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PROTESTE 

FÓRUM DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO 
 

A PROTESTE foi gentilmente convidada a participar da construção de uma carta de 

princípios para a regulação posterior do comércio eletrônico no Brasil. Justamente 

por tratar-se de um grupo de trabalho que congregava tanto a academia, o Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor e o setor privado houve grande interesse da 

PROTESTE em participar, pois a instituição acredita ser fundamental o diálogo entre 

todos os players.  

 

Ao longo das reuniões a Carta foi sendo elaborada e, evidentemente, a PROTESTE 

posicionou-se constantemente pela defesa do consumidor, ou melhor, pela inserção 

dos direitos do consumidor dentro da Carta de Princípios. Acreditávamos que o 

Código de Defesa do Consumidor, juntamente com o Código Civil, deveria ser o norte 

da referida carta. 

 

Entretanto, por sua pluralidade de atores o FCE teve que lidar com interesses 

diversos e distintos de forma que ficassem contemplados na carta final, um 

documento que deveria ser completamente consensual.  

 

A PROTESTE, em cumprimento à função de defesa do consumidor brasileiro, 

apresentou divergência com relação à Seção de Responsabilidade, porém, muito 

embora essa divergência não fosse mais seguir em separado devido ao caráter 

consensual da Carta, ela também não foi incorporada ao texto final do documento.  

 

A PROTESTE é contrária à isenção das plataformas de comércio eletrônico de 

responsabilidade pela  compra e venda realizada por estes meios. Para a entidade, 

todas as responsabilidades existentes na cadeia de comercialização devem ser 

consideradas como solidárias e compartilhadas. Por isso, sempre defendeu que as 

plataformas de comércio eletrônico sejam fiscalizadas e punidas se permitirem o 
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anúncio e comercialização de produtos e serviços fora dos padrões exigidos pelas 

normas vigentes e que a publicidade enganosa e a venda casada de provedores 

sejam coibidas. 

 

Isso porque, as plataformas de comércio eletrônico devem ser obrigadas a verificar 

se os anúncios veiculados respeitam o CDC, garantindo os mais altos níveis de 

segurança e de confidencialidade, podendo ser responsabilizadas nos casos de 

fraude.  

 

A Associação defendeu ainda que os provedores de hospedagem se tornem 

responsáveis pelo conteúdo produzido e postado por terceiros, a partir do momento 

em que tomem conhecimento de abusividade e, não apenas após ordem judicial.  

 

A permanência na rede de informação de conteúdo que se sabe abusivo pode ser 

extremamente danosa à saúde e à segurança dos consumidores e desrespeita os  

seus direitos previstos no Código de defesa do consumidor e Código Civil. É 

inadmissível manter os consumidores expostos à conteúdos abusivos postados por 

terceiros  no aguardo  de decisões judiciais que, muitas vezes, não são dadas com a 

celeridade necessária. 

  

A atuação do Ministério Público Federal e Estadual e dos órgãos administrativos do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já são suficientes para retirar do ar 

conteúdos que prejudiquem, de alguma maneira, pessoas físicas ou jurídicas, 

mediante notificação ao provedor. Por isso, a PROTESTE entende ser fundamental 

estabelecer a obrigatoriedade da retirada de conteúdos abusivos, sob pena da multa 

e demais penalidades civis e penais previstas no Código Civil, no Código de Defesa 

do Consumidor e no Código Penal. 

 

Ademais, entendemos que o consumidor foi tratado de forma genérica na Carta de 

Princípios, sem qualquer especificação e distinção, por exemplo, entre os 

consumidores de fato de produtos e serviços e os usuários de serviços 

caracteristicamente virtuais, como blogs e redes sociais.  
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Quanto a Manifestação apresentada pelo DPDC e IDEC, em nome do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), infelizmente não pudemos assinar o 

documento, tendo em vista que não estivemos presentes na Oficina realizada nos 

dias 30 de junho e 1º de julho do corrente ano, onde ocorreram novos debates sobre 

a Carta de Princípios, bem como foi fechado o conteúdo da Manifestação. 

 

Nesse sentido, apesar da PROTESTE também fazer parte do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (SNDC), não foi possível a assinatura da manifestação de 

forma conjunta, apesar de estarmos lutando pela mesma causa, ou seja,  a defesa 

do consumidor no Brasil.    

 

Contudo, a PROTESTE apóia o Manifesto do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC), pelas mesmas razões da Divergência apresentada ao Fórum por 

esta entidade. 

 

Merece destaque e agradecimentos, de qualquer forma, a iniciativa do Ministério 

Público Federal do Estado de São Paulo por ter trazido à agenda do Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor bem como à da iniciativa privada um assunto 

extremamente importante e inovador, o qual foi debatido em um modelo 

democrático e transparente.  

 

Agradecemos e parabenizamos também todos os membros que participaram do 

Fórum do Comércio Eletrônico. Indubitavelmente, desenvolvemos discussões 

importantíssimas e trocamos impressões preciosas de lado a lado.  

 

Assim, a PROTESTE sugere e apóia a criação de um Fórum permanente e se coloca à 

disposição para os debates e projetos futuros, onde poderemos buscar avanços para 

a defesa do consumidor no comércio eletrônico. 

 

 

PROTESTE – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 


