
 

ANÁLISE JURÍDICA DA LEI N° 12.317/2010 
 

 

EMENTA: ASSISTENTE SOCIAL. 

REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM 

REDUÇÃO SALARIAL. LEI N°12.317. 

APLICAÇÃO AOS CARGOS GENÉRICOS. 

  

  

No intuito de facilitar a aplicação da Lei nº 12.317/2010, elaboramos 

uma pequena análise jurídica do conteúdo da mencionada Lei, para dirimir 

eventuais questionamentos e dúvidas por parte das entidades e dos 

profissionais sobre a legislação profissional dos Assistentes Sociais. 

 

I – DA ANÁLISE DA LEI N° 12.317/2010. 

 

A Lei nº 12.317/2010, que acrescenta dispositivo à Lei n° 8.662/93, 

para dispor sobre a nova carga horária dos Assistentes Sociais, foi publicada 

no dia 27 de agosto de 2010. 

 

A referida Lei possui a seguinte redação, observe: 

 

Art. 1°. A Lei n° 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a 

vigorar acrescida do seguinte artigo 5°-A: 

“Art. 5°-A. A duração do trabalho do Assistente Social é 

de 30 (trinta) horas semanais” 

Art. 2°. Aos profissionais com contrato de trabalho em 

vigor na data de publicação desta Lei é garantida a 



adequação da jornada de trabalho, vedada a redução de 

salário. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conforme se depreende dos dispositivos legais, chega-se à inevitável 

conclusão que: 

 

a) Todos os profissionais contratados, desde que exerçam carga 

horária acima de 30 (trinta) horas, possuem direito à adequação da 

nova duração do trabalho sem redução salarial (artigo 2º da Lei nº 

12.317/2010), tendo em vista que o princípio da irredutibilidade dos 

vencimentos não pode ser afastado nessa situação; 

b) Os profissionais a serem contratados (CTPS, processo seletivo e 

concurso público) possuem direito à nova carga horária, assim, os 

contratos de trabalho/regimes jurídicos deverão constar a duração 

de 30 (trinta) horas semanais (artigo 1º da Lei nº 12.317/2010); 

c) A Lei entrou em vigor desde o dia 27 de agosto de 2010, ou seja, na 

data da sua publicação (artigo 3º da Lei nº 12.317/2010). 

 

Por outro lado, convém esclarecer que, se algum profissional da 

instituição exercer cargo genérico, por exemplo: Técnico de Nível Superior, 

mas que desempenha atribuições e competências privativas de Assistente 

Social (art. 4º e 5º da Lei nº 8.662/93), a aludida Lei também é aplicável nesta 

situação, não existindo qualquer óbice ao direito profissional. 

 

Apenas para esclarecer, a Resolução do CFESS n° 572, de 25 de maio 

de 2010, dispõe que, independentemente da designação ou nomenclatura do 

cargo genérico, ou função de contratação do profissional, o profissional que 

exerce atividades, funções ou tarefas nos termos dos artigos 4º e 5º, da Lei nº 

8.662/93, se submete a legislação de regulamentação profissional, ou seja, 

todos os direitos e deveres dos Assistentes Sociais lhe são aplicáveis, 

inclusive, nesta situação, o direito à carga horária reduzida de 30 (trinta) horas 

semanais. 

 



Desta forma, se no momento da fiscalização realizada pelo CRESS/RN 

for constatada essa situação, o empregador será notificado para tomar ciência 

do fato e das implicações legais, bem como o profissional, pois este deverá 

estar inscrito no respectivo Conselho Profissional, caso contrário, haverá 

exercício ilegal da profissão (art. 47 da Lei das Contravenções Penais). 

 

II – DAS CONCLUSÕES: 

 

Diante de tais considerações, é imprescindível e inadiável a aplicação 

da Lei n° 12.317/2010, a todos os Assistentes Sociais e profissionais de cargos 

genéricos, desde que estes exerçam atribuições e competências privativas de 

Assistente Social. 

 

Em tempo, é importante destacar que o presente documento deve ser 

utilizado para esclarecimento e notificação do empregador/gestor público da 

existência e necessidade de cumprimento da Lei n° 12.317/2010, em relação a 

todos os profissionais do serviço social. 

 

Por fim, caso se verifique a inaplicabilidade da referida Lei no local de 

trabalho do Assistente Social, o fato deverá ser encaminhado à Comissão de 

Fiscalização, que tomará as medidas cabíveis, inclusive denúncia ao Ministério 

Público do Trabalho – PRT 21ª Região, ou Ministério Público Federal, 

dependendo do regime de trabalho (celetista ou estatutário). 

 

    Atenciosamente, 

 

 Lawrence Praxedes Mariz 

Advogado do CRESS/RN 

OAB/RN 8.311 

 


