
São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 367, DE 2003

Co í be a uti li za ção de men sa gens
ele trô ni cas co mer ci a is não so li ci ta das
por meio de rede ele trô ni ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para efe i tos da pre sen te Lei, con si de -

ram-se as men sa gens ele trô ni cas co mer ci a is não so -
li ci ta das, ori gi na das no ter ri tó rio na ci o nal e des ti na -
das a com pu ta do res ins ta la dos no país;

Art. 2º Con si de ram-se men sa gens ele trô ni cas
de na tu re za co mer ci a is aque las que te nham como fi -
na li da de a di vul ga ção de pro du tos, mar cas e em pre -
sas ou en de re ços ele trô ni cos, ou a ofer ta de mer ca -
do ri as ou ser vi ços, a tí tu lo one ro so ou não;

Art. 3º As men sa gens de que tra tam a pre sen te
Lei, po de rão ser en vi a das uma úni ca vez, pro i bi da a
re pe ti ção sem pré vio e ex pres so con sen ti men to do
des ti na tá rio;

Art. 4º É ve da do o en vio de men sa gem ele trô ni -
ca não so li ci ta da a quem ti ver se ma ni fes ta do con tra
seu re ce bi men to;

Pa rá gra fo úni co. Toda men sa gem co mer ci al de -
ve rá con ter, de for ma cla ra, iden ti fi ca ção quan to a sua 
na tu re za e fi na li da de pu bli ci tá ria, bem como o nome e 
o en de re ço do re me ten te;

Art. 5º Todo usuá rio do ser vi ço de cor re io ele trô -
ni co de ve rá. dis por de for mas há be is a iden ti fi car e
blo que ar a re cep ção de men sa gens ele trô ni cas não
so li ci ta das;

I – Os usuá ri os de ser vi ços de cor re io ele trô ni co
po de rão exi gir de seu pro ve dor ou do pro ve dor do re -
me ten te o blo que io de men sa gens não so li ci ta das,
bas tan do para tan to a in for ma ção do en de re ço ele trô -
ni co do re me ten te;

II – Os pro ve do res de aces so são obri ga dos a
aten de rem à so li ci ta ção de que tra ta o in ci so an te ri or,
em pra zo não su pe ri or a 24 ho ras de sua efe ti va ção,
ve da da a co bran ça de ta xas de qual quer na tu re za;

Art. 6º Os in fra to res da pre sen te Lei es tão su je i -
tos a pena de mul ta no va lor de qui nhen tos re a is,
acres ci da de um ter ço, no caso de re in ci dên cia.

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Uma das gran des con quis tas da de mo cra cia, na 
era pós -mo der na, diz res pe i to à con sa gra ção do di re -
i to à pri va ci da de, como ga ran tia de di re i to fun da men -
tal. O Bra sil, hoje, com apro xi ma da men te dez mi lhões 

de usuá ri os, cons ti tui um dos ma i o res mer ca dos de
cor re io ele trô ni co no mun do. Se é ver da de que cada
tec no lo gia en gen dra seus pró pri os mons tros, o cor re io
ele trô ni co não é ex ce ção. A pro pa gan da não so li ci ta -
da, ou o lixo-ele trô ni co, que cir cu la na Inter net, co -
nhe ci do pela ex pres são in gle sa spam, além de não
des per tar o me nor in te res se na que les que os re ce -
bem, ca u sam imen sos pre ju í zos ma te ri a is e mo ra is
que de vem ser co i bi dos com le gis la ção es pe cí fi ca.

Obser va mos, no di re i to com pa ra do, que, em bo -
ra a ma té ria seja de di fí cil abor da gem, em face da no -
vi ci da de dos te mas de in for má ti ca e da au sên cia de
ar ca bou ço nor ma ti vo apto a en fren tar os no vos de sa -
fi os, há todo um es for ço de pro du ção le gis la ti va para,
se não ex tin guir a re pro vá vel prá ti ca, ao me nos co i -
bi-la, bus can do re du zir con si de ra vel men te seus ne -
fas tos e in de se já ve is efe i tos.

Embo ra o Có di go bra si le i ro de De fe sa do Con -
su mi dor, Lei nº 8.078 de 1990, já te nha pre vis to em
seu art. 39, I, a ve da ção ao for ne ce dor de pro du tos e
ser vi ços, no que se en qua dra de for ma cras sa os
spa mers, de en vi ar ou en tre gar ao con su mi dor sem
so li ci ta ção pré via qual quer pro du to ou ser vi ço, a ati pi -
ci da de da in for má ti ca, quer nos pa re cer, está a cla mar
por lei es pe cí fi ca. O spam nada mais é do que a ex pe -
di ção ao usuá rio-con su mi dor de pu bli ci da des não so li -
ci ta das, in va din do a pri va ci da de de ter ce i ros, de for ma
cla ra men te anti-so ci al e le si va ao di re i to in di vi du al.

É for ço so con clu ir que os usuá ri os-con su mi do -
res não po dem fi car ex pos tos a tais abu sos, pelo que
es ti ma mos ser a pre sen te pro pos ta le gis la ti va da
mais alta re le vân cia e in te res se, con tri bu in do de ci si -
va men te para co i bir a re pro vá vel prá ti ca aten ta tó ria
ao in te res se co le ti vo e ao bem-es tar so ci al.

Sala das Ses sões, 28 de agos to de 2003. – Se -
na dor Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

....................................................................................
Art. 39. É ve da do ao for ne ce dor de pro du tos ou

ser vi ços, den tre ou tras prá ti cas abu si vas:
(Re da ção dada pela Lei nº 8.884, de 11  de ju -

nho 1994)

Agosto  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  29 25239



I – con di ci o nar o for ne ci men to de pro du to ou de
ser vi ço ao for ne ci men to de ou tro pro du to ou ser vi ço,
bem como, sem jus ta ca u sa, a li mi tes quan ti ta ti vos;
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e Edu ca ção, ca ben do a úl ti -
ma de ci são ter mi na ti va.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 368, DE 2003

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos a ve í cu los e
equi pa men tos ad qui ri dos pe los mu ni cí pi -
os e pelo Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos 

Indus tri a li za dos (IPI), quan do ad qui ri dos di re ta men te
pe los mu ni cí pi os e pelo Dis tri to Fe de ral, os se guin tes
ve í cu los e equi pa men tos de fa bri ca ção na ci o nal:

I – am bu lân ci as;
II – ca mi nhões-bas cu lan tes;
III – ca mi nhões-pipa;
IV – tra to res;
V – pa tru lhas me ca ni za das;
VI – ve í cu los co le to res de li xo’
VII – ve í cu los des ti na dos ao trans por te es co lar;
VIII – ve í cu los e equi pa men tos para cons tru ção

e ma nu ten ção de vias pú bli cas e ro do vi as.
Pa rá gra fo úni co. A isen ção é con di ci o na da à uti -

li za ção do ve í cu lo ou equi pa men to nos ser vi ços exe -
cu ta dos por ór gão da ad mi nis tra ção di re ta do mu ni cí -
pio ou do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º É as se gu ra da a ma nu ten ção do cré di to
do IPI re la ti vo às ma té ri as-pri mas, aos pro du tos in ter -
me diá ri os e ao ma te ri al de em ba la gem efe ti va men te
uti li za dos na in dus tri a li za ção dos pro du tos ob je to da
isen ção de que tra ta o art. 1º.

Art. 3º A isen ção será re co nhe ci da pela re par ti -
ção com pe ten te do Mi nis té rio da Fa zen da, me di an te
pré via ve ri fi ca ção de que o ad qui ren te pre en che os
re qui si tos pre vis tos nes ta lei.

Art. 4º O mu ni cí pio ou o Dis tri to Fe de ral su je i -
tar-se-á ao re co lhi men to do im pos to dis pen sa do,
acres ci do dos ju ros de mora pre vis tos na le gis la ção
tri bu tá ria, se, an tes de de cor ri dos cin co anos da aqui -
si ção do ve í cu lo ou equi pa men to:

I – des ti nar o bem isen to a fi na li da de di ver sa da
pre vis ta no art. 1º e seu pa rá gra fo úni co; ou

II – trans fe rir a sua pro pri e da de ou ce der o seu
uso, ex ce to a pes soa que goze de igual tra ta men to tri -

bu tá rio, me di an te pré via au to ri za ção da au to ri da de
fis cal.

§ 1º Nas hi pó te ses de que tra tam os in ci sos I e II
des te ar ti go, o im pos to será re co lhi do an tes da mu -
dan ça de des ti na ção ou da trans fe rên cia da pro pri e -
da de ou ces são do uso.

§ 2º A inob ser vân cia do dis pos to no § 1º su je i ta -
rá o in fra tor à mul ta de mora ou de ofí cio, nos ter mos
da le gis la ção tri bu tá ria.

Art. 5º A re nún cia de re ce i ta de ri va da da isen -
ção de que tra ta esta lei será com pen sa da pelo ex -
ces so de ar re ca da ção, pre vis to na mar gem de ex pan -
são ex pli ci ta da na lei de di re tri zes or ça men tá ri as re fe -
ren te ao exer cí cio em que a isen ção ti ver efi cá cia.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor a par tir de 1º de ja -
ne i ro do ano sub se qüen te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A gran de ma i o ria dos mu ni cí pi os bra si le i ros
vive, hoje, uma si tu a ção fi nan ce i ra pró xi ma do co lap -
so.

As re ce i tas de ri va das de trans fe rên ci as cons ti -
tu ci o na is são, sa bi da men te, as que sus ten tam o or ça -
men to mu ni ci pal da ma i or par te das co mu nas. No pri -
me i ro se mes tre de 2003, os re cur sos re pas sa dos
pelo Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os (FPM) re -
cu a ram 18%, em ter mos re a is, re la ti va men te a pe río -
do idên ti co de 2002, apli can do-se como de fla tor o ín -
di ce ge ral de pre ços – dis po ni bi li da de in ter na (o
IGP-DI). O de sas tre foi ma i or com os re cur sos ad vin -
dos da cota-par te do Impos to so bre Cir cu la ção de
Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS), cuja ar re ca da ção,
em ní vel na ci o nal, de cres ceu 14,8%, em ter mos no -
mi na is, se con fron ta dos os va lo res acu mu la dos de ja -
ne i ro a maio de 2003 e 2002.

A que da da ati vi da de eco nô mi ca, con ju ga da
com o não  par ti lha men to das re ce i tas cres cen tes de
con tri bu i ções au fe ri das, com ex clu si vi da de, pela
União, in di cam que, tan to no cur to como no lon go pra -
zo, não há pers pec ti vas de me lho ra subs tan ci al da ar -
re ca da ção mu ni ci pal.

Ape sar dis so, são os mu ni cí pi os so bre car re ga -
dos com um vo lu me cres cen te de atri bu i ções, mu i tas 
das qua is in de vi da men te re pas sa das pela União e
pe los Esta dos. Veja-se, a tí tu lo de exem plo, o ônus
cri a do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13 de
se tem bro de 2000, que obri gou os mu ni cí pi os a ele -
va rem os  gas tos mí ni mos em ações e ser vi ços pú -
bli cos de sa ú de, de um pa ta mar de 7% a 15% de
suas re ce i tas tri bu tá ri as (pró pri as e ori un das de
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