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<CABBCADAADDCAABCCBBABACCBBCBCAADAADAA

DDADACAB> 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – ESTADO DE MINAS 

GERAIS – SERVIDOR – PROFISSÃO REGULAMENTADA: LEI FEDERAL – 

CARGA HORÁRIA: FIXAÇÃO: REDUÇÃO – IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. 1. A União tem competência privativa para legislar sobre 

condições de exercício de profissão, dentre elas a de assistente social, 

pelo que promulgou a Lei nº 8.662/1993, de caráter nacional e de 

observância obrigatória por todos os entes federados. 2. A carga horária, 

nos termos da lei de caráter nacional, dos profissionais de assistência 

social, é de 30h (trinta horas) semanais. 3. Os entes federados detêm 

autonomia e competência para estabelecer o sistema remuneratório de 

seus servidores, sem intervenção de qualquer dos poderes e de outros 

entes. 4. Viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução 

da carga horária e, como consequência, a redução dos vencimentos 

proporcionas à nova carga horária. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.13.001952-2/005 - COMARCA DE DIVINÓPOLIS - APELANTE(S): SILVIA RODRIGUES 

CARDOSO AMARAL - APELADO(A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos 

julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

 
DES. OLIVEIRA FIRMO  

RELATOR. 
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DES. OLIVEIRA FIRMO (RELATOR) 

 

V O T O 

 

I – RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de APELAÇÃO interposta por SÍLVIA RODRIGUES CARDOSO 

AMARAL da sentença (f. 214-215), prolatada nos autos da “AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS” por 

ela proposta em face do ESTADO DE MINAS GERAIS. A sentença julgou 

improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se aplica à 

requerente a Lei nº 8.662/1993, vez que, a despeito de sua formação em 

serviço social, ela é ocupante do cargo de analista executivo de defesa 

social, não exclusivo de assistente social; e, que a referida lei “não se aplica 

ao servidor público estadual, porque o Estado tem autonomia para definir a 

jornada de trabalho de seus servidores, respeitadas as regras traçadas pela 

CF/88”. Condenou a requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), suspensa a 

exigibilidade “porque a autora é beneficiária da justiça gratuita”. 

 

A apelante alega, em síntese, que: a) – embora o cargo de analista 

executivo de defesa social não seja exclusivo de assistência social, esta 

é a função por ela exercida; b) – quando da inscrição do concurso, por 

expressa previsão do edital, teve que se registrar junto à classe dos 

assistentes sociais; c) – tem direito à redução de sua jornada de trabalho 

para 30h (trinta horas) semanais, em observância à Lei federal nº 

8.662/1993, sem alteração de seus vencimentos, face ao princípio da 

irredutibilidade salarial. Pede seja dado provimento ao recurso para 

reforma da sentença, “devendo ser reconhecido o exercício da função de 

assistente social pela apelante e por fim seja aplicada a redução da jornada 
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de trabalho de acordo com a Lei 8.662/93, alterada pela Lei 12.317/10, sem 

redução de vencimentos” (f. 216-220). 

 

Contrarrazões: não provimento do recurso (f. 221-222). 

 

Ministério Público: denega manifestação (f. 345).  

 

Preparo: parte isenta (art. 10, II da Lei estadual nº 14.939/2003). 

 

 

É o relatório. 

 

 

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

 

Vistos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO. 

 

 

III – MÉRITO 

 

 

III – a) 

 

 

O art. 22, XVI da CF estabelece que, compete privativamente à União 

legislar, dentre outros, sobre as condições para o exercício das 

profissões.(1) 

 

                                                
 
1 - Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
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No exercício dessa competência, a União editou a Lei nº 8.662/1993, de 

caráter nacional, que regulamenta a profissão de assistente social. Na 

referida lei, foi inserido o art. 5º-A, pela Lei nº 12.317/2010, que dispõe: 

 

Art. 5º-A.  A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 

(trinta) horas semanais. 

 

É, portanto, norma de observância obrigatória em todo o território 

nacional, por todos os entes federados e por todos os empregadores da 

iniciativa privada. 

 

Com efeito, estabelecer jornada é encargo da lei federal, 

de caráter nacional, imponível a todos na relação que eventualmente travem 

com o tal profissional em qualquer quadrante do território brasileiro onde 

vige a lei. 

 

Assim, não se consente de qualquer interesse local se 

sobreponha à lei nacional para, de modo diferente, regular a carga horária 

específica do profissional, e menos ainda através de subterfúgios com que 

se pretenda burlar a lei nacional. 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento sobre tal questão 

– competência privativa da União legislar sobre condições de trabalho de 

profissões regulamentadas. Em diversos julgados, reconheceu a 

inconstitucionalidade de leis estaduais, distritais, municipais e federais que 

dispunham sobre condições de exercício de profissão.(2) 

                                                                                                                        
 
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 

profissões; 
2 - STF – Decisões Monocráticas: RE 750384/DF – Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – j. 

12.6.2013 – DJe 19.6.2013; RE 753475/DF – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 11.6.2013 

– DJe 14.6.2013. Acórdãos: ADI 3587/DF – TP – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 
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Destarte, todos os servidores ocupantes do cargo de assistente social têm 

direito à observância da Lei nº 8.662/1993, que reduziu a jornada de 

trabalho para 30h (trinta horas) semanais. 

 

 

III – b) 

 

 

No caso, a requerente é servidora pública estadual, ocupante do cargo de 

analista executivo de defesa social, exercendo as funções de Assistente 

Social, vez que nomeada para a área de “Serviço Social” para a qual prestou 

concurso, nos termos do Edital SEPLAG/SEDS nº 2/2008. Nele, embora o 

cargo seja único, há divisão entre especialidades e funções. Para tanto, ao 

se inscrever no concurso, e na fase de comprovação das habilitações 

necessárias, a requerente/apelante habilitou-se para a especialidade 

serviço social, comprovando os requisitos necessários para tanto – 

graduação em Serviço Social. 

 

Assim, a lei que fixa carga horária para os profissionais de assistência 

social é aplicável à requerente/apelante. 

 

 

III – c) – Da remuneração 

 

 

Em observância à decisão prolatada pelo STF, no julgamento do ARE 

660.010/PR, no qual reconhecida a repercussão geral, restou decidido 

que “a violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a 

redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do 

                                                                                                                        
 
12.12.2007 – DJe 22.2.2008; RE 414426/SC – TP – Rel. Min. ELLEN GRACIE – j. 
1.8.2011 – DJe 10.10.2011. 
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valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-

hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos 

vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho 

sem a correspondente retribuição remuneratória”.(3) 

 

Destarte, e considerando que a decisão foi prolatada em sede de 

repercussão geral, modifico o meu entendimento já prolatado no Agravo 

de Instrumento (AI) nº 1.0223.13.001952-2/001, para então deferir o pedido 

da requerente/apelante, mantendo o seu vencimento tal como fixado, a 

despeito da redução da carga horária aqui determinada, em observância ao 

princípio da irredutibilidade de vencimentos. 

 

Por fim, ressalto que a apelação restringiu-se aos pedidos de 

reconhecimento da aplicação da Lei nº 8.662/2003 à requerente, para 

reduzir sua carga horária para 30h (trinta horas), sem redução de 

vencimentos. Destarte, manteve-se a improcedência do pedido de “perdas 

e danos” no valor de R$52.977,69 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta 

e sete reais e sessenta e nove centavos), tal como fixado em sentença, 

transitado em julgado. 

 

 

IV – CONCLUSÃO 

 

 

POSTO ISSO, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA REFORMAR 

PARCIALMENTE A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, para reconhecer o direito da requerente SILVIA 

RODRIGUES CARDOSO AMARAL em ter reduzida a sua jornada de 

trabalho para 30h (trinta horas) semanais, nos termos da Lei nº 8.662/1993, 

com a irredutibilidade de seus vencimentos. 

                                                
 
3 - ARE 660010/PR – TP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 30.10.2014 – pub. 19.2.2015. 
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Face à sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, condeno-as, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), 

com base no art. 20, §§4o e 3º, do CPC/1973, tendo em conta, por um lado, o 

trabalho zeloso do profissional, e, por outro, a relativa simplicidade da 

causa, instruída só com prova documental, já decidida pelo STF, e a 

duração não longa do processo (prolatada a sentença em pouco mais de 1 

(um) ano da distribuição, determinada a compensação (art. 21 do 

CPC/1973), suspensa a condenação da requerente/apelante vez que 

beneficiária da justiça gratuita. 

 

Custas: pelas partes, isentas (art. 10, I e II da Lei Estadual nº 14.939/2003). 

 

 

É o voto. 

 

 

 
 

DES. WILSON BENEVIDES - De acordo com o(a) Relator(a). 

DESA. ALICE BIRCHAL - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO" 


