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RESUMO

As eleições diretas no Brasil representam uma grande conquista do povo brasileiro. Ao
longo da história política, verifica-se que, durante muitos anos, as eleições foram
realizadas de forma indireta, o que fazia com que a vontade do povo estivesse distante
do certame eleitoral. A (re) democratização do país, ao mesmo tempo em que foi
considerada uma grande vitória aos cidadãos, mostrou outra faceta da liberdade política:
os políticos e seus partidos muitas vezes excedem a liberdade que possuem para
divulgar seus ideais durante a campanha eleitoral, transformando a propaganda eleitoral
em diversas fontes de poluição. Verifica-se que falta no ordenamento jurídico brasileiro
normas mais adequadas a esse respeito. Dessa forma, o propósito do presente estudo é
analisar os impactos ambientais gerados pelo processo eleitoral brasileiro, assim como a
evolução da legislação eleitoral ao longo da história para contribuir no processo de
mudanças normativas que possam oferecer uma maior proteção ao meio ambiente,
promovendo-se uma necessária conciliação entre as linhas programáticas do Estado
Democrático de Direito e as diretrizes basilares do Estado de Direito Ambiental.
Palavras-chave: Processo eleitoral brasileiro. Evolução da legislação. Propaganda
eleitoral irregular. Impactos ambientais. Mitigação. Estado de Direito Ambiental

ABSTRACT
The direct elections in Brazil represent a major achievement of the Brazilian people.
Throughout the politic history, it turns out that, for many years, elections were held
indirectly, which meant that the will of the people was far from fair election. The (re)
democratization of the country, while it was considered a great victory for citizens,
showed another facet of political freedom: the politicians and their political
organizations often exceed the freedom they have to spread their ideals during the
electoral campaign, transforming the canvass in various pollution sources. The Brazilian
law needs appropriated rules about it. Thus, the purpose of this study is to analyze the
environmental impacts generated by the Brazilian Electoral Process, as well as the
evolution of electoral legislation throughout history to contribute to the regulatory
changes process that may offer greater protection to the environment, promoting the
necessary conciliation between the general program of the Democratic State of Law and
the fundamental guidelines of the Environmental State of Law.
Keywords: Brazilian electoral process. Legislation’s evolution. Irregular electoral
advertising. Environmental impacts. Mitigation. Environmental State of Law.
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1 INTRODUÇÃO

A tão sonhada democracia que veio suceder a um longo período de ditadura
militar no Brasil é uma conquista recente e significativa para um povo que sofreu com a
privação das liberdades, a censura, a tortura e a prisão dos opositores do regime. A (re)
democratização do país trouxe consigo a pluralidade partidária com disputas eleitorais
nas quais os candidatos não poupam esforços para alcançarem seus objetivos e se
elegerem, acarretando, entretanto, a geração de muitos impactos ambientais direta e
indiretamente.
Ocorre que a democracia não constitui licença para a degradação do meio
ambiente. Os fins não justificam os meios. O Estado Democrático de Direito é antes, e,
sobretudo, um Estado de Direito Ambiental, de modo que um processo eleitoral
ambientalmente pernicioso acaba por contaminar a sua própria essência.
O pluripartidarismo, restabelecido pela Lei 6.767/79, as eleições diretas para
Governador e Senador, restabelecidas pela Emenda Constitucional nº 15/80, e,
finalmente, a consagração da democracia com a instituição da eleição direta para
Presidente da República pela Emenda Constitucional nº 25/85 foram fenômenos que
deram ensejo a uma competição cada vez mais ferrenha entre os candidatos aos postos.
Ocorre que a legislação eleitoral, ante a novidade de redemocratização do país,
passou a possuir regras bastante elásticas e permissivas no tocante às propagandas
eleitorais: ela não estava preparada para o novo.
Somente após a experiência de alguns pleitos eleitorais que se notabilizaram
pela grande produção de lixo eleitoral, poluição visual das cidades com a afixação
desordenada de cartazes e outdoors em todos os cantos imagináveis, poluição sonora
com transtorno ao sossego da sociedade e outros males do gênero é que a legislação
infraconstitucional passou a se preocupar mais com o tema, colocando freios onde
imperava uma liberdade quase absoluta.
Verifica-se um conflito de direitos: de um lado a tão esperada democracia traz
o direito dos cidadãos à informação para que possam melhor escolher seus candidatos;
de outro lado, o direito de viver em um ambiente sem poluição, decorrente da garantia
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
O processo eleitoral brasileiro, devido à sua dimensão, gera impactos sobre o
meio ambiente, principalmente o urbano, degradando a paisagem e causando danos não
17

somente aos seus habitantes, mas a todo o planeta, pelo lixo gerado e o consumo de
recursos naturais, decorrentes dos materiais utilizados na propaganda. Contudo, apesar
de sua importância e de todas as suas implicações, este é um assunto ainda muito pouco
explorado.
O problema que motiva a presente pesquisa é encontrar resposta para a
seguinte pergunta: as normas eleitorais postas no direito brasileiro respeitam as
diretrizes do Estado de Direito Ambiental?
Destarte, este trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação da evolução da
legislação eleitoral face ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para
isso, buscar-se-á identificar a dinâmica do processo eleitoral e seus impactos ambientais
associados, verificando os itens que contribuíram para mitigar tais impactos.
A metodologia deste estudo consiste na realização de pesquisa bibliográfica
sobre o tema, de pesquisa documental, por meio do exame da legislação eleitoral no
Brasil desde o século XVI, mormente das normas relacionadas ao objeto da presente
investigação, além do levantamento junto a alguns Tribunais Regionais Eleitorais, por
meio de aplicação de questionários, para identificar as principais desconformidades, do
ponto de vista ambiental, em relação à legislação eleitoral.
Pretende-se, dessa forma, dar uma contribuição ao Direito Ambiental e ao
Direito Eleitoral, oferecendo reflexões para o aperfeiçoamento das normas eleitorais,
tendo como norte a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
No capítulo 2, é feita uma retrospectiva desde o século XVI para se examinar a
evolução da legislação eleitoral até os dias atuais, verificando-se as alterações ocorridas
ao longo da história política do país e colocando em destaque o desinteresse do
ordenamento jurídico em relação à proteção ambiental até um passado bem recente.
Em seguida, no capítulo seguinte, faz-se um breve apanhado sobre o Estado
Democrático de Direito e a crise ambiental que ensejou a criação do Estado de Direito
Ambiental. Busca-se conceituar o meio ambiente de acordo com a doutrina e com a
legislação vigente, bem como os seus aspectos: natural, artificial ou urbano, cultural e
do trabalho, além de caracterizá-lo como direito difuso, sendo, portanto, interesse de
toda a coletividade, e também como um direito fundamental de terceira geração.
No capítulo 4, são descritos os tipos de poluição do meio ambiente: poluição
visual, sonora, atmosférica, do solo, da água, bem como suas consequências ao planeta.
No último capítulo, são identificados os principais impactos ambientais
gerados pelo processo eleitoral, mormente em relação à realização de propaganda
18

eleitoral. Para isso, buscou-se apresentar a regulamentação normativa e alguns dados
oriundos da Justiça Eleitoral das Eleições de 2012.
Conclui-se pela necessidade de alterações no ordenamento jurídico brasileiro
com o intuito de aprimorar o aparato protetivo ao meio ambiente conferido pelo Direito
Eleitoral, além da necessidade de maior fiscalização do Poder Público, conscientização
de toda a população. Nesse sentido, são apresentadas algumas sugestões, num viés
propositivo.
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6 CONCLUSÃO

Ao longo da história política do Brasil, é possível verificar que a legislação
eleitoral do país passou por diferentes momentos, que variavam de acordo com os
valores e costumes de cada época.
Após a segunda metade do século XVI, no período em que o Brasil era colônia
de Portugal, regido pelas Ordenações do Reino, as eleições ocorriam de forma indireta e
eram realizadas, predominantemente, de forma oral, porém, em alguns momentos
utilizava-se a lista de nomes, que era restrita a determinados nobres nomeados como
eleitores de segundo grau. O direito ao voto era restrito, sendo que, embora muitos
pudessem ser votantes – eleitores de primeiro grau –, poucos poderiam ser os eleitores,
e, assim, eleger diretamente os aspirantes aos cargos disputados.
Portanto, na época do Brasil-Colônia, o pleito eleitoral não gerava impactos
ambientais relevantes, tendo em vista que predominava a votação oral e a utilização de
folhas de papel era bem pequena, mormente para listas de nomes, já que eram poucos os
eleitores designados para votarem por esse meio.
Na época do Império, nota-se que o direto de votar e de ser votado era
vinculado à renda anual de cada cidadão. As eleições em 1824 ocorriam por meio de
listas que eram assinadas e depositadas nas urnas. Já em 1842, as eleições começaram a
ser realizadas por meio de cédulas. Apenas em 1881, com a Lei Saraiva, foram abolidas
as eleições indiretas, privilegiando-se a vontade do eleitor ao permitir-lhe votar
diretamente em seus candidatos. Além disso, essa lei, também conhecida como Lei do
Censo, conferiu o direito de voto aos analfabetos e determinou a realização de um censo
em todo o Reino com o intuito de se proceder ao alistamento dos eleitores, que ocorreria
a requerimento de cada cidadão, e não mais ex officio, como era feito antes. Apesar de
tantas modificações, o voto continuava sendo censitário, sendo indispensável a
comprovação de uma renda mínima anual para possuir o direito ao voto. Em 1882, foi
introduzida uma alteração na Lei Saraiva, que excluía o direito de votar dos analfabetos.
Destarte, durante o Império, o voto era ainda bem restrito.
A partir da Primeira República, que teve início em 1889, os analfabetos
permaneceram excluídos do direito ao voto. Com o advento da Constituição de 1891,
foi extinto o voto censitário, eliminando-se, desde então, a necessidade de comprovação
de renda mínima anual para exercer o direito de votar.
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De 1930 até o Estado Novo, em 1945, a legislação eleitoral passou por grandes
transformações. Em 1932 foi criada a Justiça Eleitoral e o primeiro Código Eleitoral,
que dispôs sobre os partidos políticos e concedeu o direito de voto às mulheres pela
primeira vez na história. Com a inclusão da classe feminina como eleitora, a dimensão
do certame eleitoral aumentou bastante.
O número de eleitores cadastrados teve outro aumento significativo após a
implementação do Código Eleitoral de 1945, que regulou o alistamento eleitoral,
permitindo que este fosse realizado por iniciativa do eleitor ou ex officio. Como a
votação era realizada por meio de cédulas, o uso de papel consequentemente também
experimentou significativo acréscimo.
Impende ressaltar que, até a instituição da cédula única oficial, em 1955 para as
eleições para Presidente e Vice-Presidente da República e em 1956 para as demais
eleições majoritárias, eram os próprios candidatos que confeccionavam e distribuíam as
cédulas aos eleitores, o que ocasionava grande demanda de papel e, também, geração de
resíduos pela quantidade de cédulas e folhetos atirados nas ruas. As propagandas nos
muros, postes, árvores etc. e os comícios com alto-falantes existiam, mas a intensidade
não era elevada e, pelo estilo de vida à época, as atividades se encerravam mais cedo.
Resta claro que não havia qualquer preocupação com a preservação ambiental nessa
época nessa atividade, como em qualquer outra.
Pelo exposto, verifica-se que o pleito eleitoral, durante muitos anos, foi
realizado por meio do depósito nas urnas de cédulas de papel, cujo gasto aumentou
significativamente no decorrer da história política do país em decorrência do grande
crescimento do número de eleitores.
A partir de 19961, começou a ser implementada a votação por meio da urna
eletrônica, em substituição às cédulas até então utilizadas, o que passou a representar
uma economia significativa de papel, vale dizer, celulose, árvores, enfim, uma extensa
cadeia na poupança de recursos naturais.
Em uma análise de berço ao túmulo, o ciclo da produção do papel se inicia pela
redução da biodiversidade ao proceder ao desmatamento para obtenção da madeira
nativa, ou para a silvicultura para otimizar o processo de produção de madeira exótica –

1

Conforme já mencionado, a utilização de urnas eletrônicas nas eleições de 1996 contemplou
aproximadamente um terço do eleitorado, uma vez que sua implementação ocorreu de forma gradativa,
tendo sido possível a realização de eleições totalmente informatizadas somente a partir do pleito de 2000.
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eucalipto. Somam-se a isso os gastos com insumos energéticos e água para a
transformação da madeira em celulose e esta em papel.
Em relação à propaganda eleitoral, cumpre mencionar que o Código Eleitoral
de 1932 fez uma tímida previsão, restringindo a realização de comícios e manifestações
desde 24 (vinte e quatro) horas antes até 24 (vinte e quatro) horas depois do pleito.
Já Código Eleitoral de 1950 dispôs pela primeira vez de forma mais detalhada
sobre a propaganda partidária, permitindo a instalação de alto-falantes em veículos,
sedes e dependências dos partidos políticos, cujo horário no período de campanha
eleitoral era das 14 (quatorze) às 22 (vinte e duas) horas. Permitia-se a afixação de
cartazes, desde que em lugares apropriados, em quadros que a administração colocava
para tal fim. Era ainda necessária a prévia autorização para afixação de cartazes ou
faixas em prédios pertencentes ao domínio público ou a particulares.
Em conformidade com o Código Eleitoral de 1965, apenas era permitida a
realização de propaganda mediante cartazes no caso destes serem afixados em locais
indicados pelas Prefeituras, em quadros ou painéis destinados exclusivamente a esse
fim. Além disso, não era permitida a propaganda por meio de anúncios luminosos,
faixas fixas, cartazes, inscrições nos leitos das vias públicas, inclusive rodovias. A
colocação de cartazes em muros, fachadas ou qualquer logradouro público, para fins de
propaganda eleitoral, era considerada infração com previsão de multa e pena de
detenção.
Após a redemocratização do país, verificou-se uma maior permissibilidade em
relação às normas eleitorais, uma vez que foram revogados vários dispositivos que
restringiam os meios de propaganda eleitoral. Destarte, com o advento da Lei das
Eleições, em 1997, passou a ser autorizada a colocação de cartazes, anúncios luminosos
e faixas fixas, assim como a realização de propagandas eleitorais por meio de outdoors,
o que não era antes permitido. Foram revogados os artigos do Código Eleitoral que
previam a aplicação de penalidades aos infratores que afixassem cartazes em muros,
fachadas ou qualquer logradouro público, como forma de propaganda eleitoral.
A Lei das Eleições passou a permitir ainda a afixação de faixas, estandartes,
placas e assemelhados nos postes de iluminação pública, pontes, viadutos, passarelas.
Além disso, autorizou a veiculação de propaganda eleitoral mediante a distribuição de
folhetos, volantes e outros impressos, além da utilização de alto-falantes ou
amplificadores de som no horário entre 8 (oito) e 22 (vinte e duas) horas e realização de
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comícios entre 8 (oito) e 24 (vinte e quatro horas), ampliando o horário até então
permitido.
Posteriormente, com o advento da Lei nº 11.300/06, foram inseridas restrições
na lei eleitoral, vedando-se a colocação de propaganda em iluminação pública, pontes,
viadutos, passarelas, assim como a utilização de outdoors para fim de campanha
eleitoral.
A Lei nº 12.034/09 também trouxe limitações aos meios de realização de
propaganda eleitoral, contribuindo para uma maior proteção ao meio ambiente. As
propagandas mediante faixas, placas, cartazes, pinturas e inscrições em bens
particulares passaram a estar delimitadas à extensão de 4 m2 (quatro metros quadrados).
Ficou ainda vedada a colocação de propaganda eleitoral em árvores e jardins localizados
em áreas públicas, muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não causem dano.
Ademais, no material impresso de campanha material obrigatoriamente passou a ter que
constar o número de inscrição no CPF e no CNPJ do responsável pela confecção e
daquele que solicitou a tiragem, o que facilita a identificação para caso de
responsabilização.
A Lei nº 12.891/13, embora tenha como fundamento a redução do custo das
campanhas eleitorais, trouxe melhoras no tocante à variável ambiental, já que não mais
permitiu a colocação de cavaletes, bonecos e cartazes ao longo das vias públicas e
proibiu o uso de cavaletes como meio de propaganda eleitoral em bens cujo uso
dependa de cessão ou permissão do Poder Público ou que a ele pertençam, e nos bens de
uso comum do povo. Ademais, limitou o uso de adesivos e também a emissão de som
em carros e minitrios usados como meios de propaganda eleitoral. Conforme já
mencionado, em consonância com a Carta Magna, o referido diploma legal, embora já
em vigor, não deverá incidir sobre as eleições de 2014.
Assim, pode-se concluir, de acordo com os dados obtidos de alguns TREs, que
apesar do avanço decorrente da utilização da urna eletrônica, resta ainda notória a
dimensão dos impactos ambientais causados pelo processo eleitoral, tais como o
consumo exacerbado de recursos naturais – árvores, energia e água – utilizadas para a
produção de material impresso de campanha, pelos partidos políticos e candidatos,
resultando em poluição gerada pelo lixo eleitoral, que chega a causar até acidentes; a
poluição visual, decorrente das faixas, placas, cartazes, pinturas, cavaletes, sendo que
esses últimos muitas vezes ainda atrapalham o trânsito e a movimentação dos pedestres
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e, também, resultando em resíduo pós-eleitoral; a poluição sonora, em horários
inadequados e a desobediência às limitações impostas pela legislação.
Para trilhar os caminhos da sustentabilidade, o processo eleitoral brasileiro
ainda precisa ser aperfeiçoado, sendo necessária uma regulamentação mais adequada
sobre a propaganda eleitoral que, pautada pelo consumo consciente, apresente
limitações em relação à quantidade de recursos naturais a ser utilizada e exija medidas
mitigadoras ou compensatórias, como previsto na legislação ambiental para as
atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.
Nesse sentido, incluir dentre as obrigações dos candidatos e partidos políticos a
comprovação de índices de reciclagem e de recomposição de vegetação nativa em áreas
degradadas, em função da quantidade de material de campanha, acredita-se que já
seriam um bom começo para um processo eleitoral mais sustentável.
A proposta ora formulada, de lege ferenda, representaria em certa medida a
importação do princípio do poluidor pagador para as normas de regência do processo
eleitoral brasileiro, aprimorando a interface entre Estado Democrático de Direito e
Estado de Direito Ambiental.
Se a análise dos textos legais estudados no decorrer do presente trabalho
permitiu concluir que já se contabilizam avanços, certo é que ainda há um longo
caminho a trilhar até que se alcance um sistema eleitoral genuinamente correto do ponto
de vista ambiental.
Os TREs e o próprio TSE têm o grande desafio de promoverem a
sensibilização dos membros do Congresso Nacional para legislarem sobre a matéria,
considerando a importância da variável ambiental. Nesse trabalho de persuasão, as
cortes eleitorais devem colocar em destaque a necessidade de se escoimar os vícios
ainda existentes no processo eleitoral, mormente os que acabam por se traduzir em
situações de danos ao meio ambiente. As mudanças vislumbradas viriam em benefício
de todos os segmentos da sociedade, e em última análise, do próprio eleitor.
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