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iante da omissão do Sinepe/RS, que 
retirou-se das negociações com o 
Sinpro/RS, o Ministério Público do 
Trabalho (MPT-RS) decidiu enca-
minhar Notificação Recomendatória 

a todos os estabelecimentos de ensino privado do 
estado sobre o excesso de trabalho extraclasse dos 
professores e o direito ao descanso.

A partir de denúncia do Sinpro/RS, o proble-
ma passou a ser acompanhado pelo MPT.  Desde 
dezembro de 2011, foram realizadas uma audiên-
cia pública e três reuniões mediadas pelo procura-
dor do trabalho Rogério Uzun Fleischmann, com 
participação do Sinpro/RS e do Sinepe/RS.

O Sindicato patronal, no entanto, deixou 
de comparecer à quarta reunião e negou-se a 
seguir tratando do assunto. Como não houve 
acordo, o procurador decidiu emitir Notifica-
ção com base no Artigo 6º da CLT, que veda 
às instituições de ensino procedimentos que 
impliquem comprometimento do repouso dos 
professores (a íntegra do documento pode ser 
lida em: www.sinprors.org.br).

A Notificação tem como base aquilo que foi 
consenso entre os sindicatos ao longo das nego-
ciações, até que o Sinepe/RS se retirasse. “Não 
houve possibilidade de, em conjunto, redigir do-
cumento, mas os debates foram muito ricos e, para 
um problema tão complexo e central na vida mo-
derna, não seria conveniente furtar-se o Ministé-
rio Público de externar aquilo que entendeu ser 
consenso”, ressalta Fleischmann. A Notificação, 
completa o procurador, visa garantir que, no futu-
ro, as instituições de ensino tenham o cuidado para 
que os professores não percam o direito sagrado ao 
descanso em nome da produção. Ele sublinha que 

o direito à boa educação não autoriza o sacrifício 
do descanso, que é fundamental inclusive para um 
trabalho qualificado.

DIREITO – Fleischmann ressalta que a No-
tificação não teve por base investigação a respeito 
das condições concretas de cada instituição de en-
sino, mas considerou, em tese, as reclamações do 
Sinpro/RS e de professores. “O objetivo dessa me-
dida, como o texto deixa claro, é garantir o direito 
constitucional dos trabalhadores ao descanso. A 
recomendação foi para o conjunto das instituições 
e, em princípio, o Sinepe/RS não discorda. Assim, 
o MPT-RS vai aguardar o seu cumprimento e, em 
caso de denúncias, instaurar procedimentos e ado-
tar as sanções cabíveis”, explica Fleischmann.

A advogada Luciane Toss, da assessoria jurí-
dica do Sindicato dos Professores, destaca a im-

portância da medida para uma mudança no meio 
ambiente de trabalho dos professores do ensino 
privado. “Não se trata apenas de uma simples re-
comendação, mas de uma expectativa real e con-
creta de que as instituições repensem sua dinâmica 
de trabalho. A qualidade do ensino passa também 
pelo respeito aos profissionais que atuam no setor, 
no caso, os professores”.

Para o diretor do Sinpro/RS, Marcos Fuhr, a 
Notificação representa uma vitória do movimento 
iniciado com a convocação dos professores para o 
Domingo de Greve e o reconhecimento do poder 
público quanto à existência de uma realidade inacei-
tável de desconexão do trabalho. “O Sinpro/RS con-
tinuará trabalhando o assunto e denunciará as insti-
tuições que não adequarem os seus procedimentos à 
recomendação do MPT”, destaca o dirigente.

D

ENSINO PRIVADO

Documento enviado aos estabelecimentos alerta para o excesso de trabalho extraclasse realizado pelos professores

DIREITO AO DESCANSO

MPT notifica instituições de ensino

I – abstenham-se de qualquer ato que implique impedimento ou 
comprometimento do descanso remunerado do empregado, caben-
do-lhes, para tal abstenção, a utilização de medidas concretas, a 
serem buscadas na dinâmica própria de cada unidade escolar;

II – não se valham de novas tecnologias para, ao invés de sim-
plesmente substituírem antigos mecanismos por mais modernos, 
obrigarem os professores a trabalho que antes, na medida em 
que realizado de forma presencial, implicava correspondente re-
muneração;

III – não exijam dos professores interação eletrônica direta com 
os alunos e seus responsáveis, inclusive na modalidade de “re-
cuperação permanente”;

IV – não exijam dos professores postagem eletrônica de material 
didático de forma regular e fragmentada, ou seja, feita para pe-
ríodos curtos e submetida à constante renovação ou utilização, 
especialmente quando se trate de material de complementação 
da aula, nela não fornecido;

V – não transformem a postagem eletrônica em mecanismo de 
interlocução permanente com o aluno;

VI – estabeleçam permanente diálogo com professores, alunos e 
responsáveis sobre o excesso de labor extraclasse, no intuito de 
alcançar soluções que visem à proteção dos direitos dos profes-
sores ao lazer, ao descanso e à saúde, inclusive no interesse da 
boa prática docente. 

As recomendações do MPT/RS às instituições de ensino

Foto: Igor Sperotto

Campanha Domingo de Greve, em 2011, desencadeou movimento contra o excesso de trabalho
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O mês de junho foi marcado por intensa 
mobilização do Sinpro/RS pela valorização dos 
professores da Educação Infantil. Em negociação 
salarial com o Sindicreches desde maio, o Sindi-
cato dos Professores está chamando a atenção de 
pais e comunidade para a realidade dos educado-
res da Educação Infantil, que atuam com baixos 
salários, acúmulo de funções e condições precá-
rias de trabalho.

Além de caminhadas e protestos com distri-
buição de folhetos, também ocorreu uma audiên-
cia pública na Assembleia Legislativa, solicitada 
pelo Sinpro/RS na Comissão de Educação, no 
dia 19 de junho. A audiência debateu as condi-
ções de trabalho, os salários dos professores e as 
condições físicas precárias e irregulares de alguns 

estabelecimentos. O diretor do Sinpro/RS, Celso 
Stefanoski, traçou um panorama da situação dos 
professores e das escolas. “Os docentes da Edu-
cação Infantil possuem os mais baixos salários da 
educação e, muitas vezes, embora com habilitação, 
são contratado como recreacionistas ou técnicos 
em desenvolvimento infantil”, afirmou. Segundo 
dados do Sinpro/RS, são 1,4 mil escolas no RS, 
muitas funcionando sem o credenciamento e au-
torização dos Conselhos municipais ou estadual. 
“Na capital, das 470 escolas existentes, apenas 40 
são regularizadas no Conselho Municipal de Edu-
cação e, muitas delas, com providências a serem 
cumpridas para se adequarem às normas de fun-
cionamento”, destacou. 

No mês a julho a mobilização continua com 

audiências nas Câmaras de Vereadores do interior e 
reuniões de professores nas Regionais do Sinpro/RS.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA – Quatro 
reuniões de negociação já ocorreram entre Sin-
pro/RS e Sindicreches, com proposta de reposição 
do INPC (4,88%) e 4% de aumento real para as 
menores horas-aula da capital e interior. Porém, o 
Sinpro/RS ressalta a importância de ter aumento 
real também para as demais horas-aula. O Sin-
dicato sustenta a expansão do setor e um quadro 
econômico positivo propício para melhorar as con-
dições salariais dos profissionais. Dados do Dieese 
mostram crescimento de 79.52% no número de 
estabelecimentos de Educação Infantil (creches e 
pré-escolas) de 2001 a 2011 no RS, e a existência 
de 9 mil profissionais e quase 102 mil alunos.

Mobilização pela valorização dos professores
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Hora-aula deve ser considerada como medida
de remuneração e mensuração do tempo de trabalho

ESPAÇO JURÍDICO

remuneração do docente consoante 
na Convenção Coletiva de Trabalho, 
celebrada entre o Sinpro/RS e o Sine-
pe/RS, sempre se dará mediante o pa-

gamento de unidades denominadas horas-aula, 
observados os diferentes valores praticados em 
cada instituição e a cláusula da isonomia salarial, 
tendo como patamar mínimo os pisos salariais.
Contudo, a definição quantitativa em minutos 
do que consiste a hora-aula é uma atribuição 
das instituições de ensino, desde que feita sem 
prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas 
horárias totais dos cursos. 

Importante destacar que, pela legislação de 
regulação vigente, a carga horária dos cursos na 
Educação Superior é definida pelas diretrizes 
curriculares em horas-relógio de 60 minutos, 
mesmo que em grande parte dos currículos das 
IES brasileiras ainda se pratique a hora-aula de 
50 minutos.

O fato de existir diferença entre a hora-aula 
trabalhada e a carga horária total do curso exi-
gida pela legislação educacional, não autoriza 
as instituições de ensino a alterar o contrato de 
trabalho dos professores aumentando a dura-
ção dos períodos sem o proporcional aumento 
do valor da hora-aula. A hora-aula constitui-se, 
portanto, como medida de mensuração do tem-
po de todas as atividades do professor. 

A duração da jornada, que se reflete nas 
horas-aula, bem como a remuneração paga, uma 
vez contratadas na admissão, não poderão ser 
alteradas unilateralmente pelo empregador, pois 
resultam em evidente prejuízo ao professor. Essa 
atitude fere o princípio trabalhista da condição 
mais benéfica, segundo o qual deve ser garantida 
a preservação, ao longo do contrato, da cláusula 
contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se 
reveste do caráter de direito adquirido (Art. 5º, 
XXXVI, CF/88).

Tal entendimento encontra-se consubstan-
ciado no Art. 468 da CLT, dispositivo que veda 
qualquer alteração contratual lesiva, mesmo 
quando realizada de forma indireta. Essa dispo-
sição legal prevê que nos contratos individuais 
de trabalho só é lícita a alteração das respecti-
vas condições por mútuo consentimento, e ainda 
assim desde que não resultem, direta ou indire-
tamente, prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Assim, deve-se observar a duração da hora-
-aula como medida de mensuração do tempo à 
disposição do empregador, somente sendo facul-
tado à instituição de ensino aumentar a duração 
do período se proporcionalmente a esse acrés-
cimo de tempo aumentar o valor da hora-aula 
originalmente paga ao docente.

Departamento Jurídico
juridico@sinprors.org.br

A

NOTA
REVISTA TEXTUAL - A 15ª edição da 

Revista Textual, editada pelo Sinpro/RS, teve 
lançamento no dia 11 de junho, na Unisinos, 
com a presença do diretor do Sinpro/RS, Mar-
cos Fuhr, do presidente da Adunisinos, Rômulo 
Escouto, professores e estudantes. O economista 
Ricardo Franzoi, supervisor técnico do Dieese/
RS, autor de artigo sobre a valorização sala-
rial e crescimento econômico e o professor da 
Unisinos, Dante Bessa, autor do artigo sobre a 
expansão da IEs privadas e o trabalho docente, 
apresentaram painéis sobre os respectivos temas.

Caminhadas e manifestações junto às escolas e parques e audiência pública na Assembleia Legislativa

Foto: Igor Sperotto
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ENSINO PRIVADO
LIMITE DE ALUNOS POR TURMA

NOTAS

O Sinpro/RS firmou acordo com o Colé-
gio Bom Jesus/Sevigné, de Porto Alegre, ga-
rantindo o pagamento de 30% de hora-ativida-
de aos professores devido ao excesso de alunos 
em turmas dos Ensinos Fundamental e Médio. 
No início deste ano, o Sindicato recebeu de-
núncia de pais de alunos de que a escola pos-
suía uma turma de 8º ano com 46 alunos e uma 
de 1º ano do Ensino Médio com 52 alunos. O 
Sinpro/RS iniciou negociação com a direção 
da escola solicitando a divisão das turmas. A 
escola não aceitou a proposta para este ano e a 
solução encontrada foi firmar acordo estabele-
cendo o pagamento pelo aumento de trabalho 
do professor.

O acordo é válido até janeiro de 2013 e a 
instituição se comprometeu a não exceder mais 
o limite de alunos por sala de aula.  “A expec-
tativa é que a escola não volte a ultrapassar o 
limite indicado pelo Sindicato”, destaca Cecília 
Farias, diretora do Sinpro/RS. 

Desde 2010 o Sindicato vem denunciando 
publicamente o excesso de alunos por turma, 
um fator de adoecimento dos professores e de 
prejuízo à qualidade do ensino. O site www.li-
mitedealunosporturma.com.br informa semestral-
mente as instituições de ensino que extrapolam 
os limites propostos pelo Sinpro/RS (veja box). 
“A limitação de alunos em sala de aula é uma 

luta antiga do Sindicato dos Professores”, expõe 
Cecília. “Apesar de não conseguirmos avançar 
na mesa de negociação, com a denúncia públi-
ca estamos sensibilizando pais e estudantes. O 
caso de um pai denunciar o excesso de alunos 
no Bom Jesus/Sevigné não é único. Muitos têm 
entrado em contato com o Sindicato preocupa-
dos com salas abarrotadas de alunos. Já há um 
consenso de que, para que o professor dê conta 
da individualidade de seus alunos, é necessário 
limites de alunos por turma”.

Acordo prevê pagamento por excesso
de alunos no Bom Jesus/Sevigné

EDUCAÇÃO BÁSICA
Educação Infantil
0 a 2 anos: 7 alunos
3 a 4 anos: 15 alunos 
5 anos: 20 alunos

Ensino Fundamental
Anos iniciais (1º ao 5º): 25 alunos 
Anos finais (6º ao 9º): 35 alunos

Ensino médio
40 alunos

EDUCAÇÃO SUpErIOr
50 alunos 

PRÊMIO EDUCAÇÃO 2012 – O Prêmio Edu-
cação RS chega à 15ª edição destacando profissionais, 
projetos e instituições do meio educacional do Rio 
Grande do Sul. As indicações devem ser feitas no site 
do Sinpro/RS (www.sinprors.org.br/premio), até o dia 
31 de agosto, por todos os segmentos da sociedade. Po-
dem ser indicados profissionais, projetos ou instituições 
que tenham contribuído de forma significativa para a 
promoção da qualidade da Educação e do exercício da 
cidadania.  “O Prêmio já se consolidou como um im-
portante reconhecimento tanto para projetos e pessoas 
renomadas, bem como destacando propostas desenvol-
vidas em várias regiões do estado, nem sempre visíveis 
ao grande público”, afirma Celso Stefanoski, diretor do 
Sinpro/RS. “Convidamos a todos que indiquem quem 
faz a diferença na educação gaúcha”. 

CCT ON-LINE – Já estão disponíveis no site do 
Sinpro/RS em sinprors.org.br/convencoes  as Conven-
ções Coletivas de Trabalho 2012 − Sinpro/RS e Sine-
pe/RS − específicas da Educação Básica e da Educação 
Superior, documentos que, junto com a CLT, regram 
o salário e as condições de trabalho dos professores do 
ensino privado.

Para facilitar o acesso e garantir qualidade e agilida-
de, neste ano o Sindicato está disponibilizando versões 
das CCTs também para tablets e celulares (smartphones). 
“É fundamental que os professores tenham sempre em 
mãos a CCT, pois além de conhecer os seus direitos po-
derão, junto com o Sindicato, fiscalizar o cumprimento 
deles. Por isso buscamos facilitar a consulta”, destaca 
Cássio Bessa, diretor do Sinpro/RS. Para baixar os ar-
quivos no celular ou tablet, digite os endereços a seguir 
diretamente no navegador de acordo com o nível de en-
sino: Educação Básica − sinprors.org.br/cctedbasica2012.
html   e Educação Superior  −  sinprors.org.br/cctedsupe-
rior2012.htm

* Limite de alunos por turma proposto pelo Sinpro/RS
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Docentes, em Bagé, durante a mobilização do dia 21 de junho 

O mês de junho, na Urcamp, foi marcado pelo movimento dos professores 
em protesto contra os atrasos salariais nos campi de Bagé e Caçapava do Sul, com 
paralisações de um dia nesses locais, onde a adesão foi praticamente unânime.  
Antecedendo as paralisações, o Sindicato entrou com ação na Justiça do Tra-
balho de Bagé contra a Urcamp e prefeituras da região da Campanha, pleite-
ando a regularização dos salários atrasados e dos repasses dos 11 municípios 
devedores da Universidade pelos convênios do Programa de Ensino Superior 
Comunitário (Proesc). Conforme dados da própria Urcamp, a dívida ultra-
passa R$ 2 milhões. 

“É lamentável que municipalidades amplamente beneficiadas por políti-
cas do governo federal, com recursos já recebidos, não tenham honrado seus 
compromissos com a Universidade, que por sua vez disponibilizou as vagas 
para estudantes por meio de bolsas que serviram de contrapartida social a 
essas prefeituras”, avalia Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS. Outra preo-
cupação é que a Urcamp, devido à sua fragilidade institucional, não consiga 
se habilitar junto ao Ministério da Fazenda aos benefícios da MP 559/12, 
recém-aprovada pelo Congresso e que torna possível às IES comunitárias a 
conversão de dívidas tributárias com a União em bolsas de estudo nos mes-
mos moldes do ProUni (leia página 8).

BAGÉ – Depois de quatro meses de salários atrasados, em assembleia 
geral ocorrida no dia 20 de junho, os docentes deliberaram por unanimi-
dade pela paralisação das atividades, o que ocorreu no dia 21, com 95% de 
adesão.  Em assembleia que definiu os rumos do movimento, no final do 
mesmo dia, foi aprovado um texto de resoluções entregue à Reitoria. Nova 
assembleia está marcada dia 8 de agosto. Também foi aprovada a solicitação 

de audiências com prefeituras devedoras da Urcamp e a reivindicação de ca-
lendário unificado em todos os campi para o pagamento dos salários mensais.  
CAÇAPAVA DO SUL – Os professores, com 4,3 salários em atraso, para-
lisaram no dia 27, com 100% de adesão. No mesmo dia foi realizada reunião 
com a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul sobre os débitos com a Ur-
camp, também decorrentes do não repasse das verbas do Proesc. Os docentes 
reivindicam ainda a unificação do calendário para o pagamento de salários.

URCAMP

Professores paralisaram contra os atrasos

Foto: Antônio Rocha

APAEPERS NOTAS

Revisão da aposentadoria em debate
A Associação dos Professores Aposenta-

dos do Ensino Privado do RS – Apaepers pro-
moveu no dia 22 de junho, em Porto Alegre, 
palestra sobre revisão da aposentadoria com o 
advogado e especialista em Direito Previden-
ciário Daisson Portanova. Mais de 60 pesso-
as participaram. “Os professores têm muitas 
dúvidas sobre o assunto e, de fato, é um tema 
árduo, mas que precisa de esclarecimento, pois 
muita gente pode melhorar seu benefício por 
meio da revisão”, afirma Gloria Bittercourt, 
presidente da Apaepers.

Portanova apresentou a situação da Previ-
dência no Brasil e falou das mudanças que ela 
vem sofrendo. “Temos que criar o hábito de pre-
parar a aposentadoria, pois só vamos entendê-la 
se nos programarmos para ela”, alertou. Segun-
do ele, desde 1995 todas as reformas lesaram o 
trabalhador e dificultaram a interpretação da 
legislação e, por isso, é importante estar atento 
aos registros feitos pelo empregador no INSS. 

“Sempre que o trabalhador tiver qualquer 
ganho numa reclamatória trabalhista ele deve 
conferir o seu cadastro junto ao INSS. Muitas 
vezes o empregador também não informa coisas 
importantes como horas-extras ou adicionais. 
Qualquer vantagem recebida conta para o cál-
culo da aposentadoria”, explicou. 

Ele também destacou que qualquer bene-

fício pode ser revisto, pois existem muitos erros 
de cálculo devido às mudanças de moeda e le-
gislação que o Brasil sofreu. Outra alteração im-
portante, válida desde 2010, é a inclusão do pe-
ríodo de auxílio-doença como contribuição. A 
palestra será realizada pela Apaepers em agosto, 
no interior do estado. 

JUSTIÇA – No dia 11 de junho, o juiz Ma-
nuel Cid Jardon, da 21ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre, declarou que os profissionais que 
atuam na Educação Infantil do Colégio Farrou-
pilha são professores. A instituição mantém os 
contratos desses docentes na carteira de traba-
lho como recreacionistas. A decisão é em pri-
meira instância e cabe recurso. A reclamatória 
do Sindicato teve início em dezembro passado 
e abre caminho para futuras ações visando o re-
conhecimento efetivo dos docentes que atuam 
neste segmento.

Portanova: benefícios podem ser melhorados

Foto: Igor Sperotto

IDIOMAS – Os professores das escolas de 
idiomas terão reajuste salarial geral de 4,97% 
(INPC) mais 0,53% de aumento real, totalizan-
do 5,5%. O reajuste dos pisos salariais alcançou 
8%, que equivale à soma do INPC mais aumen-
to real de 3,03%.

Negociada entre o Sinpro/RS e o Sindiomas, 
a proposta para acordo foi aprovada em assembleia 
realizada no dia 22 de junho, na Sede estadual do 
Sindicato dos Professores. Com esse percentual de 
reajuste, o valor da hora-aula para professores sem 
graduação passa a ser de R$ 11,66 e, para aqueles 
que possuem graduação em Letras ou Pedagogia, 
para R$ 15,55. Além de ratificar o percentual e 
época de desconto da contribuição assistencial, os 
professores também aprovaram a proposta de re-
ajuste no auxílio à Educação Infantil, que passa a 
ser de R$ 158,00. Os reajustes são retroativos a 1º 
de abril, data-base da categoria.


