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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria Regional da República 
em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 2010 às 14 horas.

 Participam da reunião o senhor Pedro GUASTI, diretor da E-bit, os senhores Paulo Wulf 
KULIKOVSKY,   Leonardo  PALHARES  e  as  senhoras  Laura  FRAGOMENI  e   Tatiana 
CRISSIONE, da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o senhor Luiz Fernando MONCAU, da 
Fundação Getúlio Vargas, o senhor Amaury OLIVA, coordenador geral de assuntos jurídicos do 
Departamento de Proteção e de Defesa do Consumidor, os senhores Gustavo PASSARELLI e Raul 
MOREIRA da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços,  o senhor 
Guilherme  VARELLA,  advogado  e  representante  do  IDEC -  Instituto  Brasileiro  de  Defesa  do 
Consumidor1, o procurador regional da república André de Carvalho RAMOS, os procuradores da 
república Luiz COSTA e Márcio SCHUSTERSCHITZ da Silva Araújo, a senhora Milena Teixeira 
GONÇALVES CASANOVA analista processual do Ministério Público Federal e a senhora Cecília 
Marian de BARROS BARTHOLOMEU, estagiária do Ministério Público Federal.
 
 Luiz COSTA deu boas-vindas às pessoas presentes e declarou abertos os trabalhos. 

1O IDEC representa o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor.



2 – Discussão e deliberação
 
 Passou-se em seguida à discussão e deliberação dos pontos de organização do Fórum do 
comércio eletrônico.

2.1 –  A composição do Fórum

 O item 3.1 do projeto de criação do fórum do comércio eletrônico trata da sua composição:
três representantes dos consumidores, três representantes das empresas e três personalidades
qualificadas.

 Na reunião de 10 de fevereiro de 2010 o Fórum deliberou convidar como representantes do 
terceiro  grupo  (personalidades  qualificadas):  Demi  GETSCHKO  (CGI),  Luca  CASTELLANI 
(UNCITRAL) e o CTS – Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas1.

 Luiz COSTA informa que o senhor Demi GETSCHKO confirmou a participação no Fórum e 
encaminhou o e-mail de convocação desta reunião ao senhor Nivaldo CLETO, representante do 
setor empresarial usuário no Comitê Gestor da Internet - CGI. Propõe ao Fórum a confirmação de 
Demi GETSCHKO e Nivaldo CLETO como personalidades qualificadas do CGI no Fórum.

 Informa também que o senhor Luca CASTELLANI aceitou o convite de participação no 
Fórum e  encaminhou  uma  nota  de  colaboração  ao  Fórum.  Essa  nota  foi  encaminhada  à  lista 
debatesfce@prsp.mpf.gov.br em 23 de fevereiro de 2010. O senhor CASTELLANI participará da 
reunião do dia 4 de março de 2010 em vídeoconferência.  

 Informa  por  fim  que  contatou  o  senhor  Ronaldo  LEMOS,  coordenador  do  CTS,  que 
confirmou  a  participação  no  Fórum  e  indicou  o  senhor  Luiz  MONCAU  para  participar  dos 
trabalhos.   Propõe  ao  Fórum  a  confirmação  de  Ronaldo  LEMOS  e  Luiz  MONCAU   como 
personalidades qualificadas do CTS no Fórum.

Todos os presentes confirmaram a as indicações feitas acima.

1Item 2.1.1 da Ata de reunião preparatória de 10 de fevereiro de 2010.
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2.2 –  Definição das funções e responsabilidades para a elaboração da Carta de 
princípios

 O item 2.2 do projeto de criação do fórum do comércio eletrônico prevê a elaboração da 
Carta de princípios. A Carta é o documento que materializa o resultado dos trabalhos do Fórum do 
comércio eletrônico.

 Luiz COSTA propõe que a estrutura da Carta de princípios seja a seguinte : 

• A primeira parte será de considerandos, na qual se fará : 

 1) uma contextualização política, econômica e normativa do comércio eletrônico no Brasil
 2) uma descrição dos desafios postos ao comércio eletrônico no país
 3) uma apresentação dos pontos debatidos no Fórum do comércio eletrônico

• e a segunda parte será composta :

 4) das disposições gerais, que descreverão o âmbito da carta de princípios e definições
 5) do enunciado dos princípios em capítulos

6) das disposições finais, que descreverão as recomendações do Fórum.

 A redação da carta será feita por pelos Grupos de Trabalho. Cada Grupo de Trabalho redigirá 
o capítulo dos princípios correspondentes ao tema do Grupo (item 5). Cada Grupo redigirá também 
o texto dos itens 1 à 4 e 6 de acordo com o tema escolhido.

 A consolidação do texto final se fará em reunião dos representantes do Fórum.

 Nós sugerimos que o texto final contenha entre 80000 e 100000 caracteres. 

Márcio SCHUSTERSCHITZ manifestou-se de acordo com o modelo proposto.

Luiz Fernando MONCAU argumentou que a internet modifica muito as formas como as 
coisas precisam ser reguladas e concordou com as proposições.

Amaury OLIVA mencionou que um caminho inicial seria seguir os próprios princípios do 
CDC de boa-fé, transparência e vulnerabilidade.

Pedro GUASTI achou a  estrutura proposta  interessante.  Importante  estabelecer  grupos  e 
macro temas de forma bem objetiva.

Guilherme VARELLA achou boa a estrutura, mas acha que deve se aproximar mais do CDC, 
pensar em que lugar colocar.

André de Carvalho RAMOS, acha importante uma ênfase maior aos direitos do consumidor, 
por exemplo, com relação aos conflitos de jurisdição no comércio eletrônico, pois os fornecedores 
muitas vezes se encontram em outro países, o que é o cenário mais típico da internet.  Pelo fato do 
grupo 1 ter duas frentes e os grupos 2 e 3 serem mais focados, sugeriu maior número de pessoas 



para o grupo 1. 

Ao final das discussões, foram aprovados os indicativos da estrutura da carta.



2.3  –  Criação  de  grupos  de  trabalho  sobre  os  temas  a  serem  tratados
pelo fórum, com a participação de representantes e colaboradores

 Luiz COSTA propõe a criação de Grupos de trabalho do Fórum do Comércio eletrônico. 
Esses grupos têm por objetivos elaborar os capítulos da carta de princípios do comércio eletrônico e 
facilitar as interações e a concertação entre os diferentes participantes do Fórum.

Os  nomes  dos  grupos  de  trabalho  correspondem  aos  nomes  dos  capítulos  da  carta  de 
princípios.

 Propôs que os grupos observem o seguinte :

1.  A  composição  mínima  de  cada  grupo  é  de  um  representante  dos  consumidores  (ou 
colaborador  designado  pelo  representante)  ,  um  representante  das  empresas  (ou  colaborador 
designado pelo representante) e um representante das personalidades qualificadas (ou colaborador 
designado pelo representante). 

2.  Os colaboradores poderão participar dos grupos de trabalho.

3.  A divulgação  das  minutas  dos  capítulos  para  discussão  na  lista  de  debates  do  Fórum 
(debatesfce@prsp.mpf.gov.br ) será feita de forma conjunta por todos os participantes do grupo de 
trabalho.

 Propõe-se que os Grupos de Trabalho sejam divididos de acordo com os temas seguintes :

I Serviços  da sociedade da informação:  o Grupo tratará dos temas nucleares do comércio 
como as  definições  de  serviço  da  sociedade  da  informação,  de  prestador,  de  consumidor  e  de 
estabelecimento,  o  regime  de  informação,  a  diferenciação  dos  prestadores  de  serviço, 
responsabilidades, proteção de dados no comércio eletrônico, entre outros.

 Sugere-se que o Grupo tenha uma composição dúplice e  funcione em duas frentes  :  na 
definição de princípios fundamentais comuns aos negócios entre empresas (B2B) e consumidores 
(B2C) e na definição de princípios particulares a cada uma desses segmentos.

II Comunicações  e  assinaturas  eletrônicas:  o  Grupo  tratará  dos  assuntos  relacionados  à 
comunicação feita  por  mensagem eletrônica.  Nós podemos  citar  como exemplos  de assuntos  a 
serem tratados as definições de comunicação, mensagem eletrônica e sistema de informação e a 
disciplina  da  mensagem eletrônica  (forma,  transmissão,  conservação,  entre  outros  aspectos).  O 
Grupo tratará também dos assuntos relacionados à assinatura eletrônica. Nós podemos citar como 
exemplos  de  assuntos  a  serem tratados  os  modelos,  as  funções  e  a  segurança  das  assinaturas 
eletrônicas, a legislação em vigor e as perspectivas.

III Produtos  e  serviços  especiais:  o  Grupo  tratará  de  assuntos  que  estão  sujeitos  à 
regulamentação  particular  ou  que  indiquem a  necessidade  de  um  tratamento  diferenciado  dos 
princípios gerais. Nós podemos citar como exemplos os serviços financeiros, os leilões online e os 
jogos de azar online e produtos como o álcool, tabaco e medicamentos.
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Márcio SCHUSTERSCHITZ não sabe até que ponto o CDC serve para enquadrar a internet. 
Tem  dúvidas  quanto  ao  conceito  de  fornecedor  na  internet,  conceito  de  defeito,  conceito  de 
consumidor.  Não tem certeza sobre o alcance do CDC. Achou que o 3º grupo é o de maior alcance 
pois envolve territorialidade da lei brasileira. Achou que o 1º grupo ficou grande de mais. Propôs a 
questão da segurança (novos acidentes de consumo),  marketing e contratação e estabelecimento 
comercial – temas tratados no CDC. 

Raul MOREIRA achou que qualquer uma das estruturas está boa.

Laura FRAGOMENI achou a estrutura boa, mas seria interessante manter os grupos 2 e 3 e 
incluir  no  grupo  1  as  sugestões  de  Márcio  SCHUSTERSCHITZ,  mantendo  os  já  existentes 
referentes a princípios.

Luiz Fernando MONCAU tem a preocupação em não se estabelecer um regime sui generis 
em que fique de fora o CDC –  que fique aqui sendo um código voltado para internet, o que pode 
enfraquecer o CDC. Achou que a privacidade também precisa de uma ênfase. Tem dúvida sobre 
como será feito o encaminhamento dos resultados do Fórum.

Amaury  OLIVA concordou  com  as  preocupações  expostas.  Sentiu  falta  da  questão  da 
segurança, proteção de dados dos consumidores e banco de dados. Sugeriu uma carta de princípios 
sucinta, para a qual seria mais fácil de se obter um acordo comum.

Pedro GUASTI sugeriu manter o grupo 1, abordando mais um tópico. Gostou da sugestão de 
Márcio  SCHUSTERSCHITZ de  dividir  em segurança,  estabelecimento,  contratos  e  marketing. 
Mencionou a questão das boas práticas do internauta, que poderiam ser incluídas através de dicas no 
documento.

Guilherme  VARELLA pensou  no  remanejamento  do  grupo  de  trabalho  –  do  geral  e 
principiológico  para  o  específico.  Sugeriu  um grupo  de  principios  e  conceitos,  um de  marcos 
regulatórios (relação com o CDC – novas implicações jurídicas), um de segurança (novos acidentes 
de  consumo,  segurança  de  dados),  um  de  responsabilidade  e  um  de  contratação.  Acha 
imprescindível que as conclusões do Fórum sejam também encaminhadas como contribuição para o 
Marco Civil.

André RAMOS teme pelas características do grupo, que uma fragmentação maior gere um 
esforço  que  poderia  ser  evitado  inicialmente.  Tem  mais  simpatia  para  que  o  grupo  1  tenha 
parâmetros. Mantendo-se a proposta inicial, sugeriu para que no grupo 2 se inclua a privacidade. 
Achou importante oferecer este trabalho como colaboração ao Marco Civil.

Márcio SCHUSTERSCHITZ sugeriu manter os grupos 1 e 2 e cortar o 3º grupo. 

André RAMOS entende que a contratação deveria ficar no grupo 1. Acha que a sociedade se 
preocupa muito com o as questões do grupo 3.

Luiz COSTA observou que os resultados do Fórum serão replicados da maneira mais ampla 
possível, o que inclui a colaboração com o Marco Civil. A questão da proteção de dados merece um 
capítulo à parte. É assunto que merece uma legislação própria, mas tem uma interface evidente com 



o comércio eletrônico. Está falando em proteção de dados no comércio eletrônico, mas ela é muito 
mais ampla. Importante deixar claro que é uma discussão contextualizada no comércio eletrônico. 
Acha importante ressaltar as boas práticas do internauta.

Luiz COSTA retomou as propostas feitas:

- A primeira solução foi a proposta pela Laura FRAGOMENI de deixar como estão os grupos 
e  especificar  no grupo 1 as  questões da segurança (novos acidentes  de consumo),  marketing e 
contratação e estabelecimento comercial

- a segunda proposta é a criação de 5 grupos, conforme sugerido por Guilherme VARELLA

-  a terceira proposta é de ficar com só dois grupos, suprimir o 3º e inserir o que seria deste 
grupo nos demais.

Luiz COSTA propôs que os presentes se manifestassem com relação a um desses 3 modelos.

 Deliberou-se pela organização de acordo com a primeira solução.



2.4 – A criação de um site 

 Na reunião de 10 de fevereiro de 2010 foi proposta a criação de um site para o Fórum com o 
conteúdo seguinte :

• a apresentação do fórum e de seus integrantes
• o calendário das atividades
• os  formulários  de  um consulta.  Propõe-se  a  elaboração  de três  formulários  dirigidos  às 
empresas, organizações e autoridades e aos consumidores. O objetivo é colocar boas perguntas a 
cada um dos consultados com o objetivo de obter elementos para as discussões do fórum
• o esboço dos capítulos da carta de princípios à medida em que sejam concluídos após cada 
reunião. 

 Foi deliberada a criação de um blog do Fórum no lugar de um site.

 A senhora  Tatiana  CRISSIONE apresentou  as  opções  de  logo  para  o  blog  :  opção  1  - 
“carrinho de supermercado”, opção 2 “cadeado” e opção 3 “FCE”.

 Foi escolhido o logo do carrinho de supermercado.

 Câmara e-net e Idec farão a gestão do blog.



2.5 – A apresentação de sugestões para os questionários de consulta

 Na reunião do dia 10 de fevereiro de 2010 foi deliberado que todos os representantes do 
Fórum trariam sugestões para os questionários de consulta, empresas, organizações e autoridades e 
aos consumidores. O objetivo é colocar boas perguntas a cada um dos consultados com o objetivo 
de obter elementos para as discussões do fórum1.

 Luiz COSTA fez a  apresentação de um questionário de consulta a ser encaminhado aos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor por meio do DPDC2.

Indagou também sobre a preparação de sugestões de questionários.

Guilherme VARELLA sugeriu abordar novamente o assunto na próxima reunião.

Pedro GUASTI disse que pode fazer sobre o consumidor final.

 O DPDC encaminhará o questionário de consulta aos órgãos do SNDC.

1Item 2.4.1 da Ata de reunião preparatória de 10 de fevereiro de 2010.
2Anexo.



2.6 – A apresentação do SINDEC

 Em 10 de fevereiro de 2010 foi o senhor Ricardo MORISHITA propôs a apresentação do 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.  

Amaury OLIVA fez uma breve explicação do funcionamento do SINDEC, que é um banco 
nacional  de dados  que  liga  as  bases  de  dados  dos PROCONS. Em levantamento prévio  foram 
constatadas 50 mil reclamações refentes à Internet.

Na próxima reunião o DPDC indicará uma data  de apresentação dos  dados relativos  às 
reclamações de consumidores na Internet.

 



3 – Agenda

3.1 – A terceira reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 4 de março às 14h00 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Apresentação da nota de contribuição da UNCITRAL ao Fórum do Comércio Eletrônico 
pelo senhor Luca CASTELLANI e debates
• Grupos de trabalho : Apresentação e validação dos temas que serão tratados pelos Grupos
• Os questionários de consulta : acompanhamento (item 2.5)
• Avaliação de dados disponíveis no SINDEC (item 2.6)

 A reunião foi encerrada às 16h00 horas e 15 minutos.


