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REGISTRO DE PONTO PARA OS PROFESSORES(?)
O registro da jornada diária dos trabalhadoCabe ressaltar, de início, que a norma do
res é obrigatório, nos termos do parágrafo 2º do
art. 74 da CLT em nada foi modificada, restando
art. 74 da CLT, para os estabelecimentos com
válidos os meios de controle ali previstos. A Portamais de dez empregados. O citado dispositivo
ria veio para disciplinar apenas uma das modalidalegal prevê ainda que a anotação do horário de
des admitidas, qual seja o registro eletrônico.
entrada e de saída pode ser feita em registro
Quanto à aplicabilidade desse registro eletrônico
manual (livro de ponto), mecânico (relógio de
aos professores, essa se mostrou de difícil operaponto) ou eletrônico (digital), devendo haver
cionalização.
pré-anotação do período de repouso.
Isso se deveu, fundamentalmente, às pecuA Portaria do Ministério do Trabalho e Emliaridades do trabalho docente e do seu sistema
prego de nº 1.510 de 21 de agosto de 2009 discipliremuneratório. O trabalho do professor, sendo ele
nou o registro eletrônico de ponto, que por convehorista ou contratado por tempo integral, compreniência é o mais indicado, pois facilita a apuração
ende muitas atividades que são adjacentes à dação
de horas, o controle automático de faltas, dos afasde aulas propriamente dita e não são suscetíveis de
tamentos e das horas extras. Outra vantagem dessa
marcação em relógio ponto. Aí se incluem a
modalidade é a impossibilidade de interferência
preparação das aulas e, na sequência, a correção
do gestor nas anotações lançadas, o que confere
das provas e trabalhos e a própria elaboração
alta credibilidade ao sistema.
dessas provas. Ocorre
Os estabelecimentos de
ainda a participação em
ensino privado, assim como
reuniões. E, em se tratan“O
trabalho
do
professor,
sendo
ele
os demais empregadores, em
do de professores do
sua maioria superaram as difihorista ou contratado por tempo ensino superior, há as
culdades iniciais para a integral, compreende muitas ativi- atividades de monitoraimplantação obrigatória do
mento de trabalhos
dades
que
são
adjacentes
à
dação
de
sistema de registro eletrônico,
de alunos, de pesquisa,
aulas propriamente dita e não são de iniciação científica, de
que se deram em grande parte
por impossibilidade de adquiapoio à qualificação e
suscetíveis de marcação em
rirem os equipamentos necesoutras tantas.
relógio
ponto.
”
sários e pela necessidade de
Para esse trabaacompanhamento
técnico
lho que circunda a dação
especializado. Não têm sido
de aulas não há controle
recorrentes questões ou discussões sobre a temátide horário nem é possível fazê-lo, de forma direta
ca. O registro eletrônico do ponto é o meio que a
e rigorosa como propõe o controle de ponto. Muito
maioria dos estabelecimentos usa para registro das
desse trabalho preparatório e de pesquisa, quando
jornadas dos seus trabalhadores. No que tange ao
não a maior parte, é feito fora do estabelecimento
pessoal técnico administrativo das escolas a sistede ensino, que não tem como exigir a presença do
mática foi implantada sem maiores sobressaltos.
professor para que no seu recinto realize essas
Contudo, por ocasião da edição da referida
atividades.
Portaria 1.510/09, veio à tona o questionamento
A mensuração do trabalho do professor não
sobre a pertinência do controle eletrônico de ponto
se dá, pois, pelo tempo registrado no controle de
para o registro da jornada dos professores.
ponto, seja ele manual, mecânico ou eletrônico. A
E mais: restava saber se os controles manusistemática de remuneração do trabalho docente é
ais e/ou mecânicos continuavam válidos e se
aquela prevista no art. 320 da CLT:
poderiam continuar a ser usados.
“A remuneração dos professores será
fixada pelo número de aulas semanais, na
conformidade dos horários.

§ 1º - O pagamento far-se-á mensalmente,
considerando-se para esse efeito cada mês constituído de quatro semanas e meia”
A quantificação de horas-aula constitui,
pois, a maneira como o legislador se dispôs a mensurar todo o conjunto do trabalho do professor,
adotando a premissa de que quanto maior for o
número de suas aulas, maior será o seu trabalho.
Portanto, quando o empregador remunera uma
determinada quantidade de aulas, não está contrap
restando apenas as aulas em si mesmas e sim todo
o trabalho a elas circunjacente.
Dessa forma, a remuneração do professor
se dá pela atribuição de carga horária a cada uma
das atividades que desempenha no estabelecimento de ensino. Atividades essas que se desdobram
em dação de aulas, participação em reuniões,
acompanhamento de trabalhos
de alunos, atividades de iniciação científica, apoio à qualificação e muitas outras.
O professor é remunerado pela carga horária que lhe
é atribuída e que abarca a multiplicidade das atividades que
pode desempenhar para além
da dação de aulas. Por isso,
não faz sentido o controle
horário rigoroso de entrada e saída e, mais especificamente, de entrada e saída em sala de aula. O
professor não é pago pelo tempo de permanência
no estabelecimento de ensino e sim pelo número
de aulas prefixadas, cuja prestação integral não é
suscetível de controle preciso. Daí porque o

registro em cartão ponto não se presta a quantificar o seu trabalho.
O registro de ponto para os professores
não tem, portanto, a aplicação prática de mensuração que se verifica para os demais funcionários das instituições de ensino. Para os trabalhadores das áreas técnico administrativas o
registro de ponto, notadamente o eletrônico, é o
meio de controlar, mensurar e registrar o cumprimento das jornadas, sendo de grande valia
para a apuração fidedigna das horas prestadas e
sendo o balizador da remuneração do trabalho
prestado.

Para os professores, o registro do ponto,
seja ele eletrônico ou não, atesta apenas a presença
do docente na instituição de ensino, num determinado período do dia. Não é o meio de mensurar a
remuneração do seu trabalho. E aqui é importante
destacar que, se a remuneração do professor se
desse meramente com base no tempo registrado
no ponto se verificaria uma incorreção e uma
injustiça. Incorreção porque não seria atendida a
sistemática prevista no art. 320 da CLT; injustiça
porque o professor receberia apenas pelo tempo
em que esteve na escola e não por todo o trabalho
de preparação, correção e avaliação adjacente às
aulas nem pelas demais atividades conexas para as
quais lhe são atribuídas cargas horárias.
Recente decisão de 1º Grau da Justiça do
Trabalho da 4ª. Região reconheceu validade ao
controle manual de jornada do professor e quanto
a ele aduziu: “...Ademais, conforme a tese
sustentada
pela
demandada, tais documentos seriam suficientes apenas para
provar a presença da
autora, prova esta já
realizada com o espelho de chamada das
aulas realizadas pela
demandante”. E segue: “ a jornada de trabalho do
professor está regulada na CLT, fugindo da regra
geral, porquanto contabilizada por hora-aula e não
por decurso de tempo”.
O registro de ponto, em que pese a obrigatoriedade legal, não será, em caso de demanda
judicial, a prova hábil a demonstrar a correção dos
pagamentos feitos aos docentes. É importante
elaborar demonstrativo detalhado, ano a ano ou
semestre a semestre no caso do ensino superior,
onde se possa verificar a atribuição discriminada
de carga horária para cada uma das atividades do
professor.
O cotejo entre essa atribuição de cargas e o
registro dos efetivos pagamentos, nos recibos de
salário, é que demonstrará o correto adimplemento
das atividades do professor, em respeito à previsão
especial que lhe é destinada na CLT e nas Convenções Coletivas de Trabalho.

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213.9090

Josi Farias Jandrey
OAB/RS 56371
Assessoria Jurídica - SINEPE/RS

