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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria da República de São 
Paulo no dia 8 de abril de 2010 às 14 horas.

 Participam  da  reunião  as  senhoras  Charlotte  BOGUSZ  e  Rosimeire  BORGES, 
representantes da CGI.br, a senhora Maria Carolina COSTA, representante do Walmart,  o senhor 
Caio  Iadocico  de   FARIA LIMA,  advogado  –  Câmara  Brasileira  de  Comércio  Eletrônico,  as 
senhoras Laura FRAGOMENI e Analu FRANZIN, representantes do MercadoLivre.com (Câmara 
e-net),  o senhor Pedro GUASTI, diretor da E-bit, o senhor Victor Auilo HAIKAL, advogado do 
escritório  Patrícia  Peck Pinheiro  Advogados,  a  senhora Renata  S.  R.  KELAY, representante  da 
Saraiva e Siciliano, o senhor Eduardo MAGALHÃES da Costa, representante da CIELO (ABECS), 
o senhor Raul MOREIRA, representante da ABECS, o senhor Amaury OLIVA, representante do 
DPDC, o senhor Gustavo PASSARELLI, representante da ABECS (jurídico), o senhor Valdecir de 
PAULA, representante do Banco do Brasil (ABECS), a senhora Adriana PEREIRA, do PROCON, o 
senhor  Gerson ROLIM, representante  da Câmara Brasileira  de Comércio  Eletrônico,  a  senhora 
Andrea  SANCHES,  do  PROCON, o  senhor  Daniel  SIBILLE,  advogado  do  escritório  Almeida 
Advogados,  o senhor Diego SOUZA, advogado representante  do Walmart,  o senhor Guilherme 
VARELLA, representante do IDEC, a senhora Erika Cristina ZANOVELI e Silva, representante do 
Banco  do  Brasil  (ABECS),  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  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 –   Apresentação do Comitê de Varejo da Câmara e-net
  

Em razão de imprevisto, a apresentação do Comitê de Varejo da Câmara e-net foi adiada. 

Caio Iadocico de FARIA LIMA se comprometeu a apresentar futuramente uma nova data 
para a apresentação.
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2.2 –  Apresentação do resultado da consulta aos consumidores

 Na reunião  do  dia  30 de  março  de  2010 foi  deliberada  a  apresentação  do  resultado da 
consulta dirigida aos consumidores. 

 O arquivo eletrônico que contém a apresentação feita por Pedro GUASTI integra esta Ata 
em anexo.

 Após a apresentação referida foi aberto um debate.

Luiz COSTA ressaltou a importância de tirar  conseqüências desses atos para a Carta  de 
Princípios.

 Victor  Aulio  HAIKAL afirmou  que  a  expressão  “política  de  privacidade”  utilizada  na 
pesquisa não é adequada. A expressão “termos de uso” configura as relações entre cliente e loja, e 
“política de privacidade” designa o que a loja vai fazer com os dados inseridos no site. Acha que 
vale a pena uma recomendação com relação aos “termos de  uso”.

Guilherme VARELLA considerou a  necessidade  de  se  afirmar  na  Carta  de  Princípios  a 
clareza e acessibilidade das informações mais difíceis para o consumidor – reforçar a necessidade 
da clareza quanto a questões que trazem problemas e quanto às questões jurídicas.
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2.3 –   Apresentação e aprovação do texto concernente às Seções 1, 2 e 3 do 
capítulo 1 da Parte II

Na reunião de 30 de março de 2010 Adriana PEREIRA comprometeu-se a encaminhar uma 
proposta de minuta do texto concernente às Seções 1, 2 e 3 do capítulo 1 da Parte II, consolidando 
as colaborações oferecidas nesse capítulo.  Diego SOUZA, Pedro GUASTI, Sandra WEBER e Caio 
Iadocico FARIA LIMA comprometeram-se a colaborar com  Adriana PEREIRA na compilação das 
contribuições destes temas.

 Antes da apresentação de Adriana PEREIRA os representantes da Câmara e-net pediram a 
palavra.

Caio Iadocico FARIA LIMA informou que os associados da Câmara e-net não entraram em 
consenso com relação a alguns pontos dos considerandos bem como à limitação da Carta ao B2C. A 
Câmara e-net pede para apresentar sugestões com relação aos considerandos na próxima reunião e 
quer que a Carta trate apenas dos negócios entre empresas e consumidores.

Luiz COSTA observou que a discussão dos considerandos significa retroagir no andamento 
da elaboração da Carta. A redução do âmbito da Carta para o B2C significa mudar o projeto sobre o 
qual o Forum se constitui.

Gerson  ROLIM  esclarece  que  dificilmente  se  consegue  reunir  na  Câmara  tantos 
representantes de setores e pede desculpas pela retroação.

Daniel SIBILLE respondeu que a sugestão seria discutir as propostas com os membros da 
Câmara antecipadamente.

Márcio  SCHUSTERSCHITZ  considerou  que  a  Carta  de  Princípios  vai  acabar  sendo 
ilustrativa.  A distinção entre B2B e B2C será naturalmente um trabalho de interpretação.  Acha, 
portanto, desinteressante, fazer a separação. O conteúdo deve ficar aberto para a interpretação do 
usuário da carta.

Gerson ROLIM entende ser melhor reduzir o escopo da Carta.

Guilherme VARELLA acha importante retornar ao início do Fórum e retomar a natureza 
jurídica do documento que está sendo discutido.  Sem entrar no mérito,  com relação a essência 
jurídica, entende que trata-se de “soft law”, o que pressupõe a possibilidade de interpretação, pois o 
documento  não  é  vinculante,  existe  para  ser  interpretado.  Esse  documento  surge  para   que  a 
interpretação ocorra. 

Daniel  SIBILLE assevera que a Câmara não tem a intenção de  atrasar os trabalhos do 
Fórum, mas é importante que se pontue estas questões, seja retroagindo ou através de uma carta em 
apartado com  o posicionamento da Câmara e-net. Sugeriu que o assunto seja tratado de forma 
apartada pelos membros da Câmara e apresentado na próxima reunião do Fórum para discussão.

Adriana  PEREIRA se  manifestou  dizendo  que  a  incomoda  o  fato  de  que  a  Câmara 
submeterá os textos a especialistas para depois deliberar. Todos já sabiam as datas das reuniões e o 
que seria discutido em cada reunião. 
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Gerson ROLIM esclareceu que a proposta não é um documento novo, mas uma análise, um 
consenso de cada membro da Câmara e-net sobre um documento que já existe.

Gustavo PASSARELI sugeriu que os documentos e propostas que serão apresentadas pela 
Câmara sejam revistos via e-mail para otimizar tempo.

Luiz COSTA lembrou que para todas  as  outras  partes  –  sem ser  os  considerandos – já 
existem propostas de textos. Sugeriu que na próxima reunião a Câmara e-net traga suas propostas, a 
partir das propostas que já foram sugeridas bem como defina a margem de negociação que tem. 

Marcio SCHUSTERSCHITZ considerou que tem que se ater que não é uma polarização, 
mas sim reorganização.

Guilherme VARELLA acha que está se deslegitimando esse Forum – a Câmara e-net quer 
fazer uma carta apartada. Já deveriam estar com as opiniões recolhidas de seus membros. A Carta de 
Princípios já está sendo discutida há 15 dias. Está se vinculando a dinâmica do Fórum à dinâmica 
do modus operandi da Camara e-net.

Vitor Aulio HAIKAL afirmou que  a Carta de Princípios é mais rica – polarizar B2B e B2C 
é um embate que não é interessante. Se for para restringir vai descaracterizar um trabalho que já foi 
realizado.

  Após os debates foi deliberado o seguinte :

• O âmbito da Carta permanece o mesmo, e portanto abrange o B2B e o B2C
• A pauta da reunião de hoje fica transferida para a semana que vem. A Câmara e-net se 
compromete a trazer suas propostas e definir suas margens da negociação do texto com relação a 
todos os temas tratados pela Carta de princípios
• O Fórum reexaminará os Considerandos da Carta na próxima reunião a fim de discutir as 
propostas da Câmara e-net
• Não haverá novas oportunidades de reexame de texto. Os trechos da Carta aprovados em 
reunião integram imediatamente a Carta de princípios
• A Câmara e-net encaminhará suas propostas de textos aos participantes por meio da lista 
debatesfce@prsp.mpf.gov.br até segunda-feira, dia 12 de abril de 2010, às 18h00
• A próxima reunião do Fórum de Comércio Eletrônico será iniciada às 13h00
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2.4 –  Apresentação e aprovação do texto concernente ao capítulo 2 da Parte II

Na reunião de 30 de março de 2010 Caio Iadocico de FARIA LIMA comprometeu-se a 
encaminhar uma proposta de minuta do texto concernente ao capítulo 2 da Parte II, consolidando as 
colaborações oferecidas nesse capítulo.  Luiz COSTA comprometeu-se a colaborar com o doutor 
Caio Iadocico de FARIA LIMA na compilação das contribuições destes temas.

 Este item da pauta foi transferido para a próxima reunião, no dia 15 de abril de  2010, às 
13h00.
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2.5 –  Apresentação da redação do capítulo 3 da Parte II e da Parte III

Na reunião de 30 de março de 2010 Diego SOUZA comprometeu-se a encaminhar uma 
proposta de minuta do texto concernente ao capítulo 3 da Parte II e da Parte III, consolidando as 
colaborações oferecidas nesse capítulo. 

 Este item da pauta foi transferido para a próxima reunião, no dia 15 de abril de  2010, às 
13h00.
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3– Agenda

3.1 – A sétima reunião do fórum

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 15 de abril às 13 horas.

 Fica fixada a pauta seguinte :

• Apresentação sobre standards técnicos como meio de regulação da proteção de dados, por 
Jane K. Winn, professora da Faculdade Direito da Universidade de Washington
•  Apresentação e aprovação do texto concernente às Seções 1, 2 e 3 do capítulo 1 da Parte II 
(a apresentação será feita pela doutora Adriana PEREIRA)
• Apresentação e aprovação do texto concernente ao capítulo 2 da Parte II (a apresentação 
será feita  pelo doutor Caio Iadocico de FARIA LIMA)
• Apresentação da redação do capítulo 3 da Parte II e da Parte III  (a apresentação será feita 
pelos doutores Diego SOUZA e Marcio SCHUSTERSCHITZ)

 A reunião foi encerrada às 16 horas.
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