
>>> "Gustavo - ABECS" <gustavo@abecs.org.br> 07/29/10 5:35 pm >>>
Prezado Dr. Luiz Costa,

Boa tarde!

Seguem anexos para conhecimento e críticas distintos documentos elaborados
pela ABECS com a colaboração de suas Associadas, com foco exclusivo no
comércio eletrônico.

Ressaltamos que ambos os documentos foram consolidados com lastro nos
trabalhos desenvolvidos no âmbito das discussões promovidas pelo Fórum do
Comércio Eletrônico, sendo que o Normativo 003 anexo é parte integrante do
Código de Ética e Autorregulação da Associação.

Colhemos ainda da ocasião para externar nossos agradecimentos por
integrarmos tão qualificado grupo de estudo com vistas à elaboração da carta
de princípios, fruto de iniciativa tão singular deste renomado Ministério
Público Federal.

A ABECS reitera seu manifesto interesse em participar e integrar nova frente
de trabalho voltada a continuidade das discussões com vistas ao
aperfeiçoamento e aprofundamento na análise do tema, colocando-se desde já à
disposição para colaboração e auxílio no proceder doravante.

Permita-nos sugerir desde já o agendamento de uma reunião ainda este ano com
todas as frentes envolvidas com o precípuo fim de discorrermos sobre a
metodologia de construção e trabalho de um fórum em caráter permanente ao
longo do biênio 2011/2012. 

Em suma, de relevante era o que cabia relatar.

Aproveitamos o ensejo para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Gustavo Passarelli 
ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 
Jurídico 
Av. Brigadeiro Faria Lima 1485, Torre Norte, 13º andar 
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-921 
11-3244 9933 
gustavo@abecs.org.br 
www@abecs.org.br 

 
-----Mensagem original-----
De: Luiz Costa [mailto:luiz-costa@prsp.mpf.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 26 de julho de 2010 19:55
Cc: Frederico Antonio Ferreira; Marcelo da Cruz Oliveira
Assunto: 2010 07 26 COSTA Fórum do Comércio Eletrônico

Boa noite,



 

Eu encaminho em anexo os documentos seguintes : (i) o anexo à ata da
reunião do Fórum do Comércio Eletrônico realizada em 30 de março de
2010, (ii) a Ata de reunião realizada no Ministério Público Federal do
dia 19 de julho de 2010 e (iii) a ata da reunião do Fórum do Comércio
Eletrônico realizada em 22 de julho de 2010. 
 
Eu peço a atenção especial de todos os participantes do Fórum para o
pedido de informações feito na reunião do dia 22 de julho (vide item 3.1
da ata). Solicita-se : (i) a elaboração de um relatório das atividades
que cada participante desenvolveu dentro da sua instituição a respeito
do Fórum do Comércio Eletrônico e da Carta de Princípios e (ii) a
apresentação de sugestões para a criação de um Fórum permanente e um
plano de ação para 2011 e 2012. Eu peço a gentileza que o encaminhamento
dessas informações seja feito até o dia 30 de julho de 2010 na lista
debatesfce ou diretamente a mim. O objetivo é incorporar essas
informações ao relatório final do Fórum.

A divulgação do Relatório do Fórum do Comércio Eletrônico se realizará
no dia 13 de agosto de 2010, às 14:00 horas no auditório da Procuradoria
Regional da República, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2020 em São
Paulo.
 

Bem cordialmente,

Luiz Costa
Procurador da República
 
Rua Peixoto Gomide, 768
01409-904 - São Paulo - SP, Brasil
C: + 55 11 92 80 15 32
T: + 55 11 32 69 50 86



PROPOSTA DE COLABORAÇÃO DA ABECS PARA O FÓRUM DE COMÉRCIO 
ELETRÔNICO.

Divisão de grupos - redação da Carta de Princípios

 Considerandos: 

4) Descrição dos desafios postos ao comércio eletrônico no país

“..  necessidade  de  estabelecer  o  conjunto  de  princípios  e  normas  que 
disciplinarão  o  comportamento  das Associadas  em operações  que envolvam a 
comercialização de produtos e serviços por meio eletrônico (comércio eletrônico) 
com pagamento mediante a utilização de cartões de crédito e débito.”  (conforme 
contido no Código de Autorregulação da ABECS – Normativo 03)

5) Apresentação dos pontos debatidos no Fórum do comércio eletrônico

Parte I – Disposições gerais

  Descrição do objetivo da carta de princípios

“..(a)  a  transparência  das  relações;  (b)  o  respeito  e  cumprimento  à  legislação 
vigente;  (c)  a  expansão  sustentável  do  número  de  portadores  de  cartões  no 
mercado  brasileiro  e  de  estabelecimentos  credenciados;  (d)  a  adoção  de 
comportamento  ético  e  compatível  com  as  boas  práticas  comerciais;  (e)  a 
liberdade  de  iniciativa,  livre  concorrência  e  função  social;  (f)  a  proibição  de 
práticas que infrinjam ou estejam em desacordo com o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor e o Código de Ética e Autorregulação e; (g) o estímulo às 
boas práticas de mercado.
‘ (conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Normativo 03)

  Descrição do âmbito da carta de princípios

“Princípios básicos norteadores

I – adoção de medidas para a criação de um ambiente propício ao crescimento e 
desenvolvimento do comércio eletrônico com a utilização de cartões de crédito e 
débito como meio de pagamento;

II – busca constante pelo equilíbrio econômico-financeiro nas relações entre as 
Associadas e os estabelecimentos comerciais, envolvendo o uso dos cartões de 
crédito e débito em ambientes de comércio eletrônico;



III  –  auxílio  aos  estabelecimentos  comerciais  na  busca  pela  adoção  de 
mecanismos  para  o  aprimoramento  do  processo  de  liquidação  financeira  das 
transações de comércio eletrônico realizadas com o uso de cartões de crédito e 
débito como meio de pagamento;

IV –  fomento à competição entre  os participantes da indústria  com vistas  ao 
incremento  das  transações  comerciais  nos  ambientes  de  comércio  eletrônico 
utilizando-se,  preferencialmente,  das  regras  já  estabelecidas  no  âmbito  do 
esquema de pagamento relevante;

V  –  adoção  de  mecanismos  comerciais  de  livre  negociação,  que  estabeleçam 
condições  adequadas para  a  garantia  financeira  as  transações  realizadas  nos 
ambientes de comércio eletrônico, desde que tais transações sejam suportadas 
por ferramentas seguras de autenticação de seus usuários (portadores de cartões 
e  estabelecimentos comerciais),  estabelecidas,  preferencialmente,  por meio das 
regras já existentes no âmbito do esquema de pagamento relevante;‘ 

(conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Normativo 03)

 Parte II – Dos princípios

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

   Seção 3 – Contratos celebrados por meios eletrônicos
 

“Os contratos de emissão e uso de cartão serão elaborados pelo emissor sempre 
em conformidade com a legislação vigente, de modo a não apresentar cláusulas 
abusivas e contrárias às normas de defesa e proteção do consumidor, tais como 
aquelas que: 

I. impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do emissor por 
vícios de qualquer natureza constatados no cartão;

II. impliquem renúncia ou disposição de direitos pelo portador, exceto 
nas situações admitidas pela legislação; 

III. subtraiam ao portador a opção de reembolso da quantia já paga, nos 
casos previstos neste Código ou em lei aplicável;

IV. transfiram  a  terceiros  responsabilidade  inerente  ao  emissor  e  demais 
participantes do Sistema de Cartão;



V. estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o 
portador em desvantagem exagerada;

VI. estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do portador;

VII. determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII. imponham  representante  para  concluir  ou  realizar  outro  negócio 
jurídico pelo portador;

IX. coloquem o portador em desvantagem exagerada, conforme definição 
do Código de Defesa do Consumidor;

X. sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade; 

XI. deixem  apenas  ao  emissor  a  opção  de  concluir  ou  não  o  contrato, 
ressalvado  o  direito  do  emissor  de  efetuar  as  devidas  análises  cadastrais  e 
conceder ou não o crédito;

XII. autorizem o emissor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual 
direito seja conferido ao portador;

XIII. infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XIV. possibilitem a  renúncia  do  direito  de  indenização  por  benfeitorias 
necessárias;

XV. permitam  ao  emissor,  direta  ou  indiretamente,  variação  do  preço  de 
maneira  unilateral,  ou  autorizem  o  emissor  a  modificar  unilateralmente  o 
conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração, sem que se preserve o 
direito do portador de terminá-lo; 

XVI. obriguem o portador a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação 
sem que igual direito lhe seja conferido contra o emissor; ou

XVII. estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

O emissor poderá modificar o texto do contrato, desde que informe previamente 
tais  modificações  aos  portadores,  com  no  mínimo  15  (quinze)  dias  de 
antecedência, por qualquer meio de comunicação efetiva, incluindo, mas não se 
limitando a correspondência, informações e/ou mensagens destacadas inseridas 
na  fatura,  ou  ainda,  mediante  remessa  do  novo  contrato  aos  portadores, 



procedendo  aos  respectivos  registros  em  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e 
Documentos.  Se  o  portador  não  estiver  de  acordo  com  as  modificações 
introduzidas poderá exercer o seu direito de terminar o contrato. 

O momento da contratação do cartão pelo portador dar-se-á quando ocorrer ato 
que resulte da manifestação inequívoca de sua vontade. 

Quando da contratação do cartão efetivada por qualquer meio, inclusive, mas não 
se limitando a, contato pessoal na agência bancária, telefone, internet ou caixa 
eletrônico, o emissor encaminhará ao portador os termos e condições contratuais 
do cartão juntamente com o “material de boas-vindas”.”
 
(conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Artigos 8º, 9º, 10º e 
11º)

 Seção 4 – Responsabilidade dos prestadores

Oferecer soluções ao negócio de seus clientes dentro dos padrões exigidos pelo 
mercado de meios eletrônicos de pagamentos; 

Adotar  comportamento  ético  e  compatível  com  as  boas  práticas  comerciais, 
especialmente  no  contato  e  envio  de  mensagens  aos  portadores  e  aos 
estabelecimentos,  procedendo  sempre  de  forma  eficiente  e  cordial,  buscando 
sempre direcionar suas reclamações a quem de direito; 

Adotar medidas de segurança em seus sistemas, processos e procedimentos de 
forma a prevenir fraudes e a assegurar um meio de pagamento eficiente e seguro, 
responsabilizando-se por eventuais falhas sistêmicas e 

Zelar  pela  privacidade  dos  dados  dos  emissores,  das  credenciadoras,  das 
bandeiras, dos portadores e dos estabelecimentos.

(conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Artigo 37)

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

 
 Seção 2 – Assinaturas eletrônicas

“Implementação  de  procedimentos  e  sistemas  com  o  propósito  de  zelar  pela 
segurança  e  confidencialidade  das  informações  e  rotinas  de  autenticação 
utilizadas  para realização  de  transações  eletrônicas  com o uso  de  cartões  no 



ambiente de comércio eletrônico, respeitadas as condições técnicas existentes e 
os acordos comerciais estabelecidos entre as partes no que tange ao fornecimento 
dos serviços de comércio eletrônico aos consumidores. “
 
(conforme contido  no  Código  de  Autorregulação  da  ABECS –  Normativo  03  – 
Artigo 2)

 
Parte III – Disposições finais

Recomendações ao setor privado

“Assegurar  a  transparência  nas  relações  entre  cada  um  dos  emissores  e 
portadores e entre credenciadoras e estabelecimentos credenciados, respeitando 
valores e diversidades; 

Manter os mais elevados padrões éticos e de credibilidade do  Sistema de Cartão, 
zelando pelo benefício da coletividade; 

Respeitar e cumprir a legislação vigente, agindo com decoro, responsabilidade, 
lealdade,  dignidade  e  boa-fé  nas  relações  com  portadores,  estabelecimentos 
credenciados e demais parceiros participantes do Sistema de Cartão;  

Propiciar condições para a expansão sustentável do número de portadores de 
cartões no mercado brasileiro, bem como de estabelecimentos credenciados que 
os aceitem como forma de pagamento;

Adotar comportamento ético e compatível  com as boas práticas comerciais na 
relação entre emissores e potenciais e efetivos portadores e entre credenciadoras 
e estabelecimentos credenciados;

Liberdade de iniciativa, livre concorrência e função social, evitando a adoção de 
práticas caracterizadoras de concorrência desleal, conduta comercial uniforme ou 
concertada, nos termos da legislação em vigor;

(conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Artigo 3)

”Adotar comportamento ético e compatível com as boas práticas comerciais no 
contato e envio de mensagens aos estabelecimentos credenciados.

Orientar os estabelecimentos credenciados para que prestem informações claras e 
objetivas  aos  portadores,  de  forma  que  os  portadores  façam  uma  opção 
consciente  de  uso  do  cartão,  mediante  escolha  adequada  da  condição  de 



pagamento (à vista ou parcelado);

Determinar  nos  contratos  de  credenciamento  a  responsabilidade  do 
estabelecimento para responder por questionamentos dos portadores referentes a 
vícios,  defeitos e  garantia  dos produtos e/ou serviços por  eles  vendidos  e/ou 
prestados e cujo pagamento seja feito mediante o uso de cartão.”

(conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Artigo 34)

“Cada  bandeira  envidará  seus  melhores  esforços  para  apoiar  os  emissores, 
credenciadoras,  estabelecimentos  credenciados  e  portadores  nas  iniciativas  de 
uso  consciente  do  cartão  e  na  introdução  de  inovações  tecnológicas  e  de 
segurança em prol do desenvolvimento do setor no Brasil. 

Cada uma das bandeiras deverá propagar e demandar o cumprimento das leis 
pelos emissores e credenciadoras, participantes do respectivo Sistema de Cartão, 
valorizando e incentivando a livre iniciativa e a autonomia da vontade das partes. 
“

(conforme contido no Código de Autorregulação da ABECS – Artigos 35 e 36)

Recomendações aos cidadãos

“Cuidados com o Cartão:

Não  emprestar  o  Cartão  a  terceiros,  mesmo  que  sejam  parentes,  amigos  ou 
pessoas de confiança;

Nas compras pela Internet, Telefone ou outra forma de transação sem a presença 
física  do portador  no estabelecimento,  é  importante  confirmar  se  realmente  a 
comunicação está sendo feita ao estabelecimento desejado;

Somente fornecer dados do Cartão ou dados pessoais após certificar-se da origem 
e da idoneidade do solicitante;

Evitar  exibir  ou informar o número do Cartão,  qualquer que seja a forma de 
abordagem, caso não tenha intenção real de adquirir o produto ou serviço;”

“Cuidados com a Senha:

A  senha  é  a  assinatura  eletrônica  que  deve  ser  memorizada  pelo  portador  e 
mantida em sigilo absoluto;



O portador dever ter cuidado ao digitar sua senha, não permitindo que estranhos 
possam identificá-la;

Quando for  possível  escolher  a senha ou alterá-la,  o  Portador  não deve  usar 
combinação numéricas (datas de nascimento, ou de casamento etc) que possam 
ser facilmente identificadas em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão;

A senha é individual e instranferível. Não deve ser divulgada a ninguém, nem 
mesmo a parentes, amigos ou pessoas de confiança.”

“Perda, Roubo ou Extravio do Cartão:

Caso ocorra perda, roubo ou extravio do Cartão, o portador deve comunicar o fato 
imediatamente  ao serviço de atendimento ao cliente  do emissor,  solicitando o 
bloqueio do Cartão para evitar o uso indevido por terceiros.”

“Cancelamento de Cartão pelo Portador:

Somente o portador titular pode solicitar o cancelamento do seu Cartão e dos 
eventuais adicionais. Os Cartões cancelados devem ser inutilizados como forma 
de evitar o uso indevido por terceiros.”

(conforme contido no Manual do Portador de Cartão da ABECS – Páginas 30,31 e 
32)



O Conselho de Ética e Autorregulação, com base no Estatuto Social da Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) e no Código de Ética e 
Autorregulação, sanciona as regras abaixo, formalizando preceitos comuns a todas as 
signatárias da Associação, no que concerne ao fomento e aprimoramento do comércio 
eletrônico com pagamento através do sistema de cartão.

NORMATIVO Nº 003
Dispõe sobre o fomento e aprimoramento do comércio eletrônico com pagamento realizado 
por meio do sistema de cartão, e dá outras providências

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO as finalidades institucionais da Associação Brasileira de Empresas de Cartão 
de Crédito e Serviços (ABECS), incluindo a regulação do mercado de cartões de crédito, para 
o bom funcionamento das relações comerciais e de negócios no País;

CONSIDERANDO a Autorregulação da ABECS como um sistema de autodisciplina 
complementar às normas já existentes, cujos princípios fundamentais são: (a) a 
transparência das relações; (b) o respeito e cumprimento à legislação vigente; (c) a 
expansão sustentável do número de portadores de cartões no mercado brasileiro e de 
estabelecimentos credenciados; (d) a adoção de comportamento ético e compatível com as 
boas práticas comerciais; (e) a liberdade de iniciativa, livre concorrência e função social; (f) a 
proibição de práticas que infrinjam ou estejam em desacordo com o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor e o Código de Ética e Autorregulação e; (g) o estímulo às boas 
práticas de mercado;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o conjunto de princípios e normas que 
disciplinarão o comportamento das Associadas em operações que envolvam a 
comercialização de produtos e serviços por meio eletrônico (comércio eletrônico) com 
pagamento mediante a utilização de cartões de crédito e débito;
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RESOLVE o Conselho de Ética e Autorregulação, com fundamento no Código de Ética e 
Autorregulação da ABECS, instituir o presente Normativo, que estabelece princípios e normas 
do comportamento das Associadas por meio do comércio eletrônico.

Art. 1º - Considera-se comércio eletrônico a utilização de meios de comunicação eletrônicos 
e/ou digitais para a aquisição de bens ou serviços, por pessoas físicas ou jurídicas, com 
liquidação financeira através de meios de pagamento eletrônicos.

Art. 2º - As regras contidas neste Normativo serão aplicadas pelas Associadas da ABECS 
com observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e 
moralidade, além daqueles estabelecidos pelo artigo 3º do Código de Ética e Autorregulação, 
tendo como princípios básicos norteadores de suas ações as seguintes diretrizes:

I – adoção de medidas para a criação de um ambiente propício ao crescimento e 
desenvolvimento do comércio eletrônico com a utilização de cartões de crédito e débito como 
meio de pagamento;

II – busca constante pelo equilíbrio econômico-financeiro nas relações entre as Associadas e 
os estabelecimentos comerciais, envolvendo o uso dos cartões de crédito e débito em 
ambientes de comércio eletrônico;

III – auxílio aos estabelecimentos comerciais na busca pela adoção de mecanismos para o 
aprimoramento do processo de liquidação financeira das transações de comércio eletrônico 
realizadas com o uso de cartões de crédito e débito como meio de pagamento;

IV – fomento à competição entre os participantes da indústria com vistas ao incremento das 
transações comerciais nos ambientes de comércio eletrônico utilizando-se, preferencialmente, 
das regras já estabelecidas no âmbito do esquema de pagamento relevante;

V – adoção de mecanismos comerciais de livre negociação, que estabeleçam condições 
adequadas para a garantia financeira as transações realizadas nos ambientes de comércio 
eletrônico, desde que tais transações sejam suportadas por ferramentas seguras de 
autenticação de seus usuários (portadores de cartões e estabelecimentos comerciais), 
estabelecidas, preferencialmente, por meio das regras já existentes no âmbito do esquema 
de pagamento relevante;
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VI – implementação de procedimentos e sistemas com o propósito de zelar pela segurança e 
confidencialidade das informações e rotinas de autenticação utilizadas para realização de 
transações eletrônicas com o uso de cartões no ambiente de comércio eletrônico, respeitadas 
as condições técnicas existentes e os acordos comerciais estabelecidos entre as partes no 
que tange ao fornecimento dos serviços de comércio eletrônico aos consumidores.

Art. 3º - Para efeitos deste Normativo, entende-se por participantes do sistema de cartão 
(emissores, credenciadores, processadores e bandeiras) as definições previstas no Código de 
Ética e Autorregulação.

Art. 4º - Para efeitos deste Normativo, entende-se por esquema de pagamento o meio que 
congrega o conjunto de emissores, credenciadoras e seus fornecedores, direta ou 
indiretamente relacionados com o fornecimento de meio de pagamento com cartão, segundo 
as regras específicas estabelecidas por um proprietário de esquema de pagamento.

Art. 5º - Esse Ato Normativo entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Ética e Autorregulação.
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