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o Direito procura controlar os abusos de poder que se 
renovam a cada pleito. os tribunais eleitorais devem garantir 
a igualdade de oportunidades nas disputas eleitorais, mas, por 
vezes, interferem indevidamente nas escolhas das maiorias, 
comprometendo a soberania popular. a obra se ocupa do 
abuso de poder, desde suas formas tradicionais estabelecidas 
pela legislação (econômico, político e midiático) até suas 
renovadas formas de manifestação, como o abuso de poder 
cultural, religioso e a fraude partidária contra candidaturas 
femininas. o abuso de poder mediante violência política de 
gênero se destaca como uma renovada forma de abuso de poder 
político, que compromete a política de cotas e o financiamento 
de candidaturas femininas. um verdadeiro teto de cristal da 
democracia brasileira.
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