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O objetivo da pesquisa foi despertar os brasileiros quanto às infrações praticadas às normas do Direito durante o período 
de campanha eleitoral, provocando uma flexibilidade aos atos que ensejam violação ao nosso ordenamento jurídico 
atual. Percebe-se que regras legais são flagrantemente descumpridas através de condutas cometidas por políticos, atos 
esses que se praticados por qualquer outro cidadão o mesmo seria penalizado, diferente do que se vê no pleito eleitoral. 
Algumas condutas que são descumpridas estão previstas no art. 230, II, do Código de Trânsito Brasileiro, além do art. 42, 
I, II, III, da Lei de Contravenções Penais e art. 54, da Lei de Crimes Ambientais. Conclui-se que a problemática do tema 
exposto é de extrema relevância social, pois influencia diretamente nos futuros governantes da nação. 
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 The objective of the research was to awaken Brazilians to the infractions committed against rules of the legal system 
during the electoral campaign period, causing flexibility in acts that entail violation of our current legal system. It is noticed 
that legal rules are flagrantly violated through conduct committed by politicians, acts that if practiced by any other citizen, 
they would be penalized, differently from what is seen in the electoral process. Some conducts that are not complied with 
are provided for in art. 230, II, of the Brazilian Traffic Code, in addition to art. 42, I, II, III, of the Criminal Misdemeanors Law 
and art. 54 of the Environmental Crimes Act. It is concluded that the problem of the exposed theme is of extreme social 
relevance, as it directly influences the future rulers of the nation. 
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