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São Paulo, 04 de agosto de 2010.

Ao Senhor Luiz COSTA
Procurador Geral da República
Coordenador do Fórum do Comércio Eletrônico

Ref: Relatório de participação da   câmara-e.net   no Fórum de Comércio Eletrônico  

Prezado Dr. Luiz COSTA,

O Fórum do Comércio Eletrônico teve o início de suas atividades em fevereiro de 2010. A 
câmara-e.net  foi  escolhida  pelo  Ministério  Público  Federal,  juntamente  com  o  Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, o Instituto de Defesa do Consumidor, a e-Bit, o Comitê 
Gestor  da Internet  e a Associação Brasileira  das Empresas de Cartão de Crédito,  para 
representar inicialmente os interesses dos personagens do mercado em meio às discussões 
do referido Fórum.

Os  trabalhos  desta  iniciativa  tiveram  grande  evolução  ao  longo  destes  seis  meses, 
principalmente no que tange à interação entre as associações representantes das empresas 
e  as  instituições  e  órgãos  de  defesa  do  consumidor  observada  nas  reuniões,  sempre 
proveitosas e carregadas de vasto conhecimento jurídico e técnico de ambas as partes.

Em virtude de tais discussões e depois de aproximadamente quinze reuniões, o Fórum do 
Comércio Eletrônico conseguiu finalizar e aprovar em 22 de julho de 2010 o documento que 
se propôs a elaborar: a Carta de Princípios do Comércio Eletrônico. Este documento poderá 
auxiliar legisladores, magistrados e até mesmo os atores deste ramo de negócio, seja na 
elaboração  de  leis  específicas  acerca  do  comércio  eletrônico,  no  julgamento  de  casos 
envolvendo tais atividades ou mesmo como forma de autorregulação. 

Com  a  aprovação  do  documento,  foi  solicitado  à  câmara-e.net pelo  Dr.  Luiz  Costa, 
fomentador e coordenador desta iniciativa, que fosse elaborado um relatório descrevendo 
quais trabalhos foram desenvolvidos no âmbito da associação,  de modo a demonstrar o 
método de trabalho escolhido por cada um dos participantes.

Para maiores esclarecimentos, elaboramos o documento anexo, uma pequena nota dirigida 
aos participantes do Fórum na qual detalhamos o método de trabalho adotado pela câmara-
e.net ao longo da iniciativa bem como os desafios enfrentados e o resultado final aos olhos 
de nossa associação e, principalmente, de nossos associados.

Assim sendo, permanecemos à disposição caso necessitem de quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Comitê Jurídico da câmara-e.net
Almeida Advogados
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Nota aos participantes do Fórum de Comércio Eletrônico

A. Método de trabalho da câmara-e.net

A  dinâmica  adotada  pelo  Fórum  do  Comércio  Eletrônico  previa  reuniões  semanais  e 
discussões aprofundadas acerca de cada um dos temas escolhidos no início dos trabalhos. 
A câmara-e.net participou de todas as reuniões do Fórum, seja representada pelo seu Vice-
Presidente, por membros do Comitê Executivo e do Comitê Jurídico e por fim até mesmo 
representada por seus associados, que em muitas oportunidades compareceram e muito 
colaboraram para o desenvolvimento dos trabalhos.

Internamente,  organizou-se  para  realizar  reuniões  semanais  com  seus  associados,  às 
segundas-feiras.  Nestas  reuniões,  eram  analisados  os  assuntos  que  seriam  alvo  de 
discussão nas reuniões do Fórum (e que geralmente aconteciam no período da tarde das 
quintas-feiras).

Durante  as  referidas  reuniões,  aproximadamente  20  representantes  de  associados 
compareciam,  traçavam  comentários  e  sugeriam  exclusões  ou  inclusões  ao  texto  base 
sugerido na semana anterior. 

Posteriormente,  o  texto  produzido  em  reunião  seria  devidamente  revisado  pelo  Comitê 
Jurídico da câmara-e.net e então encaminhado para os demais participantes do Fórum do 
Comércio Eletrônico.

Por fim, os representantes do Comitê Jurídico da câmara-e.net apresentavam as sugestões 
nas  reuniões  do  Fórum  do  Comércio  Eletrônico,  defendendo  o  ponto  de  vista  e  os 
comentários de seus associados. Inclusive, em muitos momentos, os próprios associados 
compareceram às reuniões do Fórum para defenderem sugestões de inclusão ou sugestão 
que  considerassem  mais  importantes  e  que  pudessem  ter  efeito  direto  sobre  suas 
atividades.

Seguindo  esta  sistemática,  a  câmara-e.net contribuiu  de  forma  eficiente  para  o 
desenvolvimento da Carta de Princípios. 

B. Carta de Princípios

A  câmara-e.net acredita  que  este  tipo  de  iniciativa  é  extremamente  importante  para  o 
desenvolvimento  institucional  de  todos  aqueles  que  dela  participam  e  por  este  motivo 
manifesta  que aprova  incondicionalmente  o  trabalho  realizado  pelo  Fórum do Comércio 
Eletrônico.

Isto posto, vale ressaltar que a  câmara-e.net não poupará esforços na divulgação deste 
trabalho que contou com o estudo,  preparação,  disponibilidade,  dedicação e esforço de 
tantos agentes envolvidos..

O resultado do Fórum foi extremamente positivo e espera-se que esta possa se tornar uma 
iniciativa  perene  do  Ministério  Público  Federal,  com a  qual  certamente  a  câmara-e.net 
colaborará incondicionalmente.
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C. Conclusões

A iniciativa do Ministério Público Federal em liderar a elaboração da Carta, com diretrizes 
acerca  do  comércio  eletrônico  e  que  serão  amplamente  discutidas  em  todo  o  país,  é 
louvável assim como a participação dos colaboradores do Fórum. 

Da mesma forma, a análise franca e limpa de todos os assuntos abordados ao longo do 
trabalho também demonstrou que o setor  está pronto para uma discussão de termos e 
condições acerca de sua operacionalidade. 

Nós  da  câmara-e.net esperamos  contribuir  com  este  avanço  da  forma  que  nos  for 
solicitada,  acreditando  que  todos  os  participantes  desta  iniciativa  têm  ainda  muito 
conhecimento técnico e prático para também compartilharem, colaborando, assim, de forma 
incisiva.

Portanto, contamos com a participação de todos nesta jornada que com certeza culminará 
na regulação do Comércio Eletrônico de forma ordenada e inteligente.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à disposição caso necessitem de 
quaisquer esclarecimentos.

Comitê Jurídico da câmara-e.net
Almeida Advogados


