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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria da República de São 
Paulo no dia 22 de abril de 2010 às 13 horas.

 Participam da reunião a senhora Graziela ALVAREZ, representante da Certisign, a senhora 
Kelli ANGELINI, representante da CGI, a senhora Charlotte BOGUSZ, representante da NIC.br, o 
senhor Thiago José da Cunha CARDOSO, advogado do Mercado Livre,  a senhora Rosely Cristina 
Marques CRUZ, representante do Buscapé, o senhor Caio Iadocico de  FARIA LIMA, advogado – 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico,  o senhor Pedro GUASTI, diretor da E-bit,  o senhor 
Percival  JATOBÁ,  representante  da  VISA,  o  senhor  Eduardo  MAGALHÃES  da  Costa, 
representante da CIELO (ABECS), o senhor Luiz MONCAU, da FGV – Rio de Janeiro, o senhor 
Márcio  NUNES,  diretor  de  inovação  e  produtos  –  Certisign,  o  senhor  Leonardo  PALHARES, 
representante  da  Câmara  Brasileira  de  Comércio  Eletrônico,  a  senhora  Analu  PALOMA, 
presentante do mercado livre, o senhor Gustavo PASSARELLI, representante da ABECS (jurídico), 
o  senhor  Valdecir  de  PAULA, representante  do  Banco do Brasil  (ABECS),  a  senhora  Adriana 
PEREIRA, representante do PROCON, a senhora Andrea da Silva Souza SANCHEZ, representante 
do  PROCON,  o  senhor  Marcelo  SERRALHA,  representanta  da  VISA (ABECS),  a  senhora 
Polyanna  Carlos  da  SILVA,  representante  da  PROTESTE,  o  senhor  Diego  SOUZA,  advogado 
representante do Walmart, o senhor Guilherme VARELLA, representante do IDEC, o procurador da 
república Luiz COSTA, a senhora Milena Teixeira GONÇALVES CASANOVA analista processual 
do Ministério Público Federal,  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 –   Apresentação sobre assinaturas eletrônicas e certificações digitais

 Em 20 de abril de 2010 a Câmara e-net sugeriu a inclusão na pauta da reunião de hoje a  
apresentação sobre assinaturas eletrônicas e certificações digitais. Com este fim foi dada à palavra à 
doutora Graziela ALVAREZ, diretora jurídica da Certisign.

Doutora Graziela ALVAREZ apresentou o doutor Márcio NUNES, diretor de inovação e 
produtos  da  Certisign,  que  realizou  apresentação  sobre  assinaturas  eletrônicas  e  certificações 
digitais: 

 A apresentação é juntada em anexo à presente ata. 
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2.2 –   Definição de parâmetros para as manifestações divergentes

Na reunião de 8 de abril de 2010 Luiz COSTA comprometeu-se a apresentar uma proposta 
de parâmetros para o registro das manifestações divergentes.

 A proposta foi apresentada e após discussões foram aprovados os parâmetros seguintes :

• As  manifestações  divergentes  tem  por  objeto  pontos  específicos  tratados  na  Carta  de 
Princípios
• Os participantes que desejarem elaborar uma manifestação divergente indicarão o tema de 
divergência  no momento da aprovação do texto
• As manifestações divergentes observam os limites máximos seguintes : 
 – Considerandos :  uma página e 3000 caracteres.
 – Parte I :  uma página e 3000 caracteres

– Parte II :  uma página e 3000 caracteres por Seção
– Parte III :  uma página e 3000 caracteres

• As manifestações divergentes devem ser encaminhadas até 5 dias após a última reunião de 
aprovação de textos na lista de discussão “Debates FCE”. A indicação de pontos de divergência que 
não  tenham  sido  indicados  no  momento  de  aprovação  do  texto  poderá  ser  feita  em  caráter 
excepcional e implicará  a designação de uma nova reunião para reabertura de discussão
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2.3 –   Continuação da apresentação e aprovação do texto concernente às Seções 
1, 2 e 3 do capítulo 1 da Parte II

 Na reunião  de 8 de abril  de 2010 deliberou-se que  o tema continuaria  a  ser  tratado na 
reunião de hoje.

Adriana PEREIRA apresentou os textos compilados.

 Os participantes presentes rediscutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas 
ao texto. A Seção 1 do Capítulo 1 foi aprovada com a seguinte redação: 

É  o  meio  eletrônico  para  efetivar  transferência  de  informações,  desenvolvimento  da  
atividade  de  comércio,  oferta  ou  publicidade  de  bens  e  serviços,  móveis  ou  imóveis,  
materiais ou imateriais, através das redes de informação, notadamente àqueles efetivados  
no âmbito da rede mundial de computadores

Não autorização prévia

 A atividade desenvolvida no âmbito do estabelecimento virtual não pode ser sujeita à  
autorização prévia ou outro requisito com efeito equivalente.

 Esse princípio não prejudica os regimes de autorização que não visem especialmente o  
comércio eletrônico.

Informações a prestar

 Devem constar no estabelecimento virtual por meio facilmente acessível pelo menos as  
seguintes  informações  do  ofertante  :  nome  ou  razão  social  e  os  endereços  físico  e  
eletrônico,  garantindo  assim  a  transparência,  segurança  e  equilíbrio  das  relações  
eletrônicas.

 Caso a atividade desenvolvida no estabelecimento virtual esteja sujeita a regime de  
autorização deverão ser citados os  elementos de informação concernentes à atividade  
mencionada.

 Caso a atividade profissional seja regulamentada deverão ser citados os elementos de  
informação concernentes à inscrição junto à organização profissional.

Definições:

a) Comércio eletrônico : a oferta de bens e serviços, remunerados ou não pelo
destinatário final na medida em que constituem uma atividade econômica desenvolvida
por meio das redes de informação, notadamente a Internet;

b) Ofertante : toda pessoa física ou jurídica que oferta bens ou serviços no âmbito do  
comércio eletrônico

c) Destinatário do serviço : toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto  
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ou serviço no âmbito do comércio eletrônico.

d) Consumidor : o consumidor na acepção da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990

 Ao  texto  da  Seção  2  foi  acrescentada  a  palavra  “pessoais”  no  terceiro  parágrafo  e  foi 
acrescentado um novo parágrafo. A nova redação da Seção 2 é a seguinte :

Considera-se prospecção on line toda a oferta com fins comerciais, de bens e serviços,  
móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, que tenha por objetivo divulgar, comercializar
e apresentar qualquer bem nas redes de informação. Esta deve conter informações claras  
e suficientemente precisas de quem os comercializa e oferta, bem como, quando aplicável,
àquelas atinentes ao preço, garantia, formas de pagamento, características, qualidade,  
quantidade,  na  forma  prevista  na  legislação  aplicável,  visando  ao  esclarecimento  de  
eventuais dúvidas do destinatário.

Aquele que oferta produto ou serviço fazendo uso das redes de informação deve prestar o
máximo de informações detalhadas, tendo em vista a impossibilidade do destinatário de
verificar as características do bem, permitindo desta forma que efetive seu direito de
escolha de forma consciente e qualificada; sendo vedada qualquer oferta que induza o
destinatário em erro ou possibilite a compra de bem distinto ou na forma diversa daquela
pretendida.

Os recursos de prospecção devem favorecer a concorrência leal, a boa fé, a segurança, a
proteção da privacidade e dos dados.

A  prospecção  deverá  respeitar  a  ordem  jurídica  nacional,  os  direitos  e  garantias  
fundamentais  previstos  na  Constituição  Federal  e  também  no  Código  de  Defesa  do  
Consumidor.

 Deliberou-se que a Seção 2 será finalizada na próxima reunião. Luiz COSTA encaminhará à 
Câmara e-net as sugestões relativas à comunicação comercial por e-mail até amanhã.

 Os textos da Seções 2 e 3 serão apresentados por Caio IADOCICO e Leonardo PALHARES 
na próxima reunião.
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2.4 –  Apresentação e aprovação do texto concernente ao capítulo 2 da Parte II

Na reunião de 30 de março de 2010 Caio Iadocico de FARIA LIMA comprometeu-se a 
encaminhar uma proposta de minuta do texto concernente ao capítulo 2 da Parte II, consolidando as 
colaborações oferecidas nesse capítulo.  Luiz COSTA comprometeu-se a colaborar com o doutor 
Caio Iadocico de FARIA LIMA na compilação das contribuições destes temas.

 A apreciação do tema foi transferida para as reuniões de 8 e 15 de abril.  Nesta reunião 
deliberou-se que o tema seria tratado na reunião de hoje. 

Os participantes presentes discutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas ao 
texto. O Capítulo 2 foi aprovado com a seguinte redação: 

Para os efeitos desta carta entende-se por :

a) comunicação eletrônica : toda comunicação feita por meio de mensagem eletrônica,

b) mensagem eletrônica : a informação gerada, enviada, recebida ou arquivada em meio  
eletrônico,  magnético,  óptico  ou  similares,  incluso  o  intercâmbio  eletrônico  de  dados  
(IED), o correio eletrônico, o telegrama, o telex, o fax, entre outros, 

c) assinatura digital  :  informação em forma eletrônica,  fixada ou associada com uma  
mensagem eletrônica, que pode ser utilizada para identificar o signatário em relação à  
mensagem citada e para identificar a autoria e a integridade da informação contida na  
mensagem eletrônica, 

d) certificado digital: um documento eletrônico que ateste a identidade digital  de uma  
pessoa física ou jurídica.

e) "Destinatário de uma Mensagem Eletrônica” é a pessoa física ou jurídica designada  
pelo  remetente  para  receber  a  mensagem  eletrônica,  mas  não  quem  atue  como  
intermediário em relação a esta mensagem eletrônica;
g) "Intermediário", com respeito a uma mensagem eletrônica particular, é a pessoa física  
ou jurídica que em nome de outrem envie, receba ou armazene esta mensagem eletrônica  
ou preste outros serviços com relação a esta mensagem;

h) "Remetente de uma Mensagem Eletrônica” é a pessoa física ou jurídica pela qual, ou  
em cujo nome,  a  referida  Mensagem Eletrônica seja enviada ou gerada antes  de  seu  
armazenamento, caso este se efetue, mas não quem atue como intermediário em relação a  
esta mensagem eletrônica; 

CAPÍTULO 2 – COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS E ASSINATURAS DIGITAIS

SEÇÃO 1 – COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS

Artigo 
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Não-discriminação

As  comunicações  e  contratos  não  podem  ser  discriminados  em  razão  de  sua  forma  
eletrônica. 

Artigo 

Equivalência funcional

A regulação deve estabelecer que as comunicações eletrônicas, desde que seja possível a  
correta  identificação de  seu  remetente  e  a  integridade da mesma,  tenham o mesmo valor  
jurídico de outras formas de comunicação, como as feitas em papel e, por esta razão, toda  
informação apresentada sob a forma de mensagem eletrônica deve gozar da devida força  
probante com relação aos Contratos do Comércio Eletrônico

Artigo 

Neutralidade tecnológica

 A regulação deve ser flexível o bastante para abranger todas as tecnologias existentes e  
aquelas que serão desenvolvidas nos próximos anos.

Artigo 

Forma, conservação, envio e recebimento
 
A comunicação eletrônica acessível à consulta deve ser equiparada ao escrito. A regulação  
deve  estabelecer  as  condições  em  que  uma  comunicação  ou  contrato  eletrônico  será  
considerado original. 

A regulação deve também estabelecer as condições de conservação de uma comunicação ou  
contrato  eletrônico,  assim  como  as  condições  relativas  ao  envio  e  recebimento  de  
comunicações eletrônicas.

SEÇÃO 2 – ASSINATURAS DIGITAIS

Artigo 

Equivalência funcional

A assinatura digital tem, de acordo a legislação em vigor, o mesmo valor jurídico que a  
assinatura manuscrita.  A regulação deverá estabelecer as condições a serem atendidas pela  
assinatura digital.
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Artigo 

Neutralidade tecnológica

A regulação não deve favorecer o uso de uma tecnologia específica. Ela deve reconhecer o  
valor jurídico das assinaturas baseadas em todas as tecnologias que atendam requisitos de  
confiabilidade. 

Artigo

Não discriminação de certificados e assinaturas digitais estrangeiras 

 A  regulação  deverá  prever  o  reconhecimento  de  um  certificado  ou  assinatura  digitais  
estrangeiras  desde  que  estes  atendam  os  requisitos  mínimos  estabelecidos  na  legislação  
brasileira, independentemente da localização geográfica onde o certificado foi emitido ou da  
localização geográfica do domicílio da parte.
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2.5 –  Apresentação da redação do capítulo 3 da Parte II e da Parte III

Na reunião de 30 de março de 2010 Diego SOUZA comprometeu-se a encaminhar uma 
proposta de minuta do texto concernente ao capítulo 3 da Parte II e da Parte III.

 A apreciação do tema foi transferida para as reuniões de 8 e 15 de abril.  Nesta reunião 
deliberou-se que o tema seria tratado na reunião de hoje. 

A apreciação do tema foi  transferida para a  reunião do dia  29 de abril  de 2010.  Diego 
SOUZA e Luiz COSTA apresentarão uma minuta de consolidação do texto.
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2.6 – Apresentação  de minuta de texto concernente à Seção 4 do capítulo 1 da 
Parte II

Na reunião de 15 de abril de 2010 Adriana PEREIRA, Victor HAIKAL, Caio Iadocico de 
FARIA LIMA e Leonardo PALHARES comprometeram-se a encaminhar uma proposta de minuta 
do texto concernente à Seção 4 do capítulo 1 da Parte II.

Não houve a apresentação de minuta.

Leonardo  PALHARES  comprometeu-se  a  apresentar  sugestões  de  princípios  a  serem 
tratados na Seção 4, relativa à responsabilidade.
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3– Agenda

3.1 – A nona reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 29 de abril às 13h30 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Continuação da apresentação e aprovação do texto concernente às Seções 2 e 3 do capítulo 1 
da Parte II (a apresentação será feita pelos doutores Caio IADOCICO e Leonardo PALHARES)
• Apresentação da redação do capítulo 3 da Parte II e da Parte III  (a apresentação será feita  
pelos doutores Diego SOUZA e Luiz COSTA)
• Apresentação  de  minuta  de  texto  concernente  à Seção  4  do  capítulo  1  da  Parte  II  (a 
apresentação será feita pelo doutor Leonardo PALHARES)

 A reunião foi encerrada às 18:20 horas.
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