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O problema do spam chegou definitivamente à Justiça nos Estados Unidos, com 
processos em diversos estados, além de iniciativas para reforçar as leis que proíbem o 
envio de mensagens indesejadas. No Brasil, porém, são poucas as iniciativas concretas 
para proteger os usuários. 
 
"Existe a discussão, mas o problema do spam ainda não ganhou contornos concretos 
no mundo jurídico. O que temos são muitos artigos falando sobre o assunto, mas tudo 
está na esfera doutrinária. Existem poucas decisões judiciais, ao contrário dos Estados 
Unidos", comenta Guilherme Carboni, responsável pelo departamento de propriedade 
intelectual do escritório Tozzini, Freire, Teixeira e Silva. 
 
No mercado americano, um dos processos mais conhecidos é uma ação movida pela 
Microsoft, em uma corte distrital da Califórnia, pedindo que fossem enviadas 
intimações a pessoas ou empresas que usassem o Hotmail para enviar mensagens 
não-solicitadas. 
 
Na última semana, foi a vez da AOL de levar um grupo de spammers ao tribunal. O 
provedor abriu cinco processos contra usuários que supostamente enviaram cerca de 1 
bilhão de spams. A empresa recebeu cerca de 8 milhões de queixas por meio da 
ferramenta antispam que oferece aos seus assinantes. Os processos movidos pelo AOL 
envolvem mais de US$ 10 milhões em danos. 
 
As ações nos EUA já contam com amparo legislativo específico. No ano passado, foi 
criada uma lei que obriga os spammers a utilizar endereços de e-mail válidos, dando 
condições técnicas ao receptor para bloquear o spam. O Senado aprovou na semana 
passada um complemento que estabelece uma multa caso o spammer não remova o 
nome do usuário da lista quando solicitado. 
 
Eleições tiraram projeto de pauta 
 
Apesar de a maioria dos advogados ressaltar que as leis existentes no Brasil são 
suficientes para punição, uma legislação específica ajudaria a inibir a prática. "As leis 
que temos hoje não deixam claro se o spam é uma atividade ilegal. Talvez a prática de 
spam fosse menor caso existisse uma lei que a tipificasse como um crime", observa 
Carboni. 
 
Uma das poucas iniciativas foi um projeto de lei de autoria do deputado Ivan Paixão 
(PPS/SE). A proposta tipificava o spam como crime e estabelecia as punições, mas 
como outros projetos acabou parada no Congresso porque o autor não foi reeleito. 
 
O projeto mais importante atualmente, de autoria do deputado José Carlos Martinez, 
tem como finalidade proibir que operadoras de telefonia móvel enviem mensagens 
comerciais aos celulares dos clientes. O argumento é de que as empresas cometem 
abuso ao importunar os usuários do próprio serviço com mensagens não-solicitadas. O 
projeto foi apresentado na Câmara na semana passada. 
 
A falta de leis que tratem diretamente do spam, no entanto, não deixa os usuários 
totalmente desprotegidos. Os internautas brasileiros podem recorrer ao Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) e ao próprio Código Civil. "É possível alegar que há 



quebra de privacidade. Mas é importante alertar para o fato de que não existe 
unanimidade na hora de decidir se o spam realmente fere esse direito", explica 
Carboni. Para o advogado, o spam tem relação mais próxima com os processos de 
propaganda abusiva, que têm punição prevista no CDC. 
 
Para o setor corporativo, fica a possibilidade de alegar que houve prejuízo com o 
aumento do tráfego gerado pelo spam. A empresa pode entrar com uma ação 
recorrendo aos critérios gerais da legislação que prevêem indenização por danos. Em 
alguns casos, é possível processar o provedor de e- mail, mas Carboni destaca que a 
responsabilidade é de quem enviou o spam.  
 
De acordo com o IDC, mais de 40% das mensagens que circulam na Web diariamente 
são spams. O prejuízo causado seria de US$ 10 bilhões por ano. O estudo também 
indica que até o final deste ano mais de 1 trilhão de mensagens não-solicitadas serão 
enviadas. 
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