ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 922

Arguente:

Partido Socialismo e Liberdade

Arguido:

Ministro de Estado do Trabalho e Previdência

Relator:

Ministro ROBERTO BARROSO

Dispositivos da Portaria nº 671/2021 do Ministro de
Estado do Trabalho e Previdência, que “regulamenta
disposições relativas à legislação trabalhista, à
inspeção do trabalho, às políticas públicas e às
relações de trabalho”. Preliminares. Ofensa indireta
à Constituição. Inépcia da inicial. Mérito. O ato
normativo vergastado compõe o Marco Regulatório
Trabalhista que implica a desburocratização,
modernização, praticidade e celeridade para a
fiscalização dos contratos de trabalho. O sistema
REP-P foi introduzido no ordenamento jurídico com
o objetivo de assegurar o dinamismo e a liberdade de
inovação nas relações de trabalho, sem, contudo,
comprometer a segurança jurídica. Observância ao
princípio da eficiência. Não sujeição da portaria
atacada à Análise de Impacto Regulatório – AIR, por
ter sido submetida à consulta pública antes da
produção dos efeitos do Decreto nº 10.411/2020.
Ausência de violação aos postulados da vedação de
retrocesso social e da proibição de proteção
deficiente de direitos fundamentais. Subsistência da
negociação coletiva a respeito do controle da
jornada de trabalho.
Manifestação pelo não
conhecimento da arguição e, no mérito, pela
improcedência do pedido formulado pelo autor.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União vem, em atenção ao despacho exarado
pelo Ministro Relator ROBERTO BARROSO no dia 09 de fevereiro de 2022,
manifestar-se quanto à presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental.

I – DA ARGUIÇÃO
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade,
tendo por objeto os artigos 75, inciso III e parágrafo único; 78; 80, caput e incisos
I, II e III; 81, § 2º; 88; e 91 e o Anexo IX da Portaria nº 671, de 08 de novembro
de 2021, do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, que regulamenta
disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas
públicas e às relações de trabalho”. Eis o teor dos dispositivos impugnados:
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
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comprovantes de registro de ponto das marcações realizadas, no
mínimo, nas últimas quarenta e oito horas.
Art. 81. Todos os tipos de sistema de registro eletrônico de ponto devem
gerar o Arquivo Fonte de Dados, conforme Anexo V.
(...)
§ 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 utilizar certificados
digitais válidos e emitidos por autoridade certificadora integrante da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, constituindose 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.
(...)
ANEXO IX
REQUISITOS DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO VIA
PROGRAMA - REP-P
O REP-P deve apresentar os 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 marcações registradas realizadas no 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 off-line, as marcações 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 a meio de armazenamento com redundância, alta
disponibilidade e confiabilidade, denominado Armazenamento de
Registro de Ponto - ARP. As seguintes operações devem ser gravadas
na ARP:
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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 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 da gravação do
registro, fuso horário da gravação do registro, identificador do coletor
e código hash (SHA-256).
OBS: Cada estabelecimento terá sua própria sequência de NSR,
consistindo em numeração sequencial em incrementos 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, valendose 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. 8º e 9º.
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;
5. data da gravação do registro;
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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 Fonte de Dados - AFD, a partir dos dados
armazenados na ARP, em conformidade 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 disponibilidade, de modo a não
comprometer o serviço de registro de ponto em qualquer uma de suas
etapas.

Sustenta o arguente que o sistema anterior operava com o 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” (fl. 05 da petição inicial). Com a norma questionada, teria
sido introduzido um novo sistema, que passou a coexistir com o REP-C, o REPP, “que substituiu o equipamento físico por um software (máquina virtual), sem
qualquer tipo de especificação técnica ou certificação”. (fl. 08 da petição inicial).
De acordo com a petição inicial, 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” (fl. 11 da petição inicial). Nesse sentido, afirma que
as normas questionadas consubstanciariam 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
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que seja possível realizar a fiscalização – o que é humanamente impossível” (fl.
13 da petição inicial).
Desse modo, ressalta que a Portaria nº 671/2021 do MTP, ao impedir
o registro do horário de trabalho de forma indene de dúvidas e questionamentos,
além de obstaculizar a atividade fiscalizatória, transferiria ao Poder Judiciário o
ónus de verificar se o empregador realmente respeitou os horários de entrada e
saída de seu empregado, afetando o funcionamento de todo o sistema judicial
trabalhista.
Nessa medida, alega que haveria ofensa ao artigo 7º, incisos XIII,
XIV, XV e XVI, da Constituição Federal1, bem como aos princípios
constitucionais da eficiência administrativa, da proibição de retrocesso social e da
vedação à proteção deficiente dos direitos fundamentais.
Destaca que referido sistema implicaria, em última análise, na
extinção do modelo REP-C no mercado.
Diante do exposto, o arguente requer a suspensão das normas
impugnadas e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.
O processo foi distribuído, por prevenção, ao Ministro ROBERTO
BARROSO, que, nos termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei nº 9.868/1999,
solicitou informações ao requerido e, na sequência, determinou a intimação do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e do
1

“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; (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;”
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI “para que se manifestem a
respeito das informações técnicas prestadas pelo Ministério, bem como sobre o
nível de segurança que se garante com o preenchimento dos requisitos elencados
no Anexo IX da Portaria no 671/2021/MTP”. Ato contínuo, determinou a oitiva
do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
Em atendimento à solicitação, o Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência defendeu a constitucionalidade da portaria impugnada, afastando a
suposta ofensa aos postulados da eficiência, da proibição de retrocesso social e da
vedação à proteção deficiente. Em seu entendimento, o sistema REP-P teria sido
introduzido no ordenamento jurídico com o objetivo de assegurar o dinamismo e
a liberdade de inovação nas relações de trabalho que se apresentam hoje de forma
essencialmente virtual e tecnológica, sem, contudo, comprometer a segurança
jurídica. Ademais, destacou que a Portaria nº 671/2021 não se sujeitaria à Análise
de Impacto Regulatório – AIR, por ter sido submetida à consulta pública antes da
produção dos efeitos do Decreto nº 10.411/2020.
Por fim, o requerido apontou a subsistência da negociação coletiva a
respeito do controle da jornada de trabalho, de modo a prestigiar a modalidade
mais conveniente para ambas as partes.
De seu turno, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
informou que realiza um exame formal do registro do REP-P por meio de
formulário eletrônico, automatizado, o que impossibilitaria a supressão de
quaisquer das informações legais exigidas. Isso porque, sem o preenchimento de
todos os campos obrigatórios do formulário, o sistema não efetua o registro, o que
afastaria, a seu ver, qualquer possibilidade de descumprimento dos princípios da
administração pública.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
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Inmetro destacou que não tem competência regulatória para aferir os níveis de
segurança da informação quanto ao REP-P. Não obstante, ressaltou que, a fim
garantir níveis aceitáveis de segurança, é necessário considerar os requisitos
estabelecidos na portaria questionada, avaliar os produtos que serão
desenvolvidos e levar em consideração o modelo de avaliação de conformidade a
ser utilizado. Concluiu, assim, que, “no caso específico do REP-P, se for
entendido como cabível na esfera judicial a realização de uma perícia, uma
avaliação completa dos requisitos, uma metodologia do tipo ‘árvore de ataque’,
poderia ser realizada por um Instituto ou Universidade pública ou privada
especializada em segurança cibernética” (documento eletrônico nº 24).
Na sequência, vieram os autos para manifestação do AdvogadoGeral da União.
II – PRELIMINARES
II.I – Da ofensa indireta à Constituição Federal
Inicialmente, cumpre registrar que a Portaria nº 671/2021 do MTP
não se caracteriza como ato normativo hábil a desafiar o controle abstrato de
constitucionalidade.
O ato normativo apto a desafiar o controle concentrado de
constitucionalidade é aquele que inova o ordenamento jurídico em caráter
primário, isto é, o ato normativo que não se encontra subordinado à lei e apresente
suposta divergência direta com o Texto Constitucional.
Na espécie, o autor questiona a validade da Portaria nº 671/2021 do
Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência, que regulamenta disposições
relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às
relações de trabalho. Referidas diretrizes amparam-se em disposições do Decreto8
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Lei nº 5.452/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, sobretudo a do seu artigo
74, §§ 2º a 4º, conforme se depreende do teor da portaria.
Como visto, a norma sob invectiva estabelece clara relação de
dependência com disposições contidas na legislação infraconstitucional,
normatização que deve ser o parâmetro para o controle judicial dos pretensos
excessos de poder regulamentar alegados na inicial. Patente, portanto, a ofensa
meramente reflexa às normas constitucionais invocadas como parâmetro de
controle pelo requerente.
A respeito do tema, essa Suprema Corte entende ser inadmissível o
ajuizamento de processo de controle abstrato de constitucionalidade para
questionar a validade de normas de caráter secundário, rechaçando inclusive o
cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para esse fim.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES.
INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. 1. O acórdão recorrido
está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de
que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade
reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min.
Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(ADPF nº 354 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 03/03/2016, Publicação em
26/09/2016; grifou-se);
AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA
BASE DE CÁLCULO DO IPTU POR ATO DO EXECUTIVO.
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A PRECEITOS
FUNDAMENTAIS. NÃO CABIMENTO DA ADPF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. In casu, pretende-se o controle de
ato regulamentar municipal que promoveu atualização da base de
cálculo do IPTU em face das disposições da lei municipal que fixa
os índices de correção monetária, sendo certo que eventual ofensa
a preceitos fundamentais da Constituição, caso presente, existiria
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apenas de maneira indireta ou oblíqua. 3. A afronta indireta a
preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF.
Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF
354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/03/2016. (...) 5. Agravo interno a que se nega
provimento.
(ADPF nº 247 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 05/10/2018, Publicação em
24/10/2018; grifou-se);
AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSIBILIDADE EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
CONFIGURADA.
NÃO
ATENDIMENTO DO ART. 3º, II, DA LEI Nº 9.882/99.
IMPUGNAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E A DECRETO
REGULAMENTAR
FEDERAL. OFENSA
INDIRETA
À
CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, a inicial da ADPF impugna
simultaneamente leis municipais, leis estaduais e decreto regulamentar
federal, além de questionar as Leis Estaduais 12.923/2005 de
Pernambuco e 3.533/2001 do Rio de Janeiro por supostamente
causarem “insegurança jurídica” ante “o teor irretocável” das Leis
Municipais nº 17.149/2005 do Recife e 3.820/2004 do Rio de Janeiro,
pretendendo verdadeiro controle de leis estaduais em face de legislação
municipal, motivo pelo qual a exordial é inepta, não atendendo ao
exigido pelo art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99. 3. A questão suscitada pelo
Requerente, ainda que superados os óbices processuais, sequer
configuraria ofensa direta a preceito constitucional, pois cabe ao
legislador ordinário, à míngua de regra expressa em contrário na
Constituição, a escolha política sobre a melhor forma de realização da
atenção prioritária a idosos, gestantes e portadores de necessidades
especiais em estabelecimentos comerciais. Precedente: Rcl 2396 AgR,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em
24/11/2004. 4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não
autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes: ADPF 406 AgR,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 03/03/2016. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(ADPF nº 195 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 05/10/2018, Publicação em 24/10/2018;
grifou-se).

Nesses termos, a presente arguição de descumprimento de preceito
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fundamental não merece ser conhecida diante da ausência de pressupostos
indispensáveis à sua admissibilidade.
II.II – Da inépcia da petição inicial
O conhecimento da presente arguição encontra óbice, também, no
artigo 3º da Lei nº 9.882/1999, o qual exige que a petição inicial da arguição de
descumprimento de preceito fundamental contenha “I - a indicação do preceito
fundamental que se considera violado; II - a indicação do ato questionado; III a prova da violação do preceito fundamental; IV - o pedido, com suas
especificações”.
A esse respeito, cumpre observar que os fundamentos expostos ao
longo da inicial, tendo por objeto a Portaria nº 671/2021 do Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência, podem ser resumidos, em breve síntese, na instituição de
nova modalidade de registro de controle de jornada de trabalho eletrônico, o REPP, no qual teria havido a substituição do equipamento físico por um software.
No entanto, o autor não demonstra, concretamente, a suposta
violação ao artigo 7º, incisos XIII, XIV, XV e XVI, da Carta Republicana, bem
como aos princípios constitucionais da eficiência administrativa, da proibição de
retrocesso social e da vedação à proteção deficiente de direitos fundamentais.
De outro modo, faz inferências genéricas somente sobre o Capítulo
V, Seção V do ato normativo vergastado, que trata da anotação da hora de entrada
e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, mais precisamente sobre
a Subseção I – o controle de jornada eletrônico.
As falhas verificadas na petição inicial, além de impedirem o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicam a delimitação precisa do
objeto da arguição, a ponto de tornar inviável sua apreciação por essa Suprema
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Corte. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
E
ABSTRATA.
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
LEI COMPLEMENTAR 141/2012, ART. 13, § 2º. EXPRESSÃO
“FEDERAL”. DECRETO 7.507/2011, ART. 2º, CAPUT.
EXPRESSÃO
“FEDERAIS”.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESPROVIMENTO. 1. Pedido articulado em termos meramente
genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado
do processo. Inicial inepta. 2. Esta CORTE inadmite, para fins de
questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação
se apresente de forma abstrata. Precedentes. 3. Agravo regimental que
repisa argumentação desprovida de fundamentos específicos. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(ADI nº 5118 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 09/04/2018, Publicação em
17/05/2018; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA
INICIAL. - É NECESSARIO, EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, QUE VENHAM EXPOSTOS OS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO COM RELAÇÃO ÀS
NORMAS IMPUGNADAS, NÃO SENDO DE ADMITIR-SE
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
QUALQUER DEMONSTRAÇÃO RAZOÁVEL, NEM ATAQUE A
QUASE DUAS DEZENAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS EM
SUA TOTALIDADE COM ALEGAÇÕES POR AMOSTRAGEM.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE
CONHECE.
(ADI nº 259, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 11/03/1991, Publicação em
19/02/1993; grifou-se).

Nesses termos, conclui-se pela inépcia da petição inicial da presente
arguição, o que enseja seu indeferimento, nos termos do artigo 4º, caput, da Lei
nº 9.882/1999.
III - MÉRITO
Conforme relatado, o autor insurge-se contra a Portaria nº 671/2021
do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, a qual teria instituído sistema
de registro eletrônico de ponto composto pelo registrador eletrônico de ponto via
12
ADPF nº 922, Rel. Min. Roberto Barroso

programa, o REP-P, em substituição ao REP-C, o que afrontaria o artigo 7º,
incisos XIII, XIV, XV e XVI, da Lei Maior, bem como os princípios
constitucionais da eficiência administrativa, da proibição de retrocesso social e da
vedação à proteção deficiente de direitos fundamentais.
Cumpre destacar, inicialmente, que o artigo 87, parágrafo único,
inciso II, da Carta Magna dispõe que compete aos Ministros de Estado “expedir
instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos”, razão pela qual a
portaria questionada regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à
inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho, cujas
diretrizes amparam-se em disposições do Decreto-Lei nº 5.452/1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT dispõe, amplamente,
sobre a duração do trabalho em seu Capítulo II, Título II, contemplando
disposições sobre jornada de trabalho, períodos de descanso, trabalho noturno e
quadro de horário.
O artigo 74, § 2º da CLT2 impõe aos estabelecimentos com mais de
20 trabalhadores 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 pré́ assinalação do período de repouso.
Por sua vez, a Portaria nº 671 do MTP compõe o Marco Regulatório
Trabalhista que implica na desburocratização, modernização, praticidade e

“Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.
(...)
§ 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.”
2
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celeridade para a fiscalização dos contratos de trabalho.
O Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, e a referida
portaria trouxeram nova regulamentação sobre o registro eletrônico de controle
de jornada, classificado 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. Confira-se,
a propósito, o artigo 75 da Portaria nº 671/2021:
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:
I - sistema de registro eletrônico de ponto convencional: composto pelo
registrador eletrônico de ponto convencional - REP-C e pelo Programa
de Tratamento de Registro de Ponto;
II - sistema de registro eletrônico de ponto alternativo: composto pelo
registrador eletrônico de ponto alternativo - REP-A e pelo Programa de
Tratamento de Registro 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.

Desse modo, restaram mantidas as disposições referentes ao controle
manual e ao controle mecânico de jornada, os quais passam a ficar centralizados
em um único normativo que abarca, igualmente, os controles eletrônicos de
jornada.
O novo REP-P possibilitará aos empregadores disponibilizar
registradores de ponto com a utilização das modernas tecnologias, como a
marcação de ponto mobile. De seu turno, o REP-C, modelo criado pela Portaria
nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, continuará atendendo às necessidades dos
14
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vários setores da economia, em especial, para os estabelecimentos e plantas
produtivas fixas.
A negociação coletiva também foi contemplada, ao se permitir a
autocomposição na formulação dos sistemas REP-A, por meio de instrumentos
coletivos de trabalho.
A Portaria nº 671/2021 do MTE não prevê a obrigatoriedade do
empregador em efetuar o cadastro de Equipamento Convencional Registrador
Eletrônico de Ponto – REP ao sistema CAREP (exigência antes contida no artigo
20 da Portaria nº 1.510/20093). Ressalta-se que a Portaria nº 373, de 25 de
fevereiro de 2011, já não o exigia para os Sistemas Alternativos de controle de
jornada.
Os fabricantes permanecem, outrossim, com a obrigação de realizar
o registro dos modelos de equipamentos REP convencionais junto ao Ministério
do Trabalho e Previdência (artigo 92 da Portaria nº 671/20214), bem como os
empregadores permanecem com a obrigação de possuir Atestado Técnico e
Termo de Responsabilidade emitido pelos fabricantes ou desenvolvedores dos
equipamentos ou programas quando utilizarem sistemas de registro eletrônico de
ponto (artigo 89, § 4º da Portaria nº 671/20215).

“Art. 20. O empregador usuário do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto deverá se cadastrar no MTE via
internet informando seus dados, equipamentos e softwares utilizados.”
3

“Art. 92. Os fabricantes de REP-C deverão se cadastrar junto ao Ministério do Trabalho e Previdência e solicitar
o registro de cada um dos modelos que produzirem.
Parágrafo único. Para o registro de modelo de REP-C, o fabricante deverá apresentar o certificado de
conformidade previsto no art. 90 e o Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade previsto no art. 89.”
4

“Art. 89. Os fabricantes ou desenvolvedores de sistema de registro de ponto e de programa de tratamento de
registro de ponto deverão fornecer à empresa usuária do seu equipamento ou programa o documento denominado
Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, assinado pelo responsável técnico pelo equipamento ou programa
e pelo responsável legal da empresa fabricante ou desenvolvedora, afirmando expressamente que seu
equipamento ou programa atende às determinações desta Seção.
(...)
5
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Conforme destacado pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, referido instituto realiza um exame formal do registro do REPP, o qual permite a identificação de eventual alteração do objeto ao longo do
tempo. É o que se depreende de suas informações prestadas nos autos:
Antes de Setembro de 2017, o INPI guardava essa documentação
técnica lacrada, e só levantava o sigilo a pedido do titular do programa
ou mediante determinação do Poder Judiciário. Após Setembro de
2017, com a desburocratização do setor responsável pelo serviço de
registro de softwares no INPI, o código fonte passa a ser guardado pelo
próprio titular do programa, que apresenta ao INPI o resumo digital
hash, o qual somente o seu código fonte (ou partes deste) pode gerar.
Em havendo qualquer alteração nos arquivos usados para a
geração do resumo hash, jamais será gerado um resumo hash igual
ao apresentado no formulário e publicado no certificado de
registro. Desta forma, o resumo hash garante a integridade do códigofonte registrado.
A função criptográfica hash é um algoritmo utilizado para garantir
a integridade de um documento eletrônico, de modo que um perito
técnico possa comprovar que não houve alteração neste documento
desde a época em que este foi transformado. Assim, uma simples
alteração neste documento acarretará uma alteração do resumo
hash original, desconstituindo a prova de integridade do depósito
do programa de computador.
Para realizar o depósito de registro de programa de computador é
necessário promover a transformação, em resumo digital hash, do
código-fonte do programa (ou apenas trechos do código) e,
opcionalmente, outros dados que se considere relevantes para
identificá-lo, ficando a responsabilidade da guarda do objeto com o
titular do direito, pois esta é sua propriedade intelectual e deve ser
preservada na sua forma original e em ambiente seguro. A
apresentação da informação de resumo hash no formulário
eletrônico e-Software, no ato do registro, garantirá que o objeto não
foi alterado ao longo do tempo desta guarda. Esta documentação
técnica é fundamental para caracterizara originalidade do programa de
computador junto ao Poder Judiciário, quando for o caso.
(...)
Para conceder o certificado de registro, o INPI realiza apenas um
exame formal para se certificar de que todas as exigências legais
tenham sido cumpridas, de acordo com a Lei de Software, artigo 3º,
parágrafo 1º e seus incisos:
§ 4º O empregador somente poderá utilizar o sistema de registro de ponto e de programa de tratamento de registro
de ponto se possuir o Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade emitido pelos fabricantes ou desenvolvedores
dos equipamentos ou programas.”
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“Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser
registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder
Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de
ciência e tecnologia. (Regulamento)
§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo
menos, as seguintes informações:
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular,
se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;
II - a identificação e descrição funcional do programa de computador;
e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes
para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os
direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.”
Esse exame formal é feito por meio de formulário eletrônico,
automatizado, o que impossibilita a supressão de quaisquer das
informações legais exigidas. Sem o preenchimento de todos os campos
obrigatórios do formulário, o sistema não efetua o registro. Isso afasta
qualquer possibilidade de descumprimento de princípios da
administração pública (legalidade, impessoalidade, isonomia etc.).
Do acima exposto, conclui-se que o registro do REP-P no INPI,
embora não seja submetido a exame de mérito que analisaria suas
funcionalidades, tem a sua importância no sentido de garantir não
ter havido alterações no código-fonte registrado, uma vez que o
código alterado geraria resumo hash distinto do constante do
certificado de registro. (Grifou-se).

Nesse contexto, 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. Desse modo, o ato normativo vergastado cumpre seu papel de
modernizar os controles de jornada, na medida em que consegue harmonizar o
desenvolvimento tecnológico e a segurança jurídica, imprescindível nas relações
de trabalho.
Com efeito, quando da publicação da Portaria nº 1.510/2009 MTE, a
tecnologia dos aplicativos de smartphones no Brasil era ainda muito precoce, o
que não permitia que a solução atual fosse adotada à época. Além disso, as
relações de trabalho também sofreram profundas transformações ao longo dos
anos. Com o avanço da forma de teletrabalho no País, o qual foi acelerado em
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razão da pandemia de Covid-19, impõe-se a adoção de ferramentas eficazes e
modernas para aferir a jornada trabalhada.
O REP-C, portanto, não 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.
Ressalte-se, ademais, que os princípios jurídicos aplicáveis aos
equipamentos e os sistemas de registro eletrônico de jornada previstos na Portaria
MTE 1.510/2009 constam do Capítulo VII do Decreto 10.854, de 10 de novembro
de 2021. Desse modo, devem ser observados por todos os tipos registradores
definidos na Portaria nº 671/2021 do MTP, conforme se depreende dos seguintes
dispositivos:
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.
§ 1º 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;
II - não exigir autorização prévia para marcação de sobrejornada;
e
III - permitir:
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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
II - possibilitar a extração do registro fiel das marcações realizadas
pelo empregado. (Grifou-se).

Nesse sentido, o Ministro de Estado do Trabalho e Previdência
destacou que o sistema REP-P foi introduzido no ordenamento jurídico com o
objetivo de assegurar o dinamismo e a liberdade de inovação nas relações de
trabalho que se apresentam hoje de forma essencialmente virtual e de alta
tecnologia, sem, contudo, comprometer a segurança jurídica imprescindível nas
relações de trabalho. Confira-se trecho das suas informações:
2.13. 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 MTP 671, de 8 de
novembro de 2021 (...)
2.14. 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, (...)
2.15. Na geração do código hash, a marcação de registro de ponto no
REP-P deve utilizar o padrão SHA-256 (Secure Hash Algorithm - 256
bits). O cálculo desse código é realizado baseado em dados da marcação
atual (corno 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. (...)
2.16. Os comprovantes das marcações de ponto nos REP-C e REP-P
poderão ser entregues aos trabalhadores em formato de arquivo
eletrônico, enviados por diversas formas disponibilizadas pelas
modernas tecnologias (e-mail, WhatsApp, etc.), e sempre devem ser
assinados eletronicamente. Nos sistemas de REP-A, a exigência de
comprovantes das marcações 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
lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
2 . 1 7 . E 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,
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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 (...)
2.18. 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 MIP
671, 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.
2.19. 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. Esses arquivos serão
utilizados pela Auditoria-Fiscal do Trabalho para averiguacão das
disposições normativas referentes a 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.
2.20. Diante do exposto, o REP-P não viola a segurança jurídica, nem
altera a 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 a 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.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de
1998, foi incluído no Texto Constitucional o princípio da eficiência, também
aplicável ao setor privado. De fato, “economicidade, redução de desperdícios,
qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são valores
encarecidos pelo princípio da eficiência”6.
Sabe-se que a Constituição Federal tutela os direitos ao trabalho e ao
6

MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015 p. 121.
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emprego por assumirem inequívoca relevância no desenvolvimento econômico e
na redução das desigualdades sociais, situando os valores sociais do trabalho lado
a lado em relação à livre iniciativa, conforme dispõem os artigos 1º, inciso IV; e
170, incisos VII e VIII, da Constituição Federal.
Nessa linha, não se pode perder de vista a importância da atividade
empresarial como forma de estímulo e desenvolvimento da atividade econômica,
na circulação de bens e serviços em benefício da sociedade e do Estado, e, não
menos importante, como instrumento de pacificação social, ao gerar empregos,
renda e tributos. Não é por acaso a enorme preocupação do legislador pátrio na
proteção e preservação da empresa, conforme se depreende pela leitura do artigo
47 da Lei nº 11.101/2005:
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
(Grifou-se).

Nessa medida, a portaria vergastada atende ao postulado da
eficiência, uma vez que assegura a praticidade e a liberdade de inovação para
proporcionar um ambiente de trabalho dinâmico, valendo-se da alta tecnologia,
sem descurar da segurança jurídica.
Cabe reiterar, ainda, que as formas anteriormente previstas de
controle de jornada podem continuar sendo utilizadas e que, por meio de
instrumento coletivo, empregados e empregadores poderão decidir pela
modalidade mais conveniente para ambas as partes.
Por fim, conforme mencionado pela Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho – SIT, a Portaria nº 671/2021 não está sujeita à denominada Análise de
Impacto Regulatório – AIR, haja vista que, nos termos do artigo 22 do Decreto nº
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10.411, de 30 de junho de 20207, a elaboração de AIR não abarca as propostas de
ato normativo que, na data de produção dos efeitos do referido decreto, já haviam
sido submetidas à consulta pública ou a outro mecanismo de participação social.
De fato, a Portaria nº 671/2021 foi objeto de consulta pública em duas
oportunidades anteriores à produção dos efeitos do Decreto nº 10.411/2020. A
Minuta de Portaria que dispõe sobre a anotação do horário de trabalho em registro
eletrônico de que trata o artigo 74 da CLT foi submetida à Consulta Pública, pela
primeira vez, em 14 de outubro de 2020, conforme Aviso de Consulta Pública nº
23/2020. Ademais, foi realizada uma segunda consulta pública em 07 de janeiro
de 2021.
Não se vislumbra, outrossim, a alegada ofensa aos princípios da
proibição de retrocesso social e da vedação à proteção deficiente de direitos
fundamentais.
Sobre o tema, na doutrina portuguesa, José Joaquim Gomes
Canotilho8 sustenta que o princípio do não retrocesso social “limita a
reversibilidade dos direitos adquiridos”. Veja-se:
(...) o princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se
assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado
através de medidas legislativas, considera-se constitucionalmente
garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais, que
sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se
traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura e
simples desse núcleo essencial.

O jurista português considera que os direitos sociais apresentam uma
dimensão subjetiva que decorre da sua consagração como verdadeiros direitos
“Art. 22. A obrigatoriedade de elaboração de AIR não se aplica às propostas de ato normativo que, na data de
produção de efeitos deste Decreto, já tenham sido submetidas à consulta pública ou a outro mecanismo de
participação social.”
7

8

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria
Almedina, 2002. p. 340.
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fundamentais, bem como da radicação subjetiva das prestações, instituições e
garantias necessárias à concretização dos direitos constitucionais, assumindo a
condição de direitos de defesa contra medidas de natureza retrocessiva, que
ostentam o objetivo claro de sua destruição ou redução9.
Desse modo, o princípio em exame constitui instrumento de proteção
dos avanços obtidos mediante a implementação legislativa dos direitos sociais,
prestando-se a obstar a execução de decisões políticas que possam esvaziar
conquistas já alcançadas pelo cidadão.
Não

há

nenhum

impedimento

constitucional,

todavia,

à

racionalização de políticas sociais preexistentes. O Poder Público goza de certa
discricionariedade e autonomia para alterar aspectos específicos da prestação de
determinado direito social, sem que isso implique modificação do seu núcleo
fundamental. A esse respeito, confira-se o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet:
A dinâmica das relações sociais e econômicas, notadamente no que
concerne às demandas de determinada sociedade em matéria de
segurança social e, por via de consequência, em termos de prestações
sociais asseguradas pelo poder público, por si só já demonstra a
inviabilidade de se sustentar uma vedação absoluta de retrocesso em
matéria de direitos sociais. Se somarmos estes fatores à variabilidade e
instabilidade da capacidade prestacional do Estado e da própria
sociedade (de qualquer Estado e sociedade, como deflui da experiência
vivenciada em quase todos os recantos do planeta) como um todo,
especialmente num contexto de crise econômica e incremento dos
níveis de exclusão social (que, por sua vez, resulta no aumento da
demanda por proteção social), acompanhado de problemas na esfera
de arrecadação de recursos que possam dar conta dos reclamos na
esfera da proteção social, igualmente dá conta que o reconhecimento
de um princípio da proibição de retrocesso não poderia – como
suficientemente destacado nas páginas precedentes – resultar numa
vedação absoluta de qualquer medida que tenha por objeto a
promoção de ajustes, eventualmente até mesmo de alguma redução
ou flexibilização em matéria de segurança social, onde realmente

9

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Livraria
Almedina, 2002. p. 341.
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estiverem presentes os pressupostos para tanto.10

A proibição de retrocesso social não obsta, portanto, que o legislador
– democraticamente eleito – adote decisões políticas diversas das tomadas por
seus antecessores. Como ressaltado por Sarlet, da mesma forma que parece haver
um consenso sobre a existência do princípio da vedação do retrocesso social, tal
ideia se fundamenta, igualmente, na impossibilidade de tal princípio assumir uma
feição absoluta, de verdadeira imutabilidade dos direitos. Veja-se:
Com efeito, se é correto apontar a existência de elevado grau de
consenso (pelo menos na doutrina e jurisprudência nacional e, de modo
geral, no espaço europeu) quanto à existência de uma proteção
contra o retrocesso, igualmente é certo que tal consenso (como já foi
lembrado) abrange o reconhecimento de que tal proteção não pode
assumir caráter absoluto, notadamente no que diz com a
concretização dos direitos sociais a prestações. Para além desse
consenso (no sentido de que existe uma proibição relativa de retrocesso
em matéria de direitos sociais), constata-se intensa discussão em torno
da amplitude da proteção contra o retrocesso, sendo significativas as
diferenças de entendimento registradas no âmbito doutrinário e
jurisprudencial, mas também na seara das soluções adotadas pelo
direito positivo de cada ordem jurídica individualmente considerada.
Neste sentido, Vieira de Andrade - que, convém dizê-lo, adota posição
relativamente cautelosa nesta matéria (...) apontou para a circunstância
de que a proibição de retrocesso social não pode ser tida como uma
regra geral, sob pena de se colocar seriamente em risco a indispensável
autonomia da função legiferante, já que não se pode considerar o
legislador como órgão de mera execução das decisões
constitucionais. Além disso - ainda de acordo com Vieira de Andrade uma proibição em termos absolutos do retrocesso social acabaria por
outorgar aos direitos fundamentais sociais a prestações legislativamente
concretizados uma eficácia mais reforçada do que a atribuída aos
direitos de defesa em geral, já que estes podem ser restringidos pelo
legislador, desde que preservado seu núcleo essencial, ressaltando-se,
ainda, que o direito constitucional lusitano justamente consagrou a
juridicidade reforçada dos direitos, liberdades e garantias. Entre nós,
muito embora partindo de um outro referencial em termos de direito
constitucional positivo e do seu respectivo contexto sócio-econômico,
cumpre registrar a lembrança de Andreas Krell, ao referir - na mesma
linha de Vieira de Andrade (no que diz com a proibição de retrocesso)
10

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o
desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista da Ajuris: doutrina e
jurisprudência, v. 31, n. 95, set. 2004, pp. 128 e 129; grifou-se.
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- que a aplicação dessa teoria, que, por si só não veda uma
diminuição dos direitos sociais individuais para assegurar
interesses públicos urgentes e relevantes, poderia levar a uma
proteção maior dos direitos sociais em relação aos direitos de
liberdade.11

De fato, a relatividade do princípio da proibição de retrocesso social
decorre igualmente do Texto Constitucional, na medida em que a imposição de
restrição excessiva à atividade legislativa seria incompatível com o princípio
democrático, pois afetaria a própria necessidade de evolução e desenvolvimento
da ordem jurídica.
Desse modo, resta claro que a teoria da vedação de retrocesso social
não é capaz de imobilizar todo o sistema de proteção dos direitos, sendo destinada
a assegurar, notadamente, o núcleo essencial de tais direitos, sem que isso
signifique a impossibilidade de o legislador adequar sua forma de acesso.
Ainda a respeito dos limites aplicáveis ao princípio da vedação do
retrocesso, confira-se a lição doutrinária do Ministro ROBERTO BARROSO12:
(...) o que a vedação do retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário
é a invalidade da revogação de normas que, regulamentando o
princípio, concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que a
revogação em questão seja acompanhada de uma política pública
substitutiva ou equivalente. Isto é: a invalidade, por
inconstitucionalidade, ocorre quando se revoga uma norma
infraconstitucional concessiva de um direito, deixando um vazio no seu
lugar. Não se trata, é bom observar, da substituição de uma forma de
atingir o fim constitucional por outra, que se entenda mais apropriada.
A questão que se põe é a da revogação pura e simples da norma
infraconstitucional, pela qual o legislador esvazia o comando
constitucional, exatamente como se dispusesse contra ele diretamente.

11

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa
humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In Revista
Eletrônica sobre a Reforma do Estado. n. 21, março/abril/maio 2010, p. 28.
12

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p.
381.
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Nesse contexto, vê-se que o diploma questionado não restringe o
âmbito de proteção dos direitos sociais. Pelo contrário, busca resguardar, dentro
do possível, os referidos direitos no contexto atual. Portanto, a portaria em tela,
longe de configurar qualquer retrocesso social ou tampouco afronta à proibição
da proteção deficiente dos direitos fundamentais, revela-se imprescindível para
permitir o controle de jornada no atual cenário permeado por relações de trabalho
virtuais e dinâmicas.
Feitas essas considerações, merece ser julgado improcedente o
pedido deduzido na presente arguição.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pela
improcedência do pedido formulado pelo arguente.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer no momento, cuja juntada aos autos ora se requer.
Brasília, de abril de 2022.
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