EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO, DO EGRÉGIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição por prevenção (conexão) à ADPF n. 911/DF

O PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), por seu
Diretório Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 06.954.942/0001-95, com sede na SCS,
Quadra 02, Bloco C, n. 252, Edifício Jamel Cecílio, 5º andar, Brasília/DF (doc. 01), por
seu Presidente Juliano Medeiros (doc. 01), brasileiro, historiador, inscrito no CPF/MF
sob o n. 004.407.270-81 e no RG n. 8.084.283.962 SJS/RS, e nos termos de seu Estatuto
Social, vem, por seus advogados (doc. 02), com fundamento no art. 102, §1º, e no art.
103, VIII, da Constituição Federal, e no art. 1º, caput, c/c art. 5º, §1º e seguintes, ambos
da Lei n. 9.882/1999, propor a presente ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, pelas
razões de fato e de direito a seguir aduzidas:
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I.

PRELIMINARMENTE:

LEGITIMIDADE

ATIVA

DO

PSOL

E

CONEXÃO

I.I. LEGITIMIDADE ATIVA DO PSOL

1.

O PSOL é um partido político com representação no Congresso Nacional,

devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, nos termos do art. 2º,
inciso I, da Lei n. 9.882/1999, legitimado para propor a ação de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, uma vez que é também legitimado para a ação
direta de inconstitucionalidade (art. 103, CF), conforme reconhecido por este E. Supremo
Tribunal Federal:

________________________________________________________
“Direitos fundamentais. Povos Indígenas. Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental. Tutela do direito à vida e à saúde face à pandemia da
COVID-19. Cautelares parcialmente deferidas. 1. Ação que tem por objeto falhas
e omissões do Poder Público no combate à pandemia da COVID-19 entre os
Povos Indígenas, com alto risco de contágio e mesmo de extermínio de etnias. 2.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB possui legitimidade ativa
para propor ação direta perante o Supremo Tribunal Federal e, bem assim,
os partidos políticos que assinam a petição inicial.” (ADPF 709 MC-Ref |
Ministro Relator Roberto Barroso | julgado em 05.08.2020)

________________________________________________________
2.

Resta observado, pois, o requisito de legitimidade, preenchidos os pressupostos

do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como do art. 2º, inciso I, da Lei n.
9.882/99.

I.II.

CONEXÃO COM A ADPF N. 911/DF

3.

Conforme se verificará ao longo desta petição inicial, esta arguição de

descumprimento de preceito fundamental é conexa à ADPF n. 911 (relator Ministro
Roberto Barroso), na medida em que ambas têm por objeto o exame da
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constitucionalidade de artigos da Portaria/MTP nº 671/2021. É imperioso, portanto, que
ambas tramitem conjuntamente, sob pena de serem proferidas decisões judiciais
conflitantes ou contraditórias, o que é vedado pelo art. 55, §§1º e 3º, do CPC1.

4.

O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 69, estabelece a

prevenção do Ministro Relator quando novas ações conexas forem distribuídas:

________________________________________________________
“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os
processos a eles vinculados por conexão ou continência.”

________________________________________________________
5.

Para maior comodidade do exame, pede-se vênia para a transcrição de trechos da

petição inicial da ADPF n. 911/DF, de modo a demonstrar que alguns dispositivos da
Portaria/MTP nº 671/2021, cuja constitucionalidade também é questionada naqueles
autos, são os mesmos questionados na presente demanda, revelando a mesma causa de
pedir e pedidos:

________________________________________________________

(...)

1

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado. (...) § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles.
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________________________________________________________
6.

Desta forma, é induvidoso que são comuns a causa de pedir e pedidos da presente

ação e da ADPF n. 911/DF, a significar que devem ser processadas conjuntamente (art.
55, § 1º, CPC, c/c art. 69, RISTF).

II.

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA QUESTÃO EM DEBATE: DA

DESREGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO

7.

Na primeira semana de 2021, o Ministério da Economia, através da Secretaria de

Trabalho, publicou o Aviso de Consulta Pública nº 1/2021 “sobre a minuta de portaria
contendo proposta de revisão da regulamentação da anotação do horário de trabalho em
registro manual, mecânico ou eletrônico de que trata o art. 74 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943” (doc.
03).

8.

A consulta pública ficou disponível de 07.01.2021 a 07.02.2021 e, após 10 (dez)

meses, foi publicada no Diário Oficial da União em 11.11.2021 (doc. 04) a
Portaria/MTP n. 671/2021, objeto da presente ADPF.

9.

Importante ressaltar que a Portaria/MTP n. 671/2021 revogou a Portaria nº

1.510/2009/MTE (art. 400, inciso XLVI). Esta última criou e regulamentou
pormenorizadamente o sistema de registro de ponto eletrônico dos trabalhadores
brasileiros, tendo civilizado boa parte das relações de emprego em nosso país, na medida
em que eliminou a possibilidade de fraudes no controle eletrônico da jornada de trabalho
dos brasileiros. Isto se deu através de um sistema moderno de controle (Sistema de
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Registro Eletrônico de Ponto – SREP), cujo componente mais relevante é um
equipamento chamado REP-C2 (Registrador Eletrônico de Ponto – Convencional),
homologado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) e considerado por técnicos, fiscais do trabalho e juízes do trabalho como
inexpugnável.

10.

Ressalte-se que até o advento da Portaria nº 1.510/2009/MTE (doc. 05), os

sistemas de pontos existentes no Brasil eram fraudáveis. Ou seja, o empregador malintencionado conseguia, sem maiores dificuldades, acessar os registros eletrônicos, alterar
datas e horários da jornada de trabalho de seus empregados, sem deixar qualquer
vestígio. Trocando em miúdos: a tecnologia até então vigente não protegia o trabalhador
brasileiro e permitia que empregadores inescrupulosos reduzissem suas despesas
trabalhistas com horas extras, férias, FGTS, Imposto de Renda, por exemplo, a partir de
alterações sistêmicas que não deixavam rastros. Não havia, portanto, qualquer
segurança na “tecnologia” anterior à Portaria nº 1.510/2009/MTE, senão que apenas uma
ilusão tecnológica.

11.

Para se ter a dimensão do problema enfrentado pelos trabalhadores brasileiros,

antes da introdução do REP-C (Portaria nº 1.510/2009/MTE) as seguintes irregularidades
podiam ser cometidas pelos empregadores:

(i) alteração das marcações efetuadas pelos empregados;
(ii) configuração do sistema de forma a permitir a marcação de ponto
somente em horários pré-determinados, impedindo-se a marcação em
horários diversos;
(iii) parametrização ou configuração do sistema para o registro de
marcações, independentemente de ser o ponto batido ou não;

2

Registre-se que na portaria anterior (1.510/2009/MET), o REP-C chamava-se REP, apenas, na medida em
que era o único existente.
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(iv) criação de diversos bancos de horas em que as marcações originais de
horários de entrada e saída são “perdidas” de forma definitiva.

12.

Como é de geral conhecimento, a anotação do horário de trabalho (entrada e saída)

é uma obrigação legal (art. 74, CLT)3 destinada à preservação de direitos
fundamentais sociais dos trabalhadores (art. 7º, XIII, XIV, XV e XVI, da Constituição
Federal). Estes direitos fundamentais, enfatize-se, contavam com a proteção tecnológica
estabelecida pela Portaria nº 1.510/2009/MTE4.

13.

Com o propósito de se ter a exata extensão do grau de proteção conferido pelo

REP-C5, instituído pela revogada Portaria 1.510/2009/MTE, eis o que dispunha o seu art.
4º:

_______________________________________________________
“Art. 4º O REP deverá apresentar os seguintes requisitos:
I - relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com
capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de mil
quatrocentos e quarenta horas na ausência de energia elétrica de alimentação;
II - mostrador do relógio de tempo real contendo hora, minutos e segundos;
III - dispor de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de uso
exclusivo do equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de
cinco anos;

“Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.
§ 1º (Revogado).
§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de
entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do
período de repouso.
§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro
manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.
§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante
acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.”
4
Nesse sentido, assim se manifestou o então Ministro do Trabalho, Carlos Lupi: “O objetivo é garantir ao
trabalhador o correto tratamento da sua jornada de trabalho e aumentar a eficiência do Estado na
fiscalização. O sistema só trará benefícios para a sociedade, inclusive para a maioria dos empregadores que
sempre procederam corretamente e que, antes, tinham que conviver com a concorrência desleal de alguns.”
(http://www.fetecpr.org.br/ministerio-do-trabalho-publica-normativa-sobre-fiscalizacao-do-pontoeletronico/)
5
Registre-se que na portaria anterior (1.510/2009/MET), o REP-C chamava-se REP, apenas, na medida em
que era o único existente.
3
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IV - meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de
Ponto - MRP, onde os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados,
direta ou indiretamente;
V - meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho - MT, onde
ficarão armazenados os dados necessários à operação do REP;
VI - porta padrão USB externa, denominada Porta Fiscal, para pronta captura dos
dados armazenados na MRP pelo Auditor-Fiscal do Trabalho;
VII - para a função de marcação de ponto, o REP não deverá depender de
qualquer conexão com outro equipamento externo; e
VIII - a marcação de ponto ficará interrompida quando for feita qualquer
operação que exija a comunicação do REP com qualquer outro equipamento, seja
para carga ou leitura de dados.”

_____________________________________________________________
14.

Além disso, o REP-C gera ao trabalhador brasileiro, especialmente aos que não

têm acesso à tecnologia moderna (computadores e celulares conectados à internet), a
impressão do “comprovante de marcação ao trabalhador” (art. 11, Portaria
1.510/2009/MTE), que permite o acompanhamento e controle, a cada marcação, da
jornada de tralhado. Eis o que constava no referido comprovante (art. 11):

________________________________________________________
“Art. 11. Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador é um documento
impresso para o empregado acompanhar, a cada marcação, o controle de sua
jornada de trabalho, contendo as seguintes informações:
I - cabeçalho contendo o título "Comprovante de Registro de Ponto do
Trabalhador";
II - identificação do empregador contendo nome, CNPJ/CPF e CEI, caso exista;
III - local da prestação do serviço;
IV - número de fabricação do REP;
V - identificação do trabalhador contendo nome e número do PIS;
VI - data e horário do respectivo registro; e
VII - NSR.”

________________________________________________________
15.

Conforme assinala o Exmo. Desembargador Luiz Alberto Vargas6, a emissão do

comprovante de registro de ponto ao trabalhador denota uma das intenções mais fortes da
Portaria 1.510/2009/MTE, qual seja, resgatar a natureza bilateral das marcações de ponto

6

SANTOS, Carlos Augusto Moreira dos, VARGAS, Luiz Alberto de. Os sistemas de controle de ponto
eletrônico
a
partir
da
Portaria
nº
1.510/09.
Artigo
disponível
em:
http://
ww1.anamatra.org.br/sites/1200/1223/00001657.doc.
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e, por conseguinte, fortalecer o controle para que sejam garantidos direitos fundamentais
dos trabalhadores:

________________________________________________________
“Uma das intenções mais fortes da Portaria é resgatar a natureza bilateral das
marcações de ponto. Assim, ela exige que todo equipamento tenha um
mostrador de horário e, a cada entrada ou saída, seja fornecido ao
trabalhador um “Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador”,
registrando a operação feita, sua data e sua hora. O comprovante deve ser
fornecido por impressora integrada no REP em um formato padronizado.
O comprovante impresso é crucial para o êxito do projeto moralizador
contido na Portaria do MTE. Será, por certo, através do controle exercido pelos
maiores interessados (os próprios trabalhadores) que as normas contidas na
Portaria “sairão do papel” e chegarão à vida real. (...) Tendo em mão os
‘comprovantes de registro de ponto’, os empregados terão uma prova concreta
que poderá ser contrastada com eventuais relatórios de ponto falsos que algum
empresário menos esperto e demasiado inescrupuloso insistir em apresentar à
Fiscalização Trabalhista, ao Ministério Público do Trabalho ou à Justiça do
Trabalho.” (grifou-se)

________________________________________________________
16.

Como se nota, as exigências da portaria anterior eram rigorosas e buscavam, em

última análise, a preservação de direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros. Por
isso que todo e qualquer fabricante do REP-C precisava estar devidamente cadastrado
no Ministério do Trabalho e Emprego (art. 13, Portaria 1.510/2009/MTE), apresentar
“Certificado de Conformidade do REP à Legislação” e o “Atestado Técnico e Termo de
Responsabilidade”, assinado pelo responsável técnico e pelo responsável legal do
fabricante (art. 14, Portaria 1.510/2009/MTE).

17.

Mas tudo isso mudou a partir de 11.11.2021. Com a publicação da Portaria/MTP

n. 671/2021, que entrará em vigor em 10.02.2022 (art. 401), revogou-se a Portaria
1.510/2009/MTE e foi introduzido outro registrador que, adiante-se, não oferece o
mesmo grau de proteção aos direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros,
porquanto fraudável. Este novo sistema, que passou a coexistir com o REP-C (art. 5º),
denomina-se REP-P (art. 75, III), que substituiu o equipamento físico por um software
(máquina virtual), sem qualquer tipo de especificação técnica ou certificação.
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18.

O alerta quanto à fragilidade deste novo sistema foi registrado no Ofício nº

090/2021 (doc. 06) da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho
(ANAMATRA), ainda quando se discutiu a possível revogação da Portaria
1.510/2009/MTE. Eis alguns trechos relevantes deste ofício:

________________________________________________________

________________________________________________________
19.

A partir da contextualização apresentada até o momento, pode-se legitimamente

questionar: quais são as efetivas diferenças entre os sistemas REP-C e REP-P, que
tornam o primeiro muito mais seguro do que o último, considerado como um retrocesso
pela ANAMATRA e outras instituições? Para que possamos compreender melhor a
diferença gigantesca entre tais sistemas, seja-nos permitido apresentar a este E. Supremo
Tribunal Federal um breve quadro comparativo:
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CARACTERÍSTICAS

Transparência

Acesso

Fiscalização

Segurança da
informação:

APONTAMENTO(S)

O trabalhador terá certeza e
comprovação que o registro é o
horário efetivamente marcado?
Registra
fielmente
as
marcações
e
alterações
realizadas?
Comprovante de Registro de
Ponto inviolável?
O empregado necessita de
conta de e-mail e pacote de
dados para obter o registro do
horário e o recibo?
É possível aos fiscais acesso
direto via USB ou meio
desassociado da empresa?
O código fonte do REP é
imediatamente auditável pelo
fiscal ou pela Justiça do
Trabalho?
Sua regularidade é certificada
por algum órgão (INMETRO)?
Possui selo INMETRO?
É possível alterar as marcações
em banco de dados por um
software
mal-intencionado
e/ou
código
fonte
maliciosamente escrito pelo
desenvolvedor?
Possui memória inviolável
(MRP) para o registro?
Preservação
dos
dados/impossibilidade
de
alteração
e
exclusão
(integridade)
É possível realizar marcação
automática de ponto?
Possui funcionalidade que
permite restringir marcação?
A ausência do sistema
operacional confere segurança
às vulnerabilidades do sistema
operacional?
O processo de homologação do
código que roda sem sistema
operacional, conduzido pelo
INMETRO, atribui certeza que
o horário coletado e registrado
é o efetivamente marcado?

São Paulo
Alameda Itu, 852 - 7º andar - CEP 01421-002
Jardim Paulista - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 (11) 3065 8207 | 5594 8207
Fax: 55 (11) 3061 9590

REP-C

REP-P

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não
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20.

A partir destes dados técnicos é possível constatar que o REP-P significa uma

completa desregulamentação do controle de ponto, uma vez que tal controle não será
mais realizado de forma minimamente segura, o que diminui a sua credibilidade perante
a fiscalização do trabalho e a Justiça do Trabalho, além de gerar impactos significativos
sobre elas, conforme veremos ao longo desta petição inicial.

21.

Aliás, por meio do REP-P poderão ser apresentados softwares para registro de

ponto desenvolvidos pelos próprios empregadores (software house), sem nenhum rigor
de controle, regulação, autorização e certificação. É o que se extrai dos arts. 78 e 91 da
Portaria/MTP n. 671/2021:

________________________________________________________
“Art. 78. O REP-P é o programa (software) executado em servidor dedicado ou
em ambiente de nuvem com certificado de registro nos termos do art. 91, utilizado
exclusivamente para o registro de jornada e com capacidade para emitir
documentos decorrentes da relação do trabalho e realizar controles de natureza
fiscal trabalhista, referentes à entrada e à saída de empregados nos locais de
trabalho.”
“Art. 91. O REP-P deve possuir certificado de registro de programa de
computador no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atender ao art. 78 e
aos requisitos elencados no Anexo IX.”

________________________________________________________
22.

Importante ressaltar que o registro de programa de computador no Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), mencionado no art. 91, não confere qualquer
tipo de certificação técnica quanto à confiabilidade do sistema para a salvaguarda
dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. E isso, obviamente, faz toda a
diferença quando pensamos em segurança, confiabilidade do sistema e a possibilidade de
efetiva fiscalização pelos fiscais do trabalho e da Justiça do Trabalho.

23.

Como se vê, além de não ser estabelecida qualquer regulamentação aos fabricantes

de controles eletrônicos de jornada que pretendam atender às necessidades de seus
consumidores (= empregadores), disponibilizando uma gama cada vez maior de opções
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de tratamento dos dados, qualquer indivíduo poderá produzir o REP-P, sem qualquer
tipo de regulamentação ou especificação técnica.

24.

Tal fato foi inclusive noticiado pela imprensa (doc. 07)7, que ressaltou a ausência

de certificação do Inmetro e a fragilidade do novo sistema (REP-P):

________________________________________________________

________________________________________________________
25.

Aliás, como bem observado pelo Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

(INMETRO), por meio de Nota Técnica nº 1/2021/Lainf/Dmtic/Dimci-Inmetro, a
definição do REP-P estipulada pelo governo é "confusa", e o referido equipamento não
será equivalente ao REP-C em termos de "confiabilidade e proteção de informações". De
acordo com o instituto, da maneira como foi proposta pelo governo, trata-se de um
"modelo menos confiável e cuja fabricação seria substancialmente mais simples". Além
disso, as alterações propostas pela Portaria/MTP n. 671/2021 implicarão, ao fim e ao
cabo, na extinção do modelo REP-C no mercado, o que é extremamente perigoso aos
trabalhadores brasileiros (doc. 08):

________________________________________________________
“Enquanto o REP-C possui um PAC formalmente estabelecido, o texto sugere
que o REP-P terá sua conformidade verificada por um modo auto declaratório,
seguido de um registro junto ao INPI dos módulos de software que compõem o
produto. Se de fato o REP-P não demandar uma avaliação de terceira parte, ele

7

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,portaria-do-governo-abre-brecha-para-uso-de-relogiosde-ponto-sem-certificacao-do-inmetro,70003916021
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tende a se tornar uma solução muita mais barata que o REP-C, podendo
incorrer inclusive na extinção deste modelo de REP no mercado.
(...)
Deste modo, entende-se que o REP-P, como proposto, pode levar a um
retrocesso técnico por parte da referida indústria, uma vez que a maior
facilidade de construção do REP-P tende a inviabilizar a fabricação do REPC no decorrer dos anos e privilegiar produtos sobre os quais não se pode
objetiva e prontamente atestar a qualidade.
(...) não causaria surpresa se os empregadores começassem a adotar o REPP em detrimento ao REP-C, uma vez que o primeiro poderá ser obtido a um
preço menor (inclusive pela inexistência de um processo de certificação),
com maior escala de uso por empregadores e, possivelmente, pela maior
flexibilidade de modificações e intervenções por parte dos empregadores.”
(grifou-se)

________________________________________________________
26.

Como se vê, trata-se, em verdade, de uma forma velada de inviabilizar a

fiscalização a ser realizada pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho
e outros órgãos competentes, seja pela infinidade de softwares que serão desenvolvidos
sem qualquer tipo de regramento, seja pela infinidade de possibilidades de
desenvolvimento e programação, ou ainda, pela grande quantidade de softwares que os
fiscais do trabalho terão de se especializar para que seja possível realizar a fiscalização –
o que é humanamente impossível.

27.

Aliás, o propósito de impossibilitar a realização da fiscalização, de forma quase

imperceptível, surge em um contexto de cortes significativos de verbas (quase metade),
no que se refere ao monitoramento e a operações de combate ao trabalho escravo (doc.
09)8:

________________________________________________________

8

https://www.poder360.com.br/economia/verba-para-fiscalizacao-trabalhista-cai-47-no-governobolsonaro/;https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/09/fiscalizacao-trabalhista-cortesbolsonaro/; https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/21/em-ano-de-pandemia-verba-para-combateao-trabalho-escravo-encolhe-mais-de-40percent-e-e-a-menor-dos-ultimos-10-anos.ghtml
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________________________________________________________
28.

Conforme será demostrado a seguir, visa a presente Arguição de Descumprimento

de Preceito Fundamental a declaração da inconstitucionalidade de parte da Portaria nº
671/2021/MTP, dada a indiscutível violação aos preceitos fundamentais insculpidos no
art. 7º, incisos XIII, XIV, XV e XVI da Constituição Federal, além dos princípios
constitucionais da eficiência administrativa, proibição do retrocesso social e proibição
da proteção deficiente dos direitos fundamentais.

III.

CABIMENTO DA PRESENTE DEMANDA

29.

A partir da exposição dos fatos, percebe-se facilmente que a presente ação é a via

adequada para expurgar do ordenamento jurídico brasileiro parte da Portaria nº
671/2021/MTP (= ato normativo federal) que mitigou direitos fundamentais sociais de
todos os trabalhadores brasileiros.

30.

De acordo com o art. 1º, caput, da Lei 9.882/1999, cabe a arguição de

descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito
fundamental resultante de ato do Poder Público e quando for relevante o fundamento
da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal:

________________________________________________________
“Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será
proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar
lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
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Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito
fundamental:
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou
ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição;”

________________________________________________________
31.

Têm-se, assim, espécie de triplo critério de admissibilidade, para além da

legitimidade ativa, a saber: (i) violação ou risco de violação a preceito fundamental; (ii)
oriunda de um ato do Poder Público, neste caso compreendendo a existência de atos
omissivos e comissivos; e (iii) inexistência de outro meio eficaz. Todos, por sua vez,
presentes nesta arguição apresentada a este c. Supremo Tribunal Federal.

32.

Mesmo que não haja delimitação precisa acerca do que representaria os preceitos

fundamentais a serem protegidos pela via da arguição de descumprimento, é certo que os
direitos e garantias fundamentais, os princípios e os fundamentos da República, bem
como as demais normas constitucionais correlatas, são parâmetro de controle no bojo da
ADPF.

33.

Como se vê, “caberá, preventivamente, arguição de descumprimento de preceito

fundamental perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de se evitar lesões a
princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal”9, de modo
que pode ser objeto de arguição a norma que já passou pelo processo legislativo, ainda
que esteja no processo de vacatio legis, ou seja, não esteja produzindo os seus efeitos
jurídicos imediatos. É o que ocorre com os dispositivos da Portaria/MTP nº 671/2021,
cuja constitucionalidade se questiona na presente demanda, e que passarão a vigorar
a partir do dia 10.02.2022 (art. 401, I).

34.

Nos termos do Parecer AJCONST/PGR Nº 334017/2021, acostado aos autos da

ADPF 799/DF, ainda que a entrada em vigor da norma dependa do transcurso da vacatio

9

MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional, 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 812.
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legis, tal circunstância não é relevante em relação ao campo de validade das leis e, para
efeito de controle abstrato de constitucionalidade, afere-se a data de promulgação da lei
e não de sua entrada em vigor:

________________________________________________________
“Ainda que a entrada em vigor da Lei 14.197/2021 dependa do transcurso da
vacatio legis de noventa dias (art. 5º), tal circunstância não é relevante em relação
ao campo da validade das leis,2 uma vez que a sucessão de leis no tempo, para
efeito de controle abstrato de constitucionalidade, é aferida pela data da
promulgação da lei e não da sua entrada em vigor.”

________________________________________________________
35.

Se a questão da vacatio legis não é um obstáculo, os dispositivos da norma

questionada também não o são. De acordo com as lições do Ministro Luís Roberto
Barroso, “para os fins da arguição de descumprimento de preceito fundamental, estão
abrangidos todos os atos infraconstitucionais, da lei complementar aos atos normativos
emanados da Administração Pública”10 (grifou-se).

36.

José Carlos Francisco reconhece, de igual modo, o cabimento da ADPF contra

atos normativos secundários ou infralegais que violam diretamente preceitos
fundamentais11:

________________________________________________________
“A arguição de descumprimento de preceito fundamental acolhe, porém, o
controle de regulamentos federais, estaduais e municipais vigentes (mesmo
os produzidos antes da edição da ordem constitucional atual) que violem
diretamente preceito fundamental constante da Constituição Federal, desde
que não exista outro meio eficaz para sanar a lesividade” (grifou-se)

________________________________________________________

10

BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 8ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 380.
11
FRANCISCO, José Carlos. Função regulamentar e regulamentos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 438.
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37.

Ainda conforme as lições do Ministro Luís Roberto Barroso12, existem normas

que configuram inegavelmente preceitos fundamentais, como aquelas que estabelecem
direitos fundamentais sociais:

________________________________________________________
“Embora conserve a fluidez própria dos conceitos indeterminados, existe um
conjunto de normas que inegavelmente devem ser abrigadas no domínio dos
preceitos fundamentais. Nessa classe estarão os fundamentos e objetivos da
República, assim como as decisões políticas estruturantes, todos agrupados sob a
designação geral de princípios fundamentais, objeto do Título I da Constituição
(arts. 1º a 4º). Também os direitos fundamentais se incluem nessa categoria, o
que abrangeria, genericamente, os individuais, coletivos, políticos e sociais
(arts. 5º e s.).” (grifou-se)

________________________________________________________
38.

Os direitos fundamentais sociais mitigados pela Portaria nº 671/2021/MTP são,

como adiantado, aqueles previstos nos incisos XIII, XIV, XV e XVI do art. 7º da
Constituição Federal:

________________________________________________________
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
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;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
(...)
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal; (...)” (grifou-se)

________________________________________________________

12

BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 8ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 361
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39.

Não é demais recordar que esta E. Suprema Corte já reconheceu que os direitos

insculpidos no art. 7º da Constituição Federal de 1988 se qualificam como preceitos
fundamentais, pois caracterizam direitos fundamentais vocacionados a satisfazer as
necessidades vitais básicas do trabalhador:

________________________________________________________
“As normas constitucionais alegadamente violadas, insculpidas nos artigos 1º, III,
5º, caput, e 7º, IV, da Carta Magna, se qualificam como preceitos
fundamentais, autorizando a instauração da via eleita, consoante a
jurisprudência desta Corte, verbis: (..._ “Preceito Fundamental: parâmetro de
controle a indicar os preceitos fundamentais passíveis de lesão que justifiquem o
processo e o julgamento da argüição de descumprimento. Direitos e garantias
individuais, cláusulas pétreas, princípios sensíveis: sua interpretação, vinculação
com outros princípios e garantia de eternidade. Densidade normativa ou
significado específico dos princípios fundamentais.” (ADPF 33 MC, Relator
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2003).” (STF, ADPF
336, rel. min. Luiz Fux, j. 1º-3-2021, P, DJE de 10-5-2021)

________________________________________________________
40.

Por fim, sobre a subsidiariedade, isto é, sobre a não existência de outro meio

eficaz para findar a violação aos preceitos fundamentais, filiamo-nos à concepção do il.
Ministro Roberto Barroso13, para quem a regra da subsidiariedade da ADPF merece uma
“interpretação mais aberta e construtiva”, e não apenas formal e procedimental. Nos
termos do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/99, a subsidiariedade diz respeito à correlação entre a
eficácia da medida disponível e a lesividade ao preceito fundamental.
41.

É exatamente nesse sentido, relacionado ao grau de eficácia da proteção à ordem

constitucional, que o Ministro Gilmar Mendes14 interpreta o que ficou conhecido como
subsidiariedade da ADPF, ou seja, o disposto no art. 4º, §1º, da Lei 9.882/99:

13

BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição
Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência, 7. Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p 337.
14
MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Comentários à Lei
n. 9.882, de 3-12-1999, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 110-111.
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________________________________________________________
A ADPF somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a
lesividade (art. 4º, §1º) (...)
Meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia
constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.
Convém observar que, no direito alemão, a Verfassungsbeschwerde (recurso
constitucional) está submetida ao dever de exaurimento das instâncias ordinárias.
Todavia, a Corte Constitucional pode decidir de imediato um recurso
constitucional, se se mostrar que a questão é de interesse geral ou se
demonstrar que o requerente poderia sofrer grave lesão caso recorresse à
via ordinária (Lei Orgânica do Tribunal, §90, II).

________________________________________________________
42.

Assim, o art. 4°, §1º, da Lei 9.882/99, só pode ser interpretado, diante de uma

perspectiva substancial de garantia da ordem constitucional, de maneira a garantir que a
ADPF seja um instrumento subsidiário cuja admissibilidade possa estar também
relacionada à sua capacidade de dar um determinado grau de eficácia – amplo, imediato
e geral – à tutela do preceito fundamental lesado sempre que os demais instrumentos
disponíveis não forem aptos a conferir este mesmo grau de proteção.

43.

Não se trata, portanto, da necessidade de esgotamento das vias ordinárias,

tampouco do enquadramento estrito em outras ações diretas – como a ADI – ainda que a
ADPF tenha também por causa um ato inconstitucional e violador do ordenamento, como
é o caso da Portaria em comento.

44.

Importa, assim, a relevância15 da questão constitucional e o grau de eficácia

exigido para a adequada resposta à lesão, comparativamente considerando os demais
meios disponíveis.

15

BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: Exposição
Sistemática da Doutrina e Análise Crítica da Jurisprudência, 7. Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p 340: “Será
relevante a controvérsia quando o seu deslinde tiver uma repercussão geral, que transcenda o interesse
das partes do litígio, seja pela existência de um número expressivo de processos análogos, seja pela
gravidade ou fundamentalidade da tese em discussão, por seu alcance político, econômico, social ou
érico”.
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45.

Conclui-se, pois, que no caso em questão é perfeitamente cabível a presente

arguição de descumprimento de preceito fundamental. Preenchidos todos os requisitos,
requer-se o seu processamento.

IV.

PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

46.

À luz dos fatos apresentados, resulta que a indigitada norma infralegal (Portaria

671/2021/MTP), ao esvaziar o sistema eletrônico de registro de jornada de trabalho
através da introdução de nova forma de se registrar a entrada e saída dos trabalhadores
brasileiros de seus locais de trabalho, através do REP-P, não auditável, vulnera
gravemente direitos fundamentais sociais dos trabalhadores.

47.

Os preceitos fundamentais violados pela Portaria 671/2021/MTP, rememore-se,

são os seguintes:

________________________________________________________
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...) 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;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
(...) XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal; (...)” (grifou-se)

________________________________________________________
48.

De acordo com o Prof. José Afonso da Silva16, os dispositivos previstos no art. 7º

da Constituição Federal objetivam garantir as condições mínimas de salário e descanso,
isto é, as condições dignas de trabalho, que constituem os próprios objetivos dos direitos
dos trabalhadores:

16

DA SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, 35 ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2012, p. 295.
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________________________________________________________
“O repouso do trabalhador é outro elemento que se inclui entre as condições
dignas de trabalho. Fora desumano o sistema de submeter os trabalhadores a
trabalho contínuo em todos os dias da semana e do ano, sem previsão de repouso
semanal remunerado, sem férias e outras formas de descanso. Atenta a isso é que
a Constituição, seguindo a evolução das cartas magnas anteriores, assegura: (a)
repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; (b) gozo de férias
anuais, remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal,
que devem ser pagas antes de seu início, pois se visa, com o terço a mais,
possibilitar ao trabalhador efetivo gozo do período de descanso; não se especifica,
no nível constitucional, quantos dias, mas a lei reconhece o direito a trinta dias,
por princípio;” (grifou-se)

________________________________________________________
49.

Para que não tenhamos dúvidas quanto ao status jurídico do adequado registro da

jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros, pedimos vênia para reproduzir as lições
de Ingo Wolfgang Sarlet17:

________________________________________________________
“Por outro lado, o direito à proteção do trabalho e do trabalhador se decompõe,
como já referido, em um leque de normas atributivas de direitos, liberdades e
garantias do trabalhador, bem como por meio de um conjunto de princípios e
regras de cunho organizacional e procedimental, como é o caso do direito a um
salário mínimo, da garantia de determinada duração da jornada de trabalho,
proibições de discriminação, liberdade sindical e direito de greve, que, no seu
conjunto, asseguram um direito ao trabalho em condições dignas”. (grifou-se)

________________________________________________________
50.

Trata-se, inclusive, de direito insculpido no artigo 24° da Declaração Universal

dos Direitos Humanos (DUDH) que dispõe o seguinte: “toda a pessoa tem direito ao
repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e
as férias periódicas pagas”.

51.

Importante ressaltar que estamos diante de direitos fundamentais sociais

defensivos e que, por esta razão, têm eficácia imediata ou direta18:
17

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional, 3ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 619.
18
STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros,
2004, pp. 279 e 280.
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________________________________________________________
“Ao contrário, os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores urbanos e
rurais (CF, art. 7º), exceto aqueles cujo sujeito destinatário exclusivo é o Estado
(e.g., incisos II e XXIV, do art. 7º), vinculam os particulares. Como argumentase supra, uma análise estrutural simples das normas que atribuem direitos revela,
de imediato, que na maioria dessas normas – especialmente, naqueles de eficácia
plena -, os particulares figuram como sujeitos destinatários imediatos. Tais
normas operam, portanto, eficácia imediata ou direta. Ademais, há no art.
7º direitos fundamentais sociais que, a rigor, não são direitos a prestações,
mas direitos de defesas, isto é, são direitos fundamentais sociais com função
defensiva”. (grifou-se)

________________________________________________________
52.

Neste sentido, é também o entendimento do Ministro Gilmar Ferreira Mendes19,

ao citar a doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet:

________________________________________________________
“Vê-se, pois, que os direitos sociais foram acolhidos pela Constituição Federal
de 1988 como autênticos direitos fundamentais. Disso decorre que, ‘a exemplo
das demais normas de direitos fundamentais, as normas consagradoras de
direitos sociais possuem aplicabilidade direta e eficácia imediata (...)’.”
(grifou-se)

________________________________________________________
53.

Ora, cabe ao Poder Judiciário determinar que os direitos fundamentais sociais

sejam implementados, sempre que os órgãos estatais vierem a comprometer a sua eficácia
e integridade.

54.

Recordemos também que o Brasil é signatário da Convenção da OIT nº 155, sobre

segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho (Decreto nº 1254/94).
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a jornada de trabalho "é uma
dimensão importante na qualidade de emprego, tendo repercussões importantes na
segurança e saúde do trabalhador, na combinação entre a vida pessoal e familiar e também
na organização do trabalho dentro da empresa".

19

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 724.
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55.

Registre-se, ainda, que o Manual de Combate ao Trabalho em Condições

Análogas de Escravos editado pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência pontua
a importância do registro e verificação da jornada de trabalho e do descanso intra e
interjornada:

________________________________________________________
“É fundamental a verificação das irregularidades ligadas à jornada de trabalho e
ao descanso intra e interjornada.
É imprescindível a apuração do horário de início e fim das atividades e da
existência de controle/anotação do mesmo, bem como dos períodos de descanso,
em face das consequências penais e administrativas da jornada excessiva. (...)
Cabe ainda a verificação da existência de horas in itinere, de trabalho noturno ou
em domingos e feriados.
Deve-se observar o nível de exigência das atividades desenvolvidas, bem como
de sujeição dos trabalhadores a esforço ou riscos excessivos que atentem contra
sua integridade física e/ou psicológica, ou mesmo, contra sua dignidade.”20

________________________________________________________
56.

No caso em questão, ao permitir que meios fraudáveis e não confiáveis (REP-P)

sejam utilizados, possibilitou-se que os empregadores inescrupulosos:

(i)

registrem, de maneira fraudulenta, a duração de trabalho normal não
superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais;

(ii)

diminuam ou impeçam o repouso semanal remunerado;

(iii)

fraudem o controle da jornada de trabalho para não pagar a remuneração
correta pelo serviço extraordinário (horas extras), comprometendo a
eficácia de direitos básicos de índole social que havia sido garantida com
a edição da REP-C, instituído pela revogada Portaria 1.510/2009/MTE.

57.

O rigor da REP-C em combater essas ilicitudes pode ser comprovado pela própria

Portaria 671/2021/MTP. Ao contrário do ocorre com o REP-P, o REP-C deve seguir

20

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-detrabalho/inspecao/manuais-epublicacoes/manual_de_combate_ao_trabalho_em_condicoes_analogas_de_escravo.pdf/view
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estritamente as normas do INMETRO (art. 87) e ter cadastro junto ao Ministério do
Trabalho e Previdência e registro de cada um dos modelos produzidos (art. 92).

58.

É induvidoso, portanto, que a Portaria nº 671/2021/MTP ofende diretamente

direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros, do que decorre a sua
inconstitucionalidade parcial. Para maior comodidade do exame, os artigos da referida
portaria, cuja constitucionalidade se questiona na presente demanda, por vício material,
são os seguintes:

________________________________________________________
Art. 75. No caso de opção de anotação do horário de trabalho em registro
eletrônico, é obrigatório o uso de um dos seguintes tipos de sistema de registro
eletrônico de ponto:
(...)
III - sistema de registro eletrônico de ponto via programa: composto pelo
registrador eletrônico de ponto via programa - REP-P, pelos coletores de
marcações, pelo armazenamento de registro de ponto e pelo Programa de
Tratamento de Registro de Ponto.
Parágrafo único. Coletores de marcações são equipamentos, dispositivos físicos
ou programas (softwares) capazes de receber e transmitir para o REP-P as
informações referentes às marcações de ponto.
Art. 78. O REP-P é o programa (software) executado em servidor dedicado ou
em ambiente de nuvem com certiﬁcado de registro nos termos do art. 91, utilizado
exclusivamente para o registro de jornada e com capacidade para emitir
documentos decorrentes da relação do trabalho e realizar controles de natureza
ﬁscal trabalhista, referentes à entrada e à saída de empregados nos locais de
trabalho.
(...)
Art. 80. O comprovante de registro de ponto do trabalhador pode ter o formato
impresso ou de arquivo eletrônico.
Parágrafo único. Caso o comprovante de registro de ponto do trabalhador tenha
o formato eletrônico:
I - o arquivo deve ter o formato Portable Document Format - PDF e ser assinado
eletronicamente conforme art. 87 e art. 88;
II - ao trabalhador deve ser disponibilizado, por meio de sistema eletrônico,
acesso ao comprovante após cada marcação, independentemente de prévia
solicitação e autorização; e
III - o empregador deve possibilitar a extração, pelo empregado, dos
comprovantes de registro de ponto das marcações realizadas, no mínimo, nas
últimas quarenta e oito horas.
Art. 81. (...)
§ 2º No caso de REP-A e REP-P, o Arquivo Fonte de Dados deve ser prontamente
gerado e entregue, quando solicitado pelo Auditor-Fiscal do Trabalho.
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Art. 88. As assinaturas eletrônicas geradas pelo REP-A, REP-P e programa de
tratamento de registro de ponto devem utilizar certiﬁcados digitais válidos e
emitidos por autoridade certiﬁcadora integrante da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, constituindo-se em assinaturas eletrônicas
qualiﬁcadas, nos termos da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.
(...)
Art. 91. O REP-P deve possuir certiﬁcado de registro de programa de computador
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atender ao art. 78 e aos requisitos
elencados no Anexo IX.

________________________________________________________
V.

PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL

59.

Conforme já exposto, a concretização dos direitos previstos nos incisos XIII, XIV,

XV, XV e XVI do art. 7º da Constituição Federal se deu através do Sistema de Registro
Eletrônico de Ponto – SREP, cujo componente mais relevante é o REP-C (Registrador
Eletrônico de Ponto – Convencional), implementado pela Portaria 1.510/2009/MTE e que
deu a proteção tecnológica suficiente para salvaguardar as condições mínimas de salário
e repouso do trabalhador. Trata-se de uma evolução dos sistemas de registro eletrônico
anteriores, de modo a conferir aos trabalhadores condições mínimas de trabalho.

60.

No entanto, a Portaria nº 671/2021/MTP (doc. 04), ao revogar a Portaria nº

1.510/2009/MTE, permitiu que meios fraudáveis e não confiáveis (REP-P) voltassem a
ser utilizados, situação que imporá retrocesso social inadmissível e inconstitucional, por
afronta aos incisos XIII, XIV, XV, XV e XVI do art. 7º da Constituição Federal.

61.

Sobre o tema, a doutrina de J. J. Gomes Canotilho21 anota que o princípio da

proibição do retrocesso em matéria de direitos sociais denota uma “proibição de
contrarrevolução social”, de modo que, atingido determinado grau de realização, passa a
constituir uma garantia institucional:

________________________________________________________
21

Direito constitucional e teoria da constituição, 7. ed. Coimbra, 2000, p. 338/339.
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“O princípio da democracia económica e social aponta para a proibição de
retrocesso social.
A ideia aqui expressa também tem sido designada como proibição de ‘contrarevolução social’ ou da ‘revolução reaccionária’. Com isto quer dizer-se que os
direitos sociais e económicos (ex.: direitos dos trabalhadores, direito à
assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado grau de
realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um
direito subjectivo.”

________________________________________________________
62.

Conforme leciona Ingo Wolfgang Sarlet, o princípio da proibição do retrocesso

aplica-se a “toda e qualquer forma de proteção de direitos fundamentais em face de
medidas do poder público, com destaque para o legislador e o administrador, que tenham
por escopo a supressão ou mesmo restrição de direitos fundamentais (sejam eles sociais,
ou não)”22.

63.

De acordo com o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal, a proibição

do retrocesso de direitos fundamentais sociais impede que sejam desconstituídas as
conquistas já alcançadas, traduzindo verdadeiro obstáculo a que os níveis de
concretização de tais direitos, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos
ou suprimidos pelo Estado:

________________________________________________________
“Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos
fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as
conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele
vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário (...)
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no
processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos
direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde), impedindo,
em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma
vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese –
de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a
ser implementadas pelas instâncias governamentais.” (ARE 745745 AgR,
Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 02.12.2014, DJe 18.12.2014)
“A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO
22

SARLET, Ingo Wolfgang. A assim designada proibição de retrocesso social e a construção de um direito
constitucional comum latinoamericano. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC. Belo
Horizonte, ano 3, n. 11, jul./set. 2009.
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PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da
proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de
caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo
cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o
retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito
à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no
processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos,
obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez
atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.
Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido
os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas,
também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a
preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial os direitos sociais já concretizados. LEGITIMIDADE JURÍDICA DA
IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste
obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da
multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se
reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir,
legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o
preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência.” (ARE
639337 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23.08.2011, DJe
14.09.2011)

________________________________________________________
64.

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes23, ao analisar as decisões prolatadas por

Tribunais alienígenas, especialmente as do Tribunal Constitucional português, anota que
as normas infraconstitucionais, inclusive no âmbito do poder regulamentar, devem
concretizar os direitos sociais e, após criá-los, mantê-los, uma vez que é defeso ao Poder
Público revogar a concretização de direitos fundamentais:

________________________________________________________
“Trata-se de princípio segundo o qual não seria possível extinguir direitos sociais
já implementados, evitando-se, portanto, um verdadeiro retrocesso ou limitação
tamanha que atinja seu núcleo essencial – como já analisado, em sua concepção
genérica, no Capítulo 3 desta obra. Na definição de Haberle, esse princípio possui
‘um núcleo de elementos que se fundamentam na dignidade humana e no
principio democrático e que não podem ser eliminados’.
Em Portugal, já em 1984 o Tribunal Constitucional assentou (Acórdão n.
39/84) o entendimento segundo o qual, uma vez promulgada lei para realizar
um direito fundamental, é defeso ao legislador revogá-la e fazer com que se
volte ao status quo. Nos termos dessa decisão, ‘a instituição, serviço ou
instituto jurídico passam a ter a sua existência constitucionalmente
23

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional, 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 721.
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garantida. (...) O Poder Legislativo não estaria obrigado, portanto, apenas a
concretizar direitos sociais previstos no texto constitucional, mas, após criá-los,
teria o dever de mantê-los.
A ideia de violação do princípio da proibição de retrocesso social também foi
um dos fundamentos adotados pelo Tribunal Constitucional português ao
pronunciar-se pela inconstitucionalidade de decreto que revogava o
chamado ‘rendimento mínimo garantido’. (...)
Na decisão, o Tribunal destacou a importância de harmonizar a estabilidade
da concretização legislativa até então alcançada no campo dos direitos
sociais com a liberdade de conformação do legislador. Consignou que ‘a
margem de liberdade do legislador para retroceder no grau de protecção já
atingido é necessariamente mínima, já que só o poderá fazer na estrita
medida em que a alteração legislativa pretendida não venha a consequenciar
uma inconstitucionalidade por omissão” (grifou-se)

________________________________________________________
65.

O Tribunal Constitucional português (Acórdão nº 39/84), ao invocar a cláusula da

proibição do retrocesso, reconheceu a inconstitucionalidade de ato estatal que revogara
garantias já conquistadas, por clara violação ao princípio da proibição do retrocesso24. É
o que ocorreu no caso em exame com a revogação a Portaria nº 1.510/2009/MTE e a
introdução do registrador REP-P: foram mitigados os direitos sociais previstos nos
incisos XIII, XIV, XV e XVI do art. 7º da Constituição Federal.

66.

A garantia de condições dignas de trabalho, por qualificar-se como direito

fundamental, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente
discricionárias da Administração Pública, impondo-se a observância do princípio da
proibição do retrocesso social. E isso, a toda evidência, não ocorreu no caso em exame.

67.

Como se vê, a edição da Portaria nº 671/2021/MTP viola o princípio da proibição

de retrocesso dos direitos insculpidos nos incisos XIII, XIV, XV e XVI do art. 7º da
Constituição Federal, uma vez que a liberdade de conformação das normas
infraconstitucionais tem como limite os direitos sociais já realizados e efetivados nos
termos da Portaria nº 1.510/2009/MTE.

24
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VI.

PROIBIÇÃO

DE

PROTEÇÃO

DEFICIENTE

DOS

DIREITOS

FUNDAMENTAIS

68.

O princípio da proporcionalidade é inerente ao princípio da legalidade (art. 37,

caput, CF) e estabelece o dever da Administração Pública de editar atos administrativos
que tenham a extensão e a intensidade necessárias ao cumprimento da finalidade
estatuída em lei ou na Constituição.

69.

Por esse princípio, tanto o excesso, ou seja, tudo aquilo que desborda do

necessário para se atingir a norma, e a escassez, ou seja, tudo aquilo que não alcança
suficientemente o disposto na norma, não são tolerados pela ordem jurídica e tornam
inválido o ato expedido. Nessa primeira acepção do princípio da proporcionalidade, falase em princípio da proibição do excesso e, na segunda acepção, fala-se em princípio da
proibição da proteção deficiente dos direitos fundamentais.

70.

O princípio da proibição da proteção deficiente (Untermassverbot) foi revelado

a partir de intensa atividade doutrinária e jurisdicional alemã25 e estabelece, em linhas
gerais, que o Estado não pode deixar de proteger (= omissão), tampouco proteger de
forma inadequada e ineficaz (= insuficiente ou deficiente), direitos fundamentais inscritos
em nosso ordenamento jurídico.

71.

Nos autos da ADI nº 3112/DF, o E. Supremo Tribunal Federal, pelas mãos do

eminente Ministro Gilmar Mendes, esclareceu de maneira muito precisa os contornos do
princípio da proibição da proteção deficiente, in verbis:

________________________________________________________

25

STF, HC 106.163/RJ.
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“Assim, na dogmática alemã é conhecida a diferenciação entre o princípio da
proporcionalidade como proibição de excesso (Ubermassverbot) e como
proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). No primeiro caso, o
princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da
constitucionalidade das intervenções nos direitos fundamentais como proibições
de intervenção. No segundo, a consideração dos direitos fundamentais como
imperativos de tutela (Canaris) imprime ao princípio da proporcionalidade uma
estrutura diferenciada. O ato não será adequado quanto não proteja o direito
fundamental de maneira ótima; não será necessário na hipótese de existirem
medidas alternativa que favoreçam ainda mais a realização do direito
fundamental; e violará o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se
o grau de satisfação do fim legislativo é inferior ao grau em que não se realiza o
direito fundamental de proteção.”

________________________________________________________
72.

Com efeito, o Estado tanto pode expedir atos administrativos, leis ou decisões

judiciais, que extravasam, excedam a finalidade de determinada norma, o que é o mais
comum de acontecer, como também pode omitir-se ou não atingir de forma suficiente o
comando de determinada norma. Em ambos os casos os atos praticados são inválidos e
precisam ser expurgados do ordenamento jurídico, inclusive com a intervenção do Poder
Judiciário, se for necessário.

73.

O caso em exame, como se pode perceber, enquadra-se perfeitamente nesta face

do princípio da proporcionalidade, a proibição da proteção deficiente. Deveras, a
Administração Pública Federal, ao alterar significativamente o sistema eletrônico de
anotação de horário de trabalho, com a introdução do registrador REP-P, tecnicamente
inseguro e fraudável, especialmente quando comparado com o REP-C, transgrediu
justamente o princípio da proibição da proteção deficiente.

74.

Obviamente que tal amesquinhamento da proteção de direitos fundamentais não

se deu de forma escancarada, mas sim de maneira sutil. Em vez de se extinguir o
mecanismo mais seguro de marcação da jornada de trabalho, o REP-C, a Portaria nº
671/2021/MTP introduziu sistema mais frágil, fraudável, não auditável e que fatalmente,
tal como registrou o INMETRO (doc. 08), em pouco tempo predominarão no mercado.
A proteção deficiente no caso em exame, portanto, não se deu pela revogação do REPSão Paulo
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C, mas pela introdução de novos mecanismos que no mundo fenomênico prevalecerão
por questões econômicas e que acabarão por vulnerar direitos fundamentais – aqueles
previstos no art. 7º, incisos XIII, XIV, XV e XVI da Constituição Federal.

75.

Dessa forma, é imprescindível, também à luz do princípio em testilha, que este E.

Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade dos seguintes artigos da
malfadada Portaria 671/2021/MTP: art.75, inciso III e parágrafo único; art. 78; art. 80,
caput, incisos I, II e III; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo IX.

VII.

MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA:

FISCALIZAÇÃO EM XEQUE E JUDICIÁRIO ABARROTADO

76.

O novo registrador (REP-P), introduzido pela Portaria nº 671/2021/MTP, coloca

em risco direitos fundamentais de todos os trabalhadores brasileiros, porquanto possibilita
que seja fraudado o controle do horário de entrada e saída da jornada de trabalho, mas
também, como ressaltado em inúmeras passagens desta petição inicial, impede a
atividade de fiscalização trabalhista. Esse novo sistema acaba por tolher a eficiência
administrativa no exercício da atividade fiscalizatória.

77.

Apenas para recordarmos, o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput,

da Constituição Federal, impõe à toda a Administração Pública o dever de realizar todas
as suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Ou seja, ser eficiente para o
Direito Administrativo significa que o agente público deve alcançar o melhor rendimento
possível, com os menores índices de erros e dispêndio de recursos, no menor tempo
possível, e sem transbordar os limites da legalidade.

78.

Eficiência exige rapidez da Administração Pública, mas não só isso. É preciso que

ao lado da agilidade, as ações da Administração atinjam um patamar significativo de
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qualidade e rendimento. É justamente isso que o novo registrador (REP-P) não garante
aos fiscais do trabalho: qualidade e rendimento.

79.

Como demostrado à exaustão, esse novo registrador não tem o mesmo grau de

confiabilidade do registrador REP-C, que além de homologado pelo INMETRO – o que
confere induvidosa segurança –, é detentor de características (vide tabela comparativa
acima) que o torna inexpugnável.

80.

Conforme já exposto, a infinidade de softwares que serão desenvolvidos sem

qualquer tipo de regramento e a infinidade de possibilidades de desenvolvimento e
programação, ou ainda, a quantidade de softwares que os fiscais do trabalho terão de se
especializar para que seja possível realizar a fiscalização – o que é humanamente
impossível -, por óbvio, violam a eficiência administrativa.

81.

Ora, a atividade fiscalizatória da jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros

pressupõe o uso de tecnologia para que os fiscais do trabalho possam avaliar com rapidez,
segurança e precisão (=qualidade) se determinado empregador, em última análise,
observa rigorosamente os direitos fundamentais previstos no art. 7º, XIII, XIV, XV e
XVI. Mas como fazer isso se os dados que os fiscais do trabalho terão de analisar provêm
de registradores fraudáveis? Qual a confiança que terão na correção de sua atividade
fiscalizatória se não poderão confiar nos dados coletados, tal como ocorre no registrador
REP-C? Obviamente que terão de despender mais tempo e energia para primeiro, tentar
validar a lisura dos dados analisados e, depois, se conseguirem transpor essa etapa – o
que não entendemos ser possível – verificar se os direitos dos trabalhadores estão sendo
rigorosamente respeitados.

82.

Ao impedir o registro do horário de trabalho de forma indene de dúvidas e

questionamentos, além de obstaculizar a atividade fiscalizatória, a Portaria nº
671/2021/MTP transferirá ao Poder Judiciário, quando os trabalhadores conseguirem
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propor suas reclamações trabalhistas, o ônus de verificar se o empregador realmente
respeitou os horários de entrada e saída de seu empregado.

83.

Todas as questões relacionadas à marcação do horário de entrada e saídas dos

trabalhadores, tal como as horas extras e seus reflexos, por exemplo, que haviam
diminuído significativamente na Justiça do Trabalho26 justamente pela difusão do
registrador REP-C, voltarão à tona, abarrotando as salas de audiências com testemunhas
de ambas as partes e terminarão por alongar, obviamente, o tempo de duração do processo
trabalhista. Em pouco tempo um outro direito fundamental passará a ser desrespeitado,
aquele que garante aos jurisdicionados a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII,
CF). Não por culpa do Poder Judiciário, mas sim pela flexibilização irresponsável do
sistema de controle de jornada de trabalho por meio do REP-P.

84.

Como se nota, o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF) será

induvidosamente atingido com a implantação do sistema REP-P e os reflexos desta
violação inaceitável atingirão todo o sistema judicial trabalhista.

VIII. DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE MEDIDA
LIMINAR (ART. 5º DA LEI 9.882/99)

85.

A esta altura é evidente a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do

periculum in mora para a concessão de medida liminar.

86.

À luz das razões aduzidas na presente petição inicial, a única forma de

salvaguardar os preceitos fundamentais violados é determinando, inaudita altera parte, a
suspensão da eficácia, até o término da presente demanda, dos seguintes dispositivos

26

Vide as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho: https://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntosmais-recorrentes
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da Portaria 671/2021/MTP: art.75, inciso III e parágrafo único; art. 78; art. 80, caput,
incisos I, II e III; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo IX.

87.

De um lado, restaram plenamente demonstrados os diversos vícios de

constitucionalidade que vulneram a esfera jurídica dos trabalhadores brasileiros no
cômputo de sua jornada de trabalho, na medida em que a Portaria nº 671/2021/MTP
permite que empregadores inescrupulosos, ao utilizarem o sistema REP-P: (i) registrem
de maneira fraudulenta a duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e
44 horas semanais; (ii) diminuam ou impeçam o repouso semanal remunerado; (iii)
fraudem o controle da jornada de trabalho para não pagar a remuneração correta pelo
serviço extraordinário (horas extras). Além disso, é evidente a finalidade de se obstar a
fiscalização a ser realizada pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do
Trabalho e outros órgãos competentes, dada a infinidade de softwares que serão
desenvolvidos sem qualquer tipo de regramento.

88.

Ou seja, está sobejamente caracterizada a presença do fumus boni iuris.

89.

De outro lado, no que se refere ao receio de dano irreparável ou de difícil

reparação (periculum in mora), basta observar que, se não concedida a medida cautelar,
serão esvaziados os direitos fundamentais à duração do trabalho normal não
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (art. 7º, XIII, da CF), à
jornada de seis horas em turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, XIV, CF), ao
repouso semanal remunerado (art. 7º, XV, da CF) e à remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal (art. 7º,
XVI, da CF).

90.

Importante registrar que este E. Supremo Tribunal Federal admite o pedido de

medida cautelar em ações abstratas propostas contra norma em período de vacatio legis.
É o caso, por exemplo, das ações diretas propostas contra a Lei 13.964/2019 (“Lei
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Anticrime”), tendo o Supremo Tribunal Federal, inclusive, deferido parcialmente a
medida cautelar para suspender os efeitos de parte das normas atacadas durante a vacatio
legis (ADIs 6.298, 6.299 e 6.300, sob relatoria do Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12.3.2020).

91.

No caso em questão, como se pode depreender, impõe-se medida urgente de modo

a evitar que os empregadores se adaptem à nova norma, adotando modelos de controle de
marcação de ponto fraudáveis, como, inclusive, já vem ocorrendo desde a edição da
Portaria nº 671/2021/MTP.

92.

A demonstrar a urgência da medida, já têm sido anunciados no mercado softwares

de marcação de ponto, com “capacidade de desenvolvimento, integração e
customização”, com “recursos especiais” para a gestão profissional, “sem dependência
de sistemas de terceiros e em constante evolução com as tecnologias atuais, permitindo
total autonomia”. Conforme o próprio anúncio, o software seria utilizado para a “redução
de custos, especialmente sobre questões trabalhistas, além de impactar no aumento
gradativo da produtividade”, com o envio em tempo real, inclusive via mensagens
eletrônicas (“SMS”) de “inúmeros relatórios, gráficos e alertas programados” aos
gestores, “com os eventos de registros de ponto divergentes do programado”. Além disso,
“os colaboradores conseguem registrar o ponto de maneira online e offline” (doc. 10)27.

93.

Ademais, deve-se aplicar, para a análise do pedido cautelar, os princípios da

prevenção e da precaução, na medida em que estamos a tratar de sistemas de informática
(REP-P) que tem o potencial de lesar direitos fundamentais.

94.

Nesse sentido, recentemente, em julgamento realizado em 21.05.2020, nos autos

da ADI 6421 MC, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, deferiu-se parcialmente a
cautelar, sob o fundamento de que a previsão legal de medida sem a demonstração prévia
27

https://ifractal.com.br/software/controle-ponto-onlineifponto/?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0WX-FsDyS14MGwWBTW03ehXa6pmutE6Ju0JjTNE5AXyRc9eJwkFT8aAmUPEALw_wcB
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de sua eficácia e segurança pode violar os princípios da precaução e da prevenção:

________________________________________________________
“4. Cautelar parcialmente deferida, para conferir interpretação conforme a
Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na
caracterização de erro grosseiro, leva-se em consideração a observância, pelas
autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como
estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente
reconhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da
prevenção. 5. Confere-se, igualmente, interpretação conforme a Constituição ao
art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a
autoridade a quem compete decidir deve exigir que a opinião técnica trate
expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à
matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e
nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais
da precaução e da prevenção. 6. Teses: “1. Configura erro grosseiro o ato
administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente
equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e
critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução
e da prevenção.” (ADI 6421 MC, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG
11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)
“Em português mais simples, significa que, se há alguma dúvida, não pode fazer.
Se há alguma dúvida sobre o impacto real que uma determinada substância,
um determinado produto, ou uma determinada atuação vai provocar na
saúde e na vida das pessoas, o princípio da precaução e o princípio da
prevenção recomendam a autocontenção.” (trecho do voto do relator)

________________________________________________________
95.

Dessa forma, impõe-se, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei n. 9.882/1999, a imediata

suspensão da eficácia, até o término da presente demanda, dos seguintes dispositivos da
Portaria nº 671/2021/MTP: art.75, inciso III e parágrafo único; art. 78; art. 80, caput,
incisos I, II e III; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo IX.

IX.

DOS PEDIDOS
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96.

Ante o exposto, requer-se:

a) a concessão de medida liminar (art. 5º, §3º, da Lei n. 9.882/1999), inaudita altera
parte, para o fim suspender a eficácia, até o término da presente demanda, dos
seguintes dispositivos da Portaria nº 671/2021/MTP: art.75, inciso III e parágrafo
único; art. 78; art. 80, caput, incisos I, II e III; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo
IX;

b) independentemente da concessão da medida liminar, no mérito, a procedência do
pedido para, ao final, declarar-se a inconstitucionalidade dos seguintes
dispositivos da Portaria nº 671/2021/MTP: art.75, inciso III e parágrafo único;
art. 78; art. 80, caput, incisos I, II e III; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo IX;

c) a intimação da Advocacia-Geral da União (art. 103, §3º, CF) e da ProcuradoriaGeral da República, de acordo com o §2º do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 (c/c art.
103, §1º, CF), para que se manifestem no prazo legal;
d) caso entenda necessário, que seja determinada, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei
n. 9.882/1999, a designação de perito ou comissão de peritos para a avalição
técnica os problemas decorrentes da introdução do registrador REP-P.
e) ainda nos moldes do mencionado art. 6º, §1º, a fixação de data para declarações,
em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

97.

Por fim, requer-se que das intimações oficiais pela imprensa conste

exclusivamente os nomes dos Drs. Walfrido Jorge Warde Junior, OAB/SP n.
139.503, Rafael Ramires Araujo Valim, OAB/SP n. 248.606, José Luiz Bayeux Neto,
OAB/SP n. 301.453, Gustavo Marinho de Carvalho, OAB/SP n. 246.900, todos com
escritório na Alameda Itu, n. 852, 1º e 7º andares, CEP 01421-002, São Paulo – SP;
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André Brandão Henriques Maimoni, OAB/DF n. 29.498, com escritório no SCN,
Quadra 01, Bloco F, sala 903, Brasília-DF, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de dezembro de 2021.
RAFAEL RAMIRES
ARAUJO VALIM

Walfrido Jorge Warde Júnior
OAB/SP 139.503
GUSTAVO MARINHO DE
CARVALHO:2196661988
0

Assinado de forma digital por
RAFAEL RAMIRES ARAUJO VALIM
Dados: 2021.12.10 18:41:35
-03'00'

Rafael Ramires Araujo Valim
OAB/SP n° 248.606

Assinado de forma digital por
GUSTAVO MARINHO DE
CARVALHO:21966619880
Dados: 2021.12.10 18:41:05 -03'00'

Gustavo Marinho de Carvalho
OAB/SP n° 246.900

José Luiz Bayeux Neto
OAB/SP n° 301.453

André Brandão Henriques Maimoni
OAB/DF nº 29.498

Alberto Brandão Henriques Maimoni
OAB/DF 21.144
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