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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 29 de abril de 2010 às 13:30 horas.

 Participam da reunião  a senhora Kelli ANGELINI, representante da CGI, o senhor Diego 
BELLINI, advogado do escritório PPP - Patrícia Peck Pinheiro Advogados, a senhora Charlotte 
BOGUSZ, representante  da NIC.br,  o  senhor  Thiago José da  Cunha CARDOSO, advogado do 
Mercado  Livre,  a  senhora  Maria  Carolina  COSTA,  representante  do  Walmart,  o  senhor  Caio 
Iadocico de   FARIA LIMA, advogado – Câmara Brasileira  de Comércio Eletrônico,  a  senhora 
Raquel  GATTO, representante  do  NIC.br,  o  senhor  Pedro GUASTI,  diretor  da  E-bit,  o  senhor 
Eduardo MAGALHÃES da Costa, representante da CIELO (ABECS), o senhor Márcio Zuba de 
OLIVA, advogado do escritório Reale e Moreira Porto Advogados Associados,  o senhor Gustavo 
PASSARELLI, representante da ABECS (jurídico), a senhora Adriana PEREIRA, representante do 
PROCON, a senhora Tatiana QUEIROZ, representante da PROTESTE, a senhora Andrea da Silva 
Souza SANCHEZ, representante  do PROCON, o senhor Daniel  SIBILLA, advogado – Câmara 
Brasileira  de Comércio Eletrônico,  o senhor  Fábio SOARES de Souza,  advogado do escritório 
Guedes Nunes Oliveira e Roquim Advogados, 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 –   Continuação da apresentação e aprovação do texto concernente à Seção 2 
do capítulo 1 da Parte II

 Na reunião de 22 de abril  de 2010 deliberou-se que o tema continuaria a ser tratado na 
reunião de hoje.

 Caio Iadocico de FARIA LIMA apresentou o texto consolidado.

 Os participantes discutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas ao texto. À 
Seção 2 do Capítulo 1 foi acrescentado o texto seguinte :

A prospecção online deve ser autorizada por meio de consentimento prévio concedido pelo 
destinatário. A faculdade de desinscrição do destinatário deve ser sempre assegurada.

A prospecção online se orienta pelos princípios seguintes :

a)  o  consentimento  do  destinatário  :  o  destinatário  da  prospecção  online  deve  ter  sido 
informado no momento da coleta de dados sobre a possibilidade de se opor de maneira  
simples e não ambígua à utilização de seus dados para fins comerciais

b) a comunicação ao destinatário: o destinatário da prospecção online deve ser informado da  
utilização de seus dados com fins comerciais pela pessoa que as coletou ou por terceiros a 
quem esses dados tenham sido cedidos

c)  indicação do caráter comercial:  o caráter comercial  deve ser indicado na prospecção 
online de maneira clara

d) identificação clara de quem faz a prospecção

O envio de comunicação eletrônica  sem consentimento prévio do destinatário será possível  
desde que (i) tenha havido relação comercial anterior entre o remetente e o destinatário, (ii)  
o conteúdo da mensagem esteja ligado a um produto ou serviço análogo ao fornecido na  
relação comercial prévia mencionada e (iii) seja oferecida ao destinatário a possibilidade de  
se opor à utilização de seus dados em cada mensagem que lhe seja enviada.

A prospecção online  não deve utilizar  ou remeter-se  a  código  malicioso,  que  possa ser  
utilizado para práticas abusivas ou fraudulentas.

Cabe às empresas divulgar as suas políticas de privacidade pelos meios eletrônicos utilizados 
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na transação comercial ou na prospecção .

Foi deliberado que, a título de complementação, Luiz COSTA e Caio Iadocio de FARIA 
LIMA apresentarão na próxima reunião uma definição de “código malicioso”.  
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2.2 –  Apresentação e aprovação do texto concernente à Seção 3 do capítulo 1 da 
Parte II

 Em seguida Caio Iadocico de FARIA LIMA apresentou o texto consolidado concernente aos 
contratos celebrados por meios eletrônicos. 

 Os participantes discutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas ao texto.

 À Parte I, relativa às disposições gerais acrescenta-se o texto seguinte :

A legislação brasileira em vigor é aplicável ao comércio eletrônico, em especial o Código 
Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

  Foi aprovado o texto seguinte para a Seção 3 do Capítulo 1 :

Considera-se contrato celebrado por  meio eletrônico  todo aquele  negociado,  firmado ou 
executado, total ou parcialmente, no meio eletrônico, e no qual os destinatários elaboram,  
enviam ou declaram sua manifestação de vontade, ou a ele adere por meio eletrônico.

 É vedada a utilização de qualquer mecanismo ou subterfúgio que viole a boa-fé ou interfira  
ilegitimamente na manifestação de vontade dos contratantes.

O princípio  da  forma livre  deve  ser  observado nos  contratos  eletrônicos,  respeitados  os 
princípios  da  boa-fé,  transparência  e  equilíbrio  entre  as  partes  e  desde  que  não  haja  
disposição estabelecendo forma especial.

As partes   deverão celebrar os contratos por meios eletrônicos baseadas no princípio da  
confiança,  segurança,  informação  e  da  boa-fé  contratual,  que  deverão  persistir  antes,  
durante e depois do contrato. 

Deve-se oferecer ao destinatário da oferta a possibilidade de verificar o seu pedido e preço  
em detalhes e de corrigir eventuais erros antes de manifestar seu consentimento.

O  comerciante  deve  acusar  o  recebimento  do  pedido  por  meio  eletrônico  e  sem atraso  
injustificável.

Na fase contratual, que estabelece a forma da liquidação, o comerciante deverá  garantir a 
segurança do pagamento e a privacidade dos dados fornecidos.

Nas  relações  de  consumo o  comerciante  se  responsabiliza  pela  segurança dos  meios  de  
pagamento. Nas demais relações contratuais deve ser tutelada a confiança gerada. 

A segurança técnica é princípio geral dos contratos de prestação de serviços de pagamento 
específicos para o ambiente do comércio eletrônico.
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Recomenda-se  a  criação  de  um  regime  de  arquivamento  de  informações  relativos  a 
transações avençadas  em meio eletrônico. Esse regime deve ter o objetivo de permitir a  
conservação e reprodução das informações mencionadas.

À Parte III, relativa às Recomendações, acrescenta-se o texto seguinte :

Ao poder público e ao setor privado :

Favorecer a resolução de conflitos por meio eletrônico.
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2.3 – Apresentação  de minuta de texto concernente à Seção 4 do capítulo 1 da 
Parte II

Na  reunião de 15 de abril  de 2010 Leonardo PALHARES comprometeu-se a  apresentar 
sugestões de princípios a serem tratados na Seção 4, relativa à responsabilidade.

Luiz COSTA fez a leitura de uma proposta de redação. O texto proposto será encaminhado 
na  lista  debatesfce@prsp.mpf.gov.br  para  análise  e  será  discutido  e  deliberado  na  reunião  da 
próxima semana.

página |8



Fórum do comércio eletrônico

2.4 –  Apresentação da redação do capítulo 3 da Parte II

Na reunião de 22 de abril  de 2010 Diego SOUZA e Luiz COSTA comprometeram-se a 
encaminhar uma proposta de minuta do texto concernente ao capítulo 3 da Parte II.

 O texto consolidado foi apresentado por Diego SOUZA.

 Após  discussões  os  participantes  deliberaram pela  supressão  do  capítulo  3  da  Parte  II. 
Entendeu-se que a análise dos  assuntos mereceriam debates com especialistas de domínios que não 
estão representados no Fórum. 

 Os partcipantes deliberaram modificar o segundo parágrafo do primeiro princípio, que fica 
com a seguinte redação :

A Carta de Princípios se orienta pelos valores da transparência nas relações comerciais e  
de consumo,  do cumprimento à legislação vigente,  da expansão sustentável do comércio  
eletrônico,  do comportamento ético e  compatível  com as boas práticas comerciais,  da 
liberdade de iniciativa, da livre concorrência, da proteção do consumidor, da proteção das  
partes  envolvidas,  da  harmonização  dos  interesses  e  da  proteção  da  criança  e  do  
adolescente.
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2.5 –  Apresentação de sugestão de redação da Parte III

Na reunião de 22 de abril  de 2010 Diego SOUZA e Luiz COSTA comprometeram-se a 
encaminhar uma proposta de minuta do texto concernente à Parte III.

Luiz COSTA fez a leitura de uma proposta de redação. O texto proposto será encaminhado 
na  lista  debatesfce@prsp.mpf.gov.br  para  análise  e  será  discutido  e  deliberado  na  reunião  da 
próxima semana.
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3– Agenda

3.1 – A décima reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 4 de maio às 13h30 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Apresentação de minuta e aprovação de texto concernente à Seção 4 do capítulo 1 da Parte 
II 
• Apresentação de minuta e aprovação de texto concernente à Parte III
• Revisão do texto da Carta
• Elaboração de artigos pelos participantes do Fórum do Comércio Eletrônico
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3.2 – Atos finais

Luiz COSTA lembrou que as manifestações divergentes deverão ser apresentadas na lista 
debatesce@prsp.mpf.gov.br  entre os dia 04 e 10 de maio de 2010.

   No dia 12 de maio de 2010 às 13:30 horas será realizada a última reunião de trabalho do 
Fórum. Nessa oportunidade será consolidado o texto final da Carta de Princípios com os textos de 
manifestações divergentes, em português e inglês.

As  versões  em português  e  inglês  das  manifestações  divergentes  serão  preparadas  pelo 
participante que apresentar as manifestações mencionadas.

  As organizações privadas e públicas que desejarem aderir  à Carta de Princípios poderão 
fazê-lo por meio de mensagem eletrônica enviada aos endereços  debatesfce@prsp.mpf.gov.br ou 
luiz-costa-gabinete@prsp.mpf.gov.br  . O pedido deverá ser instruído com prova idônea de poderes   
de representação.

A divulgação da Carta de Princípios será feita no dia 14 de maio, às 14 horas.

 A reunião foi encerrada às17:50 horas.
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