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......................................., servidor 

público municipal de Curitiba, matrícula 

funcional..................,RG..................., 

CPF....................., residente e domiciliado 

à Rua..........................................., 

número............,CEP..........................., 

Bairro................, ...................Paraná, 

telefone....................., vem mui 

respeitosamente à Vossa Presença para expor o que 

segue e requerer  a aplicação da Lei Federal 

12317/2010  com imediata redução da jornada de 

trabalho para 30 horas semanais com 6 horas 

diárias ininterruptas, sem redução de salário.  

  Em 27 de agosto de 2010 foi publicada a Lei 

Federal 12317/2010 que inseriu na Lei Federal 

8662/1993 o artigo 5-A com o teor que segue.  

“Art. 5
o
-A.  A duração do trabalho do 

Assistente Social é de 30 (trinta) horas 

semanais.”  

 

 O artigo terceiro da mesma lei determinou que 

a ela entrou em vigor na data de sua publicação, 

portanto, em 27 de agosto de 2010.  



 Ocorre que  até o presente momento não foi 

publicado nenhum ato determinando/autorizando a 

redução da jornada de trabalho para a requerente e 

demais Assistentes Sociais do serviço público 

municipal de Curitiba da Administração Direta, 

suas fundações e autarquias.  

 Por outro lado, a URBS – Urbanização de 

Curitiba S/A e COHAB – Companhia de Habitação de 

Curitiba já estão cumprindo a nova Lei Federal.  

 Considerando o princípio da legalidade 

previsto no artigo 37 da Constituição Federal deve 

o Município de Curitiba dar imediato cumprimento 

ao disposto na lei federal sob pena de ofensa ao 

princípio constitucional e conseqüentemente o 

disposto no artigo  11 da Lei Federal  8429/1992 

pois atenta contra os princípios constitucionais 

aplicáveis à Administração Pública.  

Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello: 

“violar um princípio muito é mais grave que 

transigir uma norma. A desatenção ao princípio 

implica ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos”. (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. 

Direito Administrativo. 3 ed. São Paulo: 

Malheiros, 1995, p. 230). 

O princípio da legalidade é de cumprimento 

imediato e não está na esfera do poder 

discricionário da Administração Pública. 



Celso Antonio Bandeira de Mello 

assevera que: 

  

“Como se sabe, as normas 

jurídicas não são conselhos, 

opinamentos, sugestões. São 

determinações. O traço 

característico do direito é, 

precisamente o de ser disciplina 

obrigatória de condutas. Daí que, 

por meio das regras jurídicas, 

não se pede, não se exorta, não 

se alvitra. A feição específica 

da prescrição jurídica é a 

imposição, a exigência.” 

(Bandeira de Mello, Celso 

Antônio. RDP 57/58: 233-256, 

p.234.) 

 

Com base no princípio da legalidade 

cabe ao Poder Executivo, portanto, como subalterno 

à lei, cumpri-las, dando-lhes a concreção 

necessária, sob pena de violação a direitos e 

liberdades públicas. 

 

Hely Lopes Meirelles conclui que “A 

eficácia de toda atividade administrativa está 

condicionada ao atendimento da lei.” 
1
 Assim, se 

na Administração Pública só é lícito fazer o que a 

lei autoriza, não pode deixar de fazê-lo quando a 

lei obriga. 

 

                                                
1 In Direito administrativo brasileiro. 19. ed. Atual. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 82. 

 



O princípio da legalidade, por sua vez, 

constitui-se, se não o de maior, mas de essencial 

e inquestionável importância dentro do ordenamento 

jurídico pátrio. É ele que dá sustentação ao 

preceito constitucional que conforma a República 

Federativa do Brasil como Estado Democrático de 

Direito. De que valeria, ou, ainda, que eficácia 

teria dizer-se ser “Estado de Direito” se o 

princípio da legalidade não fosse um de seus 

pilares? 

Por outro lado, as súmulas 473 e 346 do 

STF dão ao Município a possibilidade de rever seus 

atos e assegurar o direito da requerente. 

 

 

 Súmula 473 do STF: “a 

Administração pode anular os seus 

próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, 

porque deles não se originam 

direitos; ...”  

 

Súmula 346 STF: “a Administração 

pode declarar a nulidade dos seus 

próprios atos”. 

 

 

  

  Por todo, está demonstrado que o/a requerente 

faz jus à redução da jornada e imediata aplicação 

da jornada de 30 horas semanais 6 horas diárias 

ininterruptas, sem redução de salário.  

 



  DO PEDIDO 

 

 Pelas relações supra requer o imediato  

cumprimento da Lei Federal  12317/2010 para  a 

consequente redução  da jornada para 30 horas 

semanais com 6 horas diárias ininterrupta, sem 

redução de salário. 

 

 Nestes termos,  

 Pede deferimento.  

 

Curitiba, .... de .......................de 2010.  

 

 

 

 

 

Nome e assinatura  

Telefone 


