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INTRODUÇÃO 

A Evolução da Internet no século XXI trouxe inúmeros benefícios à sociedade 

e, concomitantemente, aos consumidores e empresários que, viram nas novas 

tecnologias da informação e comunicação, formas inovadoras de divulgação de seus 

produtos. Por meio do comercio eletrônico e dos sites de internet, as empresas 

desenvolveram inúmeros mecanismos de estratégia de marketing e sistemas para 

alavancarem as vendas, bem como o desenvolvimento da atividade empresarial.  

Desta forma, o comércio eletrônico permitiu aos consumidores acesso vinte e 

quatro horas por dia à loja virtual ao longo da semana, possibilitando maiores 

descontos nos produtos disponíveis em razão da diminuição dos custos decorrentes 

da manutenção de uma loja física e de vendedores locais.  

Assim, para que a atividade empresarial seja desenvolvida adequadamente, 

os empresários dispõem de inúmeros instrumentos indispensáveis para sua atividade, 

isto é, o nome empresarial, que é utilizado para diferenciar os empresários; as marcas, 

que são utilizadas para distinguirem uma categoria de serviços e produtos ofertados; 

o estabelecimento comercial, que identifica o ponto onde a empresa se encontra; e, 

por fim, o nome de domínio, que integra a identificação da página do empresário na 

rede mundial de computadores. 

Neste diapasão, o reconhecimento do produto e do fornecedor por meio da 

marca e do nome de domínio é fundamental para o desenvolvimento da atividade 

econômica, a fim de distingui-los dos demais no mercado de consumo. 

Ocorre que, diferentemente das marcas, que possuem regulamento próprio; 

o nome de domínio, embora existam projetos neste sentido, ainda não é disciplinado 

em lei, o que enseja discussão entre doutrina e jurisprudência acerca do conflito entre 

registros de propriedade industrial. 

Por esta perspectiva, a evolução da internet no tocante a comercialização de 

produtos multiplicou os litígios entre registro de marca e registro de nome de domínio, 

uma vez que se processam em institutos diferentes, e culmina em gerar posições 

jurisprudenciais contrastantes, razão pela qual se faz relevante o presente estudo. 

Para tanto, em um primeiro momento, será analisado o direito sobre a marca 

e seus aspectos em seara constitucional e infraconstitucional, perpassando pelos 

períodos históricos e sua evolução neste diapasão, até o reconhecimento da Carta 

Magna em 1988 e pela Lei nº 9.279/96, que disciplina sobre a propriedade industrial.  



Posteriormente, partindo da evolução do comércio eletrônico, buscar-se-á o 

entendimento do nome de domínio e os procedimentos de registro, bem como o 

princípio do “First Come, First Served” e suas implicações quanto ao reconhecimento 

jurídico da propriedade industrial. 

Ao final, após análise de conflitos entre registro de marca e nome de domínio, 

será possível ter uma análise crítica e científica sobre o direito de propriedade 

industrial, bem como da incidência do princípio do “first come, first served” como 

sustentação de decisões jurisprudenciais como método de analogia, em razão de 

inexistência de legislação que pressupõe tais litígios. 

 O presente estudo utiliza-se do método discursivo hipotético-dedutivo para 

atribuir, a partir de análise bibliográfica e jurisprudencial, ao direito de propriedade 

industrial supostamente violado como motivo de discórdia, a relevância jurídica em 

meio ao contexto comercial eletrônico atual e os processos cada vez mais recorrentes 

sobre o tema, à luz de princípios, garantias constitucionais, leis infraconstitucionais, 

doutrina e jurisprudência. 

No mais, esta analise teórica e jurisprudencial não tem a pretensão de esgotar 

o tema em si mesma, pretende-se, pelo contrário, contribuir para as reflexões de modo 

a obter uma compreensão geral do direito de propriedade industrial, inserindo-a em 

um contexto atual de recorrentes litígios, cujas soluções ainda são singulares, 

objetivando a importância do assunto sob a ótica das garantias constitucionais de 

propriedade e a necessidade de discussão do conteúdo em razão da inexistência de 

legislação que arranje-o juridicamente. 

 

1. O DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO REGISTRO DA MARCA 

Embora exista divergência por parte de alguns doutrinadores sobre a origem 

do direito industrial, é consenso que o seu marco-início mais importante se deu na 

Inglaterra em 1623, anos antes, pois, da Revolução Industrial; com a edição do Statute 

of Monopolies, garantindo ao inventor proteção em certas modalidades de monopólio 

e impulsionando-o para novas pesquisas e descobertas (COELHO, 2011, p. 150). 

No Brasil, a proteção ao inventor é datada do período colonial em 1809, 

momento em que a Corte portuguesa fugia do exército napoleônico. O alvará baixado 

pelo Príncipe Regente reconheceu o privilégio da exclusividade ao inventor pelo 



período de 14 anos para invenções levadas a registro na Real Junta de Comércio 

(COELHO, 2011, p. 151-152). 

Neste sentido, o direito às patentes prevaleceu no Brasil Império, consoante 

a Constituição do Império, e se estendeu, mais tarde, à proteção da marca com o 

surgimento da primeira lei brasileira disciplinando o referido conteúdo em 1875 

(COELHO, 2011, p. 152). 

O avanço do direito industrial no mundo teve participação brasileira, sendo o 

país um dos pioneiros a adotar legislação específica e signatário desde o princípio da 

União de Paris em 1883, da qual esculpiu-se princípios da disciplina de propriedade 

industrial. (COELHO, 2011, p. 150) 

Permaneceram-se em institutos separados as invenções e as marcas, com 

eventuais novas edições, até 1923 com a criação da Diretoria Geral da Propriedade 

Industrial, órgão responsável a administrar ambas questões de maneira unificada 

(COELHO, 2011, p. 152). 

Neste interim, sobreveio a Carta Magna de 1988, integrando no corpo do 

artigo 5º, inciso XXIX, a proteção à propriedade industrial, garantindo o privilégio 

temporário à quem pertença e objetivando o interesse social e desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país. No entanto, a previsão constitucional é sujeita a 

regulamentação em conteúdo de lei ulterior, que foi promulgada em 1996, sob nº 9.279 

(DA SILVA, 2005, p. 277-278). 

O Código de Propriedade Industrial de 1996, classificou a marca em três 

espécies, sendo: de produtos ou serviços, cuja finalidade é distinguir produtos ou 

serviços idênticos, semelhante ou afins de origem diversa; de certificação, que 

atestam a conformidade de produto ou serviço perante normas ou especificações 

técnicas; e coletivas, que buscam identificar produtos e serviços provenientes de 

membros de determinada entidade (JÚNIOR, 2004, p. 131). 

Como bem industrial, em outros termos, ressalta-se que a marca tem função 

distintiva tanto entre produtos, quanto entre serviços de mesma natureza, a fim de 

identificar ao consumidor a precedência de eventual objeto de contrato, isto é, 

pressupõe a sua qualidade; e, ainda, a função publicitária, esta complementar ao 

aspecto diferenciador. Em razão de sua essência de propriedade, pode ser transmitida 

a terceiros mediante licenciamento (NEGRÃO, 2011, p. 168-169). 

Ademais, enuncia a Lei nº 9.279/96 em seu art. 124, incisos I a XXXIII, um 

extenso rol de vedações a marcas não registráveis, prevalecendo, pois, o princípio da 



legalidade, uma vez que será permitido tudo o que não prevê a lei. Neste diapasão, 

portanto, verificam-se três critérios combinados que possibilitam o registro: a licitude, 

a novidade e a originalidade (NEGRÃO, 2011, p. 186). 

No tocante a novidade relativa da marca, requisito necessário para o registro, 

a proteção se dá somente ao segmento de produtos e serviços pertinentes ao objeto 

marcado, com o propósito de evitar a confusão no mercado de consumo, restando a 

regra conhecida na doutrina como princípio da especificidade (COELHO, 2011, p. 

175). 

Entretanto, há exceção ao princípio da especificidade, posto que o titular da 

marca, quando em defesa, requer a atribuição à marca da qualidade de alto renome, 

que uma vez reconhecida, estende a proteção a todos os ramos da atividade, não 

ficando restrita a apenas um ou alguns segmentos de produtos ou serviços (COELHO, 

2011, p. 176). 

Ainda, como já exposto, a marca deve ser original, afastando a possibilidade 

de registro de marcas já existentes e relativamente conhecidas no exterior, que não 

tenham sido registradas no Brasil. Esse critério, pois, busca evitar a contrafação de 

marcas (COELHO, 2011, p. 178). 

Superados tais pontos, o procedimento de concessão de registro junto ao INPI 

consiste, primeiramente, no pedido, podendo ser feito tanto por pessoa natural, quanto 

jurídica (NEGRÃO, 2011, p. 188). 

Posteriormente, o INPI, preliminarmente, analisa a juntada de documentos, 

que após aprovada, é formalmente protocolado - ato aqui conhecido como depósito -

, promulgando-se a publicação em Revista da Propriedade Industrial. A partir de 

então, inicia-se o prazo de sessenta dias para que oposições legitimadas sejam 

capazes de impugnar (NEGRÃO, 2011, p. 189). 

Findada tal fase, far-se-á o exame das condições de novidade, originalidade 

e licitude, podendo impor exigência ao requerente e, concluída a análise, decidirá o 

pedido admitindo ou não o registro da marca (COELHO, 2011 p. 185). 

A proteção à marca perdura pelo período de dez anos, contados da concessão 

de registro, prazo este que pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, se 

requerida a renovação no curso do último ano de vigência, ou dentro dos seis meses 

posteriores ao termo final de vigência, mediante pagamento de retribuição adicional 

(JÚNIOR, 2004, p. 135). 



A propriedade industrial protegida pelo registro, pois, atende ao disposto no 

art. 1º, inciso IV da Constituição Federal, que como fundamento do Estado 

Democrático de Direito enuncia a livre iniciativa; integrando-a, neste sentido, o art. 170 

da mesma Carta Magna, e esculpindo o princípio da livre concorrência em seu inciso 

IV. Assim, a proteção da marca é prática consoante não apenas ao artigo 5º, inciso 

XXIX, que disciplina os direitos e garantias fundamentais; como também aos 

fundamentos da república e aos princípios de ordem econômica; uma vez que é 

interesse da coletividade e do segmento empresarial afastar qualquer exercício de 

concorrência desleal, inclusive a eivada de fraude no uso da marca (JÚNIOR, 2004, 

p. 136-137). 

Nesta perspectiva, exercer a livre iniciativa, assente ao sistema constitucional, 

é ao mesmo passo protegê-la junto aos interesses privados e coletivos, devendo todo 

empresário abster-se de práticas que a afrontem, sob risco de agressão à própria 

ordem econômica nacional (JÚNIOR, 2004, p. 137). 

No tocante a marca, adquire-se sua propriedade e seus efeitos, logo, 

mediante o registro obtido no INPI. Entretanto, há ressalva àqueles que utilizam a 

marca não registrada há pelo menos 6 (seis meses) conforme estabelece o art. 129, 

§1º da Lei nº 9279/96. 

Por esta perspectiva, buscou o legislador garantir somente àquele investido 

de boa-fé, requerer o direito de precedência, se usava há pelo menos seis meses, 

marca semelhante ou afim para produto ou serviço também semelhante ao registrado 

(BARBOSA, 2005). 

Assim, foi adotado pelo Código da Propriedade Industrial o sistema atributivo 

misto, preservando tanto o direito adquirido pelo registro, como também combinando 

à pessoa de boa-fé ao direito de precedência de propriedade da marca, observado 

§1º do art. 129 da Lei 9279/96 (BARBOSA, 2005). 

Ocorre, no entanto, com os avanços tecnológicos e a evolução da Internet, 

um novo elemento imaterial para captação de clientes surgiu e tem adquirido espaço 

em meio as empresas, é o chamado nome de domínio – popularmente conhecido 

como endereçamento de sites da internet – e não possui até então uma legislação 

própria que a regule, o que tem ocasionado conflitos com os outros elementos 

imateriais do direito de propriedade industrial, isto é, o nome empresarial, o título do 

estabelecimento e as marcas.  

 



2. O NOME DE DOMÍNIO E O PRINCÍPIO DO ‘FIRST COME, FIRST SERVED’: 

 

Com o passar dos anos, o desenvolvimento tecnológico tem atingido níveis 

cada vez mais elevados. Assim, o período de tempo entre as inovações tecnológicas 

tem decaído, e cada vez mais, a sociedade e, concomitantemente o Direito, 

necessitam de regramentos que regulem quaisquer conflitos que possam existir entre 

antigos direitos e os novos.  

Todavia, o avanço legislativo no que diz respeito ao mundo virtual no Brasil 

ainda é relativamente pequeno, o que impõe ao Poder Judiciário, por meio de decisões 

e entendimentos jurisprudenciais regular os direitos decorrentes da Rede Mundial de 

Computadores, isto é, a Internet. (KAMINSKI, 2013, p. 253). 

Assim, a Internet tornou-se um dos principais meios de globalização do mundo 

e, segundo principal definição aceita, entende-se como uma rede mundial e universal 

que interliga milhões de computadores ao mesmo tempo. 

Por meio do endereço “www”, os computadores puderam transmitir imagens, 

vídeos, sons, além de textos que eram integrados a rede. Concomitantemente, houve 

o surgimento das empresas que proviam o acesso à Internet e permitiam aos usuários 

interagir, publicar e disponibilizar sites aos outros internautas (PAESANI, 2003, p.05). 

Para facilitar o acesso à Internet, os gestores internacionais criaram um 

endereço alfanumérico que corresponderia a uma série numérica, tornando-se um 

mecanismo mnemônico, a fim de relacionar os endereços dos websites com a 

memória dos usuários, de modo que estes se lembrem mais facilmente. (KAMINSKI, 

2003, p.245). 

Desta forma, surgiu a denominação “nome de domínio” para se referir aos 

endereços de websites presentes no mundo virtual da Internet, servindo para guiar o 

usuário a seu destino. 

O nome de domínio no Brasil é formado pelos elementos: a world wide 
web (“www” rede mundial de computadores, naturalmente utilizado), o 
oab (identifica a pessoa, restritos as instituições ou profissionais 
liberais) o com ou org ou .gov (que identificam a destinação da 
unidade), e por último o .br (que identifica o país). (URBANO; LEITE; 
DE SOUZA, 2015, p.4) 

 

Portanto, o nome de domínio é considerado como um comando-instrução 

determinado ao computador para que se direcione na rede de Internet. O nome de 

domínio se consubstancia num endereço que conduz os usuários uns aos outros, 



permitindo que seja realizado transferências de dados, bem como a sua identificação. 

É uma numeração única, que permite o acesso apenas aquela localidade virtual. 

(LABRUINE, 2000, p. 241). 

www é um conjunto de padrões e tecnologias que possibilitam a 
utilização da lntemet por meio dos programas navegadores, que por 
sua vez tiram todas as vantagens desse conjunto de padrões e 
tecnologias pela utilização do hipertexto e suas relações com a 
multimídia, como som e imagem, proporcionando ao usuário maior 
faculdade na sua utilização, e também de melhores resultados. 
(CORRÊA, 2000, p. 9.) 

 

Para Fabio Ulhoa Coelho, o nome de domínio adquiriu duas funções ao ser 

integrado ao regime brasileiro: a) caráter de endereçamento eletrônico, possibilitando 

a conexão por meio da internet e o acesso aos usuários-consumidores; e, b) caráter 

de título de estabelecimento, pois o nome de domínio é o que identifica o site/endereço 

desejado pelo usuário. Razão pela qual, endente Coelho que o núcleo formado pela 

expressão protegida como marca, não poderia ser registrada como nome de domínio. 

(COELHO, 2002). 

No que tange a natureza jurídica dos nomes de domínio, há profunda 

divergência doutrinaria que ainda não chegou a um consenso, em razão da não 

existência de legislação especifica para regulamentação deste direito. O principal 

direcionamento doutrinário tem se baseado na técnica da analogia, comparando os 

nomes de domínio com a legislação de proteção marcaria. (KAMINSKI, 2003, p. 245). 

Cada país possui seu domínio, e o Brasil é responsável pelo código “.br”, 

sendo este domínio administrado pelo Comite Gestor da Internet (CGI.br), órgão 

criado em 31 de maio de 1995 pela portaria interministerial nº 147 elaborada pelos 

ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia. Os procedimentos para 

registro dos domínios estão presentes na Resolução da CGI.br nº 008/2008.1 

Atualmente existem dois projetos de lei no Congresso Nacional, ambos com 

o intuito de regular o registro dos nomes de domínio no Brasil. O primeiro, PL 256 de 

2003, visa instituir o devido procedimento para registro dos nomes de domínio e o 

segundo projeto de lei de 2011 tem o condão solucionar os conflitos empresariais 

decorrentes de nomes de domínio e marcas, evitando eventuais abusos do princípio 

do first come-first served que rege o sistema de domínio dos norte-americanos 

 (FGV, 2011, p.119). 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.cgi.br/sobre-cg/definicao.htm> Acesso em: 07 de março de 2017.  



O que se observa então, é um ponto em comum entre os órgãos de registro é 

que todos, em diferentes graus, adotam o princípio first come, first served bases, 

entendendo-se como “é servido aquele que primeiro solicita”, em suma significa dizer 

que terá prioridade sobre o direito do nome de domínio aquele que primeiro obter o 

registro, respeitando-se a ordem de chegada e os requisitos estabelecidos pelo órgão 

competente do Comitê Gestor da Internet, isto é, o Registro.br. (FONTES, 2006, p. 

92). 

Em razão da não existência de legislação especifica para a temática, fica sob 

responsabilidade do Poder Judiciário dirimir os conflitos que possam decorrer das 

relações empresariais envolvendo os signos distintivos. Segue a recente posição 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que aplica o princípio do "First Come, 

First Served": 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME 
EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. [...]. 
1. [...] 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo 
princípio "First Come, First Served ", segundo o qual é concedido o 
domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o 
registro. 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo 
primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo 
similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, 
seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da 
demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se 
configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do 
nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. [...] 7. 
Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo 
prejudicado. (REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, DJe 12/9/2013)2 

 

Todavia, embora reconhecido o princípio do “first come, first served” em 

decisões do STJ, este não pode ser utilizado para violação de direitos alheios. Para 

tanto, o Registro.br – responsável pela administração dos nomes de domínio no Brasil 

e subordinado ao Comitê Gestor da Internet – criou um sistema para resolução de 

conflitos envolvendo colidência de nomes de domínio idênticos ou semelhantes 

denominado Saci-Adm – Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (BESER; 

MENDONÇA, 2010, p. 28).  

Assim, com o Saci-Adm, quaisquer controvérsias decorrentes de conflitos 

entre nomes de domínio sob o regime brasileiro “.br”, poderão ser suscitados no órgão 

                                                           
2Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGene
rica&num_registro=200301688578 Acesso em: 18 de abril de 2017 



competente de seu registro, o Registro.br, e por meio da Saci-Adm serão 

encaminhados para solução ao sistema administrativo com especialistas próprios em 

nomes de domínio, conforme regulamento próprio aprovado pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, o CGI.br, proporcionando maior celeridade aos conflitos, 

semelhantemente como ocorre no INPI (BESER; MENDONÇA, 2010, p. 36). 

No entanto, por se tratar de um órgão administrativo, este não é competente 

para processar conflitos envolvendo outros elementos imateriais da propriedade 

industrial, de modo que, nos casos de conflitos entre os signos distintivos, as 

empresas e indivíduos tem submetido o conflito à tutela do Poder Judiciário.  

Vale ressaltar que, por um breve momento, discutiu-se integrar os nomes de 

domínio no sistema de proteção das marcas, podendo ser registrado no INPI 

(MARTINS, 2009, p.68), no entanto, a Jurisprudência tem estabelecido claramente a 

distinção entre o nome de domínio e a marca, identificando-os como institutos jurídicos 

diferentes, possuindo natureza jurídica igualmente distinta, razão pela qual, o registro 

do nome de domínio no INPI é incompatível com sua competência3. 

Portanto, é atual o entendimento de que o nome de domínio se inclui ao 

acervo patrimonial dos indivíduos, pois são um bem imaterial de valor econômico, 

vendidos em conjunto com o estabelecimento das empresas e industrias (ALBRECHT, 

2000, p.37), por tais razoes, o titular do nome de domínio, adquire através do seu 

registro o direito de explorar o bem imaterial, podendo usá-lo como bem entender e 

até mesmo dispor, reunindo características únicas e inerentes a um direito real. 

(DANTAS, 2009, 34). 

Estamos diante de um direito de propriedade que não possui regulamento 

próprio e que, pela natureza do campo do direito em que atua, pode conflitar com 

outros direitos de propriedade, isto é, o mais evidente, o direito sobre a marca. O 

conflito ocorre quando se registra um nome de domínio cujo núcleo já esteja 

devidamente tutelado por registro no INPI, e vice-versa, quando o registro de uma 

marca colide com um nome de domínio já registrado no Registro.br, é o presente 

estudo para evidenciar os desdobramentos deste conflito existente entre o direito 

Macário e os nomes de domínio que vem aumentado nos últimos anos.  

 

 

                                                           
3 Acórdão Nº 1436272. 4ª Câmara de Direito Privado. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: 

Desembargador Ênio Santarelli Zuliani. Decisão em 07 de janeiro de 2017. p.5 



3.  CYBERSQUATTING: O CONFLITO ENTRE A MARCA E O NOME DE DOMÍNIO 

 

Superado a analise isolada dos institutos da Marca e do Nome de Domínio, 

objetiva-se a estudar o conflito propriamente dito entre ambos na esfera jurídica. 

Assim, a lei 9.279/1996, que disciplina as regras que permeiam as propriedades 

industriais, dispõe em seu art. 129 que:  

A propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente 
expedido, conforme as disposições desta lei sendo assegurado ao 
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado 
quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 
e 148. 

 

Portanto, entende-se que, a propriedade sobre o direito de marca adquire-se 

pelo registro válido em seu órgão competente, isto é, o INPI, surgindo para o titular do 

registro o direito de exclusividade sobre o uso, hábil para ser oposto erga omnes.  

A marca é regida pelo princípio da especificidade, ou seja, seu uso é limitado 

aos produtos e serviços sobre os quais foi registrada. Assim, sua aplicação autoriza 

que exista outras marcas idênticas ou semelhantes desde que sejam produtos e 

serviços de classes diferentes (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 147).  

Por outro lado, o nome de domínio é um signo utilizado pelos empresários 

para identificar um site e divulgação das atividades empresariais, sendo utilizado pelas 

empresas como um cartão de visita ou exposição de catálogo de produtos online, seu 

registro é realizado pelo órgão denominado Regristro.br, subordinado ao Comitê 

Gestor da Internet no Brasil. 

Os primeiros conflitos relacionados a nomes de domínio e marcas são 
aqueles chamados cybersquatting, o qual consiste no registro 
especulativo de um nome de domínio correspondente a uma marca 
para, posteriormente, revendê-lo ao seu titular com lucro (BARBOSA, 
2015 p. 173) 

 

É exatamente na classe dos nomes de domínio que se encontra o 

Cybersquatting, nova pratica que tem gerado inúmeras implicações no mundo jurídico 

das empresas. O Cybersquatting é uma expressão derivada do inglês comumente 

utilizada para se referir aqueles que registram ou adquirem um nome de domínio 

idêntico ou similar a uma marca já existente, sendo esta, notoriamente reconhecida 

ou de alto renome nacional, para que posteriormente seja realizada sua venda 

(DANTAS, 2009, p. 39-40). 



Embora relativamente novo no Brasil, o Cybersquatting não é um fenômeno 

novo da Internet, e um dos primeiros casos ocorreu nos Estados Unidos envolvendo 

a empresa McDonald’s em meados de 1993, quando a multinacional resolveu entrar 

no mundo virtual utilizando um nome de domínio idêntico a sua marca (McDonald’s) e 

se deparou que o nome de domínio pleiteado já encontrava-se registrado por um 

professor de Boston (DANTAS, 2009, p. 40). 

A solução do conflito resumiu-se a um acordo entre as partes onde, a 

Multinacional de Alimentos pagou ao titular do nome de domínio a quantia de um 

milhão de dólares, para que fosse realizada a transferência do nome de domínio à 

empresa McDonald’s. 

No Brasil, os indivíduos ou empresas que realizam tais práticas ficaram 

conhecidos como cyberusurpadores, piratas de nomes de domino ou posseiros 

virtuais. A pratica resume-se em adquirir o registro de um nome de domínio igual ou 

semelhante a uma marca Notória ou de Alto Renome, que em razão de um princípio 

do “First come, first served basis”, concede ao primeiro que registrar o domínio, o 

direito de explorá-lo, ainda que semelhante ou idêntico a uma marca pré-existente, 

por se tratarem de institutos jurídicos distintos com seus próprios órgãos de registro 

(BARBOSA, 2015 p. 173). 

O objetivo dos posseiros virtuais ou cyberusurpadores é utilizar-se do direito 

de propriedade adquirido pelo primeiro registro do nome de domínio para obrigarem 

empresas que possuam uma marca ou nome empresarial idênticos e já registrados, a 

pagarem pela cessão ou transferência da titularidade do domínio, para que, enfim, 

possam utilizar livremente o endereçamento do site que tanto desejam, “quando os 

donos das marcas começaram a perceber o poder comercial e o valor de incorporar 

suas marcas ao nome de domínio, muitas vezes era tarde demais.” (EFRONI, 2003, 

p. 344). 

Outro caso semelhante ocorreu no Brasil em meados dos anos 2000, entre a 

TV GLOBO LTDA e a Rádio Moreira. O conflito ocorreu junto a OMPI (Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual), onde a TV Globo alegava ter o direito sobre as 

marcas “Jornal Nacional” e “Globo Esporte”, e a Rádio Moreira alegava ter o registro 

dos nomes de domínio “jornalnacional.com” e “globoesporte.com” (BARBOSA, 2015, 

p. 175).  

A TV Globo comprovou ter o direito sobre as marcas conflitantes e que os 

nomes de domínio não tinham relação alguma com os serviços fornecidos pela Rádio 



Moreira, de forma que, o OMPI classificou o registro dos nomes de domínio da Radio 

Moreira como a pratica de Cybersquatting e concorrência parasitária. (BARBOSA, 

2015, p. 175). 

Vale ressaltar que, os Nomes de Domínio não possuem uma legislação 

especifica que os regulem no Brasil, como ocorre com os outros signos distintivos das 

atividades empresariais e de propriedade industrial, e por tais razoes, os conflitos 

entre os institutos se intensificam e se agravam. Existem projetos de lei no Congresso 

Nacional, com o intuito de regular o registro do instituto nome de dominio. O Projeto 

de Lei 256 de 2003, visa instituir o devido procedimento para registro dos nomes de 

domínio e um segundo projeto tem o intuito de evidenciar e solucionar os conflitos 

empresariais decorrentes de nomes de domínio e marcas, evitando eventuais abusos 

do princípio do “First come, first served basis” que rege o sistema de domínio dos 

norte-americanos. 

Nestes projetos, mais especificamente em seu artigo 7º, consiste algumas 

restrições ao registro dos nomes de domínio que conflitem com a denominação de 

pessoas jurídicas e de marcas já registradas nos órgãos competentes, sejam as 

Juntas Comerciais dos Estados, ou mesmo o INPI.  

Até que o referido projeto de lei seja aprovado, cabe a jurisprudência dos 

tribunais de justiça resolver os conflitos oriundos dos nomes de domínio e as patrícias 

de cybersquatting ou cyberusurpação, como decidiu o Ministro do Superior Tribunal 

de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp nº 658.789: “A legitimidade do registro 

do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular 

de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome 

empresarial, seja marca”. Portanto, ainda que reconhecido o registro do nome de 

domínio, este pode ser contestado judicialmente por titular de um outro direito.  

Seguindo este entendimento, consta relevantíssima decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul que, num conflito entre marca e nome de domínio, 

prevaleceu o direito daquele que melhor possuía justo título, conforme trecho do voto 

do relator: 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul. Apelação Cível 
nº 70006173421/2003. Relator Roberto Gesta Leal. [...] Comprovado 
está que as duas empresas atuam no mesmo ramo de atividade 
comercial, qual seja, o comércio de produtos impressos. [...] Como 
nenhuma das duas empresas possui a marca registrada junto ao INPI, 
deve prevalecer o direito daquela que apresenta melhor título, ou seja, 
impõe-se reconhecer que a apelada apresenta seu nome comercial 



“IN PRESS” registrado na Junta Comercial desde outubro de 2001. Tal 
registro possui eficácia pública capaz de determinar o melhor direito 
da apelada em detrimento da apelante. Não bastasse isso, também foi 
aquela que primeiro protocolou o pedido de registro junto ao INPI. [...]. 
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo para 
manter a decisão de primeiro grau, bem como negar provimento ao 
agravo retido. 

 

Observa-se no referido caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

decidiu que, deve prevalecer o direito daquele que melhor possuir título registrado, 

razão pela qual, o direito sobre a marca no caso não foi mitigado em razão do registro 

do nome de domino. Entendeu a autoridade que, merecia maior reconhecimento o 

direito da empresa que tomou as devidas diligencias para garantir o registro e o direito 

de uso, não se podendo desprestigiar as diligencias requeridas.  

No mesmo entendimento, segue o próximo julgado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo na resolução do conflito existente entre nome de domínio de internet e 

marca devidamente registrada no INPI: 

Apelação. Direito Empresarial. Domínio na internet. Cancelamento e 
abstenção de uso. Nome de domínio que coincide com a marca objeto 
do depósito, pela autora, de pedido de registro no INPI. Acesso ao sítio 
que automaticamente direciona o internauta à página destinada aos 
produtos da corré, similares àquele oferecido pela autora e destinados 
ao mesmo público-alvo. Concorrência desleal caracterizada. 
Necessidade de cancelamento do registro. Dano moral à pessoa 
jurídica, embora possível, não caracterizado no caso concreto. Apelo 
a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 95283920098260068 
SP 0009528-39.2009.8.26.0068, Relator: Pereira Calças, Data de 
Julgamento: 08/11/2011, Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
Data de Publicação: 09/11/2011) 

 

A decisão do Tribunal de São Paulo consistiu em considerar prevalente o 

direito sobre o registro da marca em detrimento de anterior registro de nome de 

domínio em razão da ausência de regras avançadas no que se refere às condições 

para cessão de nomes de domínio.  Assim, registrada uma marca, não pode outra 

empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome 

comercial, em havendo similitude de atividades (REsp 210.076/RJ).  

O que se observa, portanto, é que o Poder Judiciário tem sido o grande centro 

de resolução de conflitos decorrentes da propriedade industrial, o que tem levado o 

cancelamento de muitos registros, sejam eles decorrentes de marcas ou nomes de 

domínio, formalizando o inicio de uma jurisprudência brasileira quanto ao 

cybersquatting (BARBOSA, 2015, P. 115).  



Contudo, o presente estudo não pretende apresentar uma solução definitiva 

para a questão dos conflitos entre marcas e nomes de domínio, posto que nem mesmo 

os Tribunais de Justiça e Tribunais Superiores aderiram a uma postura majoritária de 

entendimento jurisprudencial. O que se pretende é, elucidar os recentes 

acontecimentos decorrentes dos temas e, concomitantemente, apresentar os conflitos 

e como o Poder Judiciário tem assumido o protagonismo diante da ausência de 

regulamentação especifica.  

 

CONCLUSÃO  

A criação da Internet e sua evolução ao longo dos últimos anos trouxe 

inúmeros avanços a sociedade, e muitos se aproveitaram das oportunidades que o 

mundo virtual proporcionava para ampliar o campo de atuação de suas atividades, 

sejam elas pessoais, comerciais ou até mesmo industriais.  

No contexto empresarial, este novo espaço virtual trouxe inimagináveis 

oportunidades de acesso e distribuição de informação no comercio virtual, e os nomes 

de domínio, comumente denominados endereçamentos de sites tornaram-se uma 

ferramenta poderosa nas mãos dos empresários e comerciantes.  

De início, este novo instituto jurídico proporcionou diversas dúvidas quanto a 

natureza e ao regime jurídico a ser aplicado em si, confundindo-se num primeiro 

momento com a natureza jurídica das marcas e dos nomes empresarias. No entanto, 

atualmente, os nomes de domínio garantiram um status de sinal distintivo do 

comercio, igualando sua natureza ao mesmo patamar que as marcas, nomes 

empresarias e titulo dos estabelecimentos.  

Todavia, a falta de regulamentação própria para os nomes de domínio 

permitiu que, por interpretação analógica, fosse aplicado os mesmos direitos 

pertencentes às Propriedades Intelectuais, provendo também a origem de novos 

conflitos entre os tais direitos já mencionados, isto é, o conflito entre a propriedade de 

uma marca colidente com a propriedade de um nome de domínio.  

A principal pratica oportunamente extraída deste conflito é o Cybersquatting, 

sendo uma forma clara de concorrência desleal, consubstanciada em um registro 

fraudulento de um nome de domínio com o intuito de obter lucros com o prestigio de 

uma marca alheia renomada. Reconhecendo-se que a simples reprodução não 

autorizada já enseja prejuízos e danos a imagem das empresas.  



Vale ressaltar que, ainda que sem legislação própria para os nomes de 

domínio, o Órgão Gestor da Internet no Brasil tem criado mecanismos de prevenção 

destes conflitos que, por meio de uma esfera administrativa, semelhante a arbitragem, 

tem auxiliado o Poder Judiciário nas questões conflituosas de marca e nome de 

domínio.  

Portanto, é na esfera jurídica do Poder Judiciário que reside os principais 

conflitos brasileiros envolvendo a questão correlata, e assim, cabe ao poder Judiciário 

dar uma resposta satisfativa que possa solucionar os conflitos e, concomitantemente, 

formalizar e consolidar uma jurisprudência pátria que sirva de base regulamentaria 

enquanto os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional não sejam 

aprovados.  
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