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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA 

CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DOS BRASIL, SEÇÃO DE 

SÃO PAULO, entidade de serviço público inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

43.419.613/0001-70, com sede na Praça da Sé, nº 385, Centro, CEP 01.001-

902, São Paulo - SP, neste ato representada pelos advogados infra-assinados 

(mandato anexo), vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal, na Lei nº 

8.906/94 e na Lei nº 12.016/09, impetrar o presente 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

COM PEDIDO LIMINAR 

 

contra ato coator manifestamente ilegal praticado pelo Senhor Diretor 

Presidente da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo/SP 

(Enel Distribuição São Paulo) e pelo Diretor do Departamento Jurídico da 

ENEL SP, empresa concessionária de serviços públicos de distribuição de 

energia elétrica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.695.227/0001-

93, que poderão ser intimados em sua sede, situada na Avenida Dr. Marcos 

Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939 – Torre II – Sítio Tamboré – Barueri – SP – 

CEP 06460-040, pelas razões de fato e de direito que passa a expor a seguir. 
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I – PRELIMINARMENTE 

a) Do cabimento do Mandado de Segurança. 

O presente remédio visa anular e/ou reformar o ato coator 

praticado pela Impetrada, consistente na exigência de procuração com firma 

reconhecida para que os profissionais advogados exerçam seu mister. 

 

O ato coator impugnado por este mandamus direciona-se 

contra todos os advogados inscritos e atuantes no Estado de São Paulo, 

causando-lhes impedimento no que se refere ao livre exercício da profissão, 

garantia conferida por Lei, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 

8.906/94: 

Art. 7º São direitos do advogado: 

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território 

nacional; 

 

O objetivo do presente instrumento é afastar o ato ilícito 

praticado, que ultrapassa os limites da legalidade, sendo certo que o direito 

líquido e certo de toda a classe da advocacia encontra guarida nas disposições 

legais expressas do artigo 5º, caput e §1º e artigo 7º da Lei Federal nº 

8.906/94. 

 

Sabe-se que o cabimento de mandado de segurança 

contra ato de concessionárias de serviços públicos é limitado pelo artigo 1º, § 

2º, da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos: 

 

Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de 

que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.  

 

(...) 

 

§ 2o  Não cabe mandado de segurança contra os atos de 

gestão comercial praticados pelos administradores de 
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empresas públicas, de sociedade de economia mista e de 

concessionárias de serviço público.  

 

De acordo com o texto legal, não cabe mandado de 

segurança apenas contra os atos de gestão comercial. Nesse sentido, entende 

o C. STJ: 

 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. 

ATO DE GESTÃO COMERCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO 

CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO 

PROVIDO. 

1. Segundo dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009, "não 

cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial 

praticados pelos administradores de empresas públicas, de 

sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço 

público". 

2. "Os atos de gestão não possuem o requisito da 

supremacia, por isso são meros atos da administração e 

não atos administrativos, sendo que a Administração e o 

Particular encontram-se em igualdade de condições, em 

que o ato praticado não se submete aos princípios da 

atividade administrativa, tampouco exercido no exercício 

de função pública, não se vislumbrando ato de autoridade" 

(REsp 1078342/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 09/02/2010, DJe 15/03/2010). 

3. No caso, a transferência de ações, da empresa concessionária 

de serviço público de telefonia para o acionista, caracteriza ato 

de gestão de natureza empresarial, sem relação alguma com a 

atividade fim de prestação de serviço de telecomunicação. 

4. Recurso especial provido para extinguir o processo sem 

julgamento do mérito.” 

 

(STJ - REsp nº 1.778.579/SP – Quarta Turma – Rel. Min. Antonio 

Carlos Ferreira – Publicado em 26.08.2019) (g.n.) 

 

Em se tratando a ENEL SP de concessionária de serviço 

público, a Lei e a jurisprudência são firmes no sentido de não ser possível a 

impetração de mandado de segurança contra atos de gestão comercial 
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praticados por seus administradores. Contra os atos propriamente 

administrativos, porém, é amplamente cabível a impetração de mandamus. 

 

No caso concreto, não se deseja combater ato de gestão 

comercial, mas ato de império, em que impõe à advocacia o dever – não 

autorizado pela legislação – de proceder ao reconhecimento de firma nas 

assinaturas de seus Constituintes. 

 

Depreende-se do julgado acima colacionado que os atos 

de gestão diferem dos atos administrativos, por tratarem de “meros atos da 

administração”, em que a Administração e o particular atuam em igualdade de 

condições. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços 

públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os 

interessados. 

 

A respeito do assunto, Matheus Carvalho ensina que, 

quanto ao objeto, os atos administrativos podem ser classificados como atos de 

império, atos de expediente ou atos de gestão1: 

 

“Os atos de império são aqueles nos quais a Administração 

atua com prerrogativa de Poder Público, valendo-se da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na 

execução destas atividades, o poder público impõe 

obrigações, aplica penalidades, sem a necessidade de 

determinação judicial, em virtude da aplicação das regras 

que exorbitam o direito privado, sempre na busca do 

interesse da coletividade. Por óbvio, caso tenham sido 

praticados em desrespeito às normas vigentes, poderão ser 

anulados pela própria Administração Pública ou pelo Poder 

Judiciário, sendo ainda possível a sua revogação por razões de 

interesse público, desde que devidamente justificadas. (...) 

 

Por seu turno, os atos de gestão são executados pelo poder 

público sem as prerrogativas de Estado, atuando a 

Administração em situação de igualdade com o particular. 

Em tais casos, a atividade é regida pelo direito privado, não se 

 
1 “Manual de Direito Administrativo” – Matheus Carvalho – Editora JusPodivm, 2ª Ed., 2015 – 

p.274/275 
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valendo o ente estatal das prerrogativas inerentes à supremacia 

do interesse público. São condutas que não impõem 

restrições e não admitem que o Estado se valha de meios 

coercitivos para sua execução. (...) 

 

Os atos de expediente são aqueles praticados como forma de 

dar andamento à atividade administrativa, sem configurar uma 

manifestação de vontade do Estado, mas sim a execução de 

condutas previamente definidas. (...)” 

 

Entende-se, portanto, que atos de império são aqueles 

praticados pelo poder público, com prerrogativas próprias de autoridade (e, 

portanto, com supremacia sobre o particular) e atos de gestão correspondem 

aos praticados sem prerrogativas públicas, em posição de igualdade com os 

particulares. Trata-se, contudo, de classificação tradicional: atualmente, o direito 

moderno entende que os “atos de império” correspondem aos “atos 

administrativos”, enquanto os “atos de gestão” cuidam de “meros atos da 

Administração”. Nesse sentido, ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro2: 

 

“Essa classificação vem do direito francês e foi também 

desenvolvida pelos autores italianos; atos de império seriam os 

praticados pela Administração com todas as prerrogativas e 

privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente 

ao particular independentemente de autorização judicial, sendo 

regidos por um direito especial exorbitante do direito comum, 

porque os particulares não podem praticar atos semelhantes, a 

não ser por delegação do poder público.  

 

Atos de gestão são os praticados pela Administração em 

situação de igualdade com os particulares, para a conservação e 

desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus 

serviços; como não diferem a posição da Administração e a do 

particular, aplica-se a ambos o direito comum. 

 

(...) 

 

 
2 “Direito Administrativo” - Maria Sylvia Zanella di Pietro – Editora Forense, 31ª Ed., Rio de Janeiro, 

2018 
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Desse modo, abandonou-se a distinção, hoje substituída por 

outra: atos administrativos, regidos pelo direito público, e atos 

de direito privado da Administração. Só os primeiros são atos 

administrativos; os segundos são apenas atos da Administração, 

precisamente pelo fato de serem regidos pelo direito privado.” 

(g.n.) 

 

Em suma, os atos de império são aqueles que a 

Administração impõe coercitivamente aos administrados. Tais atos não são de 

obediência facultativa pelo particular, sendo praticados pela Administração ex 

officio, ou seja, sem que tenham sido requeridos ou solicitados pelo 

administrado. 

 

No caso concreto, a ENEL SP exige da Advocacia a 

apresentação de procuração com firma reconhecida, caso contrário os 

profissionais advogados (as) restam impedidos de exercer o seu mister. 

 

Cuida-se de imposição feita pela concessionária de 

serviços públicos aos particulares, utilizando-se, portanto, da sua supremacia e 

com justificativa baseada nos interesses públicos. É imposição sem previsão 

legal e que nada se relaciona com ato de gestão, não tratando de "tomada de 

decisões" relativas à boa gerência da empresa ou concessão pública. 

 

Não se refere, por conseguinte, a atos de gestão 

comercial, praticados em igualdade de condições com o particular. Isto, porque a 

empresa tem se valido da sua condição de entidade pública para dificultar o 

acesso dos advogados à concessionária, tratando-se de verdadeiro ato coator, 

passível de mandado de segurança. 

 

Humberto Theodoro Júnior caracteriza atos de gestão 

como aqueles "praticados pelas empresas públicas, sociedades de economia 

mista e concessionárias de serviço público 'no exercício das suas atividades-

meio'". Complementa que "há, porém, muita dificuldade na separação prática 

entre as atividades-meio e as atividades-fim, sempre que se intenta, no plano 

concreto, qualificar as operações das entidades paraestatais. Sendo assim, o 

disposto no §2º do art. 1º da Lei nº 12.016 'deve ser interpretado 

adequadamente, de modo a se afastar o cabimento da impetração 
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exclusivamente nas hipóteses em que o ente pode atuar tal como um 

particular, submetendo-se exclusivamente ao direito privado. Isso 

abrange apenas as hipóteses em que o ato praticado inequivocamente 

não implique o exercício de função pública e não se submeta aos 

princípios da Administração Pública'"3. 

 

Quando se pratica atos típicos do Direito Público, 

submete-se aos princípios que vinculam toda a Administração, como a 

moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Logo, a 

exigência de procurações com firmas reconhecidas não pode ser classificada 

como mero ato de gestão, uma vez que ofende ao princípio da legalidade por 

estar em desacordo com a prerrogativa profissional do artigo 7º, inciso I, do 

Estatuto da OAB e por desrespeitar o quanto previsto no artigo 5º da mesma Lei. 

 

A jurisprudência pátria também é consolidada no sentido 

de permitir a discussão do reconhecimento do direito ora pleiteado pela via do 

mandado de segurança. Vejamos: 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA NO FORNECIMENTO DE 

DADOS DE SEGURADO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA DO 

OUTORGANTE NA PROCURAÇÃO E NO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.  

1. Conforme precedente desta Turma, é desnecessária a 

exigência de procuração com firma reconhecida exceto em 

casos de impossibilidade de conferência da assinatura da 

procuração com a de documento do segurado ou de 

dúvida quanto ao procurador (IN 45/2010/INSS). No 

presente caso, havendo divergência entre as assinaturas do 

outorgante na procuração e no documento de identidade, é 

razoável e está justificada a recusa em fornecer as informações 

do segurado e a exigência de firma reconhecida.  

2. Apelação improvida.” 

 

(TRF-4 - Apelação 5019919-93.2014.4.04.7001 PR, Quarta 

Turma, Relator: Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva 

Leal Junior, Data de Julgamento: 06/06/2018) (g.n.) 

 
3 Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019. 

Pág. 113). 
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“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OAB. INSS. 

MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 

PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 

APELAÇÃO PROVIDA.  

1. O Estatuto da OAB nada dispõe a respeito da necessidade de 

firma reconhecida em procuração outorgada a advogado.  

2. Por seu turno, o art. 501, § 3º, da IN INSS 77/2015, ao tratar 

do instrumento de procuração, dispensa o reconhecimento de 

firma, 'salvo imposição legal', ou 'quando houver dúvida de 

autenticidade do instrumento'.  

3. Apelação provida.” 

 

(TRF-3 - Apelação 0002773-34.2016.4.03.6112 SP, Terceira 

Turma, Relator: Desembargador Federal Carlos Muta, Data de 

Publicação: 02/06/2017) 

 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. Exigência do reconhecimento da 

firma na procuração extrajudicial outorgada pelos segurados a 

seu procurador, advogado, cuja autoria a ele é incumbida. 

Respaldo no art. 654, § 2º, do Código Civil. Impossibilidade. 

Direito de defender seus clientes perante órgãos municipais 

independentemente de reconhecimento de firma nas procurações 

que esses lhe outorgaram e, também, em se tratando de 

procurações outorgadas diretamente em audiências realizadas 

em processo administrativo, mesmo sem instrumento escrito. 

Profissional do Direito que se enquadra na categoria regida pela 

Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), que inclusive possui 

fé pública para atestar a autenticidade de documentos (Lei 

Federal nº 11.925/2009). Lei Municipal nº 2.633/2019 que 

proíbe a exigência de reconhecimento de firma na procuração 

concedida a advogado. Sentença mantida. Recurso e remessa 

necessária conhecidos e não providos.” 

 

(TJ-SP - Apelação: 1002219-05.2018.8.26.0271, Relator: Des. 

Vera Angrisani, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 28/05/2019) 
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Ante o exposto, bem demonstrado o cabimento do 

mandado de segurança na presente hipótese processual, sendo de rigor o seu 

recebimento e processamento para, ao final, conceder a segurança pleiteada. 

 

b) Da legitimidade da Impetrante 

A par dos fundamentos próprios inerentes à impetração, 

necessário dizer que a Impetrante tem o dever legal de assistir e defender os 

interesses dos seus membros integrantes. 

 

A Impetrante é a entidade oficial de representação da 

classe dos Advogados no Estado de São Paulo, a quem, nos termos do inciso I 

do artigo 44 da Lei Federal nº 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 

Advogados do Brasil, está imposto o dever de “defender a Constituição, a ordem 

jurídica do Estado democrático de Direito, os Direitos Humanos, a justiça social, 

e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas”.   

 

É cediço que a Advocacia tem suporte constitucional e 

acumula função pública (exercida, embora, em ministério privado), somando à 

tarefa jurisdicional exercida pelo Estado. Destarte, não pode ser havida como 

mercê, favor facultativo ou, ainda, meramente tolerada por agentes da 

autoridade do Estado.  

 

Diante disso, estabelece o artigo 133 da Constituição 

Federal: 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei.  

 

Por ser o advogado indispensável à administração da 

justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, a 

Impetrante, conforme prevê seu Estatuto (Lei nº 8.906/94), também tem como 

uma de suas finalidades: 
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Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço 

público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem 

por finalidade: (...) 

 

II - promover, com exclusividade, a representação, a 

defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a 

República Federativa do Brasil. 

 

Nesse sentido, é papel da Impetrante zelar pela irrestrita 

observância dos preceitos insculpidos na Constituição Federal e nas demais 

normas que tratam do papel do advogado, tutelando o exercício da advocacia e 

impedindo que sofra ataques, restrições ou inibições de qualquer natureza. 

 

Acerca do tema, faz-se necessário apontar que o Estatuto 

da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal nº 8.906/94, 

concede ao Conselho Secional as mesmas competências atribuídas ao Conselho 

Federal, dentre elas, a conferida pelo artigo 54, inciso XIV: 

 

Artigo 54. Compete ao Conselho Federal: 

(...) 

XIV -  ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas 

legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de 

segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja 

legitimidade lhe seja outorgada por lei.  

 

Ressalte-se que tal missão não é exclusiva do órgão de 

cúpula da Instituição – o Conselho Federal –, cabendo, também, a todos os seus 

órgãos federativos, quais sejam, os Conselhos Seccionais, de acordo com o 

artigo 57 da Lei nº 8.906/94: 

 

Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo 

território, as competências, vedações e funções atribuídas ao 

Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua 

competência material e territorial, e as normas gerais 

estabelecidas nesta lei, no regulamento geral, no Código de Ética 

e Disciplina, e nos Provimentos. 

 

Da mesma forma, especificando as competências dos 

Conselhos Secionais, o Regulamento Geral do Estatuto da OAB prevê: 
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Art. 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto nos 

arts. 57 e 58 do Estatuto: 

(...) 

V – ajuizar, após deliberação:  

a) ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da 

Lei Orgânica do Distrito Federal;  

b) ação civil pública, para defesa de interesses difusos de caráter 

geral e coletivos e individuais homogêneos;  

c) mandado de segurança coletivo, em defesa de seus 

inscritos, independentemente de autorização pessoal dos 

interessados;  

d) mandado de injunção, em face da Constituição Estadual ou da 

Lei Orgânica do Distrito Federal. 

 

Deste modo, inegável a legitimidade da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seção de São Paulo para buscar, perante o Poder 

Judiciário, a tutela necessária para garantir o livre e efetivo exercício da 

advocacia, garantindo aos seus inscritos os direitos que lhes são assegurados 

constitucionalmente. 

 

Além de legalmente possível, a legitimidade da Impetrante 

no presente caso é salutar, recomendável, de interesse de toda a classe, porque 

envolvida discussão sobre o livre exercício da advocacia.  

 

Isto porque foi retirado de todos os advogados o direito de 

livre exercício da profissão, que lhes foi conferido pelo artigo 7º, inciso I, da Lei 

Federal nº 8.906/94.  

 

Bem fixada essa premissa, maneja a Impetrante o 

presente mandamus, o qual é a via judicial adequada para alcançar o direito 

almejado, a teor do permissivo do artigo 49 do seu Estatuto: 

 

Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB 

têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra 

qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. 
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Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste 

artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como 

assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, 

acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. 

 

Em atenção ao direcionamento legal indicado acima, o 

Excelso Supremo Tribunal Federal endossa a pertinência subjetiva das entidades 

de classe para a impetração de mandado de segurança, por meio da Súmula nº 

630, in verbis: 

Súmula 630 – A entidade de classe tem legitimação para o 

mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada 

interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. 

 

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

assentou tal posicionamento, nos seguintes termos: 

 

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA 

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUBSTITUTA 

PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. 

INTERPRETAÇÃO CONJUNTA E SEM RESTRIÇÃO DO ART. 5º, 

INCISO XXI, DA CRFB COM O ART.44, INCISO II, DA LEI N.º 

8.096/94. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 630 DO STF. ART. 

515, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFORMAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA RECURSAL DO STJ EM ORIGINÁRIA. 

OBEDIÊNCIA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 

DESTA CORTE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO POR MAIORIA.  

1. Pode a entidade de classe impetrar mandado de 

segurança em favor do seu associado, desde que 

previamente autorizada, sendo certo que não há distinção, 

no inciso XXI do art. 5º da CRFB, se em ação individual ou 

coletiva. Ademais, tal dispositivo constitucional deve ser 

interpretado sem qualquer restrição e em conjunto com o 

art. 44, inciso II, da Lei n.º 8.096/94.  

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 

encontra-se consagrado na Súmula n.º 630, segundo a qual "A 

entidade de classe tem legitimação para o mandado de 

segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas 

a uma parte da respectiva categoria".  

3. (...)  
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4.Recurso em Mandado de Segurança provido, por maioria, para 

reconhecer a legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seccional do Estado do Rio de Janeiro e determinar a 

devolução dos autos à Corte a quo para o julgamento do mérito 

do mandado de segurança.”  

 

(STJ - RMS 36483/RJ, Relator: Min. Vasco Della Giustina, data de 

julgamento: 12/06/2012, data de publicação: 29/08/2012, 6ª 

Turma) 

 

Conforme demonstrado nas linhas seguintes, o caso ora 

sub judice não se trata de hipótese autorizadora de habeas corpus ou habeas 

data, mas de situação que impõe a necessidade de proteção de direito líquido e 

certo de advogados devidamente inscritos nos quadros da Impetrante, 

constrangidos ilegalmente pela autoridade coatora, razão pela qual se maneja o 

presente Mandado de Segurança.  

c) Da competência da Justiça Federal. 

Apesar de não deixar margem para entendimentos 

diferenciados, a Impetrante pede vênia para esclarecer sua competência para 

demandar perante a Justiça Federal, com fulcro no artigo 109, I, da Constituição 

Federal que dispõe: 

 

Art. 109.  Aos juízes federais compre processar e julgar: 

 

I – As causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés assistentes ou oponentes (...). 

 

Uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma 

entidade de serviço público sui generis, não restam dúvidas de que a 

competência privativa para a presente demanda é da Justiça Federal da 

Seção Judiciária de São Paulo, conforme entende a jurisprudência: 

 

 

“(...) A Ordem dos Advogados do Brasil é entidade de 

natureza autárquica federal, de modo que compete à 
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Justiça Federal o processamento e o julgamento das 

causas em que figure como parte. Neste sentido: 

'Neste ponto, ressalto que a situação jurídica da OAB é 

diversa da vivenciada pelas universidades particulares, 

pois, ao contrário destas, que são meras delegatórias, a 

OAB é a titular originária de um serviço público. Assim, 

mesmo depois do julgamento da Adin n. º 3.026/DF, deve 

ser reconhecida a competência da Justiça Federal quando 

uma das partes litigantes seja a OAB ou órgão a ele 

vinculado, como sempre, aliás, afirmou a jurisprudência 

deste STJ'. (STJ, AgRg no CC nº 19.091/SP, julgado em 

8/5/2013, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)”.  

 

(STF, Reclamação 18.982 SP, Ministro Roberto Barroso, 

DJE 25/11/2014). (g.n.) 

 

Desta forma, este Juízo é competente para julgar a 

presente ação. 

d) Da tempestividade. 

O artigo 23 da Lei nº 12.016/09 determina que “o direito 

de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) 

dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.  

 

O termo inicial do referido prazo decadencial, portanto, 

dá-se com a ciência do ato impugnado. No caso concreto, a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, por sua Comissão de Direitos e 

Prerrogativas, recebeu diversas reclamações envolvendo a prática ilegal pela 

Empresa ENEL em exigir procuração com firma reconhecida para o exercício 

profissional da Advocacia (cf. expedientes internos R-20006, R-20635, R-20602, 

R-20411 e R-20343 – docs. 01, 02, 03, 04 e 05, respectivamente). 

 

A rigor, em se tratando de reclamações intentadas por 

advogados, a Impetrante buscou averiguar a verdade dos fatos, junto à 

Impetrada. Assim, buscou-se solucionar a questão por vias administrativas, por 

meio de ofícios encaminhados à ENEL - SP pela própria Comissão de Direitos e 
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Prerrogativas da OAB SP, os quais foram enviados diversas vezes, desde o ano 

de 2018 (cf. fls. 11, 15, 36 e 41/43 do expediente R-20006 – doc. 01). 

 

Após inúmeras tentativas infrutíferas de contato, a ENEL - 

SP finalmente se manifestou, pelo seu Departamento Jurídico, confirmando que 

tem exigido dos advogados a apresentação de procurações com firma 

reconhecida (doc. 06). 

 

Nesse diapasão, tendo em vista a manifestação expedida 

pelo Departamento Jurídico da ENEL, no dia 25/09/2020, dando conta de que, 

de fato, a empresa tem exigido e continuará exigindo a apresentação de 

procurações com firma reconhecida, o prazo decadencial de 120 dias para a 

impetração de mandado de segurança deverá ser contado a partir daquela data, 

findando-se em 22/01/2021. 

 

Tempestiva, portanto, a impetração do presente writ. 

 

II – DO CONTEXTO FÁTICO E DO ATO ILEGAL PERPETRADO PELA 

AUTORIDADE COATORA. 

A Impetrante, por meio da sua Comissão de Direitos e 

Prerrogativas, tem recebido diversas reclamações por parte da Advocacia 

Paulista, no sentido de que a Impetrada tem recusado as procurações 

apresentadas, sob a justificativa de que seria necessário o reconhecimento de 

firma, para que as mesmas possuam qualquer validade (docs. 01 a 05).  

 

Inicialmente, buscou-se solucionar a questão por vias 

administrativas, por meio de ofícios encaminhados à ENEL - SP pela própria 

Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB SP, os quais foram enviados 

diversas vezes, desde o ano de 2018 (cf. fls. 11, 15, 36 e 41/43 do expediente 

R-20006 – doc. 01). 

 

Após inúmeras tentativas infrutíferas de contato, a ENEL - 

SP finalmente se manifestou, pelo seu Departamento Jurídico, esclarecendo 

entender que a exigência estaria fundamentada nos termos dos artigos 653 e 

654, §2º, ambos do Código Civil. Alega, ainda, que os atos praticados por 
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advogados perante suas agências configurariam “administração de negócios” e 

não “representação em juízo”, razão pela qual se justificaria a necessidade de 

procuração com firma reconhecida (cf. doc. 06). 

 

Interessante ressaltar que o Departamento Jurídico que 

justifica a necessidade de apresentação de procuração com firma reconhecida 

pela Advocacia, ao subscrever sua manifestação, não identifica quem a teria 

redigido, assinando, apenas e tão somente como “Departamento Jurídico”, em 

clara afronta aos artigos 13 e 14 da Lei nº 8.906/94. 

 

Conclui-se, portanto, tratar-se de evidente violação da 

Prerrogativa Profissional de toda a advocacia paulista, revestindo-se tal ato de 

manifesta ilegalidade, desproporcionalidade, falta de necessidade e utilidade 

prática. 

 

Assim, uma vez que a OAB SP não teve sucesso em 

solucionar a questão por vias administrativas (cf. ofícios expedidos), face a 

insistência pela ENEL na exigência do reconhecimento de firma, não restam 

outras medidas a não ser submeter o tema ao crivo do Judiciário, o que se faz 

por meio do presente mandamus, tendo em vista a argumentação a seguir. 

 

III – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

O presente Mandado de Segurança é impetrado contra a 

ENEL – Distribuição São Paulo, uma vez que a concessionária de serviços 

públicos está exigindo que os advogados apresentem procuração com firma 

reconhecida para que possam representar seus clientes. 

 

Some-se a isso as inúmeras notícias recentemente 

veiculadas na imprensa acerca das cobranças absurdas feitas pela ENEL SP, o 

que leva a crer que a Impetrada ache que sua arbitrária atitude impedindo que 

advogados representem seus clientes irá garantir que suas ilegais cobranças 

persistam. 

 

Em tratativas inócuas pela via administrativa, a Impetrada 

respondeu à OAB SP sustentando a suposta legalidade da exigência de 
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procurações com firmas reconhecidas, com fundamento nos artigos 653 e 654, 

§2º, ambos do Código Civil, in vebis: 

 

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem 

poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar 

interesses. A procuração é o instrumento do mandato. 

 

 

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar 

procuração mediante instrumento particular, que valerá desde 

que tenha a assinatura do outorgante. 

 

§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar 

onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a 

data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos 

poderes conferidos. 

 

§ 2º O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que 

a procuração traga a firma reconhecida. 

 

 Em análise superficial, parece ter a Impetrada razão em 

sua justificativa, mas, ao se aprofundar na matéria, verifica-se que a exigência é 

absurda e viola o inciso I do artigo 7º da Lei 8906/94, como se passa a 

demonstrar. 

 

Dentre as regras de hermenêutica, destaca-se a que diz 

que “quando a lei não fez distinção o intérprete não deve fazê-la” e, nesse 

compasso, o artigo 5º da Lei nº 8.906/94 dispõe: 

 

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo 

prova do mandato. 

 

§ 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem 

procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de quinze 

dias, prorrogável por igual período. 

 

Note-se que, em momento algum, o dispositivo legal 

menciona que o mandato deve ter firma reconhecida e, relembrando, “quando a 

lei não fez distinção o intérprete não deve fazê-la”, principalmente quando a 
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exceção em apreço é restritiva, impondo a necessidade de que o mandato tenha 

firma reconhecida, como pretende a ENEL SP.  

 

A rigor, a norma mencionada pela Impetrada (artigos 653 

e 654 do Código Civil) é norma geral, enquanto o Estatuto da Advocacia (Lei nº 

8.906/94) é norma especial, prevalecendo sobre o Código Civil. 

 

Aliás, exigir reconhecimento de firma em procuração 

outorgada a advogado para pleitear direitos de cliente seu, em procedimento 

administrativo, chega até a ser exigência que foge ao bom senso, pois, como se 

sabe, pode o advogado, em caso de urgência, pleitear inclusive sem mandato 

(artigo 5º, § 1º do Estatuto da Advocacia). 

 

Não obstante isto, as Leis Federais nº 11.925/2009 e nº 

11.382/06 também estabelecem que o advogado tem fé pública para atestar a 

veracidade de documentos. 

 

O E. Conselho Nacional de Justiça, inclusive, já consignou 

que “Símbolo da burocracia, o reconhecimento de firma torna-se cada vez 

menos necessário.”4.  

 

Nesse sentido, também se consolida a jurisprudência: 

 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. Exigência do reconhecimento 

da firma na procuração extrajudicial outorgada pelos 

segurados a seu procurador, advogado, cuja autoria a ele 

é incumbida. Respaldo no art. 654, §2º, do Código Civil. 

Impossibilidade. Direito de defender seus clientes perante 

órgãos municipais independentemente de reconhecimento 

de firma nas procurações que esses lhe outorgaram e, 

também, em se tratando de procurações outorgadas diretamente 

em audiências realizadas em processo administrativo, mesmo 

sem instrumento escrito. Profissional do Direito que se 

enquadra na categoria regida pela Lei Federal n° 

8.906/94 (Estatuto da OAB), que inclusive possui fé 

 
4 https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-quando-o-reconhecimento-de-firma-e-dispensado/  
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pública para atestar a autenticidade de documentos (Lei 

Federal n° 11.925/2009). Lei Municipal nº 2.633/2019 que 

proíbe a exigência de reconhecimento de firma na procuração 

concedida a advogado. Sentença mantida. Recurso e remessa 

necessária conhecidos e não providos.” 

 

(TJSP. Apelação no MS nº 1002219- 05.2018.8.26.0271, 2ª 

Câmara de Direito Público, Relatora: Des. Vera Angrisan, DJe 

31/05/2019) (g.n.) 

 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA NO FORNECIMENTO DE 

DADOS DE SEGURADO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA DO 

OUTORGANTE NA PROCURAÇÃO E NO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.  

1. Conforme precedente desta Turma, é desnecessária a 

exigência de procuração com firma reconhecida exceto em 

casos de impossibilidade de conferência da assinatura da 

procuração com a de documento do segurado ou de 

dúvida quanto ao procurador (IN 45/2010/INSS). No 

presente caso, havendo divergência entre as assinaturas do 

outorgante na procuração e no documento de identidade, é 

razoável e está justificada a recusa em fornecer as informações 

do segurado e a exigência de firma reconhecida.  

2. Apelação improvida.” 

 

(TRF-4 - Apelação 5019919-93.2014.4.04.7001 PR, Quarta 

Turma, Relator: Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva 

Leal Junior, Data de Julgamento: 06/06/2018) (g.n.) 

 

 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OAB. INSS. 

MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 

PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 

APELAÇÃO PROVIDA.  

1. O Estatuto da OAB nada dispõe a respeito da necessidade de 

firma reconhecida em procuração outorgada a advogado.  

2. Por seu turno, o art. 501, § 3º, da IN INSS 77/2015, ao tratar 

do instrumento de procuração, dispensa o reconhecimento de 
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firma, 'salvo imposição legal', ou 'quando houver dúvida de 

autenticidade do instrumento'.  

3. Apelação provida.” 

 

(TRF-3 - Apelação 0002773-34.2016.4.03.6112 SP, Terceira 

Turma, Relator: Desembargador Federal Carlos Muta, Data de 

Publicação: 02/06/2017) 

 

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE AUTORIDADE - 

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MANDATO COM FIRMA 

RECONHECIDA, PARA QUE O ADVOGADO POSSA ATUAR EM 

DEFESA DE SEUS CLIENTES NA ESFERA EXTRAJUDICIAL - 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI FEDERAL N. 8.906/94 - 

CORRETA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, PARA O 

FIM DE SUSPENDER A EXIGÊNCIA DA AUTORIDADE 

IMPETRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”  

 

(TJMS. Agravo Regimental Cível n. 0049504-82.2011.8.12.0000, 

Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva, j: 26/01/2012, p: 01/02/2012) (g.n.) 

 

 

Não se ignoram, ainda, os termos trazidos pela Lei nº 

13.726/2018, a qual racionaliza atos e procedimentos administrativos dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o 

Selo de Desburocratização e Simplificação.  

 

Uma vez que a Impetrada, enquanto concessionária de 

serviço público, atua na qualidade de prestação de serviço em nome do próprio 

Poder Público, no caso o Estado, a aludida Lei se aplica aos atos praticados pela 

empresa, quando nesta condição.  

 

Nesse diapasão, de rigor analisar o quanto disposto nos 

artigos 1º e 3º, inciso I, da aludida Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios mediante a supressão ou a simplificação de 

formalidades ou exigências desnecessárias ou 

superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o 

erário como para o cidadão, seja superior ao eventual 

risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e 

Simplificação. 

 

 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, 

é dispensada a exigência de: 

 

I - reconhecimento de firma, devendo o agente 

administrativo, confrontando a assinatura com aquela 

constante do documento de identidade do signatário, ou 

estando este presente e assinando o documento diante do 

agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; 

 

Como é possível constatar, a Lei visa garantir que o 

cidadão não seja obrigado a arcar com custos econômicos e/ou sociais 

desnecessários, quando inexiste ou ínfimo o risco de fraude.  

 

Portanto, uma vez que a atuação de advogado, em 

representação aos interesses de seu cliente perante a ENEL SP, não 

importa necessariamente qualquer risco de fraude, é incabível a 

exigência ora combatida, devendo, portanto, ser anulada. Principalmente 

tendo em vista que o reconhecimento de firma importa custos sociais e 

econômicos ao próprio cidadão e/ou ao seu advogado, com a locomoção e com 

os emolumentos pelo reconhecimento da firma. 

 

Com efeito, nota-se que a norma acima transcrita é de 

natureza especial e posterior ao próprio Código Civil e, consequentemente, aos 

artigos legais cuja menção fez a Impetrada para justificar suas imposições. 

Deste modo, a Lei nº 13.726/2018 deve prevalecer sobre qualquer lei que seja 

anterior e/ou geral. 

 

Em suma, o ato de obstar o exercício profissional de 

advogados com a exigência de firma em uma procuração já assinada por seus 
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clientes, além de evidente cerceamento de defesa, é capaz de causar prejuízo 

inestimável à parte e a própria administração pública ao final. 

 

Sendo assim, mostra-se ilegal a exigência imposta pela 

concessionária de serviço público Impetrada, haja vista que, como demonstrado, 

tais entraves violam direitos da Advocacia e as prerrogativas profissionais 

constantes no artigo. 5º e art. 7º, incisos I, da Lei nº 8.906/94, bem como às 

normas previstas nas Leis Federais nº 13.726/2018, nº 11.925/2009 e nº 

11.382/2006. 

 

De rigor, portanto, a concessão da segurança ora 

pleiteada, para obstar a exigência de reconhecimento de firma em procurações 

outorgadas a advogados, conforme vem sendo praticado pela Impetrada. 

 

IV - MEDIDA LIMINAR. 

Impedir a Advocacia de exercer amplamente a profissão, 

na defesa dos interesses de seus clientes, sobretudo diante de todas as 

circunstâncias fáticas e jurídicas trazidas nesta peça, destaca a relevância do 

fundamento deste mandamus, bem como de eventual prejuízo de cunho 

irreparável, em caso de eventual direito de cliente restar amplamente 

prejudicado face o impedimento do exercício profissional de seu advogado. 

 

O periculum in mora se traduz na iminência de cada vez 

mais cidadãos terem seus direitos violados, por estarem impedidos de serem 

prontamente defendidos por advogado devidamente habilitado para tanto. Ainda, 

destaca-se que a exigência enseja aos interessados que arquem com as custas e 

despesas referentes ao reconhecimento de firma, bem como os obriga a 

comparecer uma segunda vez à agência da ENEL SP, para levar um documento 

que, em verdade, já era válido desde o início. 

 

Em outras palavras, a demora pode acarretar prejuízos 

tanto aos advogados como aos cidadãos por eles representados, o que pode 

sabidamente causar não só transtornos, como prejuízos de ordem irreparável. 
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A probabilidade do direito está estampada na previsão 

legal expressa das Leis Federais nº 13.726/2018, nº 11.925/2009 e nº 

11.382/2006, segundo as quais é incabível a exigência de firma reconhecida por 

órgãos representantes do Poder Público, principalmente em casos em que não há 

qualquer risco e fraude e, ainda, quando o próprio advogado, profissional que 

possui fé pública para os documentos por ele anexados, apresenta a procuração. 

Ademais, referida medida viola gravemente os artigos 5º e 7º, inciso I, ambos 

da Lei 8.906/94.  

 

Assim, o presente Mandado de Segurança, pela matéria 

abordada, constitui-se em questão prejudicial à exigência de reconhecimento de 

firma em procurações, porquanto pretende anular a própria imposição por ser 

expressamente contrária à previsão legal e jurisprudencial, motivo pelo qual é 

inegável o constrangimento a que já vem sendo submetida toda a classe de 

advogados atuante no Estado de São Paulo. 

 

Sem prejuízo, convém destacar que a concessão do pleito 

antecipatório ora pretendido não está revestida de irreversibilidade, de modo 

que, caso ao final do julgamento deste mandamus, se entenda pela denegação 

da ordem, bastaria determinação judicial nesse sentido para que a situação 

fática retorne ao status quo ante.  

 

Comprovada a violação de direito líquido e certo, 

necessária a concessão da medida liminar para o efeito de ser ordenada a 

imediata suspensão da exigência de reconhecimento de firma em procurações 

outorgadas a advogados, conforme vem sendo aplicado pela Impetrada, inaudita 

altera pars. 

 

Presente, assim, os requisitos ensejadores da concessão 

da liminar, requer-se a sua concessão para SUSPENDER a referida exigência, 

até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança, quando, então, 

deverá ser confirmada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Comissão de Direitos e Prerrogativas 

 

Praça da Sé, 385 – 3º Andar – 01001-902 – São Paulo/SP – (11) 3291-8167 – prerrogativas@oabsp.org.br 
 

 

 

 

V – DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

respeitosamente, REQUER: 

 

a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, determinando-

se, inaudita altera pars, a suspensão da exigência de reconhecimento de firma 

em procurações outorgadas a advogados, que vem sendo aplicada pela ENEL SP;  

 

b) A notificação da autoridade coatora para prestar as 

informações que entender necessárias;  

 

c) A intimação do Ministério Público, na forma do artigo 12 

da Lei nº 12.016/09; e 

 

d) Por fim, no mérito, confirmando a liminar deferida, 

requer seja CONCEDIDA a segurança de forma definitiva para reconhecer a 

NULIDADE a exigência imposta pela Autoridade Coatora por descumprimento 

ao exposto nos artigos 5º e 7º, inciso I, ambos da Lei 8.906/94, bem como nas 

Leis Federais nº 13.726/2018, nº 11.925/2009 e nº 11.382/2006, ante a 

patente violação de direito líquido e certo de toda a Advocacia do Estado de São 

Paulo. 

 

Requer, ainda, que todas as publicações e intimações 

sejam exclusivamente remetidas em nome das Dras. Beatriz Testani, 

OAB/SP nº 416.614 e Mariane Latorre Françoso Lima de Paula, OAB/SP 

nº 328.983, sob pena de nulidade. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000 (um mil reais) para 

efeitos legais.  
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Nestes termos,  

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 04 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

Caio Augusto Silva dos Santos 
Presidente da OAB/SP 

OAB SP nº 147.103 

 

 
 

 

Leandro Sarcedo 

Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/SP 

OAB SP nº 157.756 
 

 

 

 
Ana Carolina Moreira Santos 

Vice-Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/SP 

OAB SP nº 231.536 

 
 

 

 

Beatriz Testani 

Departamento Jurídico da OAB/SP 
OAB SP nº 416.614 

 


