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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 06 de maio de 2010 às 13:30 horas.

 Participam da  reunião  o  senhor  Daniel  ANDRADE,  representante  da  empresa  VISA,  a 
senhora Kelli ANGELINI, representante da CGI, a senhora Rosemeire BORGES, representante da 
CGI, o senhor Marco Aurélio BRASIL, representante da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, 
o senhor Thiago José da Cunha CARDOSO, advogado do Mercado Livre, a senhora Ana Cristina 
Silva da COSTA, representante da  Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a senhora Rosely 
Cristina Marques CRUZ, representante de BUSCAPÉ, a senhora Isabela Guimarães DEL MONDE, 
representante da PRO TESTE, o senhor Valdecir DE PAULA, representante da ABECS, o senhor 
Caio Iadocico de  FARIA LIMA, advogado – Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a senhora 
Laura FRAGOMENI, representante da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o senhor Victor 
HAIKAL,  advogado  do  escritório  PPP  -  Patrícia  Peck  Pinheiro  Advogados,  o  senhor  Raul 
MOREIRA, representante da ABECS,  o senhor Gustavo PASSARELLI, representante da ABECS 
(jurídico),  a  senhora  Adriana  PEREIRA,  representante  do  PROCON, o  senhor  Gerson Alberge 
ROLIM,  representante da  Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico,  a senhora Andrea da Silva 
Souza SANCHEZ, representante  do PROCON, o senhor Daniel  SIBILLA, advogado – Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico, a senhora Fabiana SIVIERO, representante da Câmara Brasileira 
de  Comércio  Eletrônico,  o  senhor  Diego  SOUZA,  advogado  representante  do  Walmart,  os 
procuradores da república Márcio SCHUSTERSCHITZ da Silva Araújo e Luiz COSTA, 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 – Audiência pública na Câmara dos Deputados

 Os senhores Valdecir DE PAULA e Gustavo PASSARELLI apresentaram o convite que  foi 
encaminhado à ABECS pela Comissão de Defesa do Consumidor para comparecer em audiência 
pública cujo fim  é debater os objetivos do Fórum do Comércio Eletrônico.

 Os participantes deliberaram manter o cronograma das atividades do Fórum e deixar aberta a 
possibilidade de abertura de novas discussões após a divulgação da Carta de Princípios.

página |4



Fórum do comércio eletrônico

2.2 – Acréscimo de definição

 Luiz  COSTA propôs  o  acréscimo  da  definição  de  código  malicioso.  Os  participantes 
discutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas ao texto, que ficou com a seguinte 
redação :

Código malicioso: programa cujo fim é de causar dano a um ou por meio de um sistema ou  
rede de informação
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2.3 – Apresentação  de minuta e aprovação de texto concernente à Seção 4 do 
capítulo 1 da Parte II

 Na reunião de 06 de maio de 2010 Luiz COSTA fez a leitura de uma proposta de redação. 

Os participantes discutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas ao texto. 
Foi aprovado o texto seguinte para a Seção 4 do Capítulo 1 da Parte II da Carta de Princípios :

 "O esforço de clarificação do quadro jurídico é necessário para o desenvolvimento 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.

 A transmissão de dados fornecidos pelo destinatário de serviços ou a provisão de acesso 
a uma rede de comunicações não deve ensejar a responsabilidade do operador ou provedor  
de acesso desde que ele não esteja na origem da transmissão, não selecione o destinatário da  
transmissão e não selecione ou modifique os dados objetos da transmissão.

 A  hospedagem  de  conteúdo  ilícito  fornecido  pelo  destinatário  de  serviços  não  deve  
ensejar  a  responsabilidade  do  prestador  de  hospedagem,  salvo  se  após  notificado 
judicialmente 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 notificação judicial, 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.

 A  edição  de  conteúdo  nas  redes  de  comunicação  eletrônica  pode  ensejar  a  
responsabilidade do pessoa que o criou. 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.

  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.

A compra e venda de bens e serviços realizados por meio de plataforma de comércio  
eletrônico não deve ensejar a responsabilidade da pessoa que mantém a plataforma e do  
prestador  do  serviço  de  pagamento.  A regulação  deve  contudo  zelar  pela  legalidade  do  
comércio realizado por meio dessas plataformas".

Foram acrescentados as seguintes definições :

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

operador : toda pessoa que forneça um serviço de transmissão ou estocagem de dados
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plataforma  de  comércio  eletrônico  :  sistema  que  oferece  a  possibilidade  de  anúncio,  
pesquisa, compra e venda de produtos e serviços

prestador de hospedagem :  toda pessoa 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

provedor de acesso :  toda pessoa que forneça um serviço de acesso às redes de comunicação  
eletrônica".

Luiz  COSTA,  Adriana  PEREIRA,  ANDREA SANCHEZ e  Márcio  SCHUSTERSCHITZ 
fizeram  indicação  de  divergência  com  relação  aos  temas  seguintes  :  a  responsabilidade  por 
hospedagem de conteúdo ilícito fornecido pelo destinatário de serviços e o procedimento de retirada 
de conteúdo ou a inviabilização do acesso.

Adriana PEREIRA e ANDREA SANCHEZ fizeram indicação de divergência com relação 
aos tema da responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico.

Márcio SCHUSTERSCHITZ afirma que a Carta está tratando da responsabilidade que não 
possui  qualquer  especificação  legal  e  não  está  havendo  distinção  entre  conteúdo  referente  à 
provedor e outros aspectos da responsabilidade. Manifesta sua divergência quanto ao conteúdo da 
Seção referente à responsabilidade.
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2.4 –  Apresentação  de minuta e aprovação de texto concernente à Parte III

 Na reunião de 06 de maio de 2010 Luiz COSTA fez a leitura de uma proposta de redação. 

Os participantes discutiram o texto e fizeram sugestões  que foram incorporadas ao texto. 
Foi aprovado o texto seguinte para a Parte III da Carta de Princípios :

 "A Carta de Princípios do Comércio Eletrônico tem o objetivo de servir de instrumento  
de promoção de segurança jurídica para o comércio eletrônico. 

 Nesse sentido ela faz recomendações aos setores privado e público, às organizações da  
sociedade  civil  e  aos  cidadãos.  Para  o  setor  privado  ela  serve  como  um  indicador  da  
promoção de boas práticas para o comércio eletrônico. Para o setor público ela serve como 
um indicador para o exercício das atividades administrativa, legislativa e judicial. Para as  
organizações  da  sociedade  civil  e  para  os  cidadãos  ela  serve  como  um instrumento  de  
promoção de direitos.

 Recomenda-se aos setores público e privado :

 adotar iniciativas que combinem regulação pública e a autorregulação com o fim de  
desenvolver o comércio eletrônico,

 facilitar a solução de conflitos por meio eletrônico,
 
 promover a garantia da proteção da liberdade de expressão, da privacidade e dos dados  
pessoais e

 promover a informação adequada, clara e precisa aos consumidores sobre os produtos e 
serviços do comércio eletrônico

 Recomenda-se ao setor público :

 adequar os textos legais e administrativos às novas tecnologias,

 agir  com transparência na regulação pública do comércio eletrônico,  assegurando a  
participação de todos os atores nessa regulação,

 avaliar e clarificar o regime de responsabilidade dos atores do comércio eletrônico,

 desenvolver a administração eletrônica e adaptar a organização do Estado aos desafios  
do comércio eletrônico,

 fomentar o desenvolvimento da infraestrutura das redes de informação e de transporte,

 encorajar as parcerias internacionais para a promoção do comércio eletrônico,

 estimular a competitividade e o crescimento das empresas do comércio eletrônico,
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 criar instrumento que possibilite a consulta on-line sobre a solvabilidade de empresas  
que atuam no comércio eletrônico,

 facilitar e promover o acesso de qualidade às redes de informação e

 facilitar e promover a confiança e a segurança nas redes de informação

 Recomenda-se ao setor privado :

 favorecer a criação de iniciativas de autorregulação e a divulgação de boas práticas  
para o comércio eletrônico,

 adotar iniciativas que promovam a segurança da conexão e do pagamento on-line,

 respeitar a livre concorrência, a boa-fé, a segurança e a proteção da privacidade e dos  
dados pessoais ao fazer prospecção on-line,

 promover a prática de preços competitivos e mais acessíveis ao consumidor, a redução 
do valor do envio de bens e a pontualidade na entrega,

  promover de maneira permanente a melhoria da informação e do atendimento prestados  
aos  consumidores, a facilidade e efetividade na comunicação desses com as empresas e

 valorizar a expressão do consentimento do consumidor.

 Recomenda-se aos cidadãos :

 informarem-se sobre a reputação e solvabilidade das empresas com que contratam,

observarem se o ofertante oferece opções de pagamento como cartão de crédito ou meio  
de pagamento digital desenvolvido especialmente para garantir a segurança,

 observarem as dicas de segurança, as regras, os termos de utilização e as políticas dos  
sites,

 realizarem as transações somente por meio de sítios onde se possa identificar o ofertante  
e que contenham informações completas sobre os produtos ou serviços oferecidos e

 informarem-se sobre os seus direitos e garantias, bem como seus meios de exercício e de 
defesa".
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2.5 –  A elaboração de artigos pelos participantes do Fórum do Comércio Eletrônico

 Os participantes discutiram em seguida sobre a elaboração de artigos sobre o Fórum do 
Comércio Eletrônico e sobre a Carta de Princípios.

Não houve discussão a respeito do tema.
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3– Agenda

3.1 –  As declarações de divergência

 Luiz  COSTA relembra  os  participantes  que  as  declarações  de  divergência  devem  ser 
encaminhadas à lista debatesfce@prsp.mpf.gov.br até o dia 11 de maio, às 18 horas, em português e 
inglês. 

 As versões em português e  inglês  das  declarações  de divergência  serão preparadas  pelo 
participante que apresentar as declarações mencionadas.

3.2 – A décima primeira reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 12 de maio às 13h30 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Consolidação do texto final da Carta de Princípios

• A elaboração de artigos pelos participantes do Fórum do Comércio Eletrônico 

3.3 – A adesão de organizações públicas e privadas décima primeira reunião do 
fórum

 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 até  o  dia  14  de  maio,  às  12  horas.  O  pedido  deverá  ser 
instruído com prova idônea de poderes de representação.

A reunião foi encerrada às 18h20min.
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