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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria da República em São 
Paulo no dia 4 de março de 2010 às 15 horas.

 Participam da  reunião  a  senhora  Graziela  Perucci  ALVAREZ,  advogada  da  Certisign,  a 
senhora Kelli  ANGELINI, representante do CGI.br,  o senhor Marco Aurélio BRASIL LIMA,  a 
senhora  Polyanna  Carlos  DA  SILVA,  representante  da  Proteste, o  senhor  Guilherme  DE 
CARVALHO,  a senhora Carolina COSTA, representante do Walmart, o senhor Caio Iadocico de 
FARIA LIMA, o senhor Guilherme Pedro GARCIA XAVIER, subgerente comercial dos Correios, 
o senhor Pedro GUASTI, diretor da E-bit, as senhoras Cilene MEDEIROS e Zailde M. DANTAS, 
representantes do Banco do Brasil (ABECS), as senhoras Adriana PEREIRA e Andrea SANCHEZ 
do PROCON, o senhor Paulo PINOTTI, representante da Mastercard,  o senhor Davi RODNEY 
Silva, do Siqueira Castro Advogados, o senhor Gerson ROLIM e a senhora  Tatiana CRISSIONE, 
da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o senhor Marcel LEONARDI, advogado e professor 
da Fundação Getúlio Vargas (São Paulo), o senhor Luiz Fernando MONCAU, da Fundação Getúlio 
Vargas (Rio de Janeiro), o senhor Gustavo PASSARELLI, da Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços, a senhora Katia ROSSETTI, gerente e-commerce da Cielo, o 
senhor Marcelo SARRALHA, diretor da VISA,  a senhora Fabiana SIVIERO, diretora jurídica da 
GOOGLE Brasil,  o senhor Guilherme VARELLA, advogado e representante do IDEC - Instituto 
Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor1,  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 da pauta.

2.1 –  Grupos de trabalho : Apresentação e validação dos temas que serão 
tratados pelos Grupos

 Luiz COSTA propõe que a estrutura de carta de princípios e a divisão dos temas seja feita da 
seguinte forma.

 Considerandos

 Propõe-se que os considerandos serão redigidos em ordem numeral crescente, observando-se 
a seguinte distribuição de temas.

1) Contexto político

 [Grupos I, II e III]

2) Contexto econômico

 [Grupos I, II e III]

3) Contexto normativo

 [Grupos I, II e III]

4) Descrição dos desafios postos ao comércio eletrônico no país

 [Grupos I, II e III]

5) Apresentação dos pontos debatidos no Fórum do comércio eletrônico

 [Grupos I, II e III]



 Parte I – Disposições gerais

  Descrição do objetivo da carta de princípios

 [Grupos I, II e III]

  Descrição do âmbito da carta de princípios

 Propõe-se  a  indicação  dos  temas  que  serão  e  dos  que  não  serão  tratados  na  carta  de 
princípios.

 [Grupos I, II e III]

 Definições de trabalho

 Grupo I

 Serviços da sociedade da informação
 Prestador de serviços
 Destinatário de serviços (B2B)
 Consumidor de serviços (B2C)
 Operadores (transporte de dados)
 Provedores de acesso
 Provedores de armazenamento
 Provedores de conteúdo
 etc.

 Grupo II

 Comunicação eletrônica
 Mensagem eletrônica
 Remetente de mensagem eletrônica
 Destinatário de mensagem eletrônica
 Intermediário de mensagem eletrônica
 Sistema de informação
 etc.

 Grupo III

 Serviços financeiros
 Medicamentos
 etc.



 Parte II – Dos princípios

 Capítulo 1 – [Grupo 1 - Serviços da sociedade da informação]

  Seção 1 – Estabelecimento 

 Transparência: Informações a prestar sobre o estabelecimento, sobre o editor do site, 
etc.
 Seção 2 – Prospecção online

  Transparência:  Identificação  autor  da  oferta,  preço  e  características  da  oferta, 
identificação da publicidade
  Vida privada e proteção de dados : coleta e utilização de dados, técnicas de coleta de 
dados, comunicação comercial não solicitada (opt-in e opt-out, spam)

  Seção 3 – Contratos celebrados por meios eletrônicos
 
 Informações a prestar  
 Regime dos contratos
  Processo de contratualização
   Etapas da contratualização
   Retratação
  Pagamento eletrônico
 etc.

 Seção 4 – Responsabilidade dos prestadores

 Prestadores de transporte de dados
 Prestadores de  armazenamento de dados
  Provedores de acesso
  Provedores de conteúdo

 Outras situações : fornecedores de links hipertexto (exemplo : motores de pesquisa), 
fornecedores de links comerciais, etc.

 Capítulo 2 – [Grupo 2 - Comunicações e assinaturas eletrônicas]

 Seção 1 – Comunicações eletrônicas

 Reconhecimento jurídico
 Informação e mensagem
 Forma
 Conservação
 etc.

 Seção 2 – Assinaturas eletrônicas

 Modelos



 Funções
 Segurança
 Legislação em vigor e as perspectivas
 etc.

 Capítulo 3 – [Grupo 3 – Produtos e serviços especiais]

  Seção 1 – Álcool

 Publicidade e venda online de álcool

  Seção 2 – Jogos de azar

 Seção 3 – Plataformas de comércio online

  Seção 4 – Medicamentos 

 Publicidade e venda online de medicamentos

  Seção 5 – Serviços financeiros

 Produtos  financeiros  e  mercado  de  capitais:  informação,  contratação,  riscos, 
segurança, manipulações e infrações administrativas no ambiente de rede (MS).

  Seção 6 – Tabaco 

Publicidade e venda online de tabaco
 

 



Parte III – Disposições finais

 Este capítulo conterá as recomendações do Fórum.

 [Grupos I, II e III]

 Recomendações ao setor público

 O regulador e a internet boas práticas de regulação : transparência, informação, sua ação 
administrativa e o sigilo de dados telemáticos, participação do usuário, adaptação da regulação para 
o ambiente da internet, territorialidade da regulação brasileira (MS).

 Os serviços de telecomunicações: a importância da infraestrutura e sua regulação para o 
comércio eletrônico, o acesso como condição para o comércio (MS).

 Recomendações ao setor privado

 Recomendações aos cidadãos

 Responsabilidade e boas práticas do internauta 

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. As linhas de discussão 
são : segurança (novos acidentes de consumo), marketing, contratação e estabelecimento comercial.

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.

Luiz COSTA sugeriu que cada grupo tivesse dois responsáveis pela redação. 

 As seguintes pessoas se manifestaram : Marcel LEONARDI se ofereceu para incluir o grupo 
1 e contribuir para sua redação, Guilherme VARELLA se inscreveu para os 3 grupos, mas gostaria 
de ficar especificamente no grupo 1 quanto à redação, Andrea SANCHEZ manifestou interesse no 
grupo 1 e na sua redação e sugeriu que no grupo 3 fosse incluída a questão das  informações e 
publicidade destinadas à criança e adolescente, Guilherme Pedro XAVIER manifestou interesse em 



participar do grupo 3, Kelli ANGELINI se propôs a colaborar com a redação do grupo 2, Márcio 
SCHUSTERSCHITZ se propôs a contribuir com o grupo 3, Guilherme DE CARVALHO participará 
dos grupos 1 e 2 e  gostaria  de contribuir  com a redação do grupo 1,  Graziela ALVAREZ tem 
interesse em participar dos grupos 1 e 2 e da redação do grupo 2, Gustavo PASSARELLI quer 
participar dos 3 grupos e contribuir com a redação do grupo 1, Luiz MONCAU manifestou seu 
interesse na redação do grupo 2, além de participar dos grupo 1, Marco Aurélio BRASIL LIMA 
gostaria de participar do grupo 3, Carolina COSTA participará dos grupo 1 e 3 e apoiará a redação 
do grupo 3. 

 Deliberou-se que o tema plataformas de comércio eletrônico será tratado pelo grupo I.

Luiz  COSTA  retomou  as  proposições,  foi  deliberado  que  as  seguintes  pessoas  são 
responsáveis pela compilação do texto nos grupos :

Grupo  1  –  Guilherme  VARELLA,  Marcel  LEONARDI,  Guilherme  DE  CARVALHO 
Carvalho DOCAL e Gustavo PASSARELLI,

Grupo 2 –  Kelli ANGELINI e Luiz MONCAU,

Grupo 3 – Márcio SCHUSTERSCHITZ.

Luiz  COSTA lembrou que  na  reunião  do  dia  18 de  março os  grupos  apresentarão  uma 
minuta dos capítulos da carta de princípios. 



2.2 – A apresentação de sugestões para os questionários de consulta

 Na reunião do dia 25 de fevereiro de 2010 foi deliberada a continuação da elaboração de 
questionários  para  a  consulta  de  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.

Pedro GUASTI sugeriu um questionário em que o consumidor possa  avaliar o que funciona 
bem no comércio eletrônico: velocidade de navegação,  variedade de produtos,  preços,  valor  do 
frete, pontualidade de entrega, qualidade de atendimento, segurança e confiança nas lojas virtuais, 
informações gerais: fotos dos produtos, etc., atendimento ao cliente. O que precisa ser melhorado – 
muito ou pouco.

Graziela  ALVAREZ  sugeriu  que  fosse  incluída  na  consulta  a  questionamento  sobre  a 
segurança na operação de compra, pois é diferente da confiabilidade na loja.

Pedro GUASTI propôs a quebra da pergunta em duas partes – segurança de operação de 
compra e segurança na loja.

Guilherme Pedro GARCIA XAVIER referiu-se ao atendimento que é muito amplo, devendo 
separar em venda e pós venda.

Guilherme VARELLA asseverou que  a  qualidade  das  informações  é  o mais  importante. 
Informou que o IDEC está elaborando um formulário e vai oferecer  uma proposta  na próxima 
reunião.

Marco Aurélio BRASIL Lima sugeriu consultar a Fecomércio, que costuma fazer este tipo 
de consultas. Ficou de verificar um contato.

 Pedro GUASTI e Guilherme VARELLA apresentarão uma proposta de formulário.

O assunto será retomado na próxima reunião.

1Item 2.5 da Ata de reunião de 25 de fevereiro de 2010.



2.3 – Avaliação de dados disponíveis no SINDEC

 Em  4  de  março  de  2010  o  senhor  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.

Em razão da ausência de representantes do DPDC, a questão referente ao SINDEC ficou 
postergada para a próxima reunião. 



2.4 – A criação de um blog

 Na reunião de 25 de fevereiro de 2010 foi proposta a criação de um blog 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. 

Tatiana Helena CRISCIONE, da Câmara-e.net fez a apresentação do blog já disponível para 
acesso. 

Luiz COSTA solicitou a colaboração de todos para enriquecer o blog. 



2.5 – Reuniões

 Luiz COSTA pediu aos participantes que o desejarem que contribuam para a  agenda de 
reuniões do Fórum com o fim de enriquecer os trabalhos. As reuniões podem se passar no contexto 
do  calendário  fixado  ou  fora  dele.  Pede-se  que  as  reuniões  sejam marcadas  diretamente  pelo 
representante e comunicada ao Fórum com antecedência de três dias.



3 – Agenda

3.1 – A quarta reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 18 de março às 14h00 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Apresentação das minutas dos capítulos da carta de princípios pelos Grupos (cf. item 2.1 
desta ata)
• Apresentação do questionário para consulta (cf. item 2.2, idem)
• Apresentação dos dados do SINDEC (cf. item 2.3, idem)
• O blog do Fórum – acompanhamento (cf. item 2.4, idem)

 A reunião foi encerrada às 16 horas e 20 minutos.


