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Introdução
Introduction

Comércio eletrônico e dados pessoais no
Brasil : quais são os conceitos ?

E-commerce and Personal Data in Brazil : What are
the concepts ?



Comércio eletrônico no Brasil
E-commerce in Brazil

Aspectos econômicos
Economic aspects

2007 :  6,4 bilhões de reais /  billion reais
2008 :  8,2 bilhões de reais /  billion reais
2009 : 10,6 bilhões de reais /  billion reais
2010 : 13,6 bilhões de reais /  billion reais ?

Fonte /  Source :  www.webshoppers.com.br
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Comércio eletrônico no Brasil
E-commerce in Brazil

Aspectos jurídicos
Legal aspects

A proteção da privacidade na Constituição Federal
Privacy and the Federal Constitution

A inexistência de lei específica para o comércio
eletrônico
The absence of specific legislation on e-commerce

A inexistência de lei específica para a proteção de
dados
The absence of specific legislation on data protection
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Comércio eletrônico no Brasil
E-commerce in Brazil

Aspectos jurídicos
Legal aspects

“Brazil  has  made  steps  towards  the  adoption  of  modern  and
efficient  laws  for  electronic  commerce.  However,  its  legislative
framework seems fragmentary, and a more flexible approach to the
matter  in  support  of  further  expansion  of  the  use  of  electronic
means might be desirable ”

Background note. Contribution of UNCITRAL texts to Brazilian legislation on electronic
commerce.  UNCITRAL  Secretariat,  February  2010 .  Disponível  em  /  Available  at
forumdocomercioeletronico.wordpress.com/documentos.
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A Coleta e Utilização de Dados Pessoais do Consumidor
Collecting and Processing Consumers' Personal Data

Equilibrando Valores /  Balancing Values

O financiamento da economia da informação e a
proteção da privacidade das pessoas

Financing the web economy and the rights of individuals to
protect their privacy



Quais princípios ? /  Which Principles ?

Lealdade /  Loyalty

Finalidade /  Collection for a specific purpose

Consentimento Prévio / Previous consent

A Coleta e Utilização de Dados Pessoais do Consumidor
Collecting and Processing Consumers' Personal Data



Direitos do Consumidor /  Consumers' Rights

Ter acesso à informação /  Access to data

O direito de retificar os dados /  Data Rectification

O direito de se opor ao tratamento /  Blocking Data
Protection

A Coleta e Utilização de Dados Pessoais do Consumidor
Collecting and Processing Consumers' Personal Data



A Coleta e Utilização de Dados Pessoais do Consumidor
Collecting and Processing Consumers' Personal Data

A Carta de Princípios do Comércio Eletrônico
The E-commerce Statement of principles

O Fórum do Comércio Eletrônico
The E-commerce Forum

www.forumdocomercioeletronico.wordpress.com

A prospecção online
Online Advertising



Conclusão
Final Remarks

Os dados pessoais : natureza jurídica e conceito ?
Personal Data : which legal nature and concept ?

Qual o quadro regulatório adotar ?
Which regulatory framework to adopt ?

Quais  são  os  desafios  concernentes  ao  comércio
eletrônico e à proteção de dados no Brasil ?
What  are  the  challenges  concerning  e-commerce  and  data
protection in Brazil ?

Quais regras específicas devem ser adotadas ? Qual o
seu regime jurídico ?
Which are the specific rules to be adopt ? In which legal regime ?



Obrigado

Thank you

luiz-costa@prsp.mpf.gov.br
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