
Realização do Comitê de Marketing Político da ABRADi,
sob coordenação de Alexandre Secco, líder do comitê, e Alexandre Gibotti, diretor executivo da ABRADi. Consultoria jurídica dos 

advogados Alexandre Atheniense (Sette Câmara, Corrêa e Bastos Advogados Associados), Fábio Martins Di Jorge (Peixoto & Cury 
Advogados), José Ricardo de Bastos Martins (Peixoto & Cury Advogados) e Thiago Prado (Santos & Prado Advogados).

CÓDIGO DE CONDUTA

EM CAMPANHAS ELEITORAIS
PARA AGENTES DIGITAIS



A ABRADi acredita que:

• a Internet permite que todos os seres humanos se manifestem, facilitando a pluralidade de 
vozes da sociedade, observando o respeito às opiniões contrárias;

• a Internet é de todos e para todos, sem exceção de raça, gênero, situação econômica, 
localização geográfica, orientação sexual, ideológica, religiosa ou partidária, e deve ser acessível 
aos portadores de deficiência;

• a Internet é de todos, desde que seja respeitado o ordenamento jurídico brasileiro, observando 
a importância do Marco Civil da Internet e a legislação eleitoral vigente;

• a Internet amplia a transparência, facilita o acesso a dados, permite maior interação entre os 
candidatos e os eleitores e agiliza checagens, instrumentalizando a sociedade na fiscalização do 
poder, dos políticos, dos candidatos e demais envolvidos no processo eleitoral;  

• a Internet é uma das principais ferramentas de fortalecimento e consolidação da democracia.

Resolução TSE nº 23.457/2015:
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2015/RES234572015.html
 
Conjunto de Leis e Normas para Eleições 2016 – TSE:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/normas-e-documentacoes-eleicoes-2016

Código de Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing:
http://abemd.org.br/codigo-de-autorregulamentacao-para-pratica-de-e-mail-marketing
 

VALORES
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Em caso de dúvida, escreva para abradi@abradi.com.br, ligue para
0800 878 1212 ou consulte as seguintes normas e legislação vigentes:

A ABRADi recomenda às empresas associadas:

• adotar como prática diária o conhecimento e cumprimento da legislação que regula o trabalho digital 
para campanhas eleitorais;

• trabalhar na construção de um ambiente propositivo, auxiliando os candidatos no uso dos melhores 
recursos digitais e tecnológicos;

• zelar pelas informações que lhes foram confiadas sob sigilo, bem como adotar mecanismos de 
proteção e controle de guarda e vazamento de informações junto aos profissionais da equipe de 
campanha;

• utilizar ferramentas atualizadas que previnam ataques hackers, invasões e fishing, bem como não 
fazer hacking, invasões ou fishing ao adversário;

• trabalhar com ferramentas e provedores que garantam a integridade dos dados armazenados;

• comportar-se na campanha eleitoral com os mesmos valores que na atividade empresarial: respeito 
aos direitos autorais, direitos trabalhistas, direitos de propriedade intelectual, softwares e hardwares 
legalizados;

• levar em conta que campanhas digitais eleitorais são atividades complexas e multidisciplinares que 
exigem especialistas em todas as áreas de tecnologia, segurança, comunicação e direito;

• lembrar que SPAMs de SMS, WhatsApp e e-mail marketing são práticas desleais, injustas e ilegais; 
portanto, não fazer, não deixar fazer, nem se omitir;

• não divulgar fotos, declarações, dados e perfis falsos ou stalking, que envenenam a campanha e o 
ambiente político da disputa e colocam em risco a reputação da empresa. Ataques e atitudes 
digitalmente criminosos podem ser rastreados e responsabilizados perante a Justiça.

CONDUTA


