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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

A presente proposta pretende assegurar o direito de privacidade aos usuários do serviço de 
telefonia no âmbito do Município de São Paulo, no que tange ao recebimento de ofertas de 
comercialização de produtos ou serviços por via telefônica. Lei nesse sentido já está em 
vigência no município de Porto Alegre e dela é o exemplo que tiramos para esta iniciativa. 
 
A vida, principalmente nas grandes cidades, cada vez mais se caracteriza pela redução do tempo 
para o descanso, lazer e convivência familiar, em conseqüência do aumento das exigências do 
trabalho, da necessidade de continuar investindo na formação profissional, do aumento do 
tempo gasto com o deslocamento em decorrência do crescimento das cidades. 
 
Diante desse quadro, a redução do tempo disponível para o cidadão dar conta de suas 
necessidades particulares e íntimas deveria ser acompanhada pela qualificação e melhor 
aproveitamento do seu tempo livre. 
 
A proliferação de empresas de telemarketing em nosso país tem ido de encontro a essa 
necessidade. É cada vez maior o número de ligações telefônicas que diariamente essas empresas 
realizam para vender seguros de vida, cartões de créditos, imóveis, títulos de clubes, etc. Não é 
incomum esses serviços utilizarem táticas indiretas, como anúncio de prêmios, vantagens e 
descontos para captar a atenção até que, quando fica claro o objetivo de vender algo, o cidadão 
dá-se conta que perdeu muito tempo. Além disso, esses serviços contam com profissionais 
treinados no convencimento, não sendo raro que pessoas acabem comprando coisas que não 
queiram ou tendo que fazer um enorme esforço para encerrar a ligação sem sentirem-se 
grosseiras. 
 
O presente projeto visa a garantir o direito do cidadão ter preservado seu escasso tempo para o 
descanso, lazer e convívio familiar, através da criação e regulamentação de um cadastro no qual 
os usuários do sistema de telefonia podem-se inscrever para manifestar seu desejo de não serem 
importunados por ligações telefônicas com objetivo de venda ou divulgação de produtos e 
serviços. 
 
A Constituição declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
(art. 5°, X). Toma-se, pois, a privacidade como "o conjunto de informação acerca do individuo 
que ele pode decidir, manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a quem, 
quando, onde e em que condições, sem isso poder ser legalmente sujeito". Considerado como 
um sinônimo de privacidade, a Constituição assegura aos indivíduos o direito à intimidade, 
sendo entendido esse como "uma esfera secreta da vida do indivíduo na qual esse tem o poder 
legal de evitar os demais". Por sua vez, a casa apresenta-se como asilo inviolável do indivíduo, 
que lhe assegura o direito de vida doméstica livre de intromissão estranha e/ou indesejada, seja 
por que meio for. 
 
A doutrina sempre lembra que o Juiz americano Cooly, em 1873, identificou a privacidade 
como o direito de ser deixado tranqüilo, em paz, de estar só: Right to be alone. "O right of 



privacy compreende, decidiu a Corte Suprema dos Estados Unidos, o direito de toda pessoa 
tomar sozinha as decisões na esfera da sua vida privada". 
 
A tutela constitucional visa a proteger as pessoas de dois atentados particulares: a) ao segredo e 
liberdade da vida privada; b) intromissão na vida íntima dos indivíduos. O segredo da vida 
privada é condição de expansão da personalidade. Para tanto, é indispensável que a pessoa 
tenha ampla liberdade de realizar sua vida privada, sem perturbação e intromissão de terceiros. 
 
Do ponto de vista da constitucional idade da proposta, importante destacar que o art. 30 da 
Constituição já discrimina as bases da competência dos Municípios, tais como: 1- legislar sobre 
assunto de interesse local, que consubstancia a área de competência legislativa exclusiva; II- 
suplementar a legislação federal no que couber. Aí certamente competirá aos municípios 
legislar supletivamente sobre responsabilidades por danos ao consumidor. 
 
Pela importância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres Pares para sua aprovação. 


