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EMENDA AO PROJETO DE LEI nº 027-01/2017 
 
 
 
Acrescenta ao artigo 6º do Projeto de Lei 027-01/2017 o 

seguinte parágrafo: 
 
 

Parágrafo único – ao servidor exonerado por 
não ser aprovado no estágio probatório, assim como se desistir 
do novo cargo, é garantido o retorno àquele que dantes era 
titular como estável.  

 
 
Câmara de Vereadores, 17 de março de 2017. 
 
 
Norberto Luiz Fell 
Vereador do PPS 
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Mensagem Justificativa à 
Emenda do Projeto de Lei 027-01/2017 
 
 
Senhor Presidente: 
 
Entendemos necessária a manutenção do instituto da 

Recondução, posto que prestigia os princípios a garantia de alcançar ao 
servidor público a estabilidade no serviço público. 

 
Faço esta proposição, também, por que a recondução é 

instituto expressamente previsto na Lei Federal 8.112/90 (Estatuto do 
Servidor Público Federal), que autoriza a plena recomposição da situação 
funcional do servidor.  

 
Encontramos nos Julgados dos Tribunais Superiores 

ensinamentos de que "Os institutos da vacância e da recondução têm por 
finalidade garantir ao servidor público federal sua permanência da esfera 
do serviço público, sem, como isso, tolher o inalienável direito de buscar 
sua evolução profissional."  in (REsp 817.061/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29.05.2008, DJe 
04.08.2008). 5. Apelação desprovida. (Apelação Cível nº 0007002-
21.2012.4.01.3400/DF, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ailton 
Schramm de Rocha. j. 03.02.2016, unânime, e-DJF1 23.02.2016). 

 
Doutrinadores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, 

na obra CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, leciona (página 283, 17ª  
Edição: “Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo que dantes 
titularizava, que por ter sido inabilitado no estágio probatório relativo a 
outro cargo para o qual consequentemente fora nomeado, quer por haver 
sido desalojado dele em decorrência de reintegração do precedente 
ocupante.” 
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Como visto, a recondução ao cargo anterior exige dois 

requisitos: 01 - que o servidor seja estável no cargo anteriormente 
ocupado; e 02 -- que não tenha adquirido estabilidade no novo cargo, ou 
dele tem desistido.  

Nesse sentido, procura-se afastar entendimento de que 
o servidor, ao tomar posse em um novo cargo, tem extinto todo e qualquer 
vínculo anterior com o ente público. Considerando-se que o servidor 
adquire estabilidade não no cargo, mas sim no serviço público, fica 
cristalina a possibilidade de seu retorno ao cargo anterior, inclusive, caso 
desista – ou seja, reprovado – no estágio probatório de um novo cargo 
para o qual foi nomeado. 

O instituto da recondução vem, portanto, constituir uma 
garantia de que o servidor público estável não ficará desamparado caso 
seja inabilitado no período de prova do novo cargo no qual tentou se 
efetivar, sendo assegurado seu retorno ao cargo que ocupava 
anteriormente, o que não podemos deixar de observar. 

Assim, propomos seja acrescido na Lei Municipal a 
presente proposição. 

  
Na certeza da compreensão e pertinência da matéria, 

postulamos pela aprovação da emenda. 
 
Estrela, 17 de março de 2017. 
 
 
Norberto Luiz Fell 
Vereador do PPS. 

 


