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Gabinete do Ministro

OFÍCIO SEI Nº 321/2022/MTP

A Sua Excelência o Senhor
LUÍS ROBERTO BARROSO
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Brasília/DF

Assunto: Presta Informações em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19955.100666/2022-20.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Em atenção ao Ofício eletrônico nº 1344/2022, de 15/02/2022, em que são solicitadas as informações necessárias para instruir
1.
a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 922, requerido por PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), envio os anexos
elementos de fato e de direito, coligidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de
1967, que demonstram a improcedência do pedido.

Anexos:
1-

Informação 84 (SEI nº 23323924);

li - Nota Informativa 7433 (SEI Nº 23038181).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicame nte
ONYX DORNELLES LORENZONI
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência

.
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Documento assinado eletronicamente por Onyx Dornelles Lorenzoni, Ministro(a) de Estado do Trabalho e Previdência, em 18/ 03/2022, às
19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543 de 13 de novembro de 2020 .
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·, A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br
. /sei/controlado r externo.php?acao=d ocumento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 23357468 e o
código CRC 1D9FE904.
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1 de 1

SE I ns 23357468

21 /03 /2022 10:33

SEI/ME - 23323924 - Informação

https://sei .economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento__i...

4.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fa zenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicia l
Coordenação-Geral da Representação Judicial da Fazenda Nacional
Coordenação de Consultoria Judicial
Autoridades

INFORMAÇÃO
PGFN/CRJ Nº 84/2022

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº
922/DF) ajuizada em face do art. 75, inciso Ili e parágrafo único; art. 78;
art. 80, caput, incisos 1, li e Ili; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo IX,
todos da Portaria nº 671/2021/MTP, de 8 de novembro d e 2021,
dispositivos que regulamentaram o novo sistema de registro de ponto
de trabalhadores, o registrador eletrônico de ponto via programa REP-P.
Intimação do Sr. Ministro de Estado do Trabalho e Previ dência para
apresentar informações.
Improcedência da arguição.

OBJETO DA AÇÃO

1.
O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ajuíza arguição de descumprimento de preceito fundamental, autuada sob o nº 922/DF,
com ped ido de medida cautelar, tendo por objeto os seguintes dispositivos: art. 75, inciso Ili e parágrafo único; art. 78; art. 80, caput, incisos 1, li
e Ili; art. 81, §2º; art. 88; art. 91 e anexo IX, todos da Portaria nº 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021, os quais regu lamentam o novo
sistema de registro de ponto de trabalhadores, o registrador eletrônico de ponto via programa - REP-P.

2.

O Exmo. Sr. Ministro Relator assim resume a demanda:
"( ... ) Trata-se de dispositivos que regulamentaram novo sistema de registro de ponto de trabalhadores, o registrador eletrônico de
ponto via programa - REP-P, e possuem o seguinte teor:
'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 : (... )
Ili - sistema de registro eletrônico de ponto via programa: composto pe lo registrador eletrônico de ponto via programa REP-P, pelos coleto res de marcações, pelo armazenamento de registro de ponto e pelo Programa de Tratamento de Registro
de Ponto.
Parágrafo único. Co letores 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:
o arquivo deve ter o formato Portable Document Fermat - PDF e ser assinado eletronicamente conforme art. 87 e art.
88;

1-

li - ao trabalhador deve ser disponibilizado, por meio de sistema eletrônico, acesso ao comprovante após cada marcação,
independentemente de prévia solicitação e autorização; e
Ili - 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
Art. 88. As assinaturas eletrônicas geradas pelo REP-A, REP-P e programa de tratamento de registro de ponto devem util izar
certificados digitais válidos e emitidos por autoridade certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - !CP-Brasil, constituindo-se em assinaturas eletrônicas qualificadas, nos termos da Lei nº 14.063, de 23 de
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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 el en cados no Anexo IX.'
2. O autor destaca a conexão da presente ação com a ADPF nº 911, que possuiriam a mesma causa de pedir e pedidos. No mérito,
sustenta que o novo sistema de registro de ponto não possui a mesma confiabilidade do registrador eletrônico de ponto
convencional (REP-C), notadamente porque o REP-P substituiu o equipamento físico por um software 'sem qualquer tipo de
especificação técnica ou certifica ção'. Destaca que a ausência de ce rtificação junto ao INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia, que é exigida no registrador convencional (REP-C), faz com que o REP-P se traduza, na
realidade, em espécie de desregulamentação do controle de ponto. Aponta como preceitos fundamentais violados os in ci sos XIII,
XIV, XV e XVI do art. 7º da Constituição Federal, além da violação aos princípios da vedação ao retrocesso social e a proibição de
proteção deficiente de direitos fundamentais, bem como a mitigação do princípio da eficiência administrativa, por dificultar a
fiscalização trabalhista.
3. Ao final, requer em sede de med ida cautelar a suspensão dos dispositivos e, no mérito, a procedência do pedido para que seja
declarada a inconstitu cionalidade do art.75, inciso Ili e parágrafo único; art. 78; art. 80, caput, incisos 1, li e Ili; art . 81, §2º; art. 88;
art. 91 e anexo IX, todos da Portaria nº 671/2021/MTP.
4. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a
segurança jurídi ca . Assim, presentes os requisitos legais, apli co o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir
a célere e definitiva resolução da questão.
4. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) sol icitem-se informações ao Ministério do Trabalho e Previdência, no
prazo de 10 (dez) dias; (ii) na sequencia, intime-se o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para que se manifestem a respeito das informações técnicas prestadas pelo
Ministério, bem como sobre o nível de segu ran ça que se garante com o preenchimento dos requisitos elencados no Anexo IX da
Portaria nº 671/2021/MTP, também no prazo de 10 (dez) dias e (iii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Gera l da União e,
sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias."

3.
O Ministro de Estado do Trabalho e Previd ência foi notificado para prestar informações, sendo adotado o rito do art. 12 da Lei
nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

4.

É a síntese da demanda. Passo à análise.

li

INFORMAÇÕES

5.
No âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência, foram solicitados subsídios sobre o objeto da deman da
de Fi sca lização do Trabalho (CGFIT) da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) da Secretaria de Trabalho (STRAB).
6.

à Coordenação-Geral

A CGFIT, por meio da Nota Informativa 7433 (SEI nQ 23038181) manifestou-se nos seguintes termos:
"( .. . )

2. ANÁLISE :
2.1. Pedido de suspensão da eficácia dos dispositivos constantes da Portaria no 671/2021/MTP

2.2. Inicialmente, cumpre asseverar que não merece prosperar o pedido do Autor referente à suspensão da eficácia dos dispositivos
constantes da Porta ria no 671/2021/MTP, os quais estão a seguir transcritos, pelos motivos expostos na sequência, uma vez que ta l
Portaria contempla e assegura direitos sociais já garantidos aos trabalhadores, tendo tal instrumento decorrido de estudo técnico
para a sua elaboração.
'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:(. .. )

Ili - 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
re gistro 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.
1- o arquivo deve ter o formato Portable Document Format- PDF e ser assinado eletronicamente conforme art. 87 e art. 88;
li - ao trabalhador deve ser disponibilizado, por meio de sistema eletrônico, acesso ao comprovante após cada marcação,

independentemente de prévia solicitação e autorização; e
Ili - 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. '
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'Art. 81. (.. .) § 2o No coso de REP-A e REP-P, o Arquivo Fonte de Dados deve ser prontamente gerado e entregue, quando
solicitado pelo Auditor-Fisco/ do Trabalho '
'Art. 88. As assinaturas eletrônicos 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 - /CP-Brasil, constituindo-se em assinaturas eletrônicos 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.'
'Anexo IX

REQUISITOS DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTOVIA PROGRAMA - REP-P
O REP-P deve apresentar os seguintes requisitos :
1. Permitir a identificação da organização e da trabalhador.
2. Possuir ou acessar relógio que mantenha sincronismo com a Hora Legal Brasileira (HLB) disseminada pelo Observatório
Nacional (ON), com uma variação de no máximo 30 (trinta) segundos.
3. Todo coletor de marcação de registra de ponto conectado ao REP-P deve exibir relógio não-analógico contenda horas,
minutos e segundos no momento da marcação.
4. As marcações registradas realizadas na REP-P devem ser oriundas de coletor on-line (conectado ao REP-P}, podendo
excepcionalmente estar off-line (não conectado ao REP-P).

5. No caso de registro aff-line, as marcações devem ser enviadas posteriormente no primeiro momento em que o coletar
entrar em moda on-line (conectado ao REP-P), garantidas as normas de segurança da informação contidas nesta Portaria .
6. Acesso a meio de armazenamento com redundância, alta disponibilidade e confiabilidade, denominado Armazen amento
de Registro de Ponto - ARP. As seguintes operações devem ser gravadas na ARP:
1. inclusão ou alteração das informações do empregador, armazenando os dados de data, hora e responsável pela
inclusão ou alteração; tipo de identificador do empregador {CNPJ ou CPF); identificação do empregador;
CEI/CAEPF/CNO, caso exista; razão social ou nome; e local da prestação do serviço ou endereço do estabelecimento
ao qual o empregado esteja vinculado, quando exercer atividade externa ou em instalações de terceiros;
2. ajuste do relógio, armazenando as dados de data antes do ajuste, hora antes do ajuste, dota ajustada e hora
ajustada, além de identificação do responsável pelo ajuste do relógio;
3. inserção, alteração e exclusão de dados de empregado, armazenando os dadas de data e hora da operação, tipo
de operação, número do CPF, nome do empregado e demais dados necessários à identificação do trabalhador pelo
REP, além de identificação do responsável pela operação;
4. eventos sensíveis do REP, considerando seus respectivos códigos; e

5. marcação de ponto, armazenando número do CPF, data e hora da marcação, fuso horário da marcação, data e
hora do gravação do registro, fuso horário da gravação do registro, identificador do coletor e código hosh {SHA-256).
085: Cada estabelecimento terá sua própria sequência de NSR, consistindo em numeração sequencial em
incrementas unitários, iniciando -se em 1 no primeira operação da REP em relação ao estabelecimento.
7. Os dados armazenados na ARP não devem ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente, pelo prazo mínimo legal.

8 . Realizar marcação de ponto, composta dos seguintes passos:
1. receber de forma inequívoca a identificação do trabalhador, valendo -se de serviços informáticas que garantam a
disponibilidade permanente desta funcionalidade;
2. obter a data e a hora de registro do ponto de forma confiável;
3. registrar a marcação de ponto na ARP; e
4. disponibilizar Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador conforme arts. 8Q e 9Q.
9. Caso seja adotado o formato impresso para o Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador, a impressão deverá ser
feita em cor contrastante com o papel, em caracteres legíveis com a densidade horizontal máxima de oito caracteres por
centímetro e o caractere não poderá ter altura inferior a três milímetros.
10. O registro da marcação de ponto gravada na ARP consistirá dos seguintes campos:
1. NSR;
2. CPF do Trabalhador;
3. data da marcação;
4. horário de marcação, composto de hora, minutos e fuso horário;
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"'
5. data da gravação da registra;

6. horária da gravação da registra, composta de hora, minutas e fusa horário;
7. identificação do coletor; e

8. código hash (SHA-256).
11. Gerar a Arquivo Fonte de Dados - AFD, a partir dos dados armazenados na ARP, em conformidade com o Anexa I desta
Portaria.
12. Possibilitar a geração do AFD para um determinado intervalo temporal.
13. Todos os equipamentos e programas informatizados que integram o REP-P devem apresentar alta disponibilidade, de
modo a não comprometer o serviço de registro de ponto em qualquer uma de suas etapas.'
2.3. Em um breve histórico, para esclarecer acerca da legitimidade da Portaria 671/2021, pode ser demonstrado que os controles
eletrônicos de ponto estavam regulamentados pela Portaria MTE 1.510, de 21 de agosto de 2009, e pela Portaria MTE 373, de 25 de
fevereiro de 2011 (ponto alternativo por negociação coletiva), tendo, portanto, vigorado por mais de dez anos sem que houvesse,
nesse período, alguma atualização.
2.4. O desenvolvimento tecnológico caminhou a passos largos nesses últimos dez anos. Quando da publicação da Portaria M TE
1.510, de 21 de agosto de 2009, praticamente não existiam smartphones no Brasil e a transmissão de dados por redes celulares era
muito cara, o que não permitiu que a solução atual fosse adotada à época. Além disso, as re lações de trabalho também avançaram.
O mundo do traba lho de hoje é muito diferente do de dez anos atrás. Teletrabalho e traba lho remoto são realidades hoje que
necessitam de ferramentas eficazes e modernas para afe rir a jornada t raba lhada. O modelo de lojas físicas vem perdendo espaço
para o e-commerce. A automação e a robótica vêm substituindo traba lhos manuais e repetitivos. Novas profissões surgem a todo
momento, ligadas às novas tecnologias.
2.5. Nesse contexto de profundas mudanças, acelerado pela pandemia do COVID-19, surgiu a demanda de atualização no
normativo dos controles eletrônicos de jornada. Como grande parte dos trabalhadores hoje está em teletrabalho ou em t rabalho
remot o, e assim continuará mesmo após o fim da pandemia, o REP-C (solução trazida pela Portaria MTE 1.510, de 21 de agosto de
2009, não mais pode ser a única alternativa para o controle eletrônico de jornada, visto que esse equipamento é um hardware
mono lítico que necess ita esta r afixado na entrada do local de trabalho. A so lução adotada, que será mais bem deta lhada adiante,
foi a criação do REP-P (Registrador Elet rônico de Ponto via Programa), que pode atender a demanda do mercado com relação a
milhões de empregados que passaram a trabalhar remotamente e fora dos ambientes físicos das empresas. Dessa forma,
mantém-se os valo res sociais do t rabalho e a segurança ju rídica para as partes envolvida.
2.6. Registre-se, assim, que a Secretaria do Trabalho, diante da nova realidade existente, constituiu um grupo técnico para revisar e
mode rni za r as disposições referentes aos controles de jornada dos trabalh ad ores, tendo sido realizadas reuniões técnicas pa ra essa
fina li dade com representantes das Confederações Nacionais das categorias econômicas, com representantes das Centra is Sindicais
dos Trabalhadores, inclusive com representantes da Associação Brasileira de Tecnologia pa ra o Comércio e Serviços - AFRAC,
entidade que representa ce rca de 90% das empresas fornecedoras de hardware, software e serviços para o comércio, os quais
participaram ativamente da elaboração da Portaria.
2.7. Na sequência, a minuta da Portaria fo i submetida a duas consu ltas públicas. A primei ra consulta ocorreu entre os dias 14 de
outubro de 2020 e 13 de novembro de 2020 (conforme Aviso de Consulta Pública no 3/2020, disponível em https://www.in.gov.br
/en/web/dou/-/aviso-de-consulta-publica- n-3/2020-282511269). Por meio dessa consulta pública, foram recebidas 441
endereço
no
(disponíveis
sindicais
entidades
e
associações
empresas,
civil,
sociedade
da
contribuições
eletrônico https://www.gov. br/pa rti cipamaisbrasil/secretaria-do-t rabalho ), tendo sido todas elas analisadas e discutidas pelo grupo
técnico e chefias da Secretaria de Tra balho. A segunda consulta foi realizada entre os dias 07 de janeiro de 2021 e 07 de fevereiro
de 2021 (confo rme Aviso de Consulta Pública no 1/2021, disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consultapublica-n-1/2021- 298041692), tendo recebido 252 contribuições (d isponíveis no endereço eletrônico https://www.gov.br
/participamaisbrasil/portaria-horario-trabalho), tendo sido, de igual forma, todas analisadas e discutidas pelo grupo técnico e
chefias da Secretaria de Trabalho.
2.8. Trata-se, portanto, de uma contextualização informativa sobre a elaboração da Portaria 621/2021, a fim de demonstrar que os
artigos acima at acados asseguram aos t rabalhado res o uso de sistema de registro eletrônico de ponto, referentes à entrada e saída
de empregados nos locais de t raba lho, capaz de emitir documentos decorrentes da relação do trabalho, bem como a realização de
controles de nat ureza fiscal traba lhista, razão pela qual resta comprovada a eficácia da Portaria atacada.
2.9 . Da alegada violação aos Direitos Funda menta is Sociais dos t rabalhadores, insculpidos no Art. 72. da CF/1988, incisos XIII ,
XIV, XV e XVI

2.10. O autor da ação baseia seus fundamentos de violação aos Direitos Fundamentais, ao argumento da ausência de segurança do
Regist rador Elet rônico de Ponto via Programa - REP-P, ao afirmar nos itens 46 e 56 de sua petição o que está a seguir transcrito:

'46. À luz dos fatos apresentados, resulta que a indigitada norma infra/ego/ (Portaria 671/2021/MTP}, ao esvaziar o sistema
eletrônica 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. '
'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;
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(iii) fraudem o controle da jornada de trabalho para não pagar a remuneração correta pelo serviço extraordinário (ho ras
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.'
2.11. Note-se que a tese defendida pelo Demandante carece de demonstração de situação caracterizadora de vio lação de preceito
fundamental, trazida à baila na referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sob o argumento de violação aos
Direitos Fundamentais Sociais dos trabalhadores, insculpidos no Art . 7º. da CF/1988, incisos XIII, XIV, XV e XVI), a seguir transcritos.
A Portaria 671/2021/MTP não viola quaisquer dispositivos constitucionais, uma vez que continua a determinar a obrigatoriedad e
do registro de ponto eletrônico, de forma a registrar de forma fidedigna as marcações efetuadas, inexistindo qua lquer
desvirtuamento legal quanto à sua aplicação, motivo pelo qual não assiste razão ao Autor quanto à tese apresentada.
'Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
X/li - 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; (Vide Decreto-Lei nº 5.452, de
1943)
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; {Vide Dei 5.452, art.

59§1º)'.
2.12. Visando a modernização do normativo, os controles eletrônicos de jornada foram classificados em três tipos de registradore s:
REP-C - Registrador Eletrônico de Ponto Convencional, REP-A - Registrador Eletrônico de Ponto Alternativo e REP-P - Registrad or
Eletrônico de Ponto via Programa , conforme exposição a seguir. Além disso, é importante ressaltar que os princípios jurídicos
aplicáveis aos equipamentos e os sistemas de registro eletrônico de jornada, previstos na Portaria MTE 1.510, de 21 de agosto de
2009, foram elevados a nível de Decreto, consoante se depreende do Capítulo VII do Decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021 ,
ou seja, tais princípios devem ser observados por todos os tipos registradores definidos na Portaria MTP 671/2021/MTP, de 8 de
novembro de 2021, conforme as disposições referentes ao Capítulo VII do Decreto 10.854/2021 a seguir transcrito:
'CAPÍTULO VII
DO REGISTRO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE JORNADA
Art. 31 . O registro eletrônico de controle de jornada, nos termos do disposto no art. 74 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1943, será realizado por meio de sistemas e de equipamentos que
atendam aos requisitos técnicos, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, de modo a
coibir fraudes, a permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras e a garantir a concorrência entre os ofertantes desses
sistemas.
§ lo Os procedimentos de análise de conformidade dos equipamentos e sistemas de que trata o caput considerarão os
princípios da temporalidade, da integridade, da autenticidade, da irrefutabilidade, da pessoalidade e da auditabilidade, na
forma estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.
§ 2o Os equipamentos e os sistemas de registro eletrônico de jornada, sem prejuízo do disposto no caput, registrarão
fielmente os marcações efetuadas e atenderão aos seguintes critérios:
I - não permitir:
a) alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado;
b) restrições de horário às marcações de ponto; e
c) marcações automáticas de ponto, tais como horário predeterminado ou horário contratual;
li - não exigir autorização prévia para marcação de sobrejornada; e

Ili permitir:
a) pré-assinalação do período de repouso; e
b) assinalação de ponto por exceção à jornada regular de trabalho .
Art. 32. Para fins de fiscaliza ção, os sistemas de registro eletrônico de jornada de que trata o art. 31 deverão:
I - permitir a identificação de empregador e empregado; e
li - possibilitar a extração do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado '.

2.13. O REP-C - Registrador Eletrônico de Ponto Convencional manteve as características técnicas do REP previsto na Portaria MTE
1.510, de 8 de novembro de 2009, utilizado há ma is de 10 anos no mercado. Todos os REP-C em funcionamento nas empresas
poderão ser mantidos. Os modelos produzidos nos termos da referida Portaria continuarão a poder ser fabricados e vendidos no
mercado. Portanto, o novo normativo proposto não impactará o mercado de fabricantes de REP, nem os atuais usuários. Nenhum
REP necessitará ser trocado ou passar por recai! devido ao novo normativo.
2.14. O REP-A - Registrador Eletrônico de Ponto Alternativo, derivado da negociação coletiva, manteve os princípios jurídicos do REP
previsto na Portaria MTE 373, de 25 de fevereiro de 2011, utilizado há mais de 10 anos no mercado. Todos os sistemas de controle
de ponto baseados nessa portaria, em funcionamento nas empresas, poderão ser mantidos, se autorizados por instrumento
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coletivo vigente .
2.15. O REP-P - Registrador Eletrônico de Ponto via Programa fo i id eali zado para atender à inovação, ao desenvolvimento
tecno lógico e às mudanças do mundo do trabalho. Visou-se trazer mobi lidade pa ra o mundo do trabalho móvel; praticidade para
um mundo do trabalho dinâmico e mutante; liberd ade de in ovação para um mundo do traba lho virtual e de alta tecnologia, sem,
contudo, pe rder a segurança jurídica, necessári a e imprescindível na s relaçõe s de emprego e de trabalho.
2.16 A int egridade, a rastreabilidade e a confi abilid ade das marcações inseridas pelos trabalhadores no REP-P são garantidas por
um 'tripé de segurança ', disposto no An exo IX da Portari a 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021 , conforme abaixo:

Integridade, confiabilidade e rastre abilid ade

Cadeia de código
Hash (blockchain)

Código Hash

Assinatura D igital

2.17. O código hash corresponde à representação de um arquivo eletrôni co por meio de uma sequência de caracte res. A alte ração
de uma única letra modifica completamente o código hash, co mo pode se r vi st o no exemplo abaixo :
Código H.,sh
A8dU3/ 622p zCe3 zYV9 7S/
VMyJlaRm4 1BrSmblyTlb· -

D<xum.,.,,to_ l. doo

Al teração de uma letta
·

-- -- - -- - ------------

------------------- - - - --------------- •

Código Hash

f

[ a • tX8CyS tlOX5gu6Zqu28rUCoo7tozfU1
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1

61//GiS08w-
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2.18. Na geração do códi go hash, a ma rcação de registro de ponto no RE P-P deve utiliza r o padrão SHA-256 (Secure Hash
Algorithm - 256 bits). O cálculo desse cód igo é reali za do ba seado em dados da marcação atua l (como data e hora da marcação, CPF
do empregado, etc.) combinado com o código hash da marcaçã o anterior, caso exista . Esse encadeamento de códigos hash perm ite
que qualquer alteração de dados seja facilmente detectável, poi s haverá quebra na cadeia de códigos. A imagem abaixo ilustra
como a cadeia de códigos hash é construída , con siderand o um REP-P com 3 marcações de registro de ponto:

1---------- - --------- - ----------------------------1

\l•ru,,; io ( 11",P, t.f~O Ol

: Ell
1

'O -" -l<V o

1 -- --- -

-- -

li °"''-~• 10 1•~;~~ li

- -- -- - -

-

--- -

-

-- -- -

-

" Co « o,
-

-

-

1
1

li °" , -,·o• • 1

------- ----- - -

t
-

--- -

--- - '

r--------------·---------------------·--------------~
,.t.. "C ll(5o[rrtrti~0 02

:

: Ell ,....,.,. 1 ~""'"'' IEII

º";~

1 .. "'""' 1 °" ~u• ~• I

,-- - ---------------------- --------- ---- ------ - ---- ---- ·
:~
J{ Dx ~~GI ~~ li ~Cee~ jf a~ne·~•· eJ
J

M.a rCII(

(ml)'tti:td-oOJ

1
1

2.19. Os comp rovant es das marcações de ponto nos REP-C e REP-P poderão ser ent regues aos trabalhadores em for mato de arquivo
eletrônico, enviados por diversas fo rmas disponibilizadas pelas modernas tecnologias (e-mail, WhatsApp, etc.), e sempre devem ser
assinados eletronicamente. Nos sistemas de REP-A, a exigênc ia de co mprovantes das marcações e a forma de disponibilização
dependerão do disposto no instrumento coletivo au to ri zad or. No caso de utilização do REP-A ou do REP-P, a assinatura eletrônica
deve uti lizar certificado digital válido e emitido por autoridad e certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasilei ra - !CP-Brasil.
2.20. É importante ressaltar que os comprovantes de marcação do REP-P co ntêm o código hash calculado para esse registro. Caso o
emp regado r realize alguma alteração em marcação de registro de ponto, o código hash ficará diferente do código impresso no
comprovante. Essa publicidade é mais um item de segurança do REP-P, ga ra ntindo a rastreab ilidade de qualquer alteração
possivelmente realizada . A seguir, exemplos de Comprovantes de Registro de Ponto do Trabalhado r gerados pelo RE P- P:
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2.21. O REP-P deverá possuir certificado de registro de programa de computador j unto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI e atender a todos os requisitos elencados no Anexo IX da Portaria 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021. Esse
anexo contém os requisitos de segurança e toda a regulamentação que deve ser observada pelo desenvolvedor do REP-P. Portanto,
os sistemas eletrônicos de registro de ponto utilizados antes da Portaria MTE 1.510/2009 continuarão proibidos .
Todos os tipos de REP, incl usive o REP-P, devem gerar o Arquivo Fonte de Dados - AFD e o Programa de Tratamento de Registro de
Ponto deve gerar o Arquivo Eletrônico de Jornada - AEJ. Ambos os arquivos devem ser assinados eletronicamente .
2.22. Esses arquivos serão utilizados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho para averiguação das disposições normativas referentes à
jornada e ao descanso, isto é, não haverá prejuízo para a fiscalização trabalhista. Convém ressaltar que, no caso de utilização do
REP-A ou do REP-P, a assinatura eletrônica dos arquivos gerados deve utilizar certificado digital válido e emitido por autoridade
certificadora integrante da !CP-Brasil.
2.23. Diante do exposto, o REP-P não viola a segurança jurídica, nem altera o equilíbrio do sistema protetivo. Embora o emp regador
seja o prop rietário do sistema, não poderá sonegar info rmações aos empregados, uma vez que eles terão acesso aos comprovantes
de registro de ponto, os quais são digitalmente assinados. Os registros originais serão disponibilizados à fiscalização do trabalho por
meio dos arquivos AFD e AEJ , também assinados digitalmente. A integridade, a confiabilidade e a rastreabilidade são garantidas
pelo 'tripé de segurança ' ap resentado. Assim, quaisquer manipulações ou alterações de marcações de ponto porventura rea lizadas
pelo empregador serão facilmente observadas pela fiscalização ou até mesmo pelos empregados.
2.24. Portanto, as disposições da Porta ria 671/2021/MTP espelham o anseio dos atores das relações de trabalho por modernização,
praticidade e celeridade, sem perda da segurança jurídica nos controles de jornada. O novo REP-P possibilitará aos empregado res
disponibilizar registradores de ponto com a utilização das novas tecnologias, como a marcação de ponto mobile. O REP-C, modelo
criado em 2009 pe la Porta ria MTE 1.510/2009, continuará existindo e atendendo às necessidades dos vários setores da economia,
em especial para os estabelecimentos e plantas produtivas fixas. A negociação coletiva continua a ser contemplada e ce lebrada, ao
permitir a autocomposição na formulação dos sistemas REP-A, por meio de instrumentos coletivos de trabalho . Os instrumentos
normativos devem acompanhar a dinâmica do mercado e o desenvolvimento tecnológico, f uncionando como um elemento
norteador para a manutenção da segurança jurídica dos atores envolvidos. Nesse diapasão, a Portaria 671/ 2021/ M TP, de 8 de
novembro de 2021 cumpre seu papel de norma modernizadora dos controles de jornada ao abarcar o desenvolvimento
tecnológico, mantendo a segurança jurídi ca, imprescindível nas relações de emprego e trabalho.
2.25. Sendo assim, uma vez extirpada a tese de que o Registrador Eletrônico de Ponto via Programa - REP-P não tem sentido de
existir e, mais, pelos próprios fundamentos da Arguição de Descump rimento de Preceito Fundamental interposta , que não se
sustentam, não se vislumbra violação aos preceitos fundamentais insculpidos no Art. 7º . da CF/1988, incisos XIII , XIV, XV e XVI) .
2.26. Princípio da Vedação ao Retroces so

2.27. Embora o Autor pretenda caracterizar o retrocesso social, em face da aplicabilidade da Portaria 671/2021/MTP, ao afirmar
que '.. . a Portaria no 671/2021/MTP (doe. 04), ao revagar a Portaria na 1.510/2009/ M TE, permitiu que meios fraudáveis e não
confiáveis (REP-P} valtassem a ser utilizados, situação que imporá retrocesso social inadmissível e inconstitucional, por afronta aas
incisos XIII, XIV, XV, XV e XVI do art. lo da Constituição Federal', percebe-se claramente que não houve, por parte do Estado,
qualquer retrocesso ao direito fundamental implementado, uma vez que a Portaria no 671/2021/MTP assegura aos trabalhado res a
continuidade da ob rigatoriedade do registro de ponto eletrônico, de forma confiável , garantindo, assim, a proteção jurídica aos
direito social dos trabalhado res no que concerne ao sistema eletrônico de registro de jornada de t rabalho
2.28. Ademais, pela ampla exposição acima a respeito da integridade, rastreabilidade e confiabilidade das marcações inseridas
pelos traba lhadores no REP-P, garantidas por um 'tripé de segurança ' disposto no Anexo IX da Portaria 671/ 2021/MTP, de 8 de
novembro de 2021, não há que se falar em retrocesso, posto que a Portaria no 671/ 2021/MTP veio, exatamente ao contrário do
que prega o Autor, para modernizar as disposi ções referentes aos controles de jornada dos trabalhadores no sentido de atendê-los,
propiciando a existência de ferramentas eficazes e modernas para afe rir a jornada trabalhada, motivo pelo qual inexiste qualquer
retrocesso aplicável ao presente processo .
2.29. Princípio da Proibição da Proteção Deficient e dos Dire itos Fundamentais .

2.30. Trata esse Princípio de garantia à concreti zação de direitos fundamentais, por parte do Estado, os quais devem ser por ele
salvaguardados e tutelados.
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2.31. Permissa vênia, não há qualquer possibilidade da Portaria 671/2021/MTP desconsiderar a garantia de direitos fundamenta is
dos trabalhadores. Ao contrário, a citada norma salvaguarda e tutela tais direitos ao assegurar de forma suficiente o mecanism o
para a marcação da jornada de trabalho. Conforme amplamente exposto acima, ao contrário do que pretende demonstrar o Autor,
a norma atacada é plenamente válida e não transgride qualquer princípio fundamental, vez que o sistema eletrônico de anotação
de horário de trabalho, com a introdução do registrador REP-P, constante da citada Portaria, se trata de um sistema seguro,
confiável e perfeitamente aplicável, atendendo à modernização das relações de trabalho .
2.32. Mitigação do Princípio da Eficiência Administrativa

2.33. Argumenta o Autor que o novo registrador REP-P, introduzido pela Portaria 671/2021/MTP, coloca em risco direitos
fundamentais de todos os trabalhadores brasileiros, impede a atividade de fiscalização trabalhista, e cita o Princípio da Eficiê ncia
Pública que impõe à Administração Pública o dever de agir com rapidez, perfeição e rendimento. Afirma ainda que ta l Princípio será
atingido, bem como haverá reflexo no sistema judicial trabalhista.
2.34. Conforme exposto anteriormente, todos os tipos de REP, inclusive o REP-P, devem gerar o Arquivo Fonte de Dados - AFD,
assim como o Programa de Tratamento de Registro de Ponto deve gerar o Arquivo Eletrônico de Jornada - AEJ. Ambos os arquivos
devem ser assinados eletronicamente . Esses arquivos serão utilizados pela Auditoria-Fiscal do Traba lho para averiguação das
disposições normativas referentes à jornada e ao descanso, isto é, não haverá prejuízo para a fiscalização trabalhista. Os registros
originais serão disponibilizados à fiscalização do trabalho por meio dos arquivos AFD e AEJ, também assinados digitalmente.
2.35. Dessa forma, inexiste qualquer enfraquecimento ao Princípio da Eficiência Pública, posto que a edição do normativo atacado
não descaracteriza esse Princípio da Administração Pública mas, ao contrário, atende à fina lidade de necessidade de modernizaçã o
do sistema eletrônico de anotação de horário de trabalho .
3. CONCLUSÃO :

3.1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 922 não merece prosperar, uma vez que a Portaria
671/2021/MTP, de 08 de novembro de 2021, não acarreta violação a quaisquer preceitos fundamentais . Note-se que a citada
Portaria traz à baila as disposições a respeito do controle de jornada, espelhando o anseio dos atores das relações de trabalho por
modernização, praticidade e celeridade, sem que haja perda da segurança jurídica nos controles de jornada . Nesse sentido, o novo
REP-P possibilitará aos empregadores disponibilizar registradores de ponto com a utilização das novas tecnologias, como a
marcação de ponto mobile, sendo evidente que os instrumentos normativos devem acompanhar a dinâmica do mercado e o
desenvolvimento tecnológico, funcionando como um elemento norteador para a manutenção da seguran ça jurídica dos atores
envolvidos. Nesse diapasão, as disposições da Portaria 671/2021/MTP, de 08 de novembro de 2021, que tratam do controle de
jornada eletrônico, em especial do REP-P, cumpre seu papel de modernizar os controles de jornada, na medida em que abarca o
desenvolvimento tecnológico e mantém a segurança jurídica, imprescindível nas relações de emprego e trabalho .
( .. .)" (grifos do original)

Ili
CONCLUSÃO

7.
São as razões que reputamos úteis ao esclarecimento dos fatos e que, uma vez aprovadas, propomos sejam encaminhadas ao Sr.
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, com a sugestão de envio ao C. Supremo Tribunal Federal, a título de informações.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO

Procurador-Chefe da Divisão de Consultoria em Matéria Jurídico-Processual

Aprovo. Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, para prestação de informações
em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Documento assinado eletronicamente
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA

Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial

.

~~!.: M
ete1rõn 1c.a

Documento assinado eletronicamente por Fernando Manchini Serenata, Chefe de Divisão, em 17/03/ 2022, às 15 :19, co nforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Gomes de Paula Rocha , Procurador(a)-Geral Adjunto(a) da PGAJUD, em 17/ 03/2022, às
16:00, co nforme horário oficial de Brasília, com fundamento no§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543 , de 13 de novembro de 2020.
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·, A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei .econom ia.gov.b r
- /sei/contro lador externo.php?acao =documento conferir&icj_Qfgao acesiQ_externo'CQ, informando o código verificador 23323924 e o
código CRC 42536B77 .

Referência: Processo nº 19955.100666/2022-20.

9 de 9

SEI nº 23323924

2 1/03/2022 10:34

SEI/ME- 23038181 - Nota Informativa

https :/ /sei .econom ia.gov.br/sei/contro lador. ph p?acao=documento_ i...

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalh o
Coordenação-Geral de Fiscaliza ção do Trabalh o

Nota Informativa SEI nº 7433/2022/ME

INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)

ASSUNTO: Manifestação para subsidiar a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 922

1.

QUESTÃO RELEVANTE:

1.1.
Inicia-se o presente processo com o Ofício eletrônico nº 1344/2022, de 15 de fevereiro de 2022, do Supremo Tribunal Federal
(22912832), o qual solicita informações ao Ministro do Ministério do Trabalho e Previdência acerca de ação em que o Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) argui a Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 922.
1.2.
A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho foi instada a se manifestar, através do Despacho STRAB-CGNORMAS {23003657), para a
apresentação de subsídios a serem prestados pelo Sr. Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.
1.3.
Registre-se que o objeto da Ação ajuizada é, inicialmente, a concessão de medida liminar para o fim de suspender a eficácia, até
o término da presente demanda, dos seguintes dispositivos da Portaria no 671/2021/MTP: art.75, inciso Ili e parágrafo único; art. 78; art. 80,
caput, incisos 1, li e Ili ; art. 81, §2o; art. 88; art. 91 e anexo IX, tendo o Autor arguido sua legitimidade para a propositura da ação, a conexão da
ação interposta com a ADPF n. 911/DF, bem como apresentado uma breve contextualização da questão em debate acerca da
desregulamentação do sistema de registro de ponto, o cabimento da demanda apresentada e os preceitos fundamentais apontados como
violados (Direitos Fundamentais Sociais dos trabalhadores, insculpidos no Art. 7º. da CF/1988, incisos XIII, XIV, XV e XVI; Princípio da Vedação ao
Retrocesso; Princípio da Proibição da Proteção Deficiente dos Direitos Fundamentais. Expõe, ainda, o Autor acerca da mitigação do Princípio da
Eficiência Administrativa).
1.4.
Sendo assim, considerando o alcance do que compete a esta Coordenação-Geral de Fiscalização do Trabalho, unidade integrante
da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, pertencente à Secretaria de Trabalho, passa-se à análise do teor da ação proposta no que concerne
ao mérito arguido.
1.5.

É o breve relatório.

2.

ANÁLISE:

2.1 .

Pedido de suspensão da eficácia dos dispositivos constantes da Portaria no 671/2021/MTP

2.2.
Inicialmente, cumpre asseverar que não merece prosperar o pedido do Autor referente à suspensão da eficácia dos dispositivos
constantes da Porta ria no 671/2021/MTP, os quais estão a seguir transcritos, pelos motivos expostos na sequência, uma vez que tal Portaria
contempla e assegura direitos sociais já garantidos aos trabalhadores, tendo tal instrumento decorrido de estudo técnico para a sua elaboração.
"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: (.. .)
Ili - 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. (... )"
''.l\rt. 80. O comprovante de registro de ponto do trabalhador pode ter o formato impresso ou de arquivo eletrônico.
I - o arquivo deve ter o formato Portable Document Format - PDF e ser assinado eletronicamente conforme art. 8 7 e art. 88;
li - ao trabalhador deve ser disponibilizado, por meio de sistema eletrônico, acesso ao comprovante após cada marcação,
independentemente de prévia solicitação e autorização; e
Ili - o empregador deve possibilitar a extração, pelo empregado, dos comprovantes de registra de ponto das marcações realizadas,
no mínimo, nas últimas quarenta e oito horas."
''.l\rt. 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 "
''.l\rt. 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 /CP-Brasil, constituindo-se em assinaturas eletrônicas qualificadas, nos termos da Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020. (... ) "
''.l\rt. 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."
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"Anexo IX

REQUISITOS DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTOVIA PROGRAMA - REP-P
O REP-P deve apresentar as seguintes requisitos:
1. Permitir a identificação da organização e do trabalhador.
2. Possuir ou acessar relógio que mantenha sincronismo com a Hora Legal Brasileira (HLB) disseminada pelo Observatório Nacional
(ON), com uma variação de no máximo 30 (trinta) segundos.
3. Todo coletor de marcação de registro de ponto conectado ao REP-P deve exibir relógio não-analógico contendo horas, minutos e
segundos no momento da marcação.
4. As marcaçães registradas realizadas no REP-P devem ser oriundas de coletor on-line (conectado ao REP-P}, podendo
excepcionalmente es tar off-line (não conectado ao REP-P}.
5. No caso de registro off-line, as marcaçães devem ser enviadas posteriormente no primeiro momento em que o coletor entrar em
modo on-line (conectado ao REP-P}, garantidas as normas de segurança da informação contidas nesta Portaria.
6. Acesso o meio de armazenamento com redundância, alta disponibilidade e confiabilidade, denominado Armazenamento de
Registro de Ponto - ARP. As seguintes operações devem ser gravadas na ARP:
1. inclusão ou alteração das informações do empregador, armazenando os dados de data, hora e responsável pela inclusão ou
alteração; tipo de identificador do empregador {CNPJ ou CPF}; identificação do empregador; CEI/CAEPF/CNO, caso exista; razão
social ou nome; e local da prestação do serviço ou endereço do estabelecimento ao qual o empregado esteja vinculado, quando
exercer atividade externa ou em instalações de terceiros;
2. ajuste do relógio, armazenando os dados de data antes do ajuste, hora antes do ajuste, data ajustada e hora ajustada, além de
identificação do responsável pelo ajuste do relógio;
3. inserção, alteração e exclusão de dados de empregado, armazenando os dados de data e hora da operação, tipo de operação,
número do CPF, nome da empregado e demais dados necessários à identificação do trabalhador pelo REP, além de identificação do
responsável pela operação;
4. eventos sensíveis do REP, considerando se us respectivos códigos; e
5. marcação de ponto, armazenando número do CPF, data e hora da marcação, fuso horário da marcação, data e hora da gravação
do registro, fuso horário da gravação do registro, identificador do coletor e código hash {SHA-256).
085: Cada estabelecimento terá sua própria sequência de NSR, consistindo em numeração sequencial em incrementas unitários,
iniciando -se em 1 na primeira operação do REP em relação ao estabelecimento.
7. Os dados armazenados na ARP não devem ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente, pelo prazo mínimo legal.
8. Realizar marcação de ponto, composta dos seguintes passos:
1. receber de forma inequívoca a identificação do trabalhador, valendo -se de serviços informáticos que garantam a disponibilidade
permanente desta funcionalidade;
2. obter a data e a hora de registro do ponto de forma confiável;
3. registrar a marcação de ponto na ARP; e
4. disponibilizar Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador conforme arts. 82 e 92_
9. Caso seja adotado o formato impresso para o Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador, a impressão deverá ser feita em
cor contrastante com o papel, em caracteres legíveis com a densidade horizontal máxima de oito caracteres por centimetro e o
caractere não poderá ter altura inferior a três milímetros.
10. O registro da marcação de ponto gravada na ARP consistirá dos seguintes campos:
1. NSR;
2. CPF do Trabalhador;
3. data da marcação;
4. horário de marcação, composto de hora, minutos e fuso horário;
5. data da gravação do registro;
6. horário da gravação do registro, composto de hora, minutos e fuso horário;
7. identificação do coletor; e
8. código hash (SHA-256).
11. Gerar o Arquivo Fon te de Dados - AFD, a partir dos dados armazenados na ARP, em confo rmidade com o Anexo I desta Portaria.
12. Possibilitar a geração do AFD para um determinado intervalo temporal.
13. Todos os equipamentos e programas informatizados que integram o REP-P devem apresentar alta disponib ilidade, de modo a
não comprometer o serviço de registro de ponto em qualquer uma de suas etapas."

Em um breve histórico, para esclarecer acerca da legitimidade da Portaria 671/2021, pode ser demonstrado que os controles
2.3.
eletrônicos de ponto estavam regulamentados pela Portaria MTE 1.510, de 21 de agosto de 2009, e pela Portaria MTE 373, de 25 de fevereiro
de 2011 (ponto alternativo por negociação coletiva), tendo, portanto, vigorado por mais de dez anos sem que houvesse, nesse período, alguma
atualização.
O desenvolvimento tecnológico caminhou a passos largos nesses últimos dez anos. Quando da publicação da Portaria MTE 1.510,
2.4.
de 21 de agosto de 2009, praticamente não existiam smartphones no Brasil e a transmissão de dados por redes celulares era muito cara , o que
não permitiu que a solução atual fosse adotada à época . Além disso, as relações de trabalho também avançaram. O mundo do trabalho de hoje
é muito diferente do de dez anos atrás. Teletrabalho e trabalho remoto são realidades hoje que necessitam de ferramentas eficazes e modernas
para aferir a jornada trabalhada . O modelo de lojas físicas vem perdendo espaço para o e-commerce. A automação e a robótica vêm
substituindo trabalhos manuais e repetitivos. Novas profissões surgem a todo momento, ligadas às novas tecnologias.
Nesse contexto de profundas mudanças, acelerado pela pandemia do COVID-19, surgiu a demanda de atualização no normativo
2.5.
dos controles eletrônicos de jornada . Como grande parte dos trabalhadores hoje está em teletrabalho ou em trabalho remoto, e assim
continuará mesmo após o fim da pandemia, o REP-C (solução trazida pela Portaria MTE 1.510, de 21 de agosto de 2009, não mais pode ser a
única alternativa para o controle eletrônico de jornada, visto que esse equipamento é um hardware monolítico que necessita estar afixado na
entrada do local de trabalho. A solução adotada, que será mais bem detalhada adiante, foi a criação do REP-P (Registrador Eletrônico de Ponto
via Programa), que pode atender a demanda do mercado com relação a milhões de empregados que passaram a trabalhar remotamente e fora
dos ambientes físicos das empresas. Dessa forma, mantém-se os valores sociais do trabalho e a segurança jurídica para as partes envolvida .
Registre-se, assim, que a Secretaria do Trabalho, diante da nova realidade existente, constituiu um grupo técnico para revisar e
2.6.
modernizar as disposições referentes aos controles de jornada dos trabalhadores, tendo sido realizadas reuniões técnicas para essa finalidade
com representantes das Confederações Nacionais das categorias econômicas, com representantes das Centrais Sindicais dos Trabalhadores,
inclusive com representantes da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços -AFRAC, entidade que representa cerca de 90%
das empresas fornecedoras de hardware, software e serviços para o comércio, os quais participaram ativamente da elaboração da Portaria .
Na sequência, a minuta da Portaria foi submetida a duas consultas públicas. A primeira consulta ocorreu entre os dias 14 de
2.7.
outubro de 2020 e 13 de novembro de 2020 (conforme Aviso de Consulta Pública no 3/2020, disponível em https://www. in.gov.br/en/web
/dou/-/aviso-de-consulta-publica-n-3/2020-282511269). Por meio dessa consulta pública, foram recebidas 441 contribuições da sociedade civi l,
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empresas, associações e entidades sindicais (disponíveis no endereço eletrônico https://www.gov.br/participamaisbrasil/secretariado-trabalho ), tendo sido todas elas analisadas e discutidas pelo grupo técnico e chefias da Secretaria de Trabalho. A segunda consulta foi
realizada entre os dias 07 de janeiro de 2021 e 07 de fevereiro de 2021 (conforme Aviso de Consulta Pública no 1/2021, disponível em
https://www.in .gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-consulta -publica-n-1/2021- 298041692), tendo recebido 252 contribuições (disponíveis no
endereço eletrônico https://www.gov.br/participamaisbrasil/portaria-horario-trabalho), tendo sido, de igual forma, todas analisadas e
discutidas pelo grupo técnico e chefias da Secretaria de Trabalho.
2.8.
Trata-se, portanto, de uma contextualização informativa sobre a elaboração da Portaria 621/2021, a fim de demonstrar que os
artigos acima atacados asseguram aos trabalhadores o uso de sistema de registro eletrônico de ponto, referentes à entrada e saída de
empregados nos locais de trabalho, capaz de emitir documentos decorrentes da relação do trabalho, bem como a realização de controles de
natureza fiscal trabalhista, razão pela qual resta comprovada a eficácia da Portaria atacada.
2.9.

Da alegada violação aos Direitos Fundamentais Sociais dos trabalhadores, insculpidos no Art. 72. da CF/1988, incisos XIII, XIV,

XV e XVI

2.10.
O autor da ação baseia seus fundamentos de violação aos Direitos Fundamentais, ao argumento da ausência de segurança do
Registrador Elet rônico de Ponto via Programa - REP-P, ao afirmar nos itens 46 e 56 de sua petição o que está a seguir transcrito:
"46. À luz dos fatos apresentados, resulta que a indigitada norma infra/ego/ {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."
"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 trabalha 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."

2.11.
Note-se que a tese defendida pelo Demandante carece de demonstração de situação caracterizadora de violação de preceito
fundamental, trazida à baila na referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sob o argumento de violação aos Direitos
Fundamentais Sociais dos trabalhadores, insculpidos no Art. 7º . da CF/1988, incisos XIII, XIV, XV e XVI), a seguir transcritos. A Portaria
671/2021/MTP não viola quaisquer dispositivos constitucionais, uma vez que continua a determinar a obrigatoriedade do registro de ponto
eletrônico, de forma a registrar de forma fidedigna as marcações efetuadas, inexistindo qualquer desvirtuamento legal quanto à sua aplicação,
motivo pelo qual não assiste razão ao Autor quanto à tese apresentada .

''Art. lº 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; (Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)
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; {Vide Dei 5. 452, art. 59 § 1º

)".

2.12.
Visando a modernização do normativo, os controles eletrônicos de jornada foram classificados em três tipos de registradores:
REP-C - Registrador Eletrônico de Ponto Convencional, REP-A - Registrador Eletrônico de Ponto Alternativo e REP-P - Registrador Eletrônico de
Ponto via Programa, conforme exposição a seguir. Além disso, é importante ressaltar que os princípios jurídicos aplicáveis aos equipamentos e
os sistemas de registro eletrônico de jornada, previstos na Portaria MTE 1.510, de 21 de agosto de 2009, foram elevados a nível de Decreto,
consoante se depreende do Capítulo VII do Decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021, ou seja, tais princípios devem ser observados por
todos os tipos registradores definidos na Portaria MTP 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021, conforme as disposições referentes ao
Capítulo VII do Decreto 10.854/2021 a seguir transcrito:
"CAPÍTULO VII
DO REGISTRO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE JORNADA
Art. 31. O registro eletrônico de controle de jornada, nos termos do disposto no art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1943, será realizado por meio de sistemas e de equipamentos que atendam aos requisitos
técnicos, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, de modo a coibir fraudes, a permitir o
desenvolvimento de soluções inovadoras e a garantir a concorrência entre os ofertantes desses sistemas.
§ lo Os procedimentos de análise de conformidade dos equipamentos e sistemas de que trata o caput considerarão os princípios da
temporalidade, da integridade, da autenticidade, da irrefutabilidade, da pessoalidade e da auditabilidade, na forma estabelecida
em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência.
§ 2o Os equipamentos e os sistemas de registro eletrônico de jornada, sem prejuízo do disposto no caput, registrarão fielmente as
marcações efetuadas e atenderão aos seguintes critérios:
I - não permitir:
a) alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado;
b) restrições de horário às marcações de ponto; e
c) marcações automáticas de ponto, tais como horário predeterminado ou horário contratual;
li - não exigir autorização prévia para marcação de sobrejornada; e
Ili permitir:
a) pré-assinalação do período de repouso; e
b) assinalação de ponto por exceção à jornada regular de trabalho.
Art. 32. Para fins de fiscalização, os sistemas de registro eletrônico de jornada de que trata o art. 31 deverão :
I - permitir a identificação de empregador e empregado; e
li - possibilitar a extração do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado''.

2.13.
O REP-C - Registrador Eletrônico de Ponto Convencional manteve as características técnicas do REP previsto na Portaria MTE
1.510, de 8 de novembro de 2009, utilizado há mais de 10 anos no mercado. Todos os REP-C em funcionamento nas empresas poderão ser
mantidos. Os modelos produzidos nos termos da referida Portaria continuarão a poder ser fabricados e vendidos no mercado. Portanto, o novo
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'
normativo proposto não impactará o mercado de fabricantes de REP, nem os atuais usuários. Nenhum REP necessitará ser trocado ou passar
por recall devido ao novo normativo .
2.14.
O REP-A - Registrador Eletrônico de Ponto Alternativo, derivado da negociação coletiva, manteve os princípios jurídicos do REP
previsto na Portaria MTE 373, de 25 de fevereiro de 2011, utili za do há mais de 10 anos no mercado. Todos os sistemas de controle de ponto
baseados nessa portaria, em funcionamento nas empresas, poderão ser mantidos, se autorizados por instrumento coletivo vigente .
2.15.
O REP-P - Registrador Eletrônico de Ponto via Programa foi idealizado para atender à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e
às mudanças do mundo do trabalho. Visou-se trazer mobilidad e para o mundo do trabalho móvel; praticidade para um mundo do trabalho
dinâmico e mutante; liberdade de inovação para um mundo do trabalho virtual e de alta tecnologia, sem, contudo, perder a segurança jurídica,
necessária e imprescindível nas relações de emprego e de trabalho.
2.16.
A integridade, a rastreabilidade e a confiabilidade das marcações inseridas pelos trabalhadores no REP-P são garantidas por um
"tripé de segurança", disposto no Anexo IX da Portaria 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021, conforme abaixo:
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2.17.
O código hash corresponde à representação de um arquivo eletrônico por meio de uma sequência de caracteres. A alteração de
uma única letra modifica completamente o código hash, como pode ser visto no exemplo abaixo:
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2.18.
Na geração do código hash, a marcação de regi stro de ponto no REP-P deve utilizar o padrão SHA-256 (Secure Hash Algarithm 256 bits). O cálculo desse código é realizado baseado em dados da marcação atual (como data e hora da marcação, CPF do empregado, etc.)
combinado com o código hash da marcação anterior, caso exista . Esse encadeamento de códigos hash permite que qualquer alteração de dados
seja facilmente detectável, pois haverá quebra na cadeia de códigos. A imagem abaixo ilustra como a cadeia de códigos hash é constr uída,
considerando um REP-P com 3 marcações de registro de ponto:
üxhgo Hash
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2.19.
Os comprovantes das marcações de ponto nos REP-C e REP-P poderão ser entregues aos trabalhadore s em formato de arquivo
eletrônico, enviado s por diversas formas disponibilizadas pela s modernas tecnologias (e-ma il, WhatsApp, etc.), e sempre devem ser assinados
eletronicamente . Nos sistemas de REP-A, a exigência de comprovantes das marcaçõe s e a forma de disponibilização dependerão do disposto no
instrumento coletivo autorizador. No caso de utilização do REP-A ou do REP-P, a assinatura eletrônica deve utilizar certificado digital válido e
emitido por autoridade certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
2.20.
É importante ressaltar que os comprovantes de marcação do REP-P contêm o código hash calculado para esse registro. Caso o
empregador realize alguma alteração em marcação de registro de ponto, o código hash ficará diferente do código impresso no comprovante.
Essa publicidade é mais um item de segurança do REP-P, garantindo a rastreabilidade de qualquer alteração possivelmente realizada . A seguir,
exemplos de Comprovantes de Registro de Ponto do Trabalhador gerados pelo REP-P :
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2.21.
O REP-P deverá possuir certificado de registro de programa de computador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI e atender a todos os requisitos elencados no Anexo IX da Portaria 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021. Esse anexo contém os
requisitos de segurança e toda a regulamentação que deve ser observada pelo desenvolvedor do REP-P. Portanto, os sistemas eletrônicos de
registro de ponto utilizados antes da Portaria MTE 1.510/2009 continuarão proibidos.
2.22.
Todos os tipos de REP, inclusive o REP-P, devem gerar o Arquivo Fonte de Dados - AFD e o Programa de Tratamento de Registro
de Ponto deve gerar o Arquivo Eletrônico de Jornada - AEJ. Ambos os arquivos devem ser assinados eletronicamente. Esse s arquivos serão
utilizados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho para averiguação das disposições normativas referentes à jornada e ao descanso, isto é, não haverá
prejuízo para a fiscalização trabalhista. Convém ressaltar que, no caso de utilização do REP-A ou do REP-P, a assinatura eletrônica dos arquivos
gerados deve utilizar certificado digital válido e emitido por autoridade certificadora integrante da ICP-Brasil.
2.23.
Diante do exposto, o REP-P não viola a segurança jurídica, nem altera o equilíbrio do sistema protetivo. Embora o empregador
seja o proprietário do sistema, não poderá sonegar informações aos empregados, uma vez que eles terão acesso aos comprovantes de registro
de ponto, os quais são digitalmente assinados. Os registros originais serão disponibilizados à fiscalização do trabalho por meio dos arquivos AFD
e AEJ, também assinados digitalmente. A integridade, a confiabilidade e a rastreabilidade são garantidas pelo "tripé de segurança" apresentado .
Assim, quaisquer manipulações ou alterações de marcações de ponto porventura realizadas pelo empregador serão facilmente observadas pela
fiscalização ou até mesmo pelos empregados.
2.24.
Portanto, as disposições da Portaria 671/2021/MTP espelham o anseio dos atores das relações de trabalho por modernização,
praticidade e celeridade, sem perda da segurança jurídica nos controles de jornada. O novo REP-P possibilitará aos empregadores disponibilizar
registradores de ponto com a utilização das novas tecnologias, como a marcação de ponto mobile. O REP-C, modelo criado em 2009 pela
Portaria MTE 1.510/2009, continuará existindo e atendendo às necessidades dos vários setores da economia, em especial para os
estabelecimentos e plantas produtivas fixas. A negociação coletiva continua a ser contemplada e celebrada, ao permitir a autocomposição na
formulação dos sistemas REP-A, por meio de instrumentos coletivos de trabalho. Os instrumentos normativos devem acompanhar a dinâmica
do mercado e o desenvolvimento tecnológico, funcionando como um elemento norteador para a manutenção da segurança jurídica dos atores
envolvidos. Nesse diapasão, a Portaria 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021 cumpre seu papel de norma modernizadora dos controles de
jornada ao abarcar o desenvolvimento tecnológico, mantendo a segurança jurídica, imprescindível nas relações de emprego e trabalho.
2.25.
Sendo assim, uma vez extirpada a tese de que o Registrador Eletrônico de Ponto via Programa - REP-P não tem sentido de existir
e, mais, pelos próprios fundamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental interposta , que não se sustentam, não se
vislumbra violação aos preceitos fundamentais insculpidos no Art. ]Q_ da CF/1988, incisos XIII, XIV, XV e XVI).
2.26.

Princípio da Vedação ao Retrocesso

2.27.
Embora o Autor pretenda caracterizar o retrocesso social, em face da aplicabilidade da Portaria 671/2021/MTP, ao afirmar que
"... a Portaria no 671/2021/MTP (doe. 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", percebe-se claramente que não houve, por parte do Estado, qualquer retrocesso ao direito fundamental
implementado, uma vez que a Portaria no 671/2021/MTP assegura aos trabalhadores a continuidade da obrigatoriedade do registro de ponto
eletrônico, de forma confiável, garantindo, assim, a proteção jurídica aos direito social dos trabalhadores no que concerne ao sistema eletrônico
de registro de jornada de trabalho
2.28.
Ademais, pela ampla exposição acima a respeito da integridade, rastreabilidade e confiabilidade das marcações inseridas pelos
trabalhadores no REP-P, garantida s por um "tripé de segurança" disposto no Anexo IX da Portaria 671/2021/MTP, de 8 de novembro de 2021,
não há que se falar em retrocesso, posto que a Portaria no 671/2021/MTP veio, exatamente ao contrário do que prega o Autor, para
modernizar as disposições referentes aos controles de jornada dos trabalhadores no sentido de atendê-los, propiciando a existência de
ferramentas eficazes e modernas para aferir a jornada trabalhada, motivo pelo qual inexiste qualquer retrocesso aplicável ao presente processo.
2.29.

Princípio da Proibição da Proteção Deficiente dos Direitos Fundamentais.

2.30.
Trata esse Princípio de garantia à concretização de direitos fundamentais, por parte do Estado, os quais devem ser por ele
salvaguardados e tutelados.
Permissa vênia, não há qualquer possibilidade da Portaria 671/2021/MTP desconsiderar a garantia de direitos fundamentais dos
2.31.
trabalhadores. Ao contrário, a citada norma salvaguarda e tutela tai s direitos ao assegurar de forma suficiente o mecanismo para a marcação da
jornada de traba lho. Conforme amplamente exposto acima, ao contrário do que pretende demonstrar o Autor, a norma atacada é plenamente
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válida e não transgride qualquer princípio fundamental, vez que o sistema eletrônico de anotação de horário de trabalho, com a introdução do
registrador REP-P, constante da citada Portaria, se trata de um sistema seguro, confiável e perfeitamente aplicável, atendendo à modernização
das relações de trabalho.
2.32.

M itigação do Princípio da Efi ciência Admi nistrativa

2.33 .
Argumenta o Autor que o novo registrador REP-P, introduzido pela Portaria 671/2021/MTP, coloca em risco direitos fundamentais
de todos os trabalhadores brasileiros, impede a atividade de fiscalização trabalhista , e cita o Princípio da Eficiência Pública que impõe à
Administração Pública o dever de agir com rapidez, perfeição e rendimento . Afirma ainda que tal Princípio será atingido, bem como haverá
reflexo no sistema judicial trabalhista .
2.34.
Conforme exposto anteriormente, todos os tipos de REP, inclusive o REP-P, devem gerar o Arquivo Fonte de Dados - AFD, assim
como o Programa de Tratamento de Registro de Ponto deve gerar o Arquivo Eletrônico de Jornada - AEJ . Ambos os arquivos devem ser
assinados eletronicamente. Esses arquivos serão utilizados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho para averiguação das disposições normativas
referentes à jornada e ao descanso, isto é, não haverá prejuízo para a fiscalização trabalhista . Os registros originais serão disponibilizados à
fiscalização do trabalho por meio dos arquivos AFD e AEJ, também assinados digitalmente.
2.35.
Dessa forma, inexiste qualquer enfraquecimento ao Princípio da Eficiência Pública, posto que a edição do normativo atacado não
descaracteriza esse Princípio da Administração Pública mas, ao contrário, atende à finalidade de necessidade de modernização do sistema
eletrônico de anotação de horário de trabalho.

3.

CONCLUSÃO:

3.1.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 922 não merece prosperar, uma vez que a Portaria 671/2021/MTP,
de 08 de novembro de 2021, não acarreta violação a quaisquer preceitos fundamentais . Note-se que a citada Portaria traz à baila as
disposições a respeito do controle de jornada, espelhando o anseio dos atores das relações de trabalho por modernização, praticidade e
celeridade, sem que haja perda da segurança jurídica nos controles de jornada . Nesse sentido, o novo REP-P possibilitará aos empregadores
disponibilizar registradores de ponto com a utilização das novas tecnologias, como a marcação de ponto mobile, sendo evidente que os
instrumentos normativos devem acompanhar a dinâmica do mercado e o desenvolvimento tecnológico, funcionando como um elemento
norteador para a manutenção da segurança jurídica dos atores envolvidos. Nesse diapasão, as disposições da Portaria 671/ 2021/MTP, de 08 de
novembro de 2021, que tratam do controle de jornada eletrônico, em especial do REP-P, cumpre seu papel de modernizar os controles de
jornada, na medida em que abarca o desenvolvimento tecnológico e mantém a segurança jurídica, imprescindível nas relações de emprego e
trabalho.
Sendo estes os subsídios desta Subsecretaria de Inspeção do Trabalho para as informações a serem prestada s no âmbito da
3.2.
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 922, sugere-se a devolução do processo à CGNORMAS para os demais
encaminhamentos que entenda devidos.

Documento assinado eletronicamente

LUIZ HENRIQUE RAMOS LOPES
Coordenador-Geral de Fiscalização do Trabalho

De acordo . Encaminhe-se à CGNORMAS.

Documento assinado eletronicamente

ROMULO MACHADO E SILVA
Subsecretário de Inspeção do Trabalho

Documento assinado eletronicamente por Romulo Machado e Silva , Subsecretário de Inspeção do Trabalho, em 09/03/2022, às 15:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por Luiz Henrique Ramos Lopes, Coordenador(a)-Geral, em 09/03/2022, às 15:38, confo rme horário
oficial de Brasília, com fundamento no§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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