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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria Regional da República da 
3a Região em São Paulo no dia 25 de março de 2010 às 14 horas.

 Participam da reunião a senhora Graziela ALVAREZ, representante da Certisign, a senhora 
Kelli ANGELINI, representante do CGI.br, o senhor Nivaldo CLETO, representante da CGI.br, o 
senhor  Mauro  FALSETTI,  advogado  do  escritório  Bialer  e  Falsetti  Advogados,  o  senhor  Caio 
Iadocico de  FARIA LIMA, advogado – Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o senhor Ciro 
FREITAS, advogado do escritório Pinheiro Neto, o senhor Guilherme Pedro GARCIA XAVIER, 
subgerente comercial dos Correios, o senhor Pedro GUASTI, diretor da E-bit, o senhor Percival 
JATOBÁ, diretor executivo da VISA, o senhor Paulo KULIKOVSKY, representante da Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico e Certisign, o senhor Marcel LEONARDI, advogado e professor 
da Fundação Getúlio  Vargas  (São Paulo),  o  senhor  Leandro  LUCAS, da VISA, o senhor  Luiz 
Fernando MONCAU, pesquisador – FGV do Rio de Janeiro, o senhor Alex do NASCIMENTO, 
gerente  de comércio eletrônico dos Correios,  o  senhor  Maximilian PASCHOAL, advogado  do 
escritório  Pinheiro  Neto,  o  senhor  Gustavo  PASSARELLI,  representante  da  ABECS,  o  senhor 
Valdecir de PAULA, representante do Banco do Brasil (ABECS), a senhora Adriana PEREIRA, do 
PROCON,  a senhora Tatiana Viola de QUEIROZ, representante da PROTESTE, a senhora Karia 
ROSSETI,  representante  da CIELO, o senhor  Jeferson Guilherme dos  SANTOS, da CIELO, o 
senhor  Diego  SOUZA,  advogado  representante  do  Walmart,  a  senhora  Sandra  Paula  Tomazi 
WEBER, advogada do escritório  PPP Advogados,  os procuradores da república Luiz COSTA e 
Márcio SCHUSTERSCHITZ  da  Silva  Araújo,  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  Cecília  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 das  minutas  dos  capítulos  da carta de  princípios  pelos 
Grupos
  
 Na reunião de 18 de março de 2010 foi deliberada a divisão de trabalho para a redação da 
Carta de princípios.  Os participantes assumiram o compromisso de apresentarem até o dia 23 de 
março de 2010, às 18 horas na lista de discussão debatesfce@prsp.mpf.gov.br a minuta dos trechos 
que lhe incumbiam. Foram apresentadas 12 contribuições na lista de discussão mencionada entre os 
dias 22 e 24 de março de 2010.

 O documento "Proposta de metodologia da redação da Carta de princípios (24 de março de 
2010)" contêm uma tabela que identifica as pessoas que apresentaram contribuições de acordo com 
a estrutura da Carta, propõe uma divisão de trabalho observadas as seguintes indicações :

• A  redação de cada um dos artigos da Carta será feita por até três pessoas
• Para os pontos em que houver divergência que inviabilize a redação do texto do artigo da 
Carta, as pessoas comprometidas com a redação do item redigirão o texto de divergência a ser 
acrescentado aos considerandos

Luiz COSTA informou que recebeu um total de 13 colaborações. Apresentou mais uma vez 
a estrutura da Carta e um sumário das colaborações apresentadas.

Luiz  COSTA apresentou  também  a  proposta  de  metodologia  da  redação  da  Carta  de 
Princípios e uma tabela sobre o que cada um escreveu em suas colaborações.

 Percival JATOBÁ (ABECS), Paulo KULIKOVSKY (Câmara e-net),  Valdecir  de PAULA 
(ABECS),  Gustavo  PASSARELLI  (ABECS),  Guilherme  Pedro  GARCIA  XAVIER (Correios), 
Caio  Iadocico  de   FARIA LIMA (Câmara  e-net),  Maximilian  PASCHOAL (escritório  Pinheiro 
Neto) e Luiz COSTA (MPF) fizeram a leitura do texto dos considerandos e da Parte I (objetivo e 
âmbito). O texto está avançado e será apresentado na próxima reunião para aprovação. 

 Nivaldo CLETO (CGI.br),  Luiz  Fernando MONCAU (FGV/RJ),  Pedro GUASTI (e-bit), 
Diego SOUZA (Walmart),  Kelli ANGELINE (CGI.br), Graziela ALVAREZ (Certisign), Jeferson 
SANTOS (CIELO),  Adriana  PEREIRA (PROCON),  Ciro  FREITAS (escritório  Pinheiro  Neto), 
Leandro  LUCAS  (VISA),  Sandra  Paula  Tomazi  WEBER  (escritório  PPP  Advogados),  Katia 
ROSSETI (CIELO), Mauro FALSETTI (escritório Bialer e Falsetti), Marcel LEONARDI (FGV/SP) 
e Tatiana de QUEIROZ (PROTESTE) reuniram-se para tratar das Seções 1 a 4 do capítulo 1da 
Parte II.

Luiz Fernando MONCAU observou que  a  questão  dos  prestadores  é  um  assunto  mais 
espinhoso, com posicionamentos e questões antagônicas, portanto precisaria de mais mais tempo 
para  discussão  –  uma  reunião  mais  longa  para  discutir  principalmente  a  parte  de  conteúdo. 
Precisariam de mais prazo para tratar da questão da responsabilidade dos prestadores. O consenso 
seria  no  final  de  maio,  com  reuniões  semanais  de  meio  período.  Na  próxima  reunião  será 
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apresentado um cronograma para apreciação do Fórum

Caio Iadocico de FARIA LIMA (Câmara e-net), Gustavo PASSARELLI (ABECS),  Paulo 
KULIKOVSKY (Certisign) e Luiz COSTA apresentarão uma minuta do capítulo 2 da Parte II em 
data a ser definida na próxima reunião.

Maximiliam PASCHOAL (escritório  Pinheiro  Neto),  Ciro  FREITAS (escritório  Pinheiro 
Neto)  Freitas),   Márcio  SCHUSTERSCHITZ  (MPF),  Marcel  LEONARDI  (FGV/SP),  Diego 
SOUZA (Walmart) apresentarão uma minuta do capítulo 3 da Parte II e da Parte III em data a ser 
definida na próxima reunião.

Luiz COSTA reafirmou a manutenção das datas das reuniões fixadas, especialmente  em 
razão das videoconferências cuja fixação foi feita  com um mês de antecedência.
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2.2 – A apresentação do questionário de consulta aos consumidores

 Na reunião do dia 18 de março de 2010 foi deliberada a continuação da elaboração de um 
questionário para a consulta dirigido aos consumidores. 

 Tendo  em  vista  a  ausência  de  Guilherme  VARELLA,  essa  questão  ficou  adiada  para 
discussão na próxima reunião. 
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3– Agenda

3.1 – A sexta reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 30 de março às 9 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Apresentação  sobre  Regulação  da  internet  por  Marcelo  Thompsom,  professor  na 
Universidade de Hong Kong e debates
• Apresentação e aprovação do texto concernente aos considerandos e da Parte I (objetivo e 
âmbito)
• Apresentação do cronograma de atividades para a redação das Seções 1 a 4 do capítulo 1da 
Parte II
• Definição da data de apresentação da redação do capítulo 2 da Parte II 
• Definição da data de apresentação da redação do capítulo 3 da Parte II e da Parte III
• A apresentação do questionário de consulta aos consumidores

 A reunião foi encerrada às 16 horas e 05 minutos.
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