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Autos sob número 51-20.2016.6.26.0001 

Razões de apelação 

Pelo Ministério Público 

 

 

 

 

 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e 

Douta Procuradoria Regional Eleitoral: 

 

 

 O Ministério Público Eleitoral propôs 

Representação Eleitoral em face da SABESP e de seu presidente Jerson 

Kelman visando a retirada de publicidade institucional de veículos de 

comunicação em massa e de “sites” da internet, assim como a imposição de 

multa a seu responsável, nos termos do artigo 73, “caput”, inciso VI, letra “b”, e 

§ 4º, da Lei 9.504/97.  

 Os Representados ofereceram defesas, 

sustentando que a SABESP é uma empresa de economia mista, cujo acionista 

majoritário é a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, atuando em 366 

municípios, na prestação de serviços captação, tratamento e distribuição de 

água e coleta, tratamento e disposição final de esgotos. 

 Aduziram que por força de contrato firmado 

com a Prefeitura Municipal de São Paulo, a Sabesp tem o direito de explorar a 
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prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário da Capital, asseverando agir como mero executor das regras ditadas 

pela Administração Pública. 

 Pugnaram pela legalidade da publicidade, 

afirmando estarem acobertados pelo § 3º do artigo 73 da Lei das Eleições, que 

circunscreve a proibição aos agentes vinculados às esferas públicas onde 

houver eleições. Como a Sabesp estaria atrelada à Secretaria Estadual de 

Saneamento e Recursos Hídricos, não estaria proibida de fazer publicidade, 

pois não tem atuação na esfera municipal. 

 Por fim, sustentam que a publicidade em 

exame tem caráter informativo, educativo e de orientação social, não se 

restringindo ao município de São Paulo. 

 O MM. Juízo eleitoral julgou improcedente a 

representação com base no § 3º do artigo 73 da Lei 9504/97, destacando que 

a proibição em destaque “...é restrita à circunscrição do pleito, onde estão em 

disputa os cargos eletivos, ou seja, no caso em tela, o território do Município 

de São Paulo, nada impedindo a publicidade estadual no âmbito estadual, 

categoria a qual está inserida a publicidade questionada...”. 

 É o relatório . 

 

EFEITO ATIVO. 

 

 Preliminarmente, requer-se a concessão de 

efeito ativo  ao presente recurso ante o iminente perigo de desequilíbrio na 

disputa eleitoral do município. 

 Conforme se verá abaixo, com maiores 

detalhes, a SABESP, como concessionária de serviço público municipal, está 
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fazendo publicidade institucional dentro do período vedado, o que pode influir 

na tomada de decisão dos eleitores. 

 Deste modo, para que se previna a 

ocorrência de eleições maculadas de vícios, reitera-se o pedido de concessão 

de efeito ativo ao presente apelo. 

 

 MÉRITO. 

 

 Pugna-se pela reforma da r. sentença que se 

acha às fls. 359/362, pois não se viu analisada a fundo a natureza jurídica da 

Sabesp, tampouco a influência e o potencial que esta tem de exercer junto aos 

munícipes, sendo que nisso radica o fundamento da representação ofertada 

pelo Ministério Público. 

 

               NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO 

MUNICÍPIO X SABESP. 

 

 De início, vale destacar que a Sabesp não 

realiza suas atividades na esfera de circunscrição do Estado de São Paulo 

como um todo. 

 O fato é que o Estado de São Paulo reúne o 

total de 645 municípios, ao passo que a Sabesp atua em apenas 366 deles, 

restando, claro, portanto que a Sabesp tem atuação em diversos municípios, 

mas não no Estado, integralmente. 

 Ademais, a Lei Estadual 12.292/06, art. 2º, 

possibilitou a Sabesp prestar serviços no Brasil e no Exterior, indicando não se 

tratar de empresa com atuação exclusiva no Estado de São Paulo (fls. 166). 
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 Adicione-se que o serviço de coleta de água 

e esgoto tem natureza local, tratando-se de competência do Município. 

 Conforme dispõe o artigo 30, inciso V, da 

Constituição Federal: 

 “Compete aos Municípios: 

 (...) 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime 

de concessão ou permissão, os serviços públicos 

de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 

que tem caráter essencial....”. 

 

 Já no plano da Constituição do Estado de 

São Paulo, o artigo 205 possibilita ao Estado instituir um sistema integrado de 

recursos hídricos, assegurando meios financeiros e institucionais para “a 

celebração de convênios com os Municípios, para a gestão, por estes, das 

águas de interesse exclusivamente local” (inciso V). 

 Neste diapasão, a Lei Orgânica do Município 

de São Paulo atribui competência para o Município assegurar a todos os seus 

cidadãos condições adequadas de saneamento básico (art. 148, II), 

promovendo o uso racional e responsável dos recursos hídricos (art. 149, III). 

 Igualmente, a LOM confere ao Município o 

dever de formular o Plano Municipal de Saneamento Básico, participando, 

isolada ou em consórcio com outros municípios, do sistema integrado de 

gerenciamento de recursos hídricos previstos no artigo 205 da Constituição 

Estadual (art. 148, § único). 

 Para tanto, preceitua o artigo 126 da LOM 

que “os serviços públicos municipais serão prestados pelo Poder Público, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, nos termos desta lei”. 
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 Deste modo, quando o Município não 

executar tal serviço diretamente, o fará contratando terceiro, mediante 

licitação. 

 No caso em exame, o Município optou por 

não prestar tal serviço diretamente, vindo a eleger a SABESP para substituí-lo 

nesta nobre função pública. 

 A par do contrato de concessão, ambos se 

utilizaram da figura do convênio justamente para materializar um verdadeiro 

consórcio entre eles, bem como trazendo à luz o princípio da cooperação na 

gestão dos recursos hídricos municipais. 

 Porém, o fato de conceder a uma empresa de 

economia mista, com participação da Fazenda Estadual, não retirou do 

Município o poder e o dever legais que este tem na prestação de serviço de 

saneamento a seus cidadãos. 

 A propósito, de acordo com a Lei Estadual 

12.292/2006, art. 1º, ao planejar, executar e operar os serviços públicos de 

saneamento básico, a Sabesp deve respeitar a autonomia municipal . 

 Isto significa dizer que a Sabesp tem de 

obedecer à Política Municipal de Saneamento, tal qual fosse uma autarquia 

municipal de prestação de serviços públicos de coleta de água e esgoto. 

 Adicione-se que ao sujeitar-se à autonomia 

municipal, a Sabesp não tem outra opção senão a de se abster de fazer 

indevida interferência em assuntos municipais. 

 Poder-se-á argumentar que, a prestação de 

serviços de fornecimento de água e saneamento básico numa região como a 

da Capital de São Paulo e demais municípios em seu entorno remeta à figura 

da Região Metropolitana , instituída pelo Estado, e, por conseguinte, venha a 
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esmaecer o conceito de interesse local, justificando a correção do 

entendimento do Juízo “a quo”. 

 Contudo, ainda mais se intensifica o caráter 

local do saneamento básico, porque a Região Metropolitana nada mais é do 

que o agrupamento de municípios limítrofes que compartilham funções 

públicas de interesses locais que são comuns a todos eles (artigo 25, § 3º, da 

Constituição Federal). 

 Para a Constituição paulista “considera-se 

região metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes que assuma 

destacada expressão nacional, em razão da elevada densidade demográfica, 

significativa conturbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de 

diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo 

planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela 

atuantes” (art. 153, § 1º, Constituição Estadual). 

 E o saneamento básico, notadamente 

abastecimento de água e rede de esgotos, é reconhecido como um dos 

interesses comuns aos municípios constantes da região metropolitana de São 

Paulo (art. 5, II, Lei Complementar Federal 14/73, art. 2º, II, Lei Complementar 

Estadual 94/74, art. 7º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 760/94). 

 Pelo fato de ser instituída pelo Estado, a 

Região Metropolitana não retira poder, nem competência dos municípios a ela 

integrantes, tanto que a cada ente municipal é atribuído o dever de participar 

dos Conselhos dos órgãos Metropolitanos (art. 8º, § único, da Lei 

Complementar nº 760/1194 e art. 7º da Lei Complementar 1.139/2011). 

 Vale trazer a lume que a própria Sabesp tem 

umaórgão diretivo especialmente instituído para tratar das regiões 

metropolitanas, denominado DIRETORIA METROPOLITANA (Estatuto Social, 

14, § 5º, fls. 172/194). 
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 Por tal razão, ao menos para fins eleitorais , 

que é o que se aprecia nestes autos, a SABESP deve ser equiparada a um 

ente descentralizado da administração municipal, o qual está impedido de 

fazer publicidade nos três meses que antecedem o pleito eleitoral. 

 Vale anotar que outras empresas similares à 

Sabesp, como a Sanasa, da região metropolitana de Campinas, deixaram 

espontaneamente de fazer suas publicidades institucionais, dentro no período 

vedado por lei eleitoral.  

 Cumpre pontuar que por ser uma sociedade 

anônima de economia mista, a Sabesp é constituída por capital público e 

capital privado, ostentando patrimônio próprio, capacidade de auto-

administração e receita própria.  

 Pela circunstância acima referida, não se 

confunde com a Fazenda Pública Estadual, embora instituída por Lei Estadual 

e formada parcialmente por capital do Estado de São Paulo. 

 Igualmente, a SABESP não assume status de 

órgão da administração direta do Governo do Estado, conquanto seja 

influenciada diretamente pelo Governador do Estado. 

 Aliás, se por alguma razão a SABESP perder 

a concessão do serviço em exame, todos os bens afetos à prestação dos 

serviços, como dutos e estações, por ela implantados na área municipal 

voltarão ao patrimônio do município (art. 7º, inc. VI, da Lei 8987/95). 

 Assim, a SABESP tem característica híbrida, 

sui generis, pois, sendo empresa da administração indireta do Governo 

Estadual, executa, em caráter de cooperação, serviços para as esferas 

municipais, no âmbito de competência administrativa dos municípios. 

 Fica bastante claro, portanto, que a 

Representada exerce influência direta sobre os municípios nos quais está 
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presente, em face dos serviços que presta, do que resulta induvidoso seu 

potencial de exercer influência capaz de desequilibrar a disputa das eleições 

municipais. 

         

         INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE DA 

SABESP NO PLEITO MUNICIPAL. 

 

 Averbe-se que, sendo empresa com capital 

majoritário do Governo do Estado, não seria desarrazoada a hipótese de a  

SABESP promover publicidade institucional dirigida aos munícipes, 

estabelecendo relação subliminar  entre as suas ações e obras com o 

candidato ao cargo de Prefeito Municipal, que vem merecendo o apoio 

declarado pelo Governador do Estado. 

 Qual a razão, por exemplo, de a publicidade 

de fls. 26, na qual a SABESP faz comparações entre a cidade de São Paulo e 

Nova Iorque, senão mostrar o quão competente é o Governo do Estado de São 

Paulo e os membros do partido integrado pelo Governador?  

Veja-se o seguinte trecho, extraído da referida 

publicidade: 

“Quais as semelhanças entre Nova Iorque e São 

Paulo? Para essa pergunta, podem existir várias possibilidades: grande 

concentração populacional, trânsito caótico, gastronomia variada, diversidade 

cultural...” 

 A publicidade estampada a fls. 26 revela 

nitidamente, ao se realizar o confronto entre Nova Iorque e a cidade de São 

Paulo (município no qual os cargos eleitorais estão em disputa neste ano de 

2016), a possibilidade, ao menos em tese, de exercer influência no ânimo dos 

munícipes eleitores. Estes, destinatários dos serviços realizados pela aludida 
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sociedade de economia mista, ao receberem o alcance da publicidade 

institucional, bem podem sofrer a influencia objeto da vedação imposta pela Lei 

eleitoral. 

É, aliás, o que se depreende, também, da 

publicidade de fls. 26 e 27, quando cita as palavras do representado Jerson 

Kelman , presidente da SABESP: 

“Esse é um projeto bem interessante porque 

aproveita a grande pluviosidade da Serra do mar e, por conta disso, é possível 

ter uma vazão significativa com uma bacia hidrográfica muito pequena. É 

possível captar água de altíssima qualidade, protegida pela mata atlântica, e 

trazer para a Região Metropolitana de São Paulo , com impacto ambiental 

insignificante”. 

 Além da influência sobre o pleito majoritário, 

a Sabesp poderá interferir no pleito proporcional, pois tendo enorme interesse 

econômico em manter a concessão do serviço de água e esgoto no maior 

mercado consumidor do país, sua publicidade nas vésperas das eleições 

poderá concorrer com eventual mensagem política de candidato a vereador 

que proponha, por exemplo, a retomada pelo Município da execução direta da 

distribuição de água e coleta de esgoto. 

 O período glosado existe, não por outra 

razão, para assegurar equilíbrio entre os competidores no processo eleitoral, o 

que é afastado quando se concebe que haja publicidade institucional da 

SABESP, no espectro territorial no qual ela se faz presente, como 

concessionária exclusiva dos já mencionados serviços públicos.  

 É de se lembrar, à guisa apenas de 

informação, que um dos diretores da Sabesp é filiado ao PSDB e já foi 

secretário do município de São Paulo (fls. 100/101), não se mostrando, a 

representada, imune às pressões políticas que incidem no pleito eleitoral e no 

período que o antecede. 
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 Não se pode olvidar que a Representada 

encaminha mensalmente a conta de água aos munícipes, com publicidade 

institucional no verso da fatura. 

 Considerando que o município de São Paulo 

tem quase 9 milhões de eleitores, há de se reconhecer que o contato direto da 

SABESP com eles, por meio das diversas peças publicitárias de obras e 

serviços de interesse local, pode exercer indevida influência sobre as escolhas 

que farão nas urnas. 

 Portanto, se a publicidade não for proibida 

neste período próximo à eleição ou condicionada à prévia autorização da 

Justiça Eleitoral, haverá, seguramente, interferência no equilíbrio da disputa, 

rompendo a paridade determinada legalmente e que deve presidir o processo 

eleitoral. 

 Não é insignificante a preocupação dos 

Ministros do Tribunal Superior Eleitora, Teori Zavascki e Laurita Vaz quando 

participaram do julgamento do Agravo Regimental na representação nº 

143-2.2014.00.0000, relativo à publicidade institucional, assim se 

manifestando: 

“Se o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral abrir a s portas 

e permitir propaganda desse tipo, vamos ampliar a 

desigualdade manifesta em favor dos detentores do 

poder político, tanto no âmbito federal, quanto no 

estadual e no municipal. A propaganda institucional  será 

o veículo poderoso de desequilíbrio entre as corren tes 

concorrentes, que é a base de um pleito eleitoral”  (Min. 

Teori Zavascki). 
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“Quero, portanto, ressaltar a minha preocupação com  as 

propagandas institucionais desvirtuadas e que se 

identificam com as propostas governamentais” (Min. 

Laurita Vaz). 

 

   DA ISONOMIA. 

  

 A legislação eleitoral objetiva preservar a 

igualdade de oportunidades entre as correntes políticas nos pleitos eleitorais 

(art. 73, “caput”, Lei 9.504/97). 

 A supremacia da constituição sobre toda a 

ordem jurídica exige que, tanto a produção legislativa, quanto a interpretação 

conferida pelo operador do direito, sejam realizadas conforme os princípios 

constitucionais, valendo ser anotado que a constituição, como norma jurídica 

que se coloca em patamar superior do ponto de vista hierárquico, impõe a 

compreensão de que, tudo o que nela se encontre alojado, sirva como 

fundamento indispensável para a distribuição do Direito. 

Como se sabe, o entendimento segundo o qual o 

Estado, para o atingimento de suas tarefas, necessita da ideia de exata 

compreensão de seus objetivos finalísticos, prende-se ao conceito de bem 

comum, do bem-estar geral, determinações que se acham inseridas no 

preâmbulo da Constituição da República. 

Para que se possa alcançar êxito na busca pelos 

objetivos preconizados na Carta Maior, há a imperiosa necessidade de 

absoluto respeito aos primados constitucionais, observando-se estritamente os 

valores nela hospedados. 
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A Constituição Federal prevê, na condição de 

princípio estruturante do Direito Eleitoral, o que se denomina como princípio da 

máxima igualdade na disputa. Isso deriva logicamente do princípio republicano 

e se assenta na igualdade consagrada na própria constituição, que impõe a 

regulação das campanhas eleitorais, exige a neutralidade dos poderes 

públicos, veda o abuso do poder econômico e orienta os meios de 

comunicação para que guardem neutralidade. 

O princípio da igualdade mostra-se como a 

estrutura de todo o processo eleitoral, em decorrência do imperativo da 

república. 

Nessa ordem de ideias, as campanhas eleitorais 

estão sujeitas a normas e pautas de atuação que assegurem e permitam a 

igualdade dos competidores, a limpeza e a transparência do processo eleitoral 

e a neutralidade dos poderes públicos. 

Por outro lado, qualquer significação que se queira 

dar à democracia, terá como elemento central a igualdade política, sendo que 

esta se revela, também, na disputa eleitoral, cabendo ao Estado o 

desempenho de papel que possa garantir o equilíbrio durante todo o processo 

eleitoral. 

Não restam dúvidas de que as campanhas 

eleitorais se regem pela liberdade de propaganda, pela igualdade de 

oportunidades, pela imparcialidade das entidades públicas e pela 

transparência e fiscalização das contas. O acesso à campanha eleitoral advém 

de um princípio de liberdade para a apresentação de candidaturas, 

fundamento também do pluralismo político.  

No entanto, há restrições à liberdade de atuação 

dos candidatos.  
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Com o propósito de obstar-se o indevido 

desequilíbrio na disputa, a legislação oferece ao operador do Direito 

instrumentos aptos ao enfrentamento dessas questões. A intervenção do 

Estado surge para impor uma democracia paritária e no sentido de reduzir as 

desigualdades decorrentes das práticas ilícitas. 

A quebra da lógica de tratamento igual, ao menos 

do ponto de vista formal, dos candidatos ao pleito, mostra-se visível com a 

prática abusiva e desrespeitosa à legislação como, in casu, materializado em 

condutas de propaganda vedada. 

A legislação, que exige respeito, apresenta-se como 

salvaguarda dos valores plasmados na constituição e o seu desatendimento 

deve conduzir, necessariamente, à aplicação de sanções. 

Frisa-se que a liberdade de expressão, não 

obstante caracterizadora de princípio constitutivo do Estado Democrático de 

Direito, não elide a incidência de uma regulação, que não pode ir além do 

necessário para assegurar a efetividade dos princípios estruturantes, dentre os 

quais se destaca o da igualdade. 

A liberdade de expressão atinge seu propósito ao 

prestigiar o regime democrático, fortalecendo o debate público e intensificando 

a autodeterminação coletiva. 

Restringe-se a liberdade de campanha eleitoral 

para que se evite influencia indevida de um fator, ou mais de um, e que isso 

acarrete o desequilíbrio. As normas restritivas protegem o Estado Democrático 

de Direito, e a regulação da campanha eleitoral não se revela apta a colocar 

sob risco o princípio que consagra a liberdade de expressão. 

Os atos abusivos durante a campanha, ou pré-

campanha, merecem ser coibidos, porquanto viciam a formação da vontade do 
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eleitor, configurando-se como verdadeiro uso abusivo do direito, na medida em 

que desbordam dos limites, das finalidades e da função instrumental.                          

O direito de votar e ser votado é duramente atingido 

de maneira negativa pelo aporte desigual de recursos financeiros, que 

deságua na violação ao princípio constitucional da igualdade.  

As campanhas eleitorais necessitam da liberdade 

de propaganda, mas isso vem consorciado com a imposição de igualdade 

entre os concorrentes, como consequência dos princípios republicano e 

democrático. 

Regula-se a propaganda para que seja garantida a 

isonomia. Protege-se a liberdade contra o comportamento indevido das 

agências estatais. Protege-se a igualdade contra a dominação que possa de 

alguma maneira desnivelar a disputa. 

Como bens jurídicos tutelados pela regulação da 

propaganda estão a soberania do Estado, a ordem pública, a moral, o controle 

de abusos, a defesa dos direitos e a imposição dos deveres e os princípios 

constitucionais fundamentais. 

O regime democrático, do qual o Ministério Público 

é defensor, por ordem constitucional, não se fortalece com campanhas 

eleitorais comerciais e afrontosas à legislação eleitoral, averbando-se pela 

utilização de recursos econômicos na campanha, mesmo antes da constituição 

de comitês financeiros, em nítido desatendimento ao que preconiza a Lei Geral 

das Eleições. 

Daí ser restrita a liberdade de comunicação dos 

órgãos públicos no período próximo às eleições. O período glosado se propõe 

justamente a assegurar uma maior isonomia entre os que disputam os cargos 

eletivos. 
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   Emerge de tudo isso a importância de se exigir da 

SABESP que requeira à Justiça Eleitoral previa autorização para veicular suas 

publicidades institucionais no período que antecede o pleito, conforme 

estabelece o artigo 73, “caput”, VI, “b”, da Lei 9.504/97. 

 O singelo argumento do qual se valeu o 

julgador a quo  que viu incidir à espécie a regra prevista no parágrafo 3o., do 

art. 73, da LE, parece frágil e incapaz de permitir a continuidade da publicidade 

institucional da SABESP. 

 Os cargos em disputa, nas eleições deste 

ano, como se sabe, situam-se na esfera municipal, sendo de se consignar que 

a Representada tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, tendo 

o Governo do Estado como seu acionista majoritário. Integra, assim, a 

administração indireta do Estado de São Paulo. 

 No entanto, muito embora os cargos postos 

em disputa eleitoral neste ano cinjam-se aos limites territoriais do município, 

dúvidas não há a respeito do inegável poder de influência que a publicidade da 

SABESP pode exercer sobre os munícipes eleitores, usuários e destinatários 

dos serviços por ela realizados. 

 Negar essa evidência, com todas as venias , 

revela-se fechar os olhos para a realidade e desconsiderar a hipótese de 

quebra da paridade entre os concorrentes. Não se mostra exagerada a ideia 

segundo a qual tem a publicidade institucional da SABESP forte potencial para 

gerar influência sobre os munícipes, o que configura e aperfeiçoa 

distanciamento à isonomia, determinada pelo comando constitucional. 

 Noutras palavras, nos municípios em que não 

estiver presente, não estará vedada a sua publicidade. Mas, naqueles em que 

presta, com exclusividade, os seus serviços, inequivocamente a veiculação de 

sua publicidade institucional reúne o condão de impor desequilíbrio entre os 

competidores, em especial porque o governo do Estado de São Paulo apoia 
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candidato envolvido na disputa ao cargo majoritário do município de São 

Paulo.  

 Em razão disso, afigura-se ilegal a divulgação 

de publicidade institucional pela SABESP, sem previa e expressa autorização 

da Justiça Eleitoral, mesmo em âmbito territorial circunscrito às eleições 

municipais, pelo potencial desequilíbrio que tem o condão de acarretar. 

INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 3º DO 

ARTIGO 73 DA LEI 9.504/97. 

 

 É importante destacar que a regra prevista no 

parágrafo 3º, do artigo 73, da Lei 9.504/97, necessita ser interpretada com 

bastante cautela, pois, do contrário, prejuízos advirão ao regime democrático, 

com a chancela do Poder Judiciário. 

 Pelo teor do texto em exame, seria permitido, 

em tese, que o agente municipal faça publicidade durante os pleitos federais e 

estaduais, e vice-versa. 

 Mas, ao elaborar referida norma, o legislador 

se descurou da diversidade existente entre os Municípios brasileiros, cujo 

número de eleitores pode começar em torno de 1.000 em Bora/SP e terminar 

em 9 milhões em São Paulo/Capital. 

 Mas, para o constituinte paulista tal 

diversidade já era bastante evidente, pois quando da promulgação da Carta 

Estadual, em 1989, afirmava que grandes aglomerados urbanos podem 

adquirir expressão que ultrapassam o âmbito municipal:  

 

“considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios 

limítrofes que assuma destacada expressão nacional , em razão 

da elevada densidade demográfica, significativa conturbação e de 
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funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, 

especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento 

integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela 

atuantes” (art. 153, § 1º, CE). 

 

  A própria norma estadual afirma que cidades 

ou regiões com elevada densidade demográfica produzem efeitos ultra 

municipais. 

 Portanto, dependendo do tamanho do 

eleitorado de um município, tal qual o de São Paulo, com 9 milhões de 

eleitores, a publicidade institucional municipal, se não controlada, poderá 

interferir no equilíbrio da eleição majoritária e proporcional estadual e até 

federal.  

 Igualmente, dependendo do tamanho, 

influência, ramificação e poder econômico do órgão estatal, ainda que derivado 

de outro ente federativo, sua publicidade, se não controlada, poderá ser 

prejudicial ao equilíbrio das eleições. 

 Pergunta-se: a Justiça Eleitoral não poderá 

intervir de modo a preservar o equilíbrio da propaganda e da publicidade 

institucionais? 

 A leitura superficial e isolada daquela regra 

poderia induzir o intérprete a erro, levando-o a concluir que o Poder Judiciário 

nada poderá fazer.  

 Porém, a análise que harmonize os princípios 

da isonomia, da não interferência dos órgãos governamentais e do não abuso 

do poder econômico na vontade do eleitor indicará que o Poder Judiciário 

deverá atrair para si o controle das publicidades institucionais. 
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 Neste sentido, será forçoso admitir que a 

Justiça Eleitoral não poderá tolerar que algum ente estadual ou federal 

(administração pública direta ou indireta) faça publicidade com potencial de 

desnivelar a disputa no âmbito municipal. 

 Daí surge a necessidade de se evitar que a 

publicidade institucional, ainda que proveniente da esfera de poder sem cargos 

em disputa eleitoral, possa vir a influenciar e interferir na isonomia do processo 

eleitoral. 

 Válido registrar que no presente exercício, o 

Exército brasileiro, instituição federal, submeteu ao Tribunal Superior Eleitoral 

pedido para fazer publicidade institucional (PET 32777 e PET 32862) antes 

das eleições municipais.  

 Emerge de tudo isso a importância de se 

exigir da SABESP que requeira à Justiça Eleitoral previa autorização para 

veicular suas publicidades institucionais no período que antecede o pleito, 

conforme estabelece o artigo 73, “caput”, VI, “b”, da Lei 9.504/97. 

 Não se está a dizer que toda e qualquer 

publicidade será vetada, mas que será objeto de confronto com os princípios 

da igualdade entre os participantes da corrida eleitoral e da não interferência 

dos órgãos públicos nas eleições. 

 Consequentemente se afigura ilegal a 

divulgação de publicidade institucional pela SABESP, sem previa e expressa 

autorização da Justiça Eleitoral, mesmo em âmbito territorial circunscrito às 

eleições municipais, pelo potencial desequilíbrio que tem o condão de 

acarretar. 
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Por todo o exposto, postula-se pelo provimento do 

presente recurso, para, preliminarmente, conceder-se efeito ativo ao mesmo, e 

quanto ao mérito para determinar-se a reforma da r. sentença proferida em 

primeiro grau de jurisdição, impondo-se, por conseguinte, à SABESP : a) a 

suspensão imediata e definitiva de sua publicidade institucional, porque 

considerada conduta objeto de vedação legal; b) como condição para veicular 

sua publicidade institucional, a prévia e expressa autorização da Justiça 

Eleitoral; e, ao Representado Jerson Kelman , a sanção pecuniária 

preconizada pelo art. 73, parágrafo 4º., da LE.  

 Conta-se com os inestimáveis subsídios a 

serem ofertados pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral que, 

certamente, outros argumentos trará à colação, tendentes à correta e exata 

distribuição de Justiça. 

São Paulo, 01 de agosto de 2016. 
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