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HORA-AULA E TRABALHO À DISTÂNCIA
A hora-aula, segundo o sistema celetista, destina-se a remunerar não apenas a
dação da aula e sim, também, o trabalho
antecedente de preparação e o trabalho subsequente de avaliação. Ela se constitui, basicamente, numa maneira de quantificar e proporcionar o trabalho docente, ou seja, tanto
maior será esse trabalho quanto maior for o
número de aulas. Daí porque se rejeita o
velho pleito de hora-atividade (que os
sinpros ora preferem denominar de “atividades extra-classe”), pois, afinal, o trabalho
docente compreende mais do que a aula
estrito senso. Por isso se diz que a hora-aula
paga o núcleo
(preparação
+
aulas + avaliação)
do
trabalho
docente. O TST,
na grande maioria
de suas decisões,
tem chancelado
este entendimento, embora alguns
tribunais regionais, em algumas
de suas turmas, se mantenham discrepantes.
Até aí, temos um cenário de há muito
conhecido. O que é preciso considerar, todavia, são as mudanças que podem ocorrer ou
já têm ocorrido no âmbito do trabalho docente. Há exigências novas, associadas ao uso
da telemática. Muitas escolas vêm agregando à sua pedagogia a interlocução eletrônica
habitual entre professor-escola e professor-aluno. Aí mora o perigo, sob a ótica dos
custos trabalhistas. A pergunta é a seguinte:
até onde vai a abrangência remuneratória da
hora-aula? Ela compreende, por inteiro, essa
aludida interlocução eletrônica?
O TST, não faz muito, modificou sua
Súmula 428, que contém dois incisos. O
inciso I, até certo ponto, tranquiliza o lado
patronal, porque reafirma que o uso de instrumentos telemáticos, em situações de
trabalho à distância, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso.

E se trata, ali, de instrumentos fornecidos pela empresa, o que, em princípio, pode
levar à conclusão de que este regime restará
menos ainda configurado quando o computador ou o celular pertençam ao professor.
Mas o inciso II estipula que “Considera-se
em sobreaviso o empregado que, à distância
e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de
descanso”. Por óbvio, se ele não apenas permanecer em regime de plantão mas estiver
efetivamente
trabalhando à distância, o regime
já não será de
sobreaviso e sim
de
atividade
plena.
Indaga-se:
(I) O professor
compelido pela
escola a manter
interlocução eletrônica com ela própria e/ou com os alunos e
submetido a alguma forma de controle ou
cobrança para envio de material poderá invocar regime de sobreaviso (1/3 do salário-hora)? Ou até mesmo regime de hora cheia (salário-hora integral)?
(II) Isso valeria para todo e qualquer espécie
de teletrabalho ou de trabalho em domicílio
(há sutil diferença entre eles) ou somente
para aquilo que não disser respeito a preparação de aulas e/ou avaliação escolar (porquanto estas já estariam remuneradas pelas
horas-aula da carga horária)?
(III) O professor que é chamado a participar
de teleconferência substitutiva de reunião
presencial deve ser remunerado à parte, ou a
escola poderá compensar essa teleconferência com a remuneração da reunião presencial
incluída em sua carga horária?

São algumas das questões (dentre
muitas outras) que afloram à mente de quem
examina a matéria. A resposta não é simples.
Primeira consideração: se a interlocução eletrônica é exigida ou chancelada pela
escola, fazendo parte, portanto, de sua atuação pedagógica, há trabalho discriminável,
que poderá, ou não estar incluído na remuneração da hora-aula. Se a atividade for enquadrável no já referido núcleo do trabalho
docente (no caso, preparação de aula ou avaliação), pode-se sustentar que se acha incluído na abrangência remuneratória da hora-aula. Se for
atividade para além deste
núcleo (p. ex., atividades de
reforço ou complementação/ampliação da aula),
poderá caracterizar-se trabalho adicional, suscetível de
gerar pleito de remuneração
extraordinária. De lembrar, a
propósito, que a LDB atribui
ao professor a elaboração de
seu ‘plano de trabalho’ e a sua participação
na formulação do planejamento pedagógico
da escola. O plano de trabalho, de certa
forma, é um prius para a preparação das
aulas e como tal pode-se entendê-lo incluído
na hora-aula.
Já quanto ao planejamento pedagógico, a
participação do professor, normalmente,
ocorre em reuniões da escola, em princípio
incluídas na sua carga horária ou remuneradas em separado; mas, se essa participação
se fizer à distância, em situações de teletrabalho ou de trabalho em domicílio,

já não será tão fácil pretendê-la incluída na
hora-aula. mas, se essa participação se fizer à
distância, em situações de teletrabalho ou de
trabalho em domicílio, já não será tão fácil
pretendê-la incluída na hora-aula.
Segunda consideração: quando o professor
toma a iniciativa de fazer interlocução eletrônica com alunos ou com a escola, sem que
esta o exija ou solicite, é importante alertá-lo
dos limites que a escola queira praticar ou
esteja praticando, sob risco de enfrentar
demanda salarial.
Terceira consideração: se
a interlocução eletrônica
substitui uma reunião presencial remunerada, a escola
deve alertar para a compensação que estará fazendo, e até
mesmo documentá-la, sob
pena de ter de enfrentar o
argumento de que não se
tratam de atividades compensáveis ou de que não houve
pactuação
compensatória,
razão pela qual, nessa ótica, a não-realização
da reunião presencial seria uma liberalidade
da empresa, devendo a interação telemática
substitutiva ser remunerada em separado...
Enfim, o tema suscita muitas perguntas e
alguma perplexidade. Não há espaço, aqui, para
aprofundar o exame do assunto e adentrar na
casuísitica. Fica o alerta, porém, de que a
adoção de técnicas de trabalho à distância deve
merecer exame acurado, visando a prevenir passivo trabalhista.
Jorge Lutz Müller
OAB-RS 7.563

DECISÃO INTERESSANTE
A Primeira Turma Recursal Cível (Juizado
Especial, Comarca de Porto Alegre) apreciou
recurso em ação de reparação de danos (Pr. nº
71004708434) movida contra escola em razão
de furto de aparelho celular, decidindo da
seguinte maneira:
RECURSO INOMINADO. Ação de reparação
de danos. Furto de aparelho celular em dependências de escola particular. Inexistência do
dever de guarda e segurança. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
1. Narra a parte autora que sua filha menor de
idade, estudante da escola demandada, deixou
sua mochila na sala de aula aos cuidados de
uma colega. Ocorre que, no momento em que a
colega foi ao banheiro, a mochila foi aberta,
tendo sido furtado o iPhone 4 da filha da requerente.

2. As alegações da parte ré são de que o bem
estava sob a guarda de uma colega e não sob a
responsabilidade da escola.
3. Ressalvado expresso ajuste, não se insere,
dentre as responsabilidades da instituição particular de ensino, o dever de guarda e segurança de objetos de valor dos alunos, como é um
aparelho celular.
4. No caso, há inclusive recomendação da
Escola para que os alunos se abstenham da
utilização de tais aparelhos em suas dependências.
5. Não há, assim, como responsabilizar a ré
pela subtração do aparelho celular levado ao
Colégio pela filha autora.
6. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
RECURSO IMPROVIDO

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

