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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria Regional da República de 
São Paulo no dia 26 de maio de 2010 às 13:30 horas.

Participam da reunião a senhora Arlene AFFONSO, representante da Câmara Brasileira de 
Comércio  Eletrônico,  a  senhora  Kelli  ANGELINI,  representante  da  CGI,  a  senhora  Charlotte 
BOGUSZ, da CGI, 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, o 
senhor Victor HAIKAL, advogado do escritório PPP - Patrícia Peck Pinheiro Advogados, o senhor 
Amaury OLIVA, Coordenador de Assuntos Jurídicos do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor  –  DPDC,  o  senhor  Leonardo  PALHARES,  representante  da  Câmara  Brasileira  de 
Comércio  Eletrônico,  o  senhor  Gustavo  PASSARELLI,  representante  da  ABECS  (jurídico),  o 
senhor Valdecir de PAULA, representante da ABECS, a senhora Juliana PEREIRA, representante 
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC. a senhora Andrea da Silva Souza 
SANCHEZ,  representante  do  PROCON,  o  senhor  Diego  SOUZA,  advogado  representante  do 
Walmart,  o senhor Guilherme VARELLA, representante do IDEC,  os procuradores da república 
Márcio SCHUSTERSCHITZ da Silva Araújo e 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 – A apresentação da minuta de Carta de Princípios no Encontro Nacional do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Amaury OLIVA afirma que o DPDC começou a conversar com parceiros do sistema. A 
política  de  proteção  não  é  ditada  pelo  DPDC.  Os  parceiros  ficaram  preocupados  com  a 
complexidade do assunto. Tem 4 reuniões anuais dos órgãos de sistema de defesa do consumidor. 
Decidiram por bem levar o assunto à reunião que será realizada no dia 17 de junho para dar mais 
respaldo à participação do DPDC no Fórum. Acha fundamental levar essa discussão aos parceiros, 
para que possam opinar sobre a Carta. Não quer que exista retrocesso, até lá o trabalho no  Fórum 
continua. 

Juliana PEREIRA afirma que para o sistema nacional é um ano interessante – 20 anos do 
CDC – tudo o que se fez nos últimos anos, o que se fará nos próximos 20 anos. Não adianta o  
DPDC procurar  avançar  com isso,  sem trazer  junto  com ele  todo  o  sistema  que  a  legislação 
estabeleceu. Precisa que todos os entes que atuam no sistema de defesa do consumidor conheçam o 
teor  da Carta.  A idéia  não é  paralisar  os  trabalhos  do Fórum,  mas para  ter  um resultado mais 
favorável precisa dessa construção. Dá muito mais legitimidade, mais repercussão para o trabalho 
que está sendo feito.

Luiz COSTA pede que o sistema privado pondere sobre o pedido feito pelo DPDC pois pode 
representar um valor agregado ao Fórum. A agenda do Fórum deve continuar, fechar o texto de 
responsabilidade em mais duas reuniões. Uma Carta que pode levar a assinatura de mais membros 
do sistema de proteção, acha que pode agregar um valor maior. Com relação a proposta do DPDC, 
espera o compromisso de defenderem na reunião nacional do sistema o texto que foi aprovado no 
Fórum, pois o compromisso que tem é com o Fórum. 

Gustavo PASSARELLI afirma a participação do sistema nacional só irá agregar, mas tem a 
preocupação com o voltar atrás no documento.

Leonardo  PALHARES  afirma  quanto  mais  o  sistema  participar  é  melhor,  mas  acha 
inevitável que a Carta seja alterada após submetida ao sistema nacional, que provavelmente sofrerá 
uma análise muito criteriosa. Imaginar que a Carta não seria alterada, seria partir de uma premissa 
muito frágil. A iniciativa da Carta de Princípios é excelente. Encara esta reunião como oportunidade 
de discutir uma repaginação que o Fórum vai sofrer, mais do que discutir o texto em si. Acha que 
nesse momento o texto da Carta vai entrar em compasso de espera.

Kelli ANGELINI concorda com o Gustavo PASSARELLI. Tem receio com o que isso vai se 
tornar. A discussão já foi acirrada. Acha que o DPDC poderia explicar melhor como os trabalhos 
seguirão. A Carta já está amadurecida. Como pretendem levar esse texto à reunião do sistema? Que 
tipo de modificações serão propostas?

Gustavo PASSARELI pergunta  o que será retificação e o que será sugestão.
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Guilherme VARELLA afirma que com relação à preocupação de que o sistema vai defender 
o  Fórum,  todos  devem ficar  tranquilos.  Para  o  sistema  nacional  de  defesa  do  consumidor,  as 
relações se estabelecem em cima da confiança. Para o estabelecimento dessa relação de confiança é 
necessário secundarizar o critério tempo e priorizar o comprometimento. O sistema já participava, a 
questão agora é aumentar a relação de confiança com a apresentação do texto da Carta ao sistema. 
Acha que tem que ter essa flexibilização para que o sistema possa oferecer sugestões. É primordial 
o estreitamento das relações que vão agregar no texto da Carta no final. 

Leonardo PALHARES afirma querer entender para onde está indo a questão. Submeter a 
Carta do Fórum ao sistema? Mas o sistema participa do Fórum. As discussões sobre a Carta devem 
ser realizadas no Fórum. Acha que as posições do sistema tem que ser trazidas para dentro do 
Fórum, para serem aqui discutidas. Acha que as posições validadas pelo sistema devem ser trazidas 
para dentro do Fórum.

Victor HAIKAL afirma quando a Câmara fez intervenções no texto, foi dito que os textos 
deveriam ser tratados dentro do Fórum e não levar o texto de dentro para fora.

Juliana  PEREIRA  afirma  que  a  apresentação  da  Carta  ao  sistema  nacional  é  uma 
oportunidade de construir com mais pessoas e é condição para o DPDC assiná-la. Não vai chegar 
aqui com outra Carta. A intenção é levar a Carta para eles.

Gustavo PASSARELI pergunta se existe a possibilidade de se trazer outros membros do 
sistema nacional para o Fórum?

Juliana PEREIRA afirma a questão não é de representatividade mas sim de legitimidade.

Amaury OLIVA afirma que a expectativa do sistema de defesa do consumidor é uma posição 
melhor para o consumidor do que ele tem hoje. Aumento na defesa do consumidor, além daquilo 
que a lei já garante. Essa é a expectativa do sistema. 

Caio Iadocio de FARIA LIMA afirma que a participação de todo o sistema do consumidor é 
fundamental, vai enriquecer a Carta.

Victor HAIKAL afirma o Fórum se realiza desde fevereiro e há quase duas ou três semanas 
o texto já estava quase finalizado. Qual o espaço que a Carta terá na reunião nacional? Qual a 
perspectiva de voltar depois do dia 17 com o texto aprovado?

Luiz COSTA afirma que a questão da representatividade do DPDC não está em discussão, 
pois está muito bem representado. Propõe que na reunião do sistema do dia 17 seja aberto um painel 
do Fórum dentro da reunião nacional e estejam representados os atores do Fórum – setor privado,  
CGI  e GV. 

Juliana PEREIRA não vê problemas no pedido. Pede que na semana do dia 17 não haja 
reunião  do  Fórum,  pois  não  haverá  ninguém do sistema aqui.   Quanto  a  colocação  de  Victor 
HAIKAL, achou por bem levar à reunião do sistema nacional, pois há um ineditismo no processo. A 
Carta  de  Princípios  é  inovadora  e  por  causa  dessa  inovação  acharam  melhor  levar  à  reunião 
nacional  do sistema – discutir  dentro de casa.  Nosso papel  é  apresentar  ao Fórum como foi  a 
reunião e o Fórum delibera.
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Leonardo  PALHARES  pergunta  como  como  vai  ser  trabalhado  esse  assunto  dentro  da 
dinâmica da reunião do sistema.

Kelli  ANGELINI  afirma  que  seria  melhor  fechar  um  texto  e  depois  levar  ao  sistema 
nacional.

Juliana PEREIRA afirma que é essa a proposta.

Guilherme  VARELLA acha  que  precisam avançar.  Está  se  discutindo  como  funciona  a 
dinâmica  das  reuniões  do  sistema  nacional.  Ninguém  discutiu  com  funciona  a  dinâmica  das 
votações da Câmara, ou da CGI, etc.

Victor  HAIKAL afirma  o  texto  não  avançou  por  conta  das  intervenções  do  sistema de 
proteção do consumidor.

Luiz COSTA propõe fechar o texto da Carta até o dia 10 de junho, fazer uma apresentação 
na reunião do sistema.

Gustavo PASSARELLI propõe suspender as reuniões até o dia 17. Não acredita que não haja 
rediscussão dos temas.  Acha que deveria reanalisar as divergências apresentadas pela Câmara e 
suspender as reuniões, pois acha que serão duas semanas de trabalho que acabarão por ser refeitos. 
Acha que deveriam analisar a questão da responsabilidade e das divergências hoje.

Andrea SANCHEZ não acha interessante a participação dos setores privados na reunião do 
sistema pois vai  gerar  polêmica desnecessária.  Acha que Luiz COSTA poderia  participar  dessa 
reunião representando o Fórum. Concorda que deveria fechar o tema responsabilidade e a suspensão 
das reuniões até após o dia 17,  voltando posteriormente para discutir as divergências.

Leonardo  PALHARES  concorda  com  Andrea  SANCHEZ.  Luiz  COSTA  tem  total 
legitimidade como representante do Fórum  para participar da reunião nacional como conciliador.

Luiz  COSTA sugere  trabalhar  sobre  a  Seção  4,  relativa  à  responsabilidade  e  sobre  as 
divergências, apresentar um texto-base na reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e 
finalizar o texto em seguida no Fórum.
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2.2 – Debates sobre a Seção concernente à Responsabilidade dos Prestadores

   Luiz  COSTA  apresenta  o  arquivo  com  o  texto  da  carta,  encaminhado  para  a  lista 
debatesfce.mpf.gov.br.  Informa que encaminhará para a lista  debates  o arquivo que apresenta o 
texto aprovado,  o  texto  sugerido  pelo DPDC, Idec e  Procon o texto sugerido pelo Dr.  Márcio 
SCHUSTERSCHITZ e uma proposta de consolidação. 

 Os participantes procederam à revisão da Seção 4. As modificações foram feitas ao texto da 
Carta que é ratificada com o teor seguinte :

 “O esforço de clarificação do quadro jurídico é necessário para o desenvolvimento do  
comércio eletrônico. Os valores da liberdade e da responsabilidade devem ser equilibrados  
em todo o processo do comércio eletrônico. Nesse sentido o Fórum do Comércio Eletrônico  
propõe que o regime legal de responsabilidade dos atores do comércio eletrônico observe os  
princípios seguintes.

 Os prestadores de hospedagem devem assegurar infraestrutura adequada e segura aos  
destinatários do serviço, garantindo a integridade, a salvaguarda e a segurança do sistema e  
dos dados. 

 A criação de link hipertexto é livre. A legalidade da ligação feita por link hipertexto deve  
ser analisada caso a caso, em função de eventual violação de direitos de terceiros que essa  
ligação pode constituir.

 Os danos causados por  meio das  redes  de  comunicação eletrônica  podem ensejar  a  
responsabilidade. O regime de responsabilidade será fixado à vista da legislação em vigor,  
em especial o do Código Civil e o do Código de Defesa do Consumidor”.

Definições

j) link hipertexto : recurso que permite a ligação entre conteúdos acessíveis por meio dos  
serviços de comunicação

l) nome de domínio :  o endereço eletrônico que serve para identificar o estabelecimento  
virtual e seu país de registro

n)  operador  :  toda pessoa física  ou  jurídica  que  forneça um serviço  de  transmissão ou  
estocagem de dados

o)  plataforma de  comércio  eletrônico  :  sistema que oferece  a  possibilidade  de  anúncio,  
pesquisa, compra e venda de produtos e serviços

p) prestador de hospedagem :  toda pessoa física ou jurídica que forneça ao público e por  
meio dos serviços de comunicação eletrônica a estocagem de símbolos, imagens, escritos,  
sons, mensagens ou outro conteúdo fornecido pelos destinatários desses serviços. A atividade  
mencionada pode se dar a título gratuito ou oneroso
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 Após,  tendo  em vista  a  ausência  de  consenso  com relação  a  dois  parágrafos  do  texto 
aprovado  no  dia  6  de  maio  os  representantes  do  DPDC,  Idec  e  Procon  propuseram  aos 
representantes  do setor  privado que analisem as seguintes  propostas  de texto e os  discutam na 
próxima reunião :

• A hospedagem de conteúdo ilícito fornecido pelo destinatário de serviços pode ensejar a  
responsabilidade do prestador de hospedagem, se após notificado judicialmente ou por órgão  
público de defesa do consumidor o prestador não age prontamente para retirar esse conteúdo  
ou tornar o acesso impossível.

 O procedimento de retirada de conteúdo ou a inviabilização de acesso devem ser feitos  
por  meio  de  ordem  judicial  ou  notificação  de  órgão  público  de  defesa  do  consumidor,  
preferencialmente por meio eletrônico. O abuso no pedido de retirada de conteúdo ou de  
inviabilização de acesso deve ser desencorajado com a previsão de multa civil.

ou

• O  regime  de  responsabilidade  pela hospedagem  de  conteúdo  ilícito  fornecido  pelo  
destinatário de serviços deverá observar os valores da boa-fé, transparência e veracidade. 

 Em seguida  os representantes do DPDC, Idec e Procon pediram que os representantes do 
setor privado se manifestem sobre a proposta de texto abaixo, encaminhada pelo Doutor Amaury 
OLIVA à lista debatesfce em 17 de maio de 2010.

 “Na  resolução  de  conflitos,  os  atores  do  comércio  eletrônico  reconhecem  a  
vulnerabilidade do consumidor e a rede de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos  
do Código de Defesa do Consumidor, aplicável a todos os setores da economia”.

 Deliberou-se também que o texto abaixo será discutido na próxima reunião :

 “A compra e venda de bens e serviços efetivados por meio de plataforma de comércio  
eletrônico devem garantir, no âmbito das suas atribuições, procedimentos de segurança e  
privacidade  dos  dados,  garantindo  o  bom  funcionamento  das  interfaces  entre  os  
estabelecimentos virtuais, propiciando ambiente seguro para efetivação dos pagamentos, de  
forma a possibilitar crescimento responsável das relações ali estabelecidas”.

 Os representantes da Câmara de Comércio Eletrônico comprometeram-se enfim a apresentar 
uma definição para a definição de dados pessoais.
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3– Agenda

 A décima quinta reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 2 de junho às 09h00 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte, em continuação aos trabalhos de hoje :

• 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 18h10  min.
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