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JUSTIFICATIVA - PL 0254/2021 
A presente propositura visa contemplar o instituto da recondução perante o Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo - Lei 8.989/79. 

As duas possibilidades de provimento derivado via recondução, contemplada na 
presente propositura não é nenhuma novidade jurídica, pois já é previsto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Federais - Lei nº 8.112/90. 

Na hipótese da recondução por inabilitação em estágio probatório relativo a outro 
cargo, vejamos o seguinte exemplo: suponha-se que determinado servidor seja estável no 
cargo de agente administrativo. Uma vez aprovada em concurso público para cargo federal 
(por exemplo), deverá ser submetida a novo estágio probatório, pois este visa a avaliar a 
aptidão e capacidade para o cargo específico, ou seja, não é porque é estável em um cargo 
que não mais será necessário o estágio probatório em outros que venha eventualmente a 
assumir via concurso público. 

Assim, no novo cargo, poderá a pessoa vir a ser reprovada no estágio probatório e não 
continuar nele. Nesse caso, será reconduzida ao cargo anterior, onde já era estável. Enquanto 
não confirmado no estágio probatório do novo cargo, não estará extinta a situação anterior do 
servidor. 

Cabe, ainda, observar que, se um servidor estável for reprovado em estágio probatório 
relativo a um novo cargo - no qual ele tenha ingressado quando já era estável no serviço 
público -, ocorrerá a sua recondução, a qual implicará o provimento, por ele, do cargo 
anteriormente ocupado, salvo se esse cargo já se encontrar provido, caso em que o servidor 
ficará em disponibilidade até posterior aproveitamento. 

Ante a necessidade de valorização dos servidores públicos municipais, rogo aos 
demais pares a devida e costumeira colaboração nesta propositura. 
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