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LIMITE DO NÚMERO DE AULAS
O artigo 318 da CLT estipula que “Num
mesmo estabelecimento de ensino não poderá
o professor dar, por dia, mais de 4 (quatro)
aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas”. De há muito se tenta flexibilizar esta
norma, mas a questão envolve não apenas o
número de horas-aulas de um professor e sim,
também, a qualidade da educação, a sustentabilidade e preservação pedagógica e financeira
das escolas e, porque não dizer, o bem-estar do
próprio professor.
Chama a atenção que a regra vale para
um
estabelecimento. Se o professor ministrar
aulas em vários
estabelecimentos,
em princípio, não
haveria
problemas...
A Orientação Jurisprudencial nº 206 da
Seção de Dissídios
Individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho
respalda a norma deste artigo 318 da CLT, ao
preconizar que o professor terá direito a receber as horas excedentes como extras, acrescidas de adicional de pelo menos 50%.
Ocorre, porém, que tanto as escolas
como os próprios professores têm interesse em
desconsiderar tais limites. Ao menos o limite
das 4 (quatro) horas consecutivas. Isto porque
lhes é mais adequado, por uma série de razões,
concentrá-las ao invés de dispersá-las na jornada semanal. Em razão disso, os sindicatos profissional e patronal têm avençado, já há mais de
10 (dez) anos, a seguinte cláusula:
“Após três aulas consecutivas, será obrigatório, para todos os professores, um intervalo
para descanso com duração mínima de 15
(quinze) minutos, desde que compatível com a
estrutura pedagógica da disciplina.
Parágrafo 1º - O intervalo de que trata o caput
descaracteriza a consecutividade da aula subsequente. (...)
(na CCT em vigor, Cláusula 41)

Em outras palavras: mantém-se a proibição do
art. 318 mas flexibiliza-se o conceito de consecutividade.
Até recentemente, o Judiciário trabalhista vinha aceitando, tranquilamente, a previsão
contida nessas normas coletivas (CCTs). Sirva
de referência a ementa de acórdão a seguir
transcrita:
PROFESSOR. CONSECUTIVIDADE DE
AULAS. INTERVALO DE VINTE MINUTOS.
Consecutivo é aquilo que se segue de forma
imediata, sem interrupção. Assim sendo, o
intervalo de vinte
minutos entre as
aulas é suficiente
para quebrar a
consecutividade
prevista no art.
318 , da CLT , por
isso não há que
falar em adicional
de horas extras
sobre a quinta
hora-aula. Recurso da reclamante conhecido. Recurso da reclamada. (TRT-10, ROPS 01296-2005-018-10-00-2, data de publicação 13/10/2006).
De uns tempos para cá, surgiram interpretações no sentido de que esta matéria teria
natureza higiênica, isto é, diria respeito, basicamente à saúde do professor, e, por isso, não
seria suscetível de transigência e/ou transação.
O intervalo mínimo deveria ser de uma hora ou
de um período de aula. Menos do que isso seria
insuficiente para afastar a consecutividade. As
escolas, portanto, teriam que conceder ao professor, após a quarta aula, um intervalo de, no
mínimo, uma hora-aula, a fim de que se possa
tomar a jornada de seis horas-aulas como uma
jornada intercalada. Na prática, as escolas ficariam compelidas a programar uma “janela”. E
remunerá-la, quando fosse o caso.
Configurou-se, assim, uma aguda
discussão entre aqueles que reivindicam a preponderância das normas coletivas ajustadas
entre os sindicatos e os que invocam a nulidade
dessas normas coletivas.

Somando, muitas vezes, 6 (seis) ou mais aulas
Para uns, a Constituição Federal asseguconsecutivas, porque os estabelecimentos
ra tal preponderância e ninguém melhor do que
seriam diferentes?
as próprias partes diretamente interessadas
Felizmente, para escolas e professores,
para discernir o que lhes é mais conveniente.
as decisões que lhes são contrárias não reprePara outros, o valor maior é a pretendida presentam, até o momento, a tendência majoritáservação da higidez física e mental do profesria. Ao contrário, prevalece a validação das
sor, fundada no pressuposto de que o Estado
cláusulas de convenções coletivas. Sirva de
deve guarnecer ou até mesmo ampliar a tutela
referência a ementa do seguinte acórdão, oriunsobre o cidadão. Entre parênteses: higidez,
do do TST:
esta, analisada, como se viu, sob a ótica do
“I (...)
mesmo estabelecimento, porque, se o professor
II – RECURSO DE REVISTA – PROFESSOR –
der aulas em mais de um estabelecimento, tal
JORNADA INTERCALADA – NORMA COLETIpreservação, ao que parece, se dilui.
VA PARAMETRIZANDO O ART. 318 DA CLT –
Impõe informar, ainda, que o artigo 318
VALIDADE – DIREITO A HORAS EXTRAS –
da CLT não refere qual o período de intervalo
VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XXVI, DA CF
deva ser concedido ao professor para que seja
1. O art. 318 da CLT estabelece como limite de
descaracterizada a consecutividade das aulas.
aulas a serem dadas pelo professor num
Até porque consecutivo é tudo aquilo que se
mesmo estabelecimento de ensino por dia 4
segue imediatamente, sucessivamente, o que
aulas consecutivas e 6 intercaladas. As aulas
significa dizer que o intervalo correspondente
ministradas além desses limites serão, naturalao recreio, ainda que não alcance a duração de
mente, consideradas como
uma hora-aula, parece ser
apto para atender à previ- “Após três aulas consecutivas, de sobrejornada.
são contida no artigo de
será obrigatório, para todos os 2. “In casu”, a cláusula
31ª da CCT 2005/2006 da
lei supra mencionado.
Desnecessário aler- professores, um intervalo para categoria estabeleceu que
descanso com duração
o intervalo de 15 minutos
tar para os transtornos que
entre as aulas quebraria a
seriam causados pela
mínima de 15 (quinze)
sua
consecutividade,
eventual prevalência da
minutos, desde que
norma coletiva que foi
segunda posição. As escocompatível
com
a
estrutura
desconsiderada pelo TRT.
las se veriam obrigadas a
pedagógica da disciplina."
3. Como a previsão da
reduzir as contratações a
norma coletiva não conapenas quatro aulas por
traria nenhum dispositivo constitucional, uma
dia, ou, então, a dispersar as aulas, para evitar o
vez que apenas estabelece parâmetro objetivo
pesado ônus de condenações ao pagamento de
para fixação da jornada intercalada, a decisão
horas extraordinárias. Por outro lado, Além
regional que não a levou em conta ofende o
disso, os seriam tão ou mais prejudicados, pois
art. 7º, XXVI, da CF, que assegura o reconheteriam que desmembrar sua jornada diária de
cimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho em diversos estabelecimentos de
trabalho.
ensino para a manutenção da remuneração
Recurso de revista provido.”
mensal.
[TST-RR-662/2006-015-10-40.2, Rel. Min. IVES GANDRA
Aqui cabe a pergunta: o que preserva de
MARTINS FILHO, 7ª T., j. 04/03/;2009, DJ 06.03.2009]
forma mais eficaz a higidez física e mental do
professor, a dação de mais de quatro aulas num
Letícia Dalcin
mesmo estabelecimento de ensino ou seu desOAB-RS 57.706
locamento para outras escolas para compor sua
Jorge Lutz Müller
remuneração mensal?
OAB-RS 7.563

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
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