTARÁ EM BREVE NA REDE SOCIAL------ Filiar-se ao SINDAPER, é defender nossos direitos de Advogado.(Art. 8ª. III- C.F). DO ESTATUTO DO SINDAPER: -ART. 2º -IV” – Integra a sociedade civil 
organizada como entidade comprometida com Estado Democrático de Direito e de Direito e o Bem Estar Social. “DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA: “cumprir e fazer cumprir o presente ESTATUTO”.art. 16ª.   ***FRASE CELEBRE :*** “Você não vê 
DEUS e, no entanto,, 9 reconhece por meio de suas obras.” CÍCERO. ATENÇÃO: não HOUVE  REUNIÃO INFORMAL DAS TERÇA FEIRA 22/03/22 no SINDAPER, pela Diretoria Executiva quando foi discutida e APROVADA a ANUIDADE do Exercício de 2022,  de 
JANEIRO a DEZEMBRO, nas mesmas condições da ANUIDADE do ano anterior, como segue; ANUIDADE -2022: -{1º} Em Parcela Única de R$240,00.   -{2º} Em 2 (duas) Parcelas de R$ 120,00; a 1ª) referentes aos Meses de JAN,FEV,MAR,ABR,MAI-e-JUN;e a 2ª) 
referentes aos Meses de-JUL,AGO,SET,OUT,NOV-e- DEZ.=R$120,00: -{3ª} Em três Parecelas de R$ 80,00 com vencimentos em 30/04/22. 30/08/22 e 30/12/22 = R$ 240,00 – A SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE  nº 237000004318.1, em qualquer 
AGÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – (BNB) e ou pelo Celular, via PIX. INTERNET.    Haverá a REUNIÃO PRESENCIAL, quando   For DISCUTIDA pelo SINDICATO – SESCAP/PE, A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA 
ADVOCATÍCIA, COM  A  DATA BASE, FIRMADA PARA 01 DE DEZEMBRO E PISO SALARIAL FIXADO:................................................................ COM PRAZO DE (1) UM ANO E DEMAIS REINVINDICAÇÕES CABIVEIS.   ENDEREÇO PROVISÓRIO EM OLINDA 
“VIRTUAL” DO SINDICATO - AVENIDA FAGUNDES VARELA, 950- Cx.Postal, 107 SALA 105- JARDIM ATLÂNTICO –OLINDA-PE –CEP-53.104.080, ONDE CONTINUA ATENDENDO OS ADVOGADOS PERNAMBUCANOS. – TELEFONE PROVISÓRIO- CEL-
9.9978.0605- e WhatsApp 9.8849.2305-                       NOTA- AGUARDE O NOVO ENDEREÇO DA SEDE DO SINDAPER- RUA DO SOL, 357 –OLINDA CARMO, EM BREVE ! TRIBUNA-DO-ADVOGADO-(A) – SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO - NOTA (Este espaço é reservado para o ADVOGADO(A) fazer valer suas prerrogativas com críticas pertinentes e reclamações a respeito do funcionamento da JUSTIÇA ! ) TRIBUNA DO ADVOGADO   SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO - SINDAPER  XXX - XXX- NOTÍCIA- Justificativas do tratamento diferenciado à mulher na relação de trabalho &quot;A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos&quot;-Hannah Arendt Dentre os diversos princípios previstos na 
Constituição Federal, destaca-se o da &quot;vedação do retrocesso social&quot;, por meio do qual, de forma muito resumida, um direito concebido pelo Estado não pode ser suprimido ou restringido, sob o risco de caracterizar-se (como o próprio nome do princípio 
sugere) um retrocesso. Quis, o constituinte, assegurar a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Pelo aspecto histórico, &quot;os conflitos do passado são os direitos de hoje&quot;, tal como lecionado pelo estimado professor Antonio Rodrigues de Freitas 
Júnior, em suas aulas de Direito Coletivo do Trabalho, no Largo São Francisco da Universidade de São Paulo (USP). Ou seja, a história demonstra a preocupação e necessidade da tutela do trabalho da mulher. Negar-lhes ou mitigar um direito, a duras penas 
conquistado, é retroceder socialmente e caminhar na contramão da história dos movimentos sociais do Direito Coletivo do Trabalho. No período da Revolução Industrial, as mulheres eram submetidas a longas jornadas de trabalho, com salários menores que dos 
homens. Ou, ainda, relembrem-se que, na semana em que se comemora o Dia da Mulher, a data passou a homenagear as mulheres que trabalhavam em péssimas condições de trabalho e foram vítimas do incêndio na Triangle Shirtwaist Factory. Alvitra-se, também, 
que no Brasil, em 22 de abril de 1906, a sessão final do 1º Congresso Operário Brasileiro posicionou-se contra a exploração do trabalho feminino e, desta data em diante, inúmeras greves ocorreram para tutelar o trabalho da mulher e infantil. Os movimentos históricos 
não podem (e não devem) ser esquecidos.   Séculos passados, a força da mulher cada vez mais evidenciada, fez surgir o debate sobre discriminação do trabalho masculino e feminino. A Reforma Trabalhista revogou o direito contido na CLT, de 15 minutos de 
intervalo para a mulher, concedidos antes da prorrogação do horário normal de trabalho (artigo 384, CLT). Os 15 minutos foram revogados, mantendo-se inalterado o direito do repouso dominical a cada 15 dias, anunciando, com isso, o inevitável deslocamento do 
debate de discriminação entre o trabalho feminino e masculino, migrando da questão referente ao intervalo de 15 minutos para os descansos dominicais quinzenais. Não obstante a Reforma Trabalhista de 2017 ter revogado o intervalo de 15 minutos, no ano de 2014, 
o STF fixou o Tema nº 528 de Repercussão Geral, afirmando a constitucionalidade dos 15 minutos que antecedem a jornada extraordinária a favor da mulher, sob o fundamento de que o princípio da isonomia não é absoluto, sendo necessário verificar &quot;a 
correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual&quot;. Naquela ocasião, antes mesmo da Reforma Trabalhista, o STF reconheceu que a Constituição Federal deu tratamento diferenciado à mulher, levando em 
conta: o componente histórico da exclusão da mulher do mercado de trabalho, obrigando ao Estado implementar políticas públicas de proteção; o componente social de acúmulo de atividades no lar e no ambiente de trabalho, e; o componente orgânico de menor 
resistência física da mulher. Há quem diga que os componentes foram (ou ainda são) prejudiciais às mulheres, em razão de passarem a ser preteridas nas contratações, diante dos direitos que lhes são concedidos. Ocorre que dentre todos os legítimos componentes 
e preocupações destacadas pelo STF, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, especialmente ao término de nove meses de gestação, depois de ter gerado a vida para uma criança, tem se demonstrado um grande — senão o maior — desafio. Não há políticas 
públicas de inclusão ao mercado de trabalho para a mulher que acabou de gerar uma vida e está desempregada. Salvo algumas exceções, as empresas, no geral, não demonstram motivação para contratar mães no puerpério ou meses depois desse período, que 
sempre requer muita atenção, com as crianças recém-nascidas, e com o próprio organismo feminino, frente à considerável alteração hormonal. No último mês de fevereiro, o Tribunal Superior do Trabalho julgou ações declarando a constitucionalidade do repouso 
aos domingos a cada 15 dias para as mulheres, pautando-se justamente nos componentes supramencionados do Supremo Tribunal Federal. Sim, as mulheres têm direito ao descanso dominical quinzenal.  Para adequar a realidade empresarial ao direito 
reconhecido e assegurado, as partes têm a seu favor a negociação coletiva, importante instrumento de adequação às necessidades das trabalhadoras e empresariado, com possibilidade de conciliar o fato à norma jurídica, dentro de um critério valorativo. No cenário 
político sindical, verifica-se um abalo nas estruturas da diversidade. A ocupação da presidência ou diretorias dos sindicatos laborais e patronais são exercidas predominantemente por homens, seja em razão de eventuais riscos à integridade física da mulher, 
decorrente de um processo eleitoral conturbado ou violento, seja por opção unilateral dos sindicalistas que não objetivam incluir mulheres em suas chapas para concorrerem ao pleito eleitoral sindical. No contexto das empresas, é curioso notar que muitas destas — 
conscientes da necessidade de observância da diversidade — ainda têm um percentual menor de mulheres em cargos de alta hierarquia. Os cargos importantes em algumas empresas são ocupados, predominantemente, por homens, assemelhando-se aos 
sindicatos. “Trata-se de uma questão cultural.” O debate (de 15 minutos antes da prorrogação da jornada ou descanso dominical quinzenal) não deve se restringir exclusivamente à existência ou não de discriminação, mas deve ser visto sob a perspectiva mais ampla, 
de assegurar um direito que já é assegurado. Muito além de questões como &quot;jornada dupla da mulher&quot;, previsto na jurisprudência, trata-se de vedação ao retrocesso social. Os direitos conquistados p/elas e para as mulheres não devem ser suprimidos à 
pretexto de haver risco de sua preterição no mercado de trabalho, concepção que nivela as conquistas por baixo. O Direito deve ser nivelado não por revogações, mas por conquistas, afinal é fundamental ser reconhecido &quot;o direito a ter direitos&quot; das 
mulheres, especialmente pelo admirável legado histórico de conquistas, obtidas por trabalhadoras, de um passado, não tão distante, que não deve retroceder. POR: Rodrigo Chagas Soares é sócio da área de Relações Trabalhistas e Sindicais do escritório 
Granadeiro Guimarães Advogados, doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo (USP), mestre e especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor do Insper e 
Cogeae/PUC-SP e autor dos livros &quot;Gestão de Conflitos Entre Empregados: Um Estudo dos Procedimentos Empresariais de Solução de Conflitos Interpessoais no Interior das Empresas&quot;, Mizuno, 2021 e &quot;Negociação Coletiva do Trabalho&quot;, 
LTR, 2015.FONTE:Revista Consultor Jurídico, 22 de março de 2022, NOTICIA- STF fixa base de cálculo de piso Salarial de categorias profissionais O critério adotado pelo STF visa preservar o padrão remuneratório definido pelo legislador sem ofender a cláusula 
constitucional que veda a indexação de preços ao salário-mínimo. Siga-nos... O STF determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos profissionais de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária a partir da data da publicação da ata 
de julgamento das ADPFs 53, 149 e 171. As ações, ajuizadas, respectivamente, pelos governos do Piauí, do Pará, e do Maranhão, foram julgadas parcialmente procedentes na sessão virtual encerrada em 18/2/2022. .Entre outros pontos, os Estados questionavam 
decisões judiciais que têm conferido aplicação à norma do artigo 5º da lei 4.950-A/66, que fixa em seis salários- mínimos o piso salarial desses profissionais. Alegavam que essa regra não teria sido recepcionada pela CF/88, diante da expressa vedação constitucional 
à vinculação do piso salarial mínimo vigente para qualquer finalidade (artigo 7º, inciso IV). STF fixa base de cálculo de piso salarial de categorias profissionais.(Imagem: Fellipe Sampaio/STF) Inviabilização de reajustes automáticos Em seu voto pela procedência 
parcial das ações, a relatora, ministra Rosa Weber, afirmou que a vedação da vinculação ao salário-mínimo visa impedir que ele seja utilizado como fator de indexação econômica, evitando, com isso, a espiral inflacionária resultante do reajuste automático de verbas 
salariais e parcelas remuneratórias no serviço público e na atividade privada. Contudo, o STF tem entendido que o texto constitucional não veda a pura e simples utilização do salário- mínimo como mera referência paradigmática. Segundo S. Exa., a Corte, em 
diversas ocasiões, reconheceu a compatibilidade com a Constituição de normas que utilizavam o salário-mínimo como parâmetro de fixação de valores, desde que respeitada a vedação à indexação financeira para efeito-de-reajustes-futuros. Congelamento Ao 
destacar a necessidade de estabelecer um critério de aplicação do artigo 5º da lei 4.950-A/66 que, ao mesmo tempo, preserve o patamar salarial estipulado em lei e afaste a atualização automática com base no salário-mínimo, a relatora citou precedentes (RE 
565.714 e ADPF 151) em que a Corte utilizou interpretação conforme a Constituição para determinar o congelamento do valor da base normativa de modo a desindexar o salário-mínimo. A adoção dessa técnica, segundo Rosa, preserva o padrão remuneratório 
definido pelo legislador sem transgredir a cláusula constitucional que veda a indexação. Por isso, propôs o congelamento do valor, devendo o cálculo ser feito com base no salário-mínimo vigente na data do trânsito em julgado da decisão. Apenas nesse ponto a 
relatora ficou vencida, junto com a ministra Cármen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Prevaleceu a proposta do ministro Luís Roberto Barroso, que fixou como referência a data da publicação da ata do julgamento. Estatutários O 
plenário rejeitou a análise das ações em relação aos servidores públicos dessas categorias sujeitos ao regime estatutário, pois o STF já declarou a inconstitucionalidade da aplicação do dispositivo legal em relação a eles. Foi rejeitada também a desconstituição das 
decisões definitivas da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, uma vez que a jurisprudência do STF considera incabível a utilização da ADPF como sucedâneo/da/ação/Rescisória. Processos: ADPF 53, ADPF 149 e ADPF 171 -Informações: STF. POR Redação 
do Migalhas n.5300-Atualizado em: 2/3/2022 OBS:Epa! Vimos que você copiou o texto. Sem problemas, desde que cite o-link: https://www.migalhas.com.br/quentes/360569/stf-fixa-base-de-calculo-de- piso-salarial- NOTICIA -Juíza x Promotora -&quot;Cale a boca 
a senhora&quot;, grita juíza a promotora em Júri em PE (Tribunal julgava caso Tamarineira, em que acidente de trânsito vitimou três pessoas.) Siga-nos A Jjuíza de Direito Fernanda Moura de Carvalho e a promotora de Justiça Eliane Gaia protagonizaram um bate-
boca nesta quinta-feira, 17, em sessão da 1ª vara do Tribunal do Júri de Recife/PE.&quot;Cale a boca a senhora! Sente-se&quot;, grita a juíza à promotora.O caso em julgamento era relacionado a um acidente de trânsito ocorrido em 2017, que causou a morte de três 
pessoas e provocou ferimentos graves em mais duas vítimas, no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.O motorista que causou o acidente estaria embriagado, e foi julgado por triplo homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio. Os ânimos teriam se 
exaltado quando o réu, respondendo a perguntas da defesa, disse que não é assassino. Neste momento, a promotora teria reagido à fala com um gesto, quando, então, a advogada de defesa chama a atenção da juíza para o fato. A promotora não nega, e confirma: 
&quot;exatamente&quot;. Leia-Mais Entrevista: Juíza que discutiu com promotora em Júri explica ocorrido A juíza, então, adverte os dois lados, e o bate-boca se inicia. É possível ouvir a discussão ao fundo, e a juíza fala ao microfone tentando encerrar a 
situação.&quot;Doutora Eliane, não... Por gentileza, é absolutamente... Calma, calma, calma... &quot; A promotora continua se manifestando, ao que a juíza pede a colaboração da bancada para que a acalmem. A magistrada pede silêncio, mas a discussão continua-
  Silêncio. Doutora promotora de Justiça! - Não precisa gritar não, doutora... calma! - Estou precisando, porque a senhora não está obedecendo a presidência. - Se-contenha-também.  – Doutora/Promotora/de/Justiça!  - Se-contenha. - Continência a senhora não me 
determina! Cale a boca a senhora! Sente-se!  Em seguida, a juíza determina silêncio na sessão para dar continuidade ao julgamento.&quot;Contenham-se. Gestuais, palavras que cheguem à nossa vista, à vista de todos, palavras que chegam às nossas audições 
não são convenientes nesse momento. É preciso guardar o respeito neste plenário, especialmente, doutora promotora, à presidência desta sessão. Ok? Por gentileza, vamos dar continuidade à sessão de forma silente e inexpressiva. A Promotora ainda questiona: 
&quot;estão mandando a gente se calar?&quot; Ao que a juíza responde: &quot;Eu estou mandando, eu estou determinando que a senhora se cale, e estou determinando que a senhora obedeça as ordens da presidência. Dr. Marcelo, eu estou determinando 
também que V.-Exa.-permaneça-silente.&quot; Julgamento Quanto à decisão do júri, o motorista foi condenado a 29 anos de prisão. Processo: N. 0024999-73.2017.8.17.0001-Por: Redação do MIGALHAS N.5317 Atualizado em: 22/3/2022 -OBS:Epa! Vimos que 
você copiou o texto. Sem problemas, desde que cite o link: https://www.migalhas.com.br/quentes/361886/cale-a-boca-a- senhora--grita-juiza-a-promotora-em-juri-em-pe NOTICIA- Interpretações controvertidas na concessão da justiça gratuita pelo TST Siga-nos 
no; Não é novidade que a Lei da Reforma Trabalhista trouxe alterações para a CLT que, mesmo decorridos quatro anos de sua edição, despertam discussões e dissensos junto à doutrina e à jurisprudência trabalhistas. Recentemente, um dos pontos controvertidos 
decorrentes da lei 13.467/2017, o qual diz respeito à condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento dos honorários periciais e advocatícios da parte contrária, foi objeto de relativa pacificação pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da 
ADI 5.766, em que foi declarada a inconstitucionalidade de parte dos artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT. A expressão &quot;relativa&quot;, utilizada acima, tem sua razão na medida em que não houve, até a presente data, a disponibilização da íntegra 
da referida decisão nem mesmo a modulação de seus efeitos, o que implica em diversas questões bastante polêmicas, a exemplo da possibilidade de ajuizamento de ações rescisórias frente às decisões judiciais transitadas em julgado ou de repetição de indébito, 
visando a devolução dos valores recebidos por advogados em ações trabalhistas a título de honorários advocatícios sucumbenciais. O fato é que os artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas declarados inconstitucionais colidiam com os direitos fundamentais à 
assistência jurídica integral e gratuita e ao do acesso à justiça, previstos no artigo 5º, incisos LXXIV e XXXV, da Constituição Federal de 1988, respectivamente. Todavia, a despeito do julgamento da ADI 5.766 refletir a prevalência da garantia de direitos fundamentais 
constitucionalmente previstos sobre os artigos 790-B, caput e §4º c/c 791-A, §4º, da CLT, subsiste o debate acerca da constitucionalidade de outro artigo modificado pela Lei nº 13.467/2017, qual seja, o artigo 790, §4º, da CLT. O presente artigo não discorrerá sobre 
este mencionado debate; ao revés, o objetivo aqui é perquirir outra discussão existente em torno do mencionado artigo celetário, a saber: a relativa à interpretação que deve ser conferida ao §4º do artigo 790/CLT no tocante às condições de concessão do benefício da 
justiça gratuita. Com efeito, a justiça gratuita se trata de benefício consistente na possibilidade de a parte postular em juízo sem ter de arcar com as despesas do processo ante sua insuficiência de recursos(1). A grande maioria da doutrina trabalhista defende que o 
benefício da gratuidade judiciária decorre do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, assim entendido como o direito garantido ao indivíduo que não possui recursos financeiros ao auxílio extrajudicial e à assistência processual, com vistas à 
obtenção de informações antes da propositura da demanda e de condições estruturais para seu ajuizamento e prosseguimento sem qualquer ônus (artigo 5º, LXXIV, da CF/88)(2). Também resta compreendido no direito fundamental da assistência jurídica integral e 
gratuita a assistência judiciária, que se refere ao direito da parte que comprovar insuficiência de recursos de ter um advogado patrocinado pelo-Estado.(3) Há, no entanto, outra linha doutrinária que sustenta que a justiça gratuita deriva do direito de acesso à justiça, 
disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, implicando, portanto, em um benefício de natureza processual que visa garantir o acesso do cidadão aos Tribunais mediante a eliminação do entrave econômico(4).Indiscutivelmente, o benefício da 
justiça gratuita representa ferramenta processual essencial à concretização dos direitos de acesso à justiça e à assistência jurídica integral e gratuita. Nesse prumo, com a Lei da Reforma Trabalhista a gratuidade judiciária passou a ser regulada pelo artigo 790 da 
CLT, §§3º e 4º, que assim dispõem: &quot;§ 3o  É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, 
àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4o  O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o 
pagamento das custas do processo.&quot;  Portanto, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, as condições para a concessão da justiça gratuita são: (i) percebimento de salário não superior a 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios da previdência social; 
e (ii) comprovação de insuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. Conforme afirma Miessa5, a interpretação e aplicação do disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 790 da CLT pode seguir duas linhas divergentes. A primeira segue no sentido de que as 
condições previstas na norma celetária em comento devem ser aplicadas de forma cumulada, concedendo-se a gratuidade da justiça à parte que receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social e que 
comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. A segunda linha interpretativa, por sua vez, segue na direção de que a aplicação dos §§ 3º e 4º do artigo 790 da CLT deve ocorrer de forma separada, independente, de modo que a 
concessão da justiça gratuita se condiciona ao atendimento do requisito objetivo (descrito no § 3º do artigo 790 da CLT) ou da comprovação do critério subjetivo (constante do artigo 790, §4º, CLT). Entrementes, é indiscutível que na hipótese da parte perceber salário 
mensal não superior ao patamar expresso no §3º do artigo 790 da CLT há a presunção legal de insuficiência de recursos, restando cabível a concessão da justiça gratuita(6).A questão contorvertida abarca aqueles que perceberem salário superior ao equivalente a 
40% do limite máximo dos benefícios da previdência social, haja vista que a comprovação de insuficiência financeira passou a ser condição para concessão do benefício da gratuidade (790, §4º, CLT), especialmente em razão da Lei Trabalhista não dispor acerca de 
quais provas são necessárias para comprovação do estado de hipossuficiência do requerente do benefício. Diversos juristas, a exemplo de Souto Maior7, defendem que a previsão legal contida no §4º do artigo 790 da CLT representa verdadeiro retrocesso do 
ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que na própria Justiça do Trabalho já havia se consolidado o entendimento de que por simples declaração feita pela parte ou por seu procurador poderia se comprovar a insuficiência de recursos para fins de obtenção do 
benefício da gratuidade judiciária (OJ nº 304/SBDI-I/TST -  cancelada em decorrência da sua aglutinação ao item I da Súmula nº 463 do TST). Legalmente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural (artigo 99, §3º, 
CPC), de modo que, aplicando-se subsidiariamente tal dispositivo ao processo do trabalho à pessoa que declarar não possuir recursos para arcar com as despesas processuais deve ser concedido o benefício da justiça gratuita (artigos 769 da CLT e 15 do CPC). 
Neste sentido, dada a presunção legal da situação hipossuficiente do requerente da gratuidade, resta dispensável a produção de provas, conforme, inclusive, decorre do artigo 374, IV, do CPC. Deveras, a dilação probatória relativa ao preenchimento das condições 
para concessão do benefício em questão somente é cabível caso haja nos autos elementos que evidenciem a inexistência de situação de hipossuficiência econômica do requerente (artigo 99, §2º, CPC). Assim sendo, é possível interpretar o §4º do artigo 790 da CLT 
em sincronia com o artigo 99, §3º, do CPC, considerando a declaração de pobreza assinada pela parte ou por seu advogado com poderes especiais para tanto prova suficiente para concessão da gratuidade da justiça. Tal interpretação alcançaria os incisos XXV e 
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, possibilitando ao trabalhador que vem em juízo pleitear direito não observado pelo empregador, acesso efetivo à justiça com o desempenho da assistência judiciária integral e gratuita. Nesta linha de raciocínio, aliás, 
destacam-se as recentes decisões da 3ª Turma do Colendo TST, de lavra do Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte - proferido no processo RRAg-662-54.2018.5.08.0011 - publicada no DEJT em 18/02/2022, assim como da 5ª Turma da Corte Superior 
Trabalhista (Ag-RRAg- 1001410-91.2018.5.02.0090, 5ª Turma, Redator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT-04/03/2022). De forma oposta, porém, há a interpretação do §4º do artigo 790 da CLT, exigindo-se a comprovação da condição de miserabilidade 
declarada pelo trabalhador, para fins de concessão da gratuidade judiciária, mesmo frente à apresentação de declaração de hipossuficiência firmada pela parte, sob o fundamento de que, inobstante os direitos fundamentais previstos nos inciso XXXV e LXXIV do 
artigo 5º da CF, à lei processual cabe dispor sobre os modos e condições em que se dará o acesso à justiça e a gratuidade judiciária, tal como faz a CLT com as alterações da Lei nº 13.467/2017. (RR-10559-71.2019.5.03.0024, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra 
da Silva Martins Filho, DEJT 18/02/2022). Parece que este posicionamento, s.m.j., contraria a tradição da Justiça do Trabalho quanto às condições para concessão da justiça gratuita, de modo que resta esperançar que, o mais brevemente possível, seja esta questão 
controvertida objeto de pronunciamento definitivo por parte do Órgão de Cúpula do Tribunal Superior do Trabalho. POR- (1) CORREIA, Henrique; MIESSA, Élisson. Súmulas, OJs do TST e recursos repetitivos - comentados e organizados por assunto. 9. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1124. (2) CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita prestada pelo Estado e seus desdobramentos com a reforma 
trabalhista. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 9, n. 84, p. 64-71, dez. 2019/jan. 2020. Disponível aqui. (3) SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. 17. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 
2021, p. 411. (4} MIZIARA, Raphael. Honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho: fundamentos teóricos e aplicações práticas. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 95.( 5) MIESSA, Élisson. Curso de direito processual do trabalho. 8. ed. rev. 
ampl. e atual. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 333.( 6) MIESSA, op. cit., p. 337. (7 Disponível aqui).Atualizado em: 25/3/2022 –OBS:Epa! Vimos que você copiou o texto. Sem problemas, desde que cite o link: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalha- 
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