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1 – Introdução

 O Fórum do comércio eletrônico reúne-se na sede da Procuradoria da República em São 
Paulo no dia 10 de fevereiro de 2010 às 14 horas.

 Participam da reunião a senhora Estela GUERRINI e Guilherme VARELLA, advogados e 
representantes  do  IDEC  -  Instituto  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor1, os  senhores  Pedro 
GUASTI,  diretor  da  E-bit,  Gustavo  PASSARELLI,  da  Associação  Brasileira  das  Empresas  de 
Cartões de Crédito e Serviços, Marcelo SARRALHA, diretor de produtos da Visa do Brasil, Gerson 
ROLIM, diretor executivo da  Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico,  Ricardo MORISHITA 
Wada,  diretor  do Departamento de Proteção e de Defesa do Consumidor  e  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 declarou abertos os trabalhos: 

  Este fórum se situa entre o comércio eletrônico e a nova governança. 

 As potencialidades do comércio eletrônico são amplificadas com o uso das tecnologias  
da informação e da comunicação. O uso dessas tecnologias melhora a visão estratégica e a  
qualidade dos produtos e serviços, além de aperfeiçoar sensivelmente a logística, para citar  
alguns exemplos. 

 A governança, por sua vez, tende a fazer menos para fazer melhor e a diversificar os  
modos  de  gestão.  Podemos  mencionar  a  regulação  direta,  da  co-regulação  e  da  auto-
regulação. A regulação direta tem como vantagem a força de coordenação mas tem o risco de  
frear  o  desenvolvimento;  a  auto-regulação  maximiza  os  interesses  privados  comuns  e 
externaliza os custos sociais. O fórum tem a vocação de limitar a regulação ao mínimo para  
atingir objetivos sociais essenciais e legitimar o consenso entre as partes privadas e construir  
pontes  entre  o  Estado  e  os  sujeitos  à  sua  regulação.  Nesse  sentido  ele  se  põe  como  
instrumento de co-regulação.

 O  comércio  eletrônico  está  diante  de desafios  importantes,  dos  quais  nós  podemos 
mencionar o tratamento da interface entre a lei e os standards tecnológicos e a adaptação às  
mudanças. Esses desafios são a tradução de um equilíbrio necessário entre o favorecimento  
do comércio e o fortalecimento da segurança jurídica.

 O fórum se propõe a missão de lançar as bases da regulação do comércio eletrônico no  
Brasil. Seu campo de atuação abrange o comércio realizado entre as empresas e aquele feito  
entre  empresas  e  consumidores.  Nesse  sentido  eu  me  remeto  aos  objetivos  propostos  no  
projeto  de  criação  do  fórum:  elaborar  uma carta  de  princípios  do  comércio  eletrônico;  
contribuir ao bom funcionamento do mercado assegurando a livre circulação dos serviços da  
sociedade da informação; promover a proteção do consumidor dos serviços da sociedade da  
informação;  identificar  as  questões  emergentes  do  comércio  eletrônico  e  de  levá-las  à 

1O IDEC representa o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor.
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apreciação dos diferentes atores e facilitar as interações e a concertação entre os diferentes  
atores. Nesse sentido eu peço que cada um se aproprie do fórum.

 Eu dou boas-vindas a todos com essas palavras e proponho que tratemos da organização  
do fórum.
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2 – Discussão e deliberação
 
 Passou-se em seguida à discussão e deliberação dos pontos de organização do fórum do 
comércio eletrônico.

2.1 – A composição do fórum

2.1.1 – As três personalidades qualificadas

 O item 3.1 do projeto de criação do fórum do comércio eletrônico trata da sua composição: 
três  representantes  dos  consumidores,  três  representantes  das  empresas  e  três  personalidades 
qualificadas.  Eu proponho a  discussão sobre os nomes das personalidades qualificadas a serem 
escolhidas.

 Pedro GUASTI apresentou a idéia de representantes de setores importantes para o Fórum 
ganhar  importância  e  representatividade,  como  o  setor  financeiro,  o  de  segurança  e  de  infra-
estrutura. Ele mencionou ainda a conveniência de convidar alguma grande empresa de varejo.

Márcio  SCHUSTERSCHITZ  sugeriu  um representante  da academia  e  do poder   poder 
legislativo.  Com relação  ao  grupo empresarial,  seria  interessante  algum representante  da infra-
estrutura de internet.

Guilherme VARELLA, representante do IDEC, reforçou a idéia da academia, por conta de 
discussões filosóficas e princípios. Seria interessante incluir também um órgão de governança da 
internet.  A participação do legislativo pode, além de dar visibilidade, ser uma voz a mais para 
repassar à sociedade.

Gustavo PASSARELLI mencionou os segmentos da indústria de cartões (bancos, emissoras 
e bandeiras). A ABECS convidaria esses representantes.  

Luiz  COSTA  afirmou  que  a  participação  da  academia  e  poder  legislativo  parece 
fundamental, o que não impede a participação de colaboradores em reuniões, mas as deliberações e 
as decisões seriam dadas pelos componentes do Fórum. 

 Luiz COSTA informou que contatou informalmente o senhor Demi GETSCHKO, membro 
do Comitê Gestor da Internet e presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do ponto br 
sobre a possibilidade de integrar o fórum e ele respondeu que sim. Ele tem notório saber em internet 
e é membro do CGI, o que pode facilitar as trocas entre o fórum e aquela entidade. Luiz COSTA 
propõe o a escolha do senhor Demi GETSCHKO para integrar o fórum.

Gerson ROLIM indicou o  senhor  Vinícius  Queiroz,  representando o  comitê  de  banking 
dentro da câmara-e.net. Mencionou o comitê jurídico e o comitê de varejo online. Este último é 
composto  pelos  19  maiores  varejistas  do  país  e  presidido  pelo  senhor  Sergio  Hertz  (Livraria 
Cultura).

Pedro  GUASTI  mencionou  também  os  nomes  de  Sérgio  Hertz,  German  Quiroga 
(Pontofrio.com), Alberto Albertin (FGV-SP) e do professor Felizoni (FIA e PROVAR- Programa de 
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Varejo da USP).

Guilherme  VARELLA ressaltou  a  importância  de  se  pensar  na  representatividade,  na 
qualificação e envolvimento, mas um outro critério seria a contribuição que possa dar aos dois 
outros grupos  já  formados.  Entende  que  tanto  a  ABECS como a  câmara-e.net  podem trazer  o 
posicionamento dos setores por eles representados. Seria importante a participação da academia e 
do CGI, bem como de uma organização internacional como terceiro membro.

Gerson ROLIM informou que  está  trabalhando num projeto  de comércio eletrônico na 
América Latina. Se o comércio eletrônico internacional for pauta,  indica Marta Pessoa, da rede 
nacional de pesquisa,  responsável por esse projeto.

 Luiz  COSTA informou que em encontro  com o senhor  Luca  CASTELLANI,  jurista  da 
UNCITRAL (Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional, que se propõe 
como missão a redução de disparidades entre as leis nacionais que regem o comércio internacional), 
apresentou o projeto do fórum. O senhor CASTELLANI dispôs-se a apoiar o fórum e aguarda o 
eventual pedido de colaboração. Luiz COSTA propôs que os esboços dos capítulos sejam enviados 
a ele com pedido de opinião, além do pedido de apoio na divulgação do fórum.

 Terminados os debates, o fórum deliberou convidar como representantes do terceiro grupo 
(personalidades qualificadas): Demi GETSCHKO (CGI), Luca CASTELLANI (UNCITRAL) e o 
CTS – Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, a quem será solicitada a 
indicação de um nome.
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2.1.2 – Os colaboradores

 O item 3.1.2  do  projeto  do  fórum prevê  a  participação  de  colaboradores  nas  condições 
estabelecidas pelos representantes. Luiz COSTA pediu que cada um dos representantes divulgue ao 
maior  número  a  existência  do  fórum.  Autoridades  públicas,  empresas,  organizações  e  pessoas 
físicas podem ser convidadas.

 Luiz  COSTA  informou  haver  agendado  reunião  com  os  deputados  federais  Júlio 
SEMEGHINI (PSDB-SP) e Paulo TEIXEIRA (PT-SP), ambos com atuação no domínio das novas 
tecnologias. A reunião tem o objetivo de convidá-los a participar do fórum. Caso eles aceitem o 
convite e queiram participar das reuniões, propõe-se que sejam considerados convidados do fórum.

Márcio SCHUSTERSCHITZ ressaltou como critério inicial o consenso entre os 3 grupos. 
Cada grupo deveria definir seus colaboradores, sem limite de número e de origem.

Luiz COSTA ressalta  que,  para melhor  organização do fórum, seja fixado um limite  de 
colaboradores nas reuniões. Propõe que a participação dos colaboradores seja feita também por 
escrito.

Guilherme VARELLA mencionou os representantes do legislativo como observadores. Os 
nomes mencionados estão bem envolvidos com o assunto. Reforça participação do legislativo, pois 
trata-se de um ano importante com relação à regulação da internet; convergir as idéias discutidas 
com o processo político que está se formando. 

Gustavo PASSARELLI concordou com as indicações do Poder Legislativo. Com relação a 
nomes, indicaria 3 ou 4 representantes de empresas de ponta, mas precisa de um tempo para indicar.

Terminados os debates, o fórum deliberou  que a participação dos colaboradores será feita da 
seguinte forma :

• convite à presença à abertura e ao encerramento do fórum nos dias 25 de fevereiro e 22 de 
abril de 2010;
• participação  às  reuniões:  cada  representante  poderá  convidar  um(a)  colaborador(a)  para 
participar às reuniões com direito à voz;
• colaboração por escrito através de uma lista de discussão.

 Deliberou-se também que os  deputados  federais  Paulo TEIXEIRA e Júlio  SEMEGHINI 
sejam convidados  do  fórum  na  qualidade  de  colaboradores  e  poderão  participar  de  todas  as 
reuniões.
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2.2 – O funcionamento do fórum

2.2.1 – As reuniões

 Luiz COSTA observa que há questões a serem colocadas com relação à organização das 
reuniões, como a ordem do dia, o tempo das intervenções, os quóruns de instalação e de deliberação 
etc. Ele indagou aos presentes sobre as regras mínimas que devem constar em um guia simples de 
trabalho e propôs que as decisões sejam tomadas em consenso.

Pedro GUASTI sugeriu que as reuniões sejam realizadas no prazo máximo de 2 horas ou 
2h30. Acredita que o consenso seja melhor e que os temas sejam apresentados, talvez por grupos.

Márcio  SCHUSTERSCHITZ  sugeriu  que  cada  grupo  faça  uma  proposta  sobre  um 
enunciado. O ideal seria em uma lista de discussão e ao final se modula o que vai escrever.

Ricardo MORISHITA concordou com o tempo de reunião, sugeriu pauta mínima para as 
reuniões e opinou pela formação do consenso, pois transmite a sensação de que estamos pactuando, 
mas as divergências são muito importantes – mapa de divergências, transparência nos debates – 
espaço público.

Guilherme  VARELLA sugeriu  reuniões  com  sistema  aberto  de  fala.  Sugeriu  que  nas 
reuniões anteriores já seja sugerida a pauta para a reunião seguinte. Opinou pelo sistema de votação 
consensual. Ressaltou que o principal é pensar no aspecto público das decisões tomadas, talvez 
através de um blog, ou qualquer outra ferramenta, para o crivo da sociedade. Sugeriu a criação de 
um banner do fórum para divulgar nos sites de cada participante.

Gustavo PASSARELLI concordou com a idéia do blog e também que as reuniões sejam 
realizadas no período de duas horas também. A pauta não pode ser muito extensa, para que se possa 
detalhar o assunto. Opinou pela votação consensual.

 Terminados os debates,  o fórum deliberou a elaboração de um guia de trabalho para as 
reuniões com os indicativos acima.
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2.3 – A divulgação

2.4.1 – A criação de um site

 Luiz COSTA pediu aos membros a disponibilização de uma pessoa criar e manter o site do 
fórum do comércio eletrônico. Eu sugiro como conteúdo inicial:

• a apresentação do fórum e de seus integrantes
• o calendário das atividades
• os  formulários  de  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 que sejam concluídos após cada 
reunião. 

Pedro  GUASTI  informou  que  terceirizam os  serviços  de  criação  de  sites,  mas  poderia 
colaborar com as consultas e formulários através de seu site próprio. 

Luiz COSTA opinou que a consulta unificada esclarece pouco. Propõe que o IDEC pense em 
que perguntas  fazer  ao consumidor  e  que a  E-bit  e  ABECS pense em perguntas  para  fazer  às 
empresas, para que sejam expostas na próxima reunião.

 Todos  os  participantes  se  comprometeram  a  trazer  sugestões  para  os  questionários  de 
consulta.

Ricardo MORISHITA verificará  se o  Ministério  da Justiça  tem  recursos para custear  a 
criação de um site  e trará a resposta na próxima reunião. Mencionou uma ferramenta – SINDEC – 
que contacta os PROCONS, apresentando as demandas dos consumidores com relação ao comércio 
eletrônico. Sugeriu na próxima reunião trazer uma apresentação do SINDEC.

Guilherme VARELLA se propôs a alimentar os conteúdos, atualização de dados, fomentar 
discussões.

Gustavo PASSARELLI ficou de verificar a possibilidade da criação de um hotsite dentro do 
site da ABECS.  

Gerson ROLIM informou que pode criar um blog que pode depois evoluir para um site. 
Questiona sobre a identidade visual do blog, como o grupo gostaria de ser percebido. O domínio 
pode ser solicitado sem custo para o registro.br. Trará para a próxima reunião 2 ou 3 idéias de logo.

 Luiz COSTA mencionou que a identidade visual de um fórum deve transmitir a idéia de 
criação de consenso. 

Luiz COSTA propôs que o fórum tenha um site próprio. Propõe que o tema seja discutido na 
próxima reunião, com o retorno das verificações feitas pelos senhores MORISHITA, PASSARELLI 
e ROLIM.
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2.4.2 – A criação de uma obra coletiva

 Propõe-se por fim que cada representante do fórum ou pessoa indicada por ele prepare um 
artigo sobre o comércio eletrônico a título de contribuição para uma obra coletiva a ser publicada 
online e eventualmente em papel.

Pedro GUASTI concordou com a proposição.

Ricardo MORISHITA está de acordo com o que foi proposto, mas está pensando em algo 
mais relacionado com a internet. Sugeriu a construção de uma carta de apresentação do fórum, com 
uma linguagem mais viva,  algo relacionado com a internet,  visual,  sonoro. Utilização de novas 
linguagens.

 Terminados os debates, o fórum deliberou que num primeiro momento elaborá uma carta de 
apresentação do fórum. A elaboração de uma obra coletiva será retomada nas próximas reuniões.
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3 – Agenda

3.1 –  A abertura do fórum do comércio eletrônico

 A próxima reunião do fórum será realizada no dia 25 de fevereiro, às 14 horas.

 A reunião foi encerrada às 16 horas e 50 minutos.
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