
 

Processo: RR - 6800-19.2007.5.04.0016 - Fase Atual: E-ED  
Numeração antiga: E-ED-RR - 68/2007-016-04-00.7  
Número no TRT de Origem: RO-6800/2007-0016-04.00 
Órgão Judicante: Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais  
Relator: Ministro João Oreste Dalazen  
  

Embargante:  PORTOAL COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS 
LTDA.  

Advogado:  Dr. Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga  
Embargado(a): ANA ANDREZA MARTINS DE MORAES  
Advogado:  Dr. Andiara Ney Portantiolo de Borba  

 
A C Ó R D Ã O 
SBDI1 
JOD/vm/mas 
 
 

 
PROFESSOR. ARTIGO 317 
DA CLT. INSTRUTORA DE 
INFORMÁTICA. 
ESTABELECIMENTO DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. 
ATIVIDADES TIPICAMENTE 
DOCENTES.  
1. A norma insculpida 
no art. 317 da CLT, de 
natureza meramente 
formal e desvestida de 
qualquer conteúdo 
cerceador de direitos 
trabalhistas, dirige-se 
aos estabelecimentos 
particulares de ensino, 
que deverão exigir de 
seu corpo docente 
habilitação legal e 
registro no Ministério 
da Educação. Daí não 
deflui, contudo, 
qualquer óbice ao 
reconhecimento da 
condição de professora, 
para efeito de 
percepção de parcelas 
trabalhistas próprias 



dessa categoria 
profissional, à 
empregada - instrutora 
de informática – 
exercente de funções 
tipicamente docentes.  
2. Para o Direito do 
Trabalho, afigura-se 
imprescindível ao 
reconhecimento do 
exercício de atividade 
profissional de 
professor o real 
desempenho do ofício de 
ministrar aulas, em 
qualquer área do 
conhecimento humano, em 
estabelecimento em que 
se realiza alguma 
sistematização de 
ensino. Aplicação do 
princípio da primazia 
da realidade. 
Precedente da SBDI1. 
3. Embargos de que se 
conhece, por 
divergência 
jurisprudencial, e a 
que se nega provimento. 
 

Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de Embargos em Embargos de Declaração 

em Recurso de Revista n° TST-E-ED-RR-6800-

19.2007.5.04.0016, em que é Embargante PORTOAL 

COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA. e Embargada ANA 

ANDREZA MARTINS DE MORAES. 

A Eg. Segunda Turma do TST, 

mediante o v. acórdão de fls. 278/286, dentre 

outros aspectos, conheceu do Recurso de Revista 



interposto pela Reclamada quanto ao tema 

"instrutora de informática – enquadramento como 

professora – possibilidade", por divergência 

jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhe 

provimento. 

Ao assim decidir, a Eg. Turma 

manteve a condenação ao pagamento de parcelas 

trabalhistas decorrentes do reconhecimento do 

exercício, pela Reclamante – instrutora de 

informática -, de atividades próprias à categoria 

diferenciada dos professores. 

Interpostos embargos de declaração, 

a Eg. Turma negou-lhes provimento (fls. 294/296). 

Inconformada, a Reclamada interpõe 

embargos, sob a égide da nova redação do artigo 

894 da CLT (fls. 298/309). Transcreve arestos para 

demonstração de divergência jurisprudencial, bem 

como aponta contrariedade à Súmula nº 374 do TST. 

Não houve impugnação aos embargos 

(fl. 312). 

Os autos não foram remetidos à d. 

Procuradoria-Geral do Trabalho, à falta de 

interesse público a tutelar. 

É o relatório. 

1 CONHECIMENTO 

Satisfeitos os pressupostos 

extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame dos 

específicos pertinentes aos Embargos. 



1.1 INSTRUTORA DE INFORMÁTICA. 

EMPRESA DE TREINAMENTOS PROFISSIONALIZANTES. 

ATIVIDADES TIPICAMENTE DOCENTES. RECONHECIMENTO DA 

CONDIÇÃO DE PROFESSORA.  

Na espécie, o TRT da 4ª Região 

manteve a condenação ao pagamento de verbas 

trabalhistas decorrentes do reconhecimento do 

exercício, pela Reclamante – instrutora de 

informática -, de atividades próprias à categoria 

profissional dos professores. 

Eis o teor do v. acórdão regional, 

no que interessa: 

 

"Opondo-se ao enquadramento da reclamante como 
professora a reclamada diz que restou comprovado 
que ela exerceu a função de instrutora de 
informática. Afirma que ela não possui formação em 
licenciatura e que a empresa explora atividades de 
comércio varejista de livros, edição e impressão de 
livros e treinamentos profissionalizantes, não sendo 
escola de ensino regular, pelo que dispensada de 
registro junto ao MEC. 

(...) 
Sem dúvida, a reclamada pode ser considerada 
estabelecimento de educação profissional. 
O artigo 317 da CLT exige a satisfação de dois 
requisitos para que se reconheça a condição de 
professor, quais sejam: a habilitação legal 
(capacitação técnica ou científica que permite o 
exercício da atividade de profissão, conforme exigir 
a legislação) e o registro no Ministério da Educação 
(a chancela do Órgão Federal competente em 
matéria de educação e ensino, que confere a quem 
ele outorga, o direito ao exercício da profissão). 
Entende-se que o não registro da reclamante não 
impede que se reconheça a sua condição de 
professora, já que a atividade exercida pelo 



‘instrutor’ é eminentemente docente e, nessa 
condição, é aproveitado o trabalho do instrutor, 
deixando a reclamada de utilizar um professor 
registrado para tais atividades. A figura do ‘instrutor 
de informática’ parece um simples neologismo para 
encobrir a utilização de mão-de-obra qualificada 
aquém das exigências legais e normativas para a 
contratação de professor. 
Ainda, conforme faz prova o documento de fl. 11 
possui habilitação legal para ministrar cursos na área 
em que atuava (sic!). 
Veja-se que as normas coletivas juntadas com a 
inicial preveem, entre outros cursos, aqueles 
referidos pela reclamada, quais sejam, os cursos 
livres, cursos que ela alega ministrar". (fls. 221/222) 
  

A Eg. Segunda Turma do TST, 

mediante acórdão da lavra do Exmo. Ministro José 

Roberto Freire Pimenta, negou provimento ao 

recurso de revista interposto pela Reclamada, no 

particular, aduzindo textualmente: 

 

"No direito do trabalho, vige o princípio da primazia 
da realidade, preponderando a validade sobre as 
formalidades estabelecidas. 
Nesse sentido, é a atividade efetivamente 
desempenhada pela obreira no curso do contrato de 
trabalho que deve ser considerada para fins de 
enquadramento da profissão da reclamante. 
Assim, independentemente do título sob o qual o 
profissional foi contratado – professor, instrutor, 
técnico -, é a realidade do contrato de trabalho que 
define a função de magistério e, por consequência, a 
categoria diferenciada de docente. 
(...) 
Nesse contexto, não constituem óbice ao 
reconhecimento da condição profissional da 
reclamante como professora, para fins de apuração 
dos direitos trabalhistas a que faz jus, o nome formal 
empregado à sua contratação, a saber, instrutora, 



bem como o fim social da reclamada e a não 
obrigatoriedade de sua submissão e controle ao 
Ministério da Educação, não havendo falar, portanto, 
em violação do artigo 317 da CLT". (fls. 282/284) 
  

No arrazoado dos presentes embargos 

(fls. 298/309), a Reclamada aponta contrariedade à 

Súmula nº 374 do TST, bem como transcreve arestos 

para demonstração de divergência jurisprudencial. 

Não vislumbro, em primeiro lugar, 

contrariedade à Súmula nº 374 do TST, de seguinte 

teor: 

 

"NORMA COLETIVA. CATEGORIA 
DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA. Empregado 
integrante de categoria profissional diferenciada não 
tem o direito de haver de seu empregador vantagens 
previstas em instrumento coletivo no qual a empresa 
não foi representada por órgão de classe de sua 
categoria". 
 

Vê-se, portanto, que aludida Súmula 

não trata do tema versado nos presentes autos, em 

que se discute, à luz do artigo 317 da CLT, o 

reconhecimento do exercício da atividade 

profissional de professor por empregada não 

formalmente habilitada para tanto. 

Quanto à divergência 

jurisprudencial, contudo, o primeiro julgado de 

fl. 305 atende aos requisitos inscritos na Súmula 

nº 296 do TST. 

Com efeito, referido aresto, 

oriundo da Eg. Sétima Turma do TST, ao tratar da 



mesma controvérsia, externa posicionamento 

diametralmente oposto ao adotado na hipótese dos 

autos, conferindo interpretação diversa à norma do 

artigo 317 da CLT. Eis o seu teor: 

 

"ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 
INSTRUTOR DO SENAI. O artigo 317 da CLT 
estabelece que há 2 pressupostos formais necessários 
para o regular exercício do magistério; quais sejam, 
habilitação legal e registro no Ministério da 
Educação. O autor, instrutor de cursos 
profissionalizantes oferecidos pelo SENAI, deve 
preencher os requisitos insertos no artigo 317 da 
CLT, a fim de integrar a categoria profissional dos 
professores. Desse modo, o exercício da função de 
instrutor de ensino profissionalizante, por si só, não 
enquadra o instrutor na categoria profissional 
diferenciada de ‘professor’, razão pela qual merece 
reforma a decisão recorrida, nos termos de 
precedentes desta Corte".  
 

Estabelecido, portanto, o conflito 

de teses, conheço dos embargos, por divergência 

jurisprudencial. 

2 MÉRITO DOS EMBARGOS 

2.1 INSTRUTORA DE INFORMÁTICA. 

EMPRESA DE TREINAMENTOS PROFISSIONALIZANTES. 

ATIVIDADES TIPICAMENTE DE MAGISTÉRIO. 

RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORA. 

CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. 

Centra-se a presente controvérsia 

em saber se empregada contratada para o exercício 

da atividade de instrutora de informática, em 

estabelecimento fornecedor de cursos 



profissionalizantes, faz jus ao reconhecimento da 

condição de professora, para efeito de percepção 

de vantagens previstas em normas coletivas 

próprias da categoria profissional diferenciada e 

outras verbas trabalhistas daí decorrentes. 

Cediço que a norma inscrita no 

artigo 317 da CLT dispõe no seguinte sentido: 

 

"O exercício remunerado do magistério, em 
estabelecimentos particulares de ensino, exigirá 
apenas habilitação legal e registro no Ministério da 
Educação". 

 

Tal dispositivo legal, a meu ver, 

dirige-se aos estabelecimentos particulares de 

ensino, que deverão efetivamente exigir de seu 

corpo docente habilitação legal e registro no 

Ministério da Educação, até como forma de 

aperfeiçoamento da qualidade de ensino. 

Daí não deflui, contudo, que o 

professor, assim considerado o profissional que 

"ensina, ministra aulas (em escola, colégio, 

universidade, curso ou particularmente)" - 

conforme definição obtida no Dicionário Eletrônico 

Houaiss - só será reconhecido como tal, para 

efeito de percepção de direitos trabalhistas 

próprios a essa categoria diferenciada, se 

preencher ambos os requisitos elencados no artigo 

317 da CLT - habilitação legal e registro no 

Ministério da Educação. Penso que dessa questão 

não se ocupa aludida norma, de natureza meramente 



formal e desvestida de qualquer conteúdo cerceador 

de direitos trabalhistas. 

Ao contrário, penso que para o 

Direito do Trabalho, afigura-se imprescindível ao 

reconhecimento do exercício de atividade 

profissional de professor o real desempenho do 

ofício de ministrar aulas, em qualquer área do 

conhecimento humano, em estabelecimento em que se 

realiza alguma sistematização de ensino. É o que 

se verifica, por exemplo, em relação aos 

profissionais que se ativam no ofício de professor 

de línguas estrangeiras, instrutor de informática 

ou de ensino profissionalizante (SESC, SENAI, 

etc.). 

Não se pode olvidar, ademais, que, 

no Direito do Trabalho, de há muito vige o 

princípio da primazia da realidade, segundo o qual 

o aspecto formal cede lugar à realidade. Daí por 

que, na seara trabalhista, hão de prevalecer 

sempre as reais atribuições do empregado na 

execução do contrato do trabalho, em detrimento da 

nomenclatura do cargo ocupado, de somenos 

importância.  

Vale destacar, a propósito, a lição 

de AMÉRICO PLÁ RODRIGUES, reportando-se ao 

princípio da primazia da realidade: 

 

"O significado que atribuímos a este princípio é o da 
primazia dos fatos sobre as formas, as formalidades 
ou as aparências. 



Isso significa que em matéria de trabalho importa o 
que ocorre na prática, mais do que aquilo que as 
partes hajam pactuado de forma mais ou menos 
solene, ou expressa, ou aquilo que conste em 
documentos, formulários e instrumentos de 
controle".  (In Princípios de Direito do Trabalho, 3ª 
edição atualizada, LTr, São Paulo, 2004) 
 

Anota, ainda, o aludido Autor, 

referindo-se ao escólio de EVARISTO DE MORAES 

FILHO, em "Estudos de Direito do Trabalho" (São 

Paulo, 1971, pg. 242): 

 

"Pouco importa o nomen juris que lhe seja atribuído 
em suas relações de emprego. O contrato de 
trabalho, segundo a conhecida denominação de 
Iñarritu, ministro da Suprema Corte Mexicana, é um 
contrato-realidade, preso à realidade cotidiana e 
concreta. (...) 
Assim, a verdadeira e última qualificação 
profissional dos empregados desviados de suas 
funções é a que estão exercendo concretamente, a 
despeito das suas antigas denominações, que, 
porventura, possam constar ainda de seus 
assentamentos. (...) 
Não vem fora de propósito lembrar mais uma vez 
que, em Direito do Trabalho, importa o desempenho 
da função real e não uma possível qualificação 
abstrata ou mesmo contratual, como mais uma vez 
ensina o professor Deveali (‘Il Rapporto’, pg. 65): 
‘Em qualquer caso, pois, o que conta não é a 
qualificação contratual, mas a natureza das funções 
exercidas em concreto’". (In op. cit.) 
 

Essa, inclusive, a tônica que 

informa a jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho em temas assemelhados.  



É o que ocorre, 

exemplificativamente, mutatis mutandis, na 

hipótese de aplicação, ou não, ao empregado 

bancário, das disposições do artigo 224, § 2º, da 

CLT, no tocante à percepção de horas extras 

excedentes à sexta hora diária. A tal respeito, 

como sabemos, a Súmula nº 102, item I, do TST 

sinaliza no sentido de que "a configuração, ou 

não, do exercício da função de confiança a que se 

refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da 

prova das reais atribuições do empregado, é 

insuscetível de exame mediante recurso de revista 

ou de embargos" (grifamos). 

Diante de tal panorama, portanto, 

resta-nos concluir que, se de um lado, as 

disposições do artigo 317 da CLT não vedam aos 

empregados que se ativam em funções tipicamente 

docentes o reconhecimento do status de professor, 

por outro lado o princípio da primazia da 

realidade impõe estender-lhes todos os direitos 

trabalhistas pertinentes a essa categoria 

profissional diferenciada. 

Nesse sentido já decidiu 

recentemente esta Eg. Seção, à unanimidade, 

consoante informa o seguinte julgado precedente: 

 

RECURSO DE EMBARGOS. PROFESSORA. 
CONTRATAÇÃO COMO TÉCNICA DE ENSINO. 
PRIMAZIA DA REALIDADE: PRIMADO DA 
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. 
OBSERVÂNCIA DA LEALDADE E DO PRINCÍ 



PIO DA BOA-FÉ NA EXECUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO. Independentemente do título sob o 
qual o profissional foi contratado professor, 
instrutor, técnico, é a realidade do contrato de 
trabalho que define a função de magistério e, por 
consequência, a categoria diferenciada de docente. É 
sabido que o contrato de trabalho é um contrato 
realidade, e portanto é a execução cotidiana das 
funções, objetivamente realizadas, durante o curso 
da relação de trabalho que determina qual a função 
exercida pelo empregado (e que determina a 
realidade do contrato), conforme disposto no já 
mencionado artigo 3º consolidado. Sendo assim, em 
havendo divergência entre o trabalho realizado pelo 
empregado e a dos termos firmados no contrato de 
trabalho, prevalece o primado da realidade sobre o 
pactuado. A regra é corolário da realidade que 
permeia o contrato de trabalho em sua execução, ou 
seja, do primado da substância sobre a forma. 
Ademais, o artigo 422 do Código Civil trata do 
princípio da boa-fé na celebração dos contratos, de 
aplicação analógica ao caso em tela. O dispositivo 
versa sobre a boa-fé, não subjetiva, como a que 
cuidava o Código Civil de 1916, mas objetiva que 
impõe aos contratantes, e a todos aqueles que 
realizam ou participam do negócio jurídico, o dever 
de honestidade e lealdade que deve permear as 
relações sociais e jurídicas, respeitadas a confiança e 
a probidade no agir dos sujeitos de direito.  Esse 
princípio, a partir da promulgação do novo Código 
Civil, é de observância obrigatória não apenas nas 
interpretações do Direito Civil, mas em todas as 
relações jurídico-contratuais. Assim sendo, correta a 
decisão da c. Turma que entendeu por manter o 
enquadramento da autora, que ensinava inglês, como 
professora. Embargos conhecidos e desprovidos". 
(TST-ERR-70000-54.2008.5.15.0114, Rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 28/10/2011) 
 

No caso dos autos, a teor do v. 

acórdão regional, a Autora ministrava aulas de 



informática em estabelecimento de educação 

profissional. Como tal, desenvolvia atividades 

tipicamente de docência, investida, portanto, na 

função de professora. 

Não merece reparos, portanto, o v. 

acórdão turmário, ora impugnado, no que manteve a 

condenação às verbas trabalhistas decorrentes do 

reconhecimento da condição de professora atribuída 

à Reclamante. 

À vista do exposto, nego provimento 

aos Embargos. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer 

dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, 

no mérito, negar-lhes provimento. 

Brasília, 11 de Abril de 2013. 
 
 

Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006) 

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Relator 

 


