
Fórum do comércio eletrônico

Ata de reunião

São Paulo, 20 de maio de 2010



Fórum do comércio eletrônico

Sumário
 1 – Introdução......................................................................................................................................3

 2 – Discussão e deliberação.................................................................................................................4
2.1 – Debates sobre a Seção concernente à Responsabilidade dos Prestadores..............................4
2.2 – A Consolidação do texto final da Carta de Princípios..........................................................13

 3– Agenda..........................................................................................................................................14
  A décima quarta reunião do fórum...............................................................................................14

página |2



Fórum do comércio eletrônico

1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria Regional da República de 
São Paulo no dia 20 de maio de 2010 às 13:30 horas.

 Participam da reunião a senhora Graziela ALVAREZ, representante da Certisign, a senhora 
Kelli ANGELINI, representante da CGI, a senhora Charlotte BOGUSZ, da CGI, o senhor Ricardo 
CAMILO, do PROCON/SP, o senhor Thiago José da Cunha CARDOSO, advogado do Mercado 
Livre, o senhor Ivo CORREA, representante do Google, a senhora Ana Cristina Silva da COSTA, 
representante  da  Câmara Brasileira  de Comércio Eletrônico,  a  senhora Isabela  Guimarães  DEL 
MONDE, representante da PRO TESTE,  o senhor Caio Iadocico de  FARIA LIMA, advogado – 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a senhora Laura FRAGOMENI, da Câmara Brasileira 
de Comércio Eletrônico, o senhor Ciro Torres FREITAS, advogado do escritório Pinheiro Neto, a 
senhora Raquel  GATTO, representante da Nic.br,  o senhor André GIACHETTA, advogado  do 
escritório Pinheiro Neto, a senhora Estela Waksberg GUERRINI, advogada do Idec, o senhor Victor 
HAIKAL,  advogado  do  escritório  PPP  -  Patrícia  Peck  Pinheiro  Advogados,  o  senhor  Paulo 
KULIKOVSKY, vice-presidente da Câmara Brasileira  de Comércio Eletrônico,  a  senhora Katia 
Rossetti  MATA,  representante  da  Cielo,  o  senhor  Amaury  OLIVA,  Coordenador  de  Assuntos 
Jurídicos do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, o senhor Luiz Renato 
OLIVEIRA, advogado,  o  senhor Gustavo PASSARELLI,  representante da ABECS (jurídico),  o 
senhor Valdecir de PAULA, representante da ABECS, o senhor Leonardo Palhares, representante da 
Câmara  Brasileira  de  Comércio  Eletrônico,  a  senhora  Adriana  PEREIRA,  representante  do 
PROCON, o senhor Roberto PFEIFFER, diretor executivo do PROCON/SP, a senhora Andrea da 
Silva Souza SANCHEZ, representante do PROCON, o senhor Marcelo SERRALHA, representante 
da VISA (ABECS), o  senhor Carlos  Eduardo SIMETTA, do PROCON/SP,  a senhora Fabiana 
SIVIERO, representante do Google, o senhor Diego SOUZA, advogado representante do Walmart, 
o senhor Guilherme VARELLA, representante do IDEC, o  senhor Ricardo MORISHITA Wada, 
diretor  do  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  –  DPDC,  os  procuradores  da 
república Márcio SCHUSTERSCHITZ da Silva Araújo e Luiz COSTA, a senhora Maria Cristina 
Nieves RANGEL, técnica administrativa do Ministério Público Federal e a senhora Cecilia Marian 
de Barros BARTHOLOMEU, estagiária do Ministério Público Federal. 

 Luiz COSTA deu boas-vindas às pessoas presentes e declarou abertos os trabalhos. 
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2 – Discussão e deliberação
 
 Passou-se em seguida à discussão e deliberação dos pontos da pauta.

2.1 – Debates sobre a Seção concernente à Responsabilidade dos Prestadores

 Foi dada a palavra ao senhor Ricardo MORISHITA, que afirmou ver no Fórum é um espaço 
importante  para  a  política  de  defesa  do  consumidor.  Considerando  a  natureza  do  Fórum  há 
expectativa  de que  seja  tratado com boa-fé.  Não entende que  o  Fórum tenha sido criado para 
suprimir direitos dos consumidores, mas sim buscar soluções para os conflitos. Por isso, deve ser 
pautado por  medidas  que possam expressar  os  avanços que  se pode promover  sem ofender  os 
consumidores e respeitando os avanços do mercado. Já foram apresentadas considerações sobre o 
texto e especificamente sobre o aspecto da responsabilidade. É fundamental que se evite danos em 
prejuízo ao consumidor. Compreendendo a necessidade de avançar nos diálogos e buscar a melhor 
solução  dos  conflitos,  deve-se  buscar  diálogos  e  avançar  nos  conceitos  para  garantir  maior 
segurança jurídica e sem qualquer supressão dos direitos dos consumidores.

Leonardo  PALHARES  relembra  discussão  da  reunião  anterior  sobre  a  reabertura  da 
discussão acerca da responsabilidade. Afirma que há algum tempo, ficou definida uma sistemática 
de trabalhos do Fórum. Há pontos em que não há consenso e por isso ficou definido o procedimento 
de  divergências  por  escrito.  Foram  surpreendidos  quando  houve  o  pedido  de  reabertura  de 
discussão, já que houve uma fuga da sistemática do Fórum.

Ricardo MORISHITA afirma que todas as decisões, já que não há representação paritária, 
seriam  tomadas  por  consenso.  Para  deliberação  é  imprescindível  existir  paridade.  Seria 
irresponsabilidade  dos órgãos públicos aceitar deliberação sem que haja paridade de representação. 
Aquilo que não há consenso deve ser colocado em apartado. Não seguindo a regra do consenso não 
há sentido na aprovação da carta. Não havendo paridade, seria uma irresponsabilidade os órgãos de 
proteção referendarem um documento aprovado nestas condições.

Laura FRAGOMENI afirma que Procon apresentou divergência apenas na última reunião. 
Todas as demais divergências ao longo do trabalho foram apresentadas apenas pela Câmara.

Leonardo  PALHARES  afirma  que  o  Fórum  adquiriu  uma  dinâmica  de  que  havendo 
discordâncias essas eram resolvidas no mesmo momento. A partir do momento em que não houve 
consenso, criou-se a sistemática de apresentação de divergências em apartado. O valor da carta está 
no texto principal, está nas manifestações divergentes. 

Guilherme VARELLA afirma que  se deve partir  do princípio  de reafirmar os  direitos  e 
princípios de defesa do consumidor que já existem. Pode discutir a questão de divergência, mas não 
cogitam a hipótese de retroagir em questões que já estão estabelecidas em lei. Afirma que todas as  
decisões  seriam tomadas  por  consenso,  mas  as  regras  de  procedimento  só  fazem sentido  se  o 
consenso for colocado como princípio de dinâmica. A partir do momento que é feita uma votação 
“levantando a mão”, já está sendo desvirtuada a dinâmica dos trabalhos.

Laura  FRAGOMENI  afirmou  que  em  reunião  criou-se  a  regra  da  apresentação  de 
manifestações divergentes.
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Andrea SANCHEZ afirma que não cabe divergência referente a um ponto que contraria a 
própria  carta  e  dispositivos  de  lei.  Afirma  que  a  questão  de  reabertura  de  discussão  já  estava 
superada já que justamente todos estão presentes em nova reunião. O sistema de proteção entende 
que há afronta aos dispositivos legais a seção referente à responsabilidade e por isso os órgãos de 
proteção não podem anuir.

Ivo CORREA afirma que apesar de não estar presente acompanha todo o trabalho do Fórum. 
Não há interesse de nenhum participante em violar os direitos dos consumidores. Concorda com 
Ricardo MORISHITA acerca da necessidade de consenso, mas foi adotado um procedimento que 
foi seguido. Deve-se analisar se deve rever todo o procedimento. A seção de responsabilidade é 
essencial para o Google, mas para todo o futuro da internet.  Talvez o problema não seja no tocante 
à responsabilidade. Está disposto a rediscutir o texto. A vantagem da informalidade do Fórum é 
poder voltar a discussão, mudar o procedimento. Não entende que há revogação do que há na lei. 
Há uma discussão que parte do próprio MJ que é o Marco Civil. Acredita que não haverá avanço se 
a proposta for estabelecer a responsabilidade objetiva. Entende que o texto foi genérico e acha que 
esse é o ponto que causa discussão.

Roberto PFEIFFER afirma que só faz sentido uma carta assinada por setores distintos se 
houver a possibilidade de avançar. Não havendo consenso, talvez a solução seja suprimir o tema da 
responsabilidade.  Da forma como está a atual  redação,  não vê como a carta pode ser útil,  não 
alcançaria o seu objetivo. Deve-se tentar construir algo que possa ter uma utilidade.

Laura  FRAGOMENI  afirma  que  se  a  idéia  for  fazer  uma  carta  consensual,  sugere  a 
rediscussão de todos os pontos que foram objeto de divergência.

Fabiana SIVIERO afirma que a reabertura de todas as discussões causa uma sensação de 
perda do trabalho. Afirma a necessidade de ouvir a posição do MPF para analisar a questão de 
reabertura de discussão, de mudar o cronograma, ou substituir todos os pontos que forma objeto de 
divergência.

Ricardo MORISHITA  afirma que a participação no Fórum pelo setor público também gera 
custo para o setor público. Ainda que a amplitude do trabalho seja menor, se houver avanços, haverá 
consistência.  A carta deve expressar justamente o consenso entre as partes  envolvidas.  Deve-se 
manter a boa-fé. Deve sempre existir liberdade, não se pode abrir mão dos objetivos e direitos. A 
carta deve retratar exatamente o estado-situação, pode ter uma linha, mas esta linha deve realmente 
expressar o consenso entre o setor de proteção e o setor privado. A carta é simbólica e por isso deve 
expressar  o  consenso,  ainda  que  o  avanço  seja  mínimo.  Avança-se  pouco,  mas  avança  com 
consistência.

Isabela  DEL MONDE afirma que parece que houve uma divergência material do setor de 
proteção e uma divergência do setor privado no tocante ao procedimento. 

Laura FRAGOMENI afirma que o Procon só foi voto vencido no tocante a responsabilidade 
e por isso seria colocado como divergência.

Ricardo MORISHITA afirma que o setor de proteção age com boa-fé. Não há intenção de 
atacar  porque  perderam.  Acha  muito  razoável  reabrir  toda  a  discussão  sobre  todos  os  pontos 
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divergentes.

Márcio SCHUSTERSCHITZ afirma que nesta discussão está perdendo a questão referente à 
riqueza da carta.  A internet já é objeto de legislação e de decisões judiciais. Não há uniformidade 
de  entendimento  dos  juízes  no  tocante  à  internet.  O sentido  da carta  é  um consenso,  mas  nas 
decisões judiciais não há qualquer consenso. Faz voto no sentido da fala do Guilherme VARELLA. 
Sugere buscar uma redação intermediária. O mundo sem a carta ou com a carta muito reduzida não 
é interessante.

Luiz COSTA afirma que no tocante ao procedimento esta questão deve ser superada. Deve 
haver representação paritária e consenso. As regras procedimentais devem ser respeitadas, mas a 
reunião do dia 06 mostrou que esta sistemática não funcionou bem. A informalidade do Fórum 
permite a flexibilidade do procedimento. Indaga: pensarão em uma nova carta, sem a existência de 
texto vencedor e vencido, com consenso? Buscarão um texto consensual? Buscarão declarações em 
apartado  com  acréscimos,  sem manifestações  divergentes,  já  que  todo  o  texto  será  objeto  de 
consenso? Irão para um modelo só texto? Ou um modelo texto e manifestações em apartado? Se 
entenderem que a melhor opção é excluir responsabilidade, será suprimida.

Márcio SCHUSTERSCHITZ  sugere estabelecer nova redação da responsabilidade e não 
havendo resolução, aí sim reabre toda a discussão.

Ricardo  MORISHITA sugere  estabelecer  uma  relatoria  com  um  representante  do  setor 
provado e um dos sistema de proteção para mostrar os pontos a serem discutidos, os pontos em que 
há divergência. 

Leonardo PALHARES preocupa-se com a agenda do Fórum. A agenda tem sido curta o que 
impediu maiores discussões. A amplitude da agenda permitirá maiores discussões. Como vão lidar 
com as divergências? As divergências serão excluídas ou tenta distanciar o tema de forma que todos 
os participantes concordem.

Ricardo MORISHITA  sugere que todos olhem novamente para o texto da carta e destaquem 
o que não há consenso. Após verificar o que é sanável e o que não é sanável.  A primeira etapa é 
colocar colchetes no que não há consenso.

Roberto PFEIFFER afirma que essa idéia de uma relatoria é relevante, pois não há perda do 
trabalho já feito.

Laura FRAGOMENI  afirma que o ideal é realmente ter uma carta com consenso ainda que 
seja enxuta. Não havendo consenso ou fala de forma genérica para buscar o consenso ou suprime o 
tema. As empresas são muitas vezes vistas como contrárias aos consumidores, mas essa idéia é 
errada pois para a empresa o consumidor deve estar sempre satisfeito. Para um debate saudável 
deve ser quebrado o paradigma de que a empresa é contra ou quer prejudicar o consumidor.

Fabiana SIVIERO afirma que todos tem dificuldade em entender a sistemática da internet. O 
objetivo da carta deve ser educativo, para que pessoas que nada entendem sobre internet, consigam 
ler a carta e entender o funcionamento do ambiente, pois a internet é um ambiente.

Laura FRAGOMENI afirma que quando se fala em responsabilidade poderá estar afetando 
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não só a empresa, mas um indivíduo, como por exemplo um blogueiro responsável pelo conteúdo 
postado por um terceiro em seu blog.

Luiz COSTA  indaga estabelecer o sistema de carta e relatório de divergência ou só carta.

Fabiana SIVIERO afirma que deve apenas, para evitar novas discussões, estabelecer como 
será a aprovação da carta e do relatório.

Leonardo PALHARES prefere apenas o texto da carta.

Ricardo MORISHITA afirma que vale a tentativa, o esforço, se tanto para a carta como para 
o relatório for buscado o consenso. O relatório deve ser presidido da mesma forma como a carta, 
com consenso.

Roberto PFEIFFER afirma que o relatório não precisa de aprovação, cada setor elabora a sua 
posição.

André GIACHETTA questiona se este relatório teria publicidade ou apenas a carta.

Luiz COSTA e Ricardo MORISHITA afirmam que o relatório também terá publicidade.

André GIACHETTA questiona se a publicidade apenas da carta para quem não tem contato 
com tema não seria mais relevante.

Ricardo MORISHITA afirma que o enfoque principal,  com divulgação será da carta.  O 
relatório será público, mas não haverá divulgação, destaque, estará disponível para quem quiser ter 
acesso.  

Márcio SCHUSTERSCHITZ  afirma que a busca do consenso acarreta o risco de haver uma 
carta muito enxuta e um relatório muito mais amplo.

Luiz COSTA Costa indaga se há consenso para proposta de carta e relatório.

Estela GUERRINI afirma que o relatório poderia ser composto das posições resumidas, não 
serão colocadas as falas pormenorizadas dos participantes.

Fabiana SIVIERO acha que se há divulgação do relatório ele deve ser objeto de aprovação.

Laura FRAGOMENI afirma que a carta do CGI é bem simples. Se o Fórum quiser um 
relatório muito completo será necessário muito mais tempo e escreverão um livro. Por isso sugere 
buscar uma carta com consenso, ainda que simples e não escrever um livro sobre o tema.

Victor HAIKAL afirma que não representa qualquer dos setores. Acha a idéia de montar um 
relatório muito boa, mas reabrir toda a discussão será como iniciar um novo trabalho e que talvez ao 
final cheguem a um relatório insatisfatório. Hoje chegaram com objetivo e estão em um caminho 
totalmente contrário.  O propósito da carta era um e agora será outro.  Não sabe se realmente é 
indicado entrar no tema da responsabilidade, pois é um tema tormentoso.
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Luiz COSTA afirma que a opção não é jogar a carta ou começar uma carta do zero. Irão 
rediscutir apenas os pontos que foram objeto de divergência, os quatro pontos de divergência da 
Câmara e a seção de responsabilidade. O restante da carta já está aprovado, ratificado. Deve-se 
analisar qual será a sistemática do relatório. 

Leonardo PALHARES afirma que estão muito próximos de aprovar a carta, pois há poucas 
divergências. Indaga se a relatoria seria de toda a carta ou apenas dos pontos divergentes.

Luiz COSTA afirma que serão objeto da relatória apenas os pontos objeto de divergência.

Caio  FARIA  LIMA  indaga  se  poderá  realmente  ocorrer  avanço  na  questão  da 
responsabilidade.

Ricardo MORISHITA afirma que é natural que um sistema mais complexo de discussão 
demanda mais tempo e causa até mesmo uma sensação de desânimo quanto ao processo. Todos que 
discutem devem analisar que o processo é assim mesmo, caminha e retorna. O relatório não pode 
ser usado para machucar as pessoas, por isso terá uma neutralidade, pois caso contrário não avança. 
O relatório pode servir como incentivo para analisar a responsabilidade dos envolvidos. Não pode 
ser uma escrita na areia, há investimento de tempo, dinheiro e, por isso, precisa ser mantido no 
papel. Deve ser neutro e deve passar por um consenso e aprovação, deve superar os pontos de atrito, 
pois caso contrário não há evolução. Não se deve colocar discussões que não se sustentam no papel. 
É maduro reconhecer que há conflitos, mas nunca se encorajou a dizer que o fornecedor é sempre 
contrário ao consumidor, assim como não se aceita dizer que o sistema de proteção é radical. O 
relatório buscara expressar o estado-situação de hoje.

 Uma pausa foi feita e os trabalhos recomeçaram em seguida.

Roberto PFEIFFER afirma que muito embora  todos concordem com o relatório,  há um 
desconforto com a possibilidade desse relatório causar um conflito. Sugere que haja relatório e carta 
com ênfases diferentes de divulgação. Sugere que cada setor divergente encaminhe os textos a um 
relator, no caso sugere o MPF, na pessoa do Dr. Luiz COSTA, que fará um filtro para buscar uma 
redação adequada.

Leonardo PALHARES afirma que a Câmara tem uma sugestão. Entendem que o relatório 
em si é um terreno muito amplo que atrasará muito a divulgação da carta, bem como corre-se o  
risco de posteriormente não existir aprovação. O relatório abre pontos de risco. A idéia da Câmara é 
rediscutir os pontos em que há divergência e a seção da responsabilidade para que na carta conste o 
que seja consenso. Uma segunda proposta é: há uma carta já aprovada com um ponto de impasse 
que  é  a  responsabilidade.  Assim  sugere-se  aprovar  a  carta  como  está  excluindo  a  seção  da 
responsabilidade e posteriormente reabrir uma outra discussão apenas sobre responsabilidade.

Estela GUERRINI afirma que a proposta de fazer um relatório, é colocar as posições sem o 
contexto de divergência. Não enxerga o que acarreta o relatório acarretará mais trabalho além do 
que já está sendo feito.

Amaury OLIVA afirma que o relatório seria um apanhado das divergências que sairiam do 
texto da carta e teriam a forma de relatório.

página |8



Fórum do comércio eletrônico

Leonardo PALHARES afirma que as divergências representam justificativas.

Laura FRAGOMENI preocupa-se com a possibilidade do relatório ser utilizado de forma 
negativa se mal interpretado. Entendem que o objetivo da carta seria desvirtuado.

Isabela DEL MONDE afirma que estão confundindo relatório com ata. Pode ser estabelecida 
uma metodologia para a elaboração do relatório. Nas divergências está advogando por uma posição. 
Deve se pautar por um trabalho honesto e verdadeiro. Não entende a diferença entre o relatório e as 
divergências.

Laura FRAGOMENI afirma que se a carta será objeto apenas de consenso, não cabe falar 
em relatório em apartado.

Márcio SCHUSTERSCHITZ indaga se as empresas tem como irremovível a possibilidade 
de relatório. É a favor do relatório, mas não havendo consenso sobre a existência do relatório, este 
não  existirá.  Assim,  embora  favorável  ao  relatório,  sugere  assim  a   sugestão  do  Leonardo 
PALHARES de aprovação da carta nos termos em que está, sem a seção de responsabilidade, a qual 
pode ser objeto de novas discussões. As empresas estão firmes que não haverá relatório?

Leonardo PALHARES afirma que a posição da Câmara é contra o relatório.

Ricardo MORISHITA indaga a possibilidade de nova conversa com a Câmara para possível 
reconsideração dessa posição.

Leonardo PALHARES reitera as duas opções anteriormente mencionadas. 

Paulo KULIKOVSKY afirma que a Câmara está aberta para qualquer diálogo. Independente 
disso, a posição do presidente da Câmara é a posição dos associados. O presidente não tomará uma 
posição ser consultar seus integrantes. 

Ricardo MORISHITA afirma a importância de estabelecer esse diálogo com a Câmara para 
entender qual o receio em relação ao relatório.

Laura  FRAGOMENI  reitera  a  sistemática  do  Fórum  acerca  da  apresentação  de 
manifestações divergentes. Receiam que o conteúdo do relatório seja mal utilizado. Tendo em vista 
o receio e que a carta será apenas o consenso, entendem que escrever um novo texto será advogar 
posições, o que acarretará muito desgaste. Assim, seria mantida apenas a carta consensual.

Guilherme VARELLA afirma que as posições divergentes já forma colocados, o relatório irá 
apenas sistematizar as divergências. Questiona o objetivo do Fórum, caso não sejam divulgadas 
justamente as questões divergentes.

Isabela DEL MONDE questiona a possibilidade de usar as atas de reuniões para demonstrar 
as manifestações divergentes.

Luiz COSTA afirma que as atas já estão no blog. O objetivo do relatório é trazer um valor a 
mais. Quanto à má utilização do relatório, deve-se sempre analisar a boa-fé. A defesa do relatório é 
justamente mapear, ser mais fiel às discussões, mas se o Fórum decidir que será apenas carta, sem 
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relatório, não haverá relatório. Só a carta é muito, mas é menos do que se pode ter com carta e 
relatório.

Isabela DEL MONDE  afirma que só estão aqui no Fórum, pois há dissenso. Se os pontos de 
divergência existem devem ser divulgados.

Laura FRAGOMENI e Graziela ALVAREZ questionam o por que fazer relatório já que 
existe ata e carta.

Isabela  DEL MONDE questiona  por  que  não havia  discussões  quanto  às  manifestações 
divergentes e há discussão quanto ao relatório.

Leonardo PALHARES afirma que com a reabertura das discussões estão sendo prejudicados 
pontos já definidos.

Laura FRAGOMENI sugere tentar trabalhar nos pontos divergentes e se verificarem que há 
necessidade de relatório, será uma análise posterior.

Luiz COSTA sugere continuar como carta. A questão do relatório poderia ser discutida fora 
do Fórum, de forma paralela. 

Márcio SCHUSTERSCHITZ questiona se deixará a carta como está ou reabrirá a discussão 
sobre os pontos divergentes.

Laura FRAGOMENI e Fabiana SIVIERO sugerem reabrir primeiramente a discussão sobre 
responsabilidade, pois é o ponto mais polêmico.

Ricardo MORISHITA afirma que após esta reunião, demonstrado que não há transparência e 
confiança, gostaria de analisar toda a carta novamente.

Leonardo  PALHARES reitera  a  questão  do  procedimento  adotado  para  os  trabalhos  do 
Fórum.

Ricardo MORISHITA afirma que se a opinião do sistema de proteção não é relevante, o 
sistema de proteção se retira e não assina a Carta.

Leonardo PALHARES reitera que a sistemática era apresentar manifestações de divergência 
em apartado.

Ricardo MORISHITA questiona porque não elaborar um relatório para levar à sociedade as 
divergências.

Guilherme VARELLA afirma que a carta será resultado do consenso. Mas, é importante para 
o consumidor e a sociedade como um todo terem conhecimento das posições colocadas por todos os 
participantes. As divergências devem ser expostas. Não entende o receio de colocar essas posições 
em publicidade.

Laura  FRAGOMENI  afirma  que  a  iniciativa  do  Fórum  e  da  carta  de  princípios  já 
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demonstram que ninguém sabe quais são os princípios. O que querem evitar que o relatório com as 
divergências ganhem mais relevância do que a própria carta. Afirma que todas as divergências já 
são públicas.

Ricardo MORISHITA afirma que o sistema de proteção então, com base nas atas, fará um 
relatório com todas os posicionamentos, todas as divergências e tornará público.

Fabiana SIVIERO afirma qur há um compromisso de não usar o relatório de ma-fé, mas esse 
compromisso não há em relação àqueles  que não participam do Fórum e que terão acesso a esse 
relatório. Sugere seguir com o texto em que há consenso.

Assim, concorda-se que seguirá com a Carta sem relatório.

Luiz COSTA diante da decisão, sugere iniciar a rediscussão sobre responsabilidade, pois é 
um ponto mais complexo. Indaga se farão releitura da carta inteira. Provavelmente em 3 reuniões, é 
possível  finalizar,  uma para  a  responsabilidade,  uma para  os  pontos  divergentes  e  a  última de 
releitura.

Ricardo MORISHITA afirma que  a  releitura  da carta  é  necessária,  com a colocação de 
colchetes.

Leonardo PALHARES não concorda com a revisão/ releitura de todos os pontos da carta; 
entende ser mais uma ruptura do processo.

Ricardo MORISHITA não concorda com um Fórum informal  com tantos procedimentos 
rigorosos, em prejuízo das discussões. Nesse sistema, o sistema de proteção não visualiza como 
continuar apoiando este Fórum e como assinar a Carta.

Laura  FRAGOMENI  afirma  que  as  empresas  podem repensar  se  haverá  relatório,  com 
regras estabelecidas. Ressalta a possibilidade de rever toda a carta tanto pelos serviços de proteção 
quanto pelo setor de proteção. Acredita que a revisão ficará nos pontos já objeto de divergência e na 
seção de responsabilidade.

Márcio  SCHUSTERSCHITZ  questiona  mostrar  o  texto  mais  neutro  acerca  da 
responsabilidade.  Sugere  que,  como  já  tem  a  carta,  fazer  o  encaminhamento  para  a 
responsabilidade. Ou o Fórum faz um  texto mais genérico, ou não faz texto, ou deixa para cada um 
defender suas opiniões em outras esferas, judicial, imprensa. Talvez no ponto da responsabilidade 
não  haja  consenso  pois  a  legislação  neste  ponto  seja  mais  precária.  Existe  uma  omissão  do 
legislador no tocante à responsabilidade. De olhar acarta e analisar o que é proposição para nova 
legislação e o que é interpretação da legislação já existente. Deve buscar na carta também a questão 
da educação, de aclarar para a sociedade os temas objeto de discussão.

Luiz COSTA propõe pegar o último texto da carta que está aprovado, irá redistribuir esse 
texto e pede que todos leiam e grifem os pontos em que há questionamento.

Fabiana SIVIERO gostaria de já recomeçar a discussão sobre responsabilidade.

Decidiu-se retomar a discussão em próxima reunião, a ser realizada na próxima quarta-feira.
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Luiz COSTA  reitera a sistemática de todos reanalisarem a carta e grifarem o que será levado 
à discussão na próxima reunião. Todos concordam e se comprometem a fazer a reanálise da carta.
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2.2 – A Consolidação do texto final da Carta de Princípios

Não houve análise do tema.

 

 

página |13



Fórum do comércio eletrônico

3– Agenda

 A décima quarta reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 26 de maio às 13h30 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Debates sobre a Seção concernente à responsabilidade dos prestadores;
• Debates sobre as minutas divergentes apresentadas à Carta de Princípios;
• Releitura da Carta de Princípios e debates

A reunião foi encerrada às 17h40min.
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