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RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTES :União  Estadual  dos  Estudantes  e  União  Estadual  dos
Estudantes da Paraíba
ADVOGADO :José Alves Cassiano Junior
IMPETRADO :Governador do Estado da Paraíba
INTERESSADO :Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador
Alexandre Magnus F. Freire.

ADMINISTRATIVO -  Mandado  de
Segurança  com  pedido  de  liminar  –
Credenciamento  de  entidade  estudantil
para emissão de carteiras de estudantes  –
Decreto  nº  34.763,  de  21  de  janeiro  de
2014, republicado por incorreção em 06 de
fevereiro  de  2014  –  Revogação  dos
Decretos estudantis Números 24.272, de 04
de agosto de 2003; 30.496, de 30 de junho
de 2009 e 32.119, de 04 de maio de 2011 –
Descredenciamento  das  entidades
estudantis  ora  impetrantes  –  Alegação  de
direito e adquirido – Não caracterização –
Ato  discricionário  do  Chefe  do  Poder
Executivo – Incidência da  Lei Estadual nº
8.069/200 – Conveniência e oportunidade -
Inexistência de ilegalidade no ato praticado
-   Denegação da ordem.

− O mandado  de  segurança  é  uma ação
constitucional,  de  natureza  civil  e  de  rito
sumário  especial,  posto  à  disposição  de
toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito
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líquido  e  certo,  lesado  ou  ameaçado  de
lesão,  não amparado  por  “habeas  corpus”
ou  “habeas  data”,  quando  o  responsável
pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  agente  de  pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

− A Lei Estadual nº 8.069/2006, em seu art.
1º,  disciplina  que  compete  ao  Chefe  do
Poder  Executivo  Estadual  credenciar
entidade  representativa  dos  estudantes
para  que  possam  fazer  a  emissão  de
carteiras  estudantis,  não  havendo  que  se
falar em exclusividade das impetrantes para
tal finalidade, nem em direito adquirido.

− O credenciamento  de  entidades
estudantis,  para  emissão  da  carteira  de
estudantes é uma faculdade outorgada ao
Chefe  do  Executivo,  sendo  ato  unilateral,
discricionário e revogável por conveniência
da administração.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados, 

A C O R D A M,  em sessão plenária  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,
denegar  a  segurança,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 449.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com
pedido  de  liminar,  impetrado  por  U.E.E  –  UNIÃO  ESTADUAL  DOS
ESTUDANTES  e  U.E.E.P.  -  UNIÃO ESTADUAL  DOS ESTUDANTES  DA
PARAÍBA em face do GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA.

As impetrantes requereram, primeiramente,
a  gratuidade  judiciária.  Em  seguida,  alegaram  que  eram  entidades
devidamente credenciadas para emissão de identidades estudantis desde 31
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de julho de 2009, conforme se infere do Decreto nº 30.496, de 30 de julho de
2009, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba – Edição 14.150, de
31 de julho de 2009. Afirmaram, ainda, que em maio de 2011 e janeiro de
2014  foram  publicados  mais  dois  outros  decretos  versando  sobre  o
credenciamento  de  novas  entidades  no  processo  de  emissão  de  carteiras
estudantis no Estado da Paraíba. No entanto, em 06 de fevereiro de 2014, o
Governador do Estado da Paraíba fez republicar por incorreção o Decreto nº
34.763, de 21 de janeiro de 2014, acrescentando em seu art. 5º, a revogação
dos Decretos Estudantis Números 24.272, de 04 de agosto de 2003; 30.496,
de 30 de junho de 2009 e 32.119, de 04 de maio de 2011, Decretos Estaduais
estes que credenciam outras agremiações estudantis ao processo de emissão
da  Carteira  de  identificação  Estudantil  –  CIE's,  dentre  elas  as  entidades
estudantis impetradas. 

Dessa forma,  aduziram a  necessidade  do
devido processo legal na revogação dos atos administrativos, a observância
ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade. Asseveraram, ainda,
que o ato administrativo que ofender a boa administração – aquele que violar
a ordem institucional,  o bem comum, os princípios de justiça e equidade –
pode e deve ser invalidado pela própria administração, não o fazendo, deve
ser anulado pelo Poder Judiciário, pois houve desvio de poder.

Ao  final,  requereram  a  concessão  da
medida  liminar,  para  determinar  a  suspensão  dos  efeitos  dos  atos  ora
combatidos,  qual  seja,  o  art.  5º,  incisos  I,  II  e  III  do  Decreto  Estadual  nº
34.763,  de 21/01/2014 republicado por  incorreção em data de 06/02/2014,
credenciando  as  impetrantes  ao  processo  de  emissão  das  carteiras  de
identificação estudantil 2014, bem como em relação aos anos subsequentes
até o julgamento final do mérito da presente ação mandamental, bem como
fazer valer  o Decreto Estadual  nº  30.496,  de 30 de julho de 2009,  o qual
credencia as impetrantes a participar do processo de emissão de carteiras
estudantis  no  âmbito  estadual,  e  ao  final,  que  seja  julgado  procedente  o
pedido, pelos fundamentos jurídicos expostos, concedendo-se a segurança.

O então Relator,  reservou-se ao direito de
apreciar a liminar, após a notificação da autoridade apontada como coatora,
para prestar  as informações pertinentes,  bem como a ciência do órgão de
representação judicial. (fl. 418).

O  Estado  da  Paraíba  apresentou
manifestação  às  fls.  424/429.  A  autoridade  apontada  como  coatora,
devidamente notificada, não apresentou informações, conforme certidão de fl.
430.
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Liminar indeferida às fls. 431/435.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela  denegação  da  segurança  (fls.
440/442).

É o relatório.

V O T O

O  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição
de  toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
ameaçado de lesão, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA conceitua  o
mandado  de  segurança  como  sendo  "um  remédio  constitucional,  com
natureza  de ação civil,  posto à disposição de titulares de direito  líquido e
certo,  lesado  ou  ameaçado  de  lesão,  por  ato  ou  omissão  de  autoridade
pública  ou agente  de pessoa jurídica  no exercício  de atribuição do Poder
Público1”.

O direito  líquido e certo,  por  seu turno,  é
aquele que se apresenta cristalino, evidente, capaz de ser apurado de plano,
sem exames mais detidos. 

A violação a direito líquido e certo, capaz
de  ser  corrigida  por  mandado  de  segurança,  deve  decorrer  de  evidente
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.

A  esse  respeito,  trago  à  baila  as  lições
doutrinárias do mestre CASTRO NUNES:

“Direito líquido e certo ou que assim deva ser declarado
situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto a
sua  existência,  determinada  quanto  ao  seu  objeto  e
líquido na prestação exigida”2.

E de HELY LOPES MEIRELLES:

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
2 Mandado de Segurança, Forense, 8ª ed., Rio de Janeiro, 1980, p. 66

4



Mandado de Segurança nº. 2004300-89.2014.815.0000

“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza
do direito podem ser de todas as modalidades admitidas
em lei, desde que acompanhem a inicial. O que se exige é
prova   pré-constituída  das  situações  e  fatos  que
embaçam o direito invocado pelo impetrante”3.

Feitas  essas  considerações,  passa-se  a
análise do mérito da presente ação mandamental. 

A  controvérsia  dos  autos  cinge-se  em
saber se o Governador do Estado da Paraíba praticou ato ilegal  e abusivo ao
descredenciar  as  impetrantes  para  emissão  da  carteira  de  identidades
estudantis.

Joeirando  os  autos,  verifica-se  que  as
entidades estudantis, ora impetrantes,  alegaram que, desde 31 de julho de
2009, eram entidades devidamente credenciadas para emissão de carteira de
identidade estudantis, nos termos do Decreto Estadual nº 30.496/2009, sendo
que  a  autoridade  apontada  como  coatora  revogou  a  mencionada  norma,
através  do  Decreto  nº  34.763/2014,  descredenciando-as  para  a confecção
das ditas carteiras  e credenciando outras  entidades estudantis  para a sua
emissão.

Dessa forma, aduziram ter direito líquido e
certo  quanto  aos  seus  credenciamentos  para  a  emissão  das  carteiras
estudantis.

No entanto, observa-se que a Lei Estadual
nº 8.069/2006 disciplina que compete ao Chefe do Poder Executivo Estadual
credenciar entidade representativa dos estudantes para que possam fazer a
emissão de carteiras estudantis, não havendo que se falar em exclusividade
das impetrantes para tal finalidade, nem em direito adquirido. Veja-se:

Art. 1 (…)
§ 1º. Considera-se Carteira de Identificação Estudantil o
documento emitido pela União Nacional dos estudantes –
UNE,  pela  União  Brasileira  dos  estudantes
Secundaristas  –  UBES  ou  por  entidade  representativa
dos estudantes  devidamente credenciada para esse fim,
por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Assim,  vê-se  que  o  credenciamento  de
entidades  estudantis,  para  emissão  da  carteira  de  estudantes  é  uma

3 MEIRELLES, Hely Lopes.  Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e
“habeas data”, 3ª Edição ampliada e atualizada pela Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São
PAULO, 1998, P. 15
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faculdade  outorgada  ao  Chefe  do  Executivo,  sendo  ato  unilateral,
discricionário e revogável por conveniência da administração.

Outrossim,  é  sabido  que  as  carteiras
estudantis são válidas em todo o território nacional e, para que não haja a
possibilidade de ocorrência de fraudes quanto à utilização e fiscalização, é por
demais  necessário  que  haja  um  modelo  a  ser  seguido  pelas  entidades
estudantis, como forma de proteger o próprio estudante.

Desse  modo,  frente  à  necessidade  de
uniformização das carteiras estudantis que repercutirão em uma esfera bem
ampla,  quão  seja  todo  o  território  brasileiro,  faz-se  importante  o  Estado
escolher quais são as entidades credenciadas e os critérios que elas devem
seguir para a emissão da carteira estudantil.

 
Ressalte-se que os atos discricionários são

os praticados pela administração dispondo de margem de liberdade para que
o agente pública decida qual a melhor maneira de atingir o interesse público,
diante do caso concreto.  Assim, os atos discricionários são caracterizados
pela existência de um juízo de conveniência e oportunidade no motivo ou no
objeto, conhecido como mérito. Dessa forma, podem ser anulados em caso
de vício de legalidade, como revogados em razões de interesse público.

Logo, da leitura do dispositivo em questão,
exsurge certo que o credenciamento de uma entidade estudantil está adstrita
à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido
exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo
em vista que a valoração dos atos que a autorizam não ocorrem por meio de
elementos  meramente  objetivos.  Assim,  mostra-se  totalmente  inviável
qualquer manifestação do Poder Judiciário quanto ao direito à concessão do
referido credenciamento, sendo defesa a invasão do espaço reservado pela
lei ao administrador, sob pena de se imiscuir no mérito administrativo. 

Assim,  certo  é  que,  em relação  aos  atos
discricionários,  o  controle  judicial  é  possível,  mas  terá  que  respeitar  a
discricionariedade  administrativa  nos  limites  em  que  ela  é  assegurada  à
Administração Pública pela lei. 

"Isto  ocorre  precisamente  pelo  fato  de  ser  a
discricionariedade  um  poder  delimitado  previamente
pelo  legislador;  este,  ao  definir  determinado  ato,
intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da
Administração  Pública,  legitimando  previamente  a  sua
opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o
Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei,
ao  administrador,  pois,  caso  contrário,  estaria
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substituindo  por  seus  próprios  critérios  de  escolha,  a
opção  legítima  feita  pela  autoridade  competente  com
base em razões de oportunidade e conveniência que ela,
melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso
concreto"
(Maria Sylvia Zanella de Pietro. Direito Administrativo
São Paulo: Atlas, pág. 178).

Dessa  forma,  não  restou  comprovado  nos
autos  qualquer  ilegalidade  ou  abusividade  praticada  pela  autoridade
impetrada, muito menos violação ao direito líquido e certo das entidades, ora
impetrantes,  posto  que  conforme  disposto  acima,  o  credenciamento  das
entidades  estudantis  para  a  emissão  das  carteiras  de  estudantes  é  uma
faculdade  outorgada  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  sendo  ato  unilateral,
discricionário  e  revogável  pela  conveniência  e  oportunidade  da
Administração.

Por  tais  razões,  em  consonância com  o
parecer Ministerial, denega-se a ordem.

Custas “ex lege”.

Sem  honorários  advocatícios,  nos  termos
do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Presidente.  Relator:
Excelentíssimo Senhor Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  João  Batista  Barbosa  (juiz  convocado  para  substituir  o
Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides), Miguel de Britto Lyra Filho
(Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda  Ferreira),  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de  Justiça),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da Silva, Frederico Martinho
da  Nóbrega  Coutinho,  José  Ricardo  Porto  (Vice-Presidente),  Maria  das
Graças Morais Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Oswaldo
Trigueiro  do Valle Filho,  Luiz  Silvio Ramalho  Júnior,  Joás de Brito  Pereira
Filho,  João Benedito  da Silva e  Carlos  Martins  Beltrão Filho.  Ausentes  os
Exmos. Srs. Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado
da Paraíba.
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Sessão  Plenária  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 11 de fevereiro de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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