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RESUMO

A pesquisa tem por objetivo analisar as consequências do reconheci-
-
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-
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-

-
da. Assim, as candidatas e os candidatos que não possuem patrimônio a apresentar acabam recebendo um trata-

Esse cenário, progressiva e lentamente vem se alterando, em razão das mudanças de hábitos e comportamentos 

-
gonistas do processo, e rever o atuação dos candidatos, enxergando-os sob um prisma mais humano. Assim, os di-

A humanização dos candidatos, concretiza-se com desconsideração da sua aura patrimonial e a repersonali-

Nessa nova organização do teatro eleitoral uma personagem merece maior destaque: a candidata. A luta por 

-

mulher no processo eleitoral.

-
-

-

-

-
temente, eleger mais pessoas.

-
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-

vezes:

-
didatos. Estas candidatas laranja são jogadas na campanha eleitoral, sem qualquer recurso, quando 

-

desproporção na quantidade de material de propaganda recebido em comparação com outros candidatos.

-

Os novos paradigmas repersonalizantes da responsabilidade civil apontam para a necessidade de ressarci-

-

horizontes. 

-

-
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-
-

-
das ou dependentes da elasticidade da interpretação adotada pelos magistrados durante o julgamento dos 

-

-

-

participação.
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