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Registro: 2018.0000010234 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário nº  

1004378-83.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA e Recorrente JUIZO EX 

OFFÍCIO, é apelado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos 

recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS 

(Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PAULO DIMAS MASCARETTI. 

São Paulo, 17 de janeiro de 2018. 

Bandeira Lins 

Relator 

Assinatura Eletrônica  
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Voto nº 8683 

Apelação nº: 1004378-83.2017.8.26.0099  BRAGANÇA PAULISTA 

Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA  

Apelado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Interessado: Prefeito do Município de bragança paulista 

Juíza de 1º Grau: Frederico Lopes Azevedo 

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso Público. Candidato 

aprovado em concurso dentro do número de vagas oferecidas pelo Edital. Situação 
excepcionalíssima enumerada pelo C. Supremo Tribunal Federal que desautoriza a 

nomeação do candidato aprovado. Segurança denegada. Sentença reformada. 

Trata-se de apelação interposta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA PAULISTA contra a r. sentença de fls. 287/292, que, nos autos de mandado 

de segurança impetrado por XXXXXXXXXXXXXXXX, visando à determinação de sua 

nomeação para o cargo público em que foi aprovado, concedeu a segurança pleiteada. 

Inconformado, apela o Município a fls. 298/312, requerendo a reforma do  

julgado, sustentando, em síntese, inexistência de direito líquido e certo do impetrante em 

face da existência de candidatos mais bem colocados do que ele, bem como de sua mera 

expectativa de direito à nomeação. Alega, ainda, estar passando por situação excepcional de 

natureza financeiro-orçamentária que o impede de realizar novas contratações de 

funcionários.  

Contrarrazões a fls. 316/323. 

É o relatório.  

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação  

em seus regulares efeitos e, tendo em vista a regra contida no artigo 14, §1º, da Lei nº 

12.016/09, considero interposto o reexame necessário. 

O apelo comporta provimento. 

Consta dos autos que a Prefeitura de Bragança Paulista, em 08 de julho  
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de 2014, lançou o Edital de Concurso Público nº 02/2014, para provimento de 40 cargos 

vagos de Guarda Civil Municipal (fls. 22/46). 

O apelante restou aprovado no Concurso no 15 lugar (fls. 59) 

O certame expirou definitivamente em 02.06.2017, sem que o candidato  

fosse nomeado, apesar de se encontrar dentro do número de vagas oferecidas (fls. 85). 

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, hodiernamente, que o  

candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto em edital, tem 

direito à nomeação, segundo a ordem de classificação no certame. 

Entretanto, ainda de acordo com aquela Egrégia Corte, em situações  

especialíssimas a Administração Pública pode deixar de nomear o candidato aprovado, 

inclusive dentro do número de vagas: 

 “SITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS.  NECESSIDADE  DE  

MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando 

se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear 

os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se 

levar em consideração a possibilidade de situações 

excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, 

devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se 

pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir 

a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. 

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de 

nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a 

situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) 

Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação 

excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do 

edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser 

determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à 

época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, 

implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo 

impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) 

Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento 

do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma 

que a Administração somente pode adotar tal medida quando 

absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para 

lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a 

recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Apelação / Reexame Necessário nº 1004378-83.2017.8.26.0099 -Voto nº  08683 4 

deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle 

pelo Poder Judiciário.” (grifos nossos).1 

Excepcionalidade dessa ordem que restou bem demonstrada nos autos; lê- 

se nas informações apresentadas pelo Município de Bragança Paulista que, para o exercício 

de 2017, em razão da crise financeira que assola o país desde o ano de 2015, bem como da 

ineficiência da gestão administrativa anterior, não há dotação orçamentária suficiente para a 

nomeação de novos guardas municipais, cujo acréscimo orçamentário projetado seria de R$ 

1.136.267,09, não dispondo o Município sequer de dotações que possam ser anuladas para 

dar suporte à referida despesa, pois todas as dotações fixadas estão comprometidas com 

despesas contratuais de caráter continuado (fls. 141). 

Corrobora esse fato, o relatório final apresentado pelo Tribunal de Contas  

do Estado, em relação às contas assumidas em 01/01/2017 pela atual gestão administrativa 

do Município, no qual consta que “o resultado de execução orçamentária demonstrou déficit 

orçamentário de R$ 3.192.374,17, advindo da superestimativa de receita (...) Dívida de 

curto prazo demonstrando situação desfavorável e um total ajustado pela fiscalização do 

TCESP de saldo de dívidas para o período de 2017 em R$ 86.576.837,52” e “(...) Dívida de 

longo prazo de R$ 1.262.119,20” (fls. 152 e 157/160). 

As vicissitudes reportadas pela Administração se encaixam perfeitamente  

na excepcionalidade admitida como óbice à nomeação de candidatos aprovados em 

concurso: ocorreram no transcurso do período de validade do certame, não podiam ser 

previstas no momento da publicação do edital e são de extrema gravidade, de modo a 

impossibilitar o aproveitamento de todos os candidatos aprovados.  

Nessas circunstâncias, o interesse público está em não se ampliar o  

quadro de servidores para além das possibilidades financeiras da Administração, evitando-

se o comprometimento da capacidade desta de honrar seus compromissos e manter seus 

serviços. E não se identifica, no caso, direito do impetrante à nomeação e posse, malgrado a 

aprovação em concurso: longe de concorrer para ampliar a ação e eficiência do serviço 

                                                 
1 RE 598099, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, com repercussão 

geral 
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público a que o impetrantes se integraria, o aproveitamento dele e de candidatos outros que 

estivessem em situação análoga implicaria risco para a própria continuidade desse serviço 

e de outras atividades da Administração  sendo esta a situação vivenciada, na presente 

conjuntura, em outras unidades da federação.       

Não se reputa abusiva, portanto, a postura da Administração, jungida que  

se acha à defesa do interesse público. 

Como se verifica, de fato há elementos que autorizam o acolhimento das  

razões recursais e a reforma da r. sentença, a fim de denegar a segurança pleiteada. 

Eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a  

julgamento virtual, nos moldes da Resolução nº 549/2011 do C. Órgão Especial desta Corte, 

publicada no DJe de 25/08/2011 e em vigor desde 26/09/2011. As partes ficam intimadas a 

manifestar-se desde já, caso se oponham a essa forma de julgamento. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo voluntário e  

ao reexame necessário. 

BANDEIRA LINS 

Relator 


