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PUBLICADO DOM 13/07/2005 
 
 
 
 
PARECER Nº 603/05 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 669/2003. 
O projeto em epígrafe, de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart, assegura o 
direito de privacidade aos usuários do serviço de correio eletrônico no âmbito do 
Município de São Paulo, no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização 
de produtos, serviços e mensagens indesejáveis, via Internet, e dá outras 
providências.  
Pela presente propositura, as empresas que prestam serviços de correio eletrônico 
(e-mail), de forma gratuita ou onerosa, na área de abrangência do Município de 
São Paulo, serão obrigadas a constituir e manter um Cadastro Especial de 
Assinantes que manifestarem oposição ao recebimento de mensagens contendo 
ofertas de bens ou serviços, bem como, àquelas de conteúdo pornográfico e as 
denominadas “correntes”. 
Os possuidores de um correio eletrônico que desejarem ter seu e-mail incluído no 
Cadastro Especial de Assinantes deverão requerer, de forma expressa, sua inclusão 
junto à empresa prestadora de serviços. 
Ademais, não serão consideradas ofertas de produto ou serviços às mensagens 
eletrônicas enviadas pelos órgãos públicos para divulgação de campanha de 
interesse público ou aquelas promovidas por instituições beneficentes. 
Por derradeiro, as empresas prestadoras de serviços de mala direta eletrônica, que 
ofertam a comercialização de produtos ou serviços deverão, antes, de disponibilizar 
os dados dos usuários de correio eletrônico (e-mail), consultar o Cadastro Especial 
dos Assinantes, sob pena de serem penalizados com a aplicação de multa no valor 
de R$ 200,00 (duzentos reais) e, no caso de reincidência, R$ 400,00 (quatrocentos 
reais). 
Este é o projeto. 
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, nos termos dos artigos 13 e 
37, ambos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, a proposição não mereceu 
reparo quanto aos aspectos jurídicos. 
Dando seqüência ao processo legislativo, foi o projeto encaminhado à apreciação da 
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, que prolatou parecer 
favorável à aprovação. 
A proposição foi então remetida ao exame desta Comissão de Finanças e 
Orçamento, para ser apreciada quanto aos aspectos financeiro-orçamentários.  
A mera remessa da correspondência eletrônica não caracteriza o spamming, pois o 
que caracteriza o spam é o fato de a mensagem não ter sido solicitada pelo 
usuário, titular de um endereço de correio eletrônico (e-mail). 
Além de abarrotar a caixa de mensagens o spam a polui de tal maneira que não 
poucas vezes o usuário terminará por deletar correspondência do seu interesse, isto 
quando mensagens importantes não são pura e simplesmente devolvidas por falta 
de espaço. 
A tal ponto chegou esta praga que durante algum tempo temeu-se mesmo que se 
inviabilizasse a transmissão eletrônica de mensagens. 
Por fim, em que pese certos aspectos constitucionais, dada a distribuição de 
Competência Legislativa determinadas pelo Pacto Federativo vigente, no aspecto 
financeiro-orçamentário não há óbice à aprovação do projeto em tela.  
Ante o exposto, no que compete a esta Comissão apreciar, somos favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nº 669, de 2003. 
É o parecer. 
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