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Sociedade Informacional 
Histórico da Internet

1945 – Foi construído o primeiro computador ENIAC

(Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer)

ocupava mais de 100m2 e pesava 30 toneladas, sem sistema

operacional.

1957 - O Departamento de Defesa do Estados Unidos forma

a Arpa (Avenced Resarch Agency) Agencia de Projetos e

Pesquisas avançadas.
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Sociedade Informacional 
Histórico da Internet

• 1963 - A ARPA (Advanced Research and

Projects Agency) e o laboratório Lincon

Labs trabalham um projeto de uso

comunitário de computadores.

• 1969 - O Grupo de consultoria BBN

propõe um protocolo de controle de rede,

que permitiria a transferência de dados e

comunicações entre servidores operando

em uma mesma rede. Quatro campos

Universitários são conectados.



Prof. Dr. Marcos Wachowicz

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet

• 1971 - A ARPANET já esta conectada a 21 servidores.

Manter um site custa U$ 250.000 mil por ano. Foi

desenvolvida a idéia de Listas listas em formato de

arquivos chamadas host.txt para facilitar o acesso e

o mapeamento dos usuários na rede, que relacionava

o nome do host ao respectivo endereço do IP

(Internet Protocol).

• 1973 - A cada 20 dias um computador é conectado à

ARPANET. Começa a ser discutida a necessidade de

uma rede mundial.

• 1974 - A BBN abre a Telenet, a primeira versão

comercial da ARPANET.
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Sociedade Informacional 
Histórico da Internet

• 1977 – A ARPA financia uma pesquisa na Universidade de

Berkeley,California para inclusão dos protocolos TCP/IP no

sistema operacional Unix.

• 1981 – Foi determinado que todos os HOSTS deveriam usar o

protocolo TCP/IP. A idéia era que os operadores de rede

instalassem esse arquivo no servidor local para permitir que o

usuário consultasse a lista de hosts para identificar o IP

relacionado ao endereço que gostaria de acessar.

• 1981 – Paul Mockapetris desenhou o DNS (Domain Name

System) como resposta à saturação do sistema de listas de

endereços IP até então vigente.
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Sociedade Informacional 
Histórico da Internet

• 1982 – Na Europa é criada uma outra rede a

European UNIX Network - EUNET

• 1984 - Passa de 1 mil o número de servidores

da Internet.

• 1985 - É fundada a América Online.

• 1988 - Em São Paulo é a vez da Fundação de

Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP)

ligar-se a BITNET e à Hepnet (High Energy

Physics Network), com uma conexão de 4,800

bps com a Fermi National Accelerator

Laboratory (FERMILAB), em Chicago EUA.
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Sociedade Informacional 
Histórico da Internet

• 1989 – Surge o YAHOO

• 1990 - O britânico Tim Beners-Lee começa
a desenvolver o projeto WWW.

• 1991 - É permitido o comércio eletrônico
na rede.

• 1992 – World Wide Web – WWW ou Web
possui mais de 1 milhão de servidores
estão conectados à rede. Até então
basicamente a internet era gerenciada por
diversas entidades ( IETF (que cuidava
engenharia e desenvolvimento de IP), a
IAB (que cuidava da definição de padrão
global de arquitetura), a ISOC (que
supervisionava atividades de apoio à

internet).



• 1993 - Marc Andreessen e 

outros estudantes 

desenvolvem o Mosaic. É 

lançado pela Microsoft o 

programa MS-DOS 6.22

• 1994 - Marc Andreessen 

fundam a Netscape. Jery Yang 

e David Filo criam o Yahoo!, o 

primeiro mecanismo de busca 

da rede

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• 1995 – No mundo é o ano da INTERNET:
– O número de usuários na Internet aproxima-se de 30 

milhões.  Os provedores tradicionais (Prodigy, 

Compuserve, America Online) começam a oferecer 

acesso à Internet.

• 1995 – No Brasil é ano criação do CG:

– No Brasil foi criado o Comitê Gestor Internet do 

Brasil (CG) sem personalidade júridica, com 

atribuição de coordenar e integrar todas as 

iniciativas de serviços de internet no país. (Portaria 

Interministerial MCT/MC 147/95).

– A FAPESP cria um departamento próprio para a 

administração dos endereços de IP e registro de nome de 

domínio, através de um site na internet <REGISTRO.BR> 

para atendimento do público em geral.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



Estados Unidos processo de criação da ICANN

• 1997 – O Governo Bill Clinton, resolve que o papel do Estado na

administração dos servidores raiz e dos números do IP, deveria ser

transferido para a iniciativa privada, preferencialmente para alguma

organização civil, sem fins lucrativos e patrocinadas por

instituições do setor privado;

• 1998 – O Dep. de Comércio (DoC) abre uma consulta pública
sobre a necessidade de privatizaçào da administração do DNS e

sobre o modelo pelo qual isso deveria ser feito.

– Tal documento ficou conhecido como The Green Paper.

– Seguido de novo documento com o status não vinculativo de Statement of Policy

(The White Paper) ao qual foram incorporadas algumas sugestões recebebidas

durante o processo de consulta pública;

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



Estados Unidos a Criação da ICANN

• 1998 –Em novembro foi firmado memorando entre o DoC e a

ICANN ( The Internet Corporation for Assigned Names

and Numbers) entidade recém criada e sem fins lucrativos

recém criada com objetivo de assumir a responsabilidade pela

ação de endereços de IP, designação de parâmetros de

protocolos e gerenciamento do DNS e dos servidor raiz.

• É o órgão mundial responsável por estabelecer regras do uso

da Internet;

• Princípio da descentralização é adotado pela ICANN pelo qual

nomeia ou acredita as entidades que atribuem domínios

primários

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• 1998 - No Brasil CG (Comitê Gestor) emite

duas resoluções:

– Resolução 001/98 : que disciplina o registro e

atribuição de nomes de domínio no Brasil;

– Resolução 002/98, que delega à FAPESP a

competência para o Registro de Nomes de Dominio, a

distribuição de endereços IP e a manutenção da

Internet.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• 2002 – No Brasil se debate a necessidade de

restruturar o CG

• 2003 – É criado o CGIbr (Comitê Gestor da

Internet no Brasil) entidade sem personalidade

jurídica e sem sede própria que deveria estudar e

propor um novo modelo de governança da

internet no Brasil. (Decreto 4.829/03).

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• Entre as atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

destacam-se:

– A proposição de normas e procedimentos relativos à 

regulamentação das atividades na internet;

– A recomendação de padrões e procedimentos técnicos 

operacionais para a internet no Brasil;

– O estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao 

uso e desenvolvimento da internet no Brasil;

– A promoção de estudos e padrões técnicos para a segurança 

das redes e serviços no país;

– A coordenação da atribuição de endereços internet (IPs) e do 

registro de nomes de domínios usando <.br>;

– A coleta, organização e disseminação de informações sobre os 

serviços internet, incluindo indicadores e estatísticas.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• 2005 – O CGIbr (Comitê Gestor da Internet

no Brasil), publicou a Resolução 2005,

basicamente:

– revogando a Resolução 002/1998, que delegou

a função operacional do Registro de Nomes de

Domínio à FAPESP,

– Delegando tal função para o Núcleo de

Informação e Coordenação do Ponto BR –

NIC.br é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

que implementa as decisões e projetos do Comitê

Gestor da Internet

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• O NIC.br é atualmente composto por uma diretoria Executiva, com 

cinco diretores, quatro Centros e cinco Assessorias. 

• Sua estrutura abriga ainda o escritório brasileiro do W3C.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



• Entre as atribuições do NIC.br, destacam-se:

• o registro e manutenção dos nomes de domínios que usam

o .br, e a distribuição de números de Sistema

Autônomo (ASN) e endereços IPv4 e IPv6 no País, por

meio do Registro.br;

• o tratamento e resposta a incidentes de segurança em

computadores envolvendo redes conectadas à Internet no

Brasil, atividades do CERT.br;

• projetos que apoiem ou aperfeiçoem a infra-estrutura de

redes no País, como a interconexão direta entre redes

(PTT.br) e a distribuição da Hora Legal brasileira (NTP.br).

Esses projetos estão a cargo do CEPTRO.br;

• a produção e divulgação de indicadores e estatísticas e

informações estratégicas sobre o desenvolvimento da

Internet no Brasil, sob responsabilidade do CETIC.br;

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



Em síntese Regulação da Internet no Brasil:

• O CGIbr exerce mais amplamente a coordenação

das políticas e parâmetros técnicos;

• Conta com um importante colaborador a

FAPESP/REGISTRO.BR até 2005 e atualmente o

NIC.br, que por delegação administra a alocação

de endereços IP e o Registro de nomes de

Domínio.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



Analise da adequação do sistema institucional

da Regulação da Internet no Brasil:

Na questão técnica inexistem críticas ao trabalho da

FAPESP;

O sistema de registro é feito on line, pela internet de

forma simples e eficiente;

O custo de registro e anuidade é relativamente baixo;

O funcionamento da internet tem funcionado

adequadamente dentro dos parâmetros internacionais.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



Analise em relação ao modelo institucional e a

atuação do CGI.br sofre críticas:

Diferença no que toca à transparência e participação

democrática na Governança na Internet no processo de

privatização (Joaquim Falcão)

Falta de autorização legislativa do Congresso Nacional para

que o Poder Executivo pudesse ter instituido um órgão de

gerenciamento da internet, com competência para o Registro de

Nomes de Domínio;

A Portaria Interministerial desrespeita a hierarquia das leis,

assim o sistema registro padeceria de inconstitucionalidade.

Sociedade Informacional 
Histórico da Internet



França

O organismo gestor do “.fr” é a Association Française pour le

Nommage Internet en Coopération (AFNIC), responsável pela

gestão administrativa e técnica do ccTLD francês.

AFINC é uma organização sem fins lucrativos criada

conjuntamente, em 1998, pelo INRIA (Instituto Nacional de

Pesquisa em Ciência da Computação, na França) e pelo Governo

Francês, representado pelos ministérios das Telecomunicações, da

Indústria e da Pesquisa

Sociedade Informacional 
Experiência Internacional



Suécia

A função de coordenação e gestão do TLD nacional da Suécia

(“.se”) é desempenhada pela Stiftelsen för Internetinfrastruktur, ou

Internet Infrastructure Foundation – IIS, uma organização sem fins

lucrativos.

• Em julho de 2006 foi aprovado, após amplo processo de consulta 

pública, o marco regulatório da gestão de nomes de domínios na 

Suécia, por meio da Lei dos Domínios Nacionais de Primeiro Nível . 

• A Lei estabelece que a IIS deve submeter-se à supervisão da Agência 

Nacional de Correios e Telecomunicações (PTS). 

• O marco legal instituído em 2006 é considerado brando especialmente 

se comparado à legislação recentemente aprovada na França para a 

gestão do “.fr”. 

Sociedade Informacional 
Experiência Internacional



Suíça 

• O registro de nomes de domínios é conduzido pela Switch, uma fundação 

constituída em regime privado, que tem como principal objetivo o de operar 

redes de telecomunicações de alto desempenho para universidades 

nacionais. Desde 1987, a Switch também é responsável pela gestão do 

ccTLD no país, o “.ch”. 

• Antes da revisão da Lei de Telecomunicações no país, ocorrida em 

1997, a gestão do registro de nomes de domínios na Suíça não era 

regulada como um serviço público ou de relevante interesse público. A 

Switch realizava suas atividades unicamente com base na legislação 

que normatizava o setor privado. 

• A partir de 1997, entretanto, com a nova Lei, os nomes de domínios – a 

partir de então denominados recursos de endereçamento – passaram a ser 

controlados pelo Estado por meio de uma entidade pública, o Federal 

Office of Communications (Ofcom), responsável, a partir de então, pela 

administração e pela regulação técnica e econômico-financeira desses 

recursos e dos serviços associados. 

Sociedade Informacional 
Experiência Internacional



Colômbia 

• Assim como ocorreu na maior parte dos países do mundo, o início da 

administração do registro de nomes de domínios sob o “.co” iniciou-se 

no meio acadêmico. Em 1991, a IANA delegou a gestão do ccTLD

colombiano à Universidad de Los Andes. 

• Os anos que se seguiram foram envoltos em uma polêmica sobre a 

pertinência dessa delegação a uma instituição de ensino, 

especialmente ao constatarem-se os potenciais benefícios decorrentes 

da exploração comercial do “.co”. 

• Na época, a discussão, envolvendo o Ministério das Comunicações, o 

Conselho de Estado, a ICANN e a própria Universidad de Los Andes, 

abordou também aspectos como a natureza (se pública ou privada) da 

prestação daqueles serviços prestados pela universidade. O Conselho 

de Estado Colombiano, ao analisar a questão, concluiu que o marco 

legal do setor de telecomunicações não seria aplicável ao registro 

de nomes de domínios

Sociedade Informacional 
Experiência Internacional



Portugal: 

• A Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) foi 

uma instituição privada portuguesa sem fins lucrativos de utilidade 

pública fundada de Janeiro de 1987 a 2013, data em que passou a 

ser uma unidade da FCT - Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia integrando assim este Instituto Público.

• A principal atividade da FCCN é a gestão e planejamento da Rede 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), o backbone de Portugal. 

• A gestão do serviço de registo do domínio de topo .pt, pela FCCN, 

terá cessado quando da referida integração na FCT.

• Para a gestão do .pt foi criada a Associação DNS.PT que realiza 

a operação on line https://www.dns.pt/

Sociedade Informacional 
Experiência Internacional
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Sociedade Informacional 
Necessidade de Construção de Conceitos

(i)

A sociedade informacional enfatiza uma forma

específica de organização social em que a geração, o

processamento e a transmissão da informação tornam-

se as fontes fundamentais de produtividade e poder

devido às novas condições tecnológicas surgidas com

a Revolução da Tecnologia da Informação.
Castells
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Sociedade Informacional 
Necessidade de Construção de Conceitos

(ii)

O que caracteriza a atual revolução tecnológica:

não é a centralidade de conhecimentos e informação.

é a aplicação desses conhecimentos e dessa informação
para a geração de conhecimentos.

é aplicação de dispositivos de processamento
/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação
cumulativo entre a inovação e seu uso.
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica (i)

Aspecto técnico:

 O  funcionamento do Nome de Domínio se submete a um 

Sistema Internacional de Administração realizado pela ICANN, 

inexistindo regras internacionais ou nacionais de regulação, 

privilegiando a auto-regulamentação.

 No Registro.BR é adotado o chamado princípio first-to-file, pelo 

qual o domínio pertence àquele que primeiro depositar o 

requerimento naquele órgão.

 Tendência para tratar Nomes de Domínio como um mero número 

identificador não tendo assim nenhum valor jurídico, conferindo 

ao seu titular um direito exclusivo quanto ao funcionamento técnico 

da Internet. (Inês Vital Morgado)



Prof. Dr. Marcos Wachowicz

Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica  (ii)

Aspecto técnico:

Nome de Domínio é uma sequencia alfanumérica (não pode ser 

exclusivamente numérica) que representa um host, e por meio do qual 

é possível acessar este host.

Host são representados por uma sequencia de números, que são os 

endereços de IP.

A memorização desses números do IP e do host é pouco 

amigável para o ser humano, por isso, se desenvolveu um 

sistema descentralizado de dados em que letras que 

formam o Nome de Domínio são convertidas e 

associadas aos números dos endereços IP, facilitando a 

maneira de acesso e utilização das pessoas na Internet. 

As pessoas utilizam o Nome de Domínio e a estrutura 

técnica utiliza o host.
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica (iii)

Aspecto técnico:

 Os computadores conectados na Internet possuem um IP que o 

identificará no ciberespaço.

 O usuário que difgite num determinado computador o Nome de 

Domínio desencadeia um processo que fará com que aquele endereço 

de IP donde está acessando a Internet se concecte com o site desejado 

por meio do qual é possível acessar este host.

Nível de domínio primários (TLD – Top Level Domain) –
designam um país ou território (“.BR”) ou um tipo de actividade 
(“.COM”)
Nível secundário (SLD – Second Level Domain) –
identificam uma organização pública ou privada, um bem ou 
serviço, uma obra intelectual, etc. (“.ORG”)
Nível subdomínios – são, por exemplo, uma subdivisão da 
entidade titular do domínio de segundo nível (“.FD”)
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica (iv)

Profissionais liberais - Somente para pessoas físicas:

ADM.BR Administradores

ADV.BR Advogados

ARQ.BR Arquitetos

ATO.BR Atores

BIO.BR Biólogos

BMD.BR Biomédicos

CIM.BR Corretores

CNG.BR Cenógrafos

CNT.BR Contadores

ECN.BR Economistas

ENG.BR Engenheiros

ETI.BR Especialista em TIC‟s

FND.BR Fonoaudiólogos

FOT.BR Fotógrafos

FST.BR Fisioterapeutas

GGF.BR Geógrafos

JOR.BR Jornalistas

LEL.BR Leiloeiros

MAT.BR Matemáticos

MED.BR Médicos

MUS.BR Músicos

NOT.BR Notários

NTR.BR Nutricionistas

ODO.BR Dentistas

PPG.BR Publicitários

PRO.BR Professores

PSC.BR Psicólogos

QSL.BR Rádio amadores

SLG.BR Sociólogos

TAXI.BR Taxistas

TEO.BR Teólogos

TRD.BR Tradutores

VET.BR Veterinários

ZLG.BR Zoólogos
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica (v)

Pessoas Jurídicas – Sem restrição:

AGR.BR Empresas agrícolas, fazendas

ART.BR Artes: música, pintura, folclore

ESP.BR Esporte em geral

ETC.BR Empresas que não se enquadram nas outras categorias

FAR.BR Farmácias e drogarias

IMB.BR Imobiliárias

IND.BR Indústrias

INF.BR Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas, etc..)

RADIO.BR Empresas que queiram enviar áudio pela rede

REC.BR Atividades de entretenimento, diversão, jogos, etc...

SRV.BR Empresas prestadoras de serviços

TMP.BR Eventos temporários, como feiras e exposições

TUR.BR Empresas da área de turismo

TV.BR Empresas de radiodifusão de sons e imagens
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica (vi)

Pessoas Jurídicas – Com restrição:

AM.BR Empresas de radiodifusão sonora

COOP.BR Cooperativas

FM.BR Empresas de radiodifusão sonora

G12.BR Instituições de ensino de primeiro e segundo grau

GOV.BR Instituições do governo federal

MIL.BR Forças Armadas Brasileiras

ORG.BR Instituições não governamentais sem fins lucrativos

PSI.BR Provedores de serviço Internet

Estas categorias possuem restrições adicionais 

por serem direcionadas a empresas de setores específicos, 

sendo necessária comprovação por meio de envio de documentos.

Universidades – exclusivo:

EDU.BR Instituições de ensino superior
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica

Pessoas Jurídicas – Com DNSSEC obrigatório:

B.BR Bancos

JUS.BR Instituições do Poder Judiciário

LEG.BR Instituições do Poder Legislativo

MP.BR Instituições do Ministério Público

 DNSSEC é um padrão internacional que estende a 

tecnologia DNS. DNSSEC adiciona um sistema de 

resolução de nomes mais seguro, reduzindo o risco de 

manipulação de dados e informações, pois garante 

autenticidade e integridade ao sistema DNS. 

 O mecanismo utilizado pelo DNSSEC é baseado na 

tecnologia de criptografia de chaves públicas.
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Nome de Domínio 
Funcionamento e Estrutura Técnica (vii)

Pagamento de Domínio

PREÇOS POR PERÍODO DE REGISTRO

1 ano R$ 30,00

2 anos R$ 57,00

3 anos R$ 84,00

4 anos R$ 111,00

5 anos R$ 138,00

6 anos R$ 165,00

7 anos R$ 192,00

8 anos R$ 219,00

9 anos R$ 246,00

10 anos R$ 273,00
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Nome de Domínio 
Regime Jurídico e Características (i)

Análise das regras vigentes acerca dos Nomes de Domínio no Brasil 

ter-se-ia as seguintes características:

 O registro de nome de domínio  é de competência 

exclusiva do GGIbr, NCI.br/Registro.br

 O registro é concedido ao primeiro solicitante e 

antendido o pedido pelo critério da anterioridade

 É vedado, dentre outras hipoteses, palavras de 

baixo calão, nomes reservados ao CCGIbr, ou que possam 

induzir terceiros em erro, bem como, conflitem com marcas 

de alto renome ou  notoriamente conhecidas, quando não 

requeridas pelo titular da marca
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Nome de Domínio 
Regime Jurídico e Características (ii)

Análise das regras vigentes acerca dos Nomes de Domínio no Brasil 

ter-se-ia as seguintes características:

 Há domínios que são restritos a determinadas 

pessooas ou entidades ( .am ; .coop...) e domínios abertos ( 

.com ; .ind...)

„ É vedado nos domínios abertos que uma mesma 

pessoa registre o mesmo domínio de segundo nível em 

mais de um TLD, com esta medida se impede que alguem 

bloqueie um determinado nome de domínio em todas as 

categorias existentes

 O registro é temporário, inicialmente pelo período 

de um ano, renovável indefinidamente, desde que 

observadas as regras técnicas de utilização e paga a taxa 

anual.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Marca de Produto ou Serviço

(i)

 Marca é sinal distintivo de produto ou serviço, cujo objetivo é 

diferenciá-lo  e distinguí-lo de outros semelhantes, de origem 

diversa;

Marca é regulada internacionalmente pela CUP e TRIP’s,que 

estabelecem standards mínimos de proteção;

No Brasil é regulada pela Lei 9279/96 (art. 129)

A proteção operacionaliza pelo registro marcário junto ao INPI

A marca é regida pelo princípio da especialidade, o que 

possibilita a coexistência de marcas idênticas, desde que os 

produtos e serviços a que se referem não perten;cam ao mesmo 

ramo de atividade. (art. 227 da LPI)
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Marca de Produto ou Serviço

(ii)

 O princípio da territorialidade na proteção da marca implica 

que está se delimita a um determinado território, não se estendendo 

além de suas fronteiras. As exceções  que rompem o primado são:

 as marcas de alto renome (que possuem proteção em todos 

os ramos de atividade excluem o princípio da especialidade).

 as marcas notoriamente conhecidas (que no seu ramo de 

atividades gozam de proteção independente de registro) 

 A vigência do registro marcário é inicialmente por 10 anos, 

podendo ser prorrogado indefinidamente, desde que não ocorra 

caducidade.

 A marca é considerada por lei como um bem móvel.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Marca de Produto ou Serviço

(iii)

 O Nome de Domínio nem sempre é utilizado para identificar ou 

distinguir um produto ou serviço, existem incontáveis formas de utilização;

 O Nome de Domínio não admite a aplicação do Princípio da 

Especialidade Marcária. Isto porque, quando utilizado como marca, o DNS só 

admite um único Nome de Domínio, como pressuposto adequado para o 

funcionamento da Internet;

 O número de TDLs é infinitamente inferior a quantidade de classes 

existentes para o registro marcário, não havendo a menor possibilidade de 

reprodução Tecnicamente Nomes de Domínio idênticos em TDLs distintos 

são nomes de domínio diferentes, com Ips diferentesdessas classes;

.A Marca segue o requisito da originalidade relativa, enquanto o Nome de 

Domínio adota a absoluta.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Marca Coletiva, de Certificação, Indicação de 

Procedência e Denominação de Origem

(i)

 A Marca Coletiva e de Certificação podem ser utilizadas por 

várias pessoas integrantes da entidade coletiva titular da marca;

As indicações Geográficas podem ser utilizadas pelos integrantes 

da comunidade as quais se referem;

O Nome de Domínio não se confunde, necessariamente, com as 

indicações geográficas, ou com as marcas coletivas.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Nome Empresarial

(i)

 O Nome Empresarial designa a personalidade jurídica do 

empresário ou da sociedade empresária (art. 1.155 a 1.168 do CC);

 O Nome Empresarial é bem imaterial que integra o conjunto 

de bens corpóreos e incorpóreos do estabelecimento 

empresarial;

Na Internet o Nome de Domínio assume função semelhante, 

porém trata-se de um simples identificador do endereço de um 

site, o qual poderá ser de discussão de assuntos acadêmicos, 

religiosos, etc.

As semelhanças do Nome Empresarial dependerá de uma 

análise caso a caso, levando-se em consideração a forma com 

que for utilizado o Nome de Domínio..
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Nome Empresarial

(ii)

O Nome de Domínio não é apenas um sucedâneo do Nome 

Empresarial na Internet, porque:

 Distintas formas de registros e aquisição de cada um deles;

 Caráter regional da proteção do Nome Empresarial, limita-se ao 

territorio do Estado,

 Caráter sem fronteiras, além do territórios nacionais da proteção do 

Nome de Domínio;

É fato que eventualmente, o Nome de Domínio possa, 

eventualmente, assemelhar-se ao Nome Empresarial, mas 

efetivamente com este não se confunde. 
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Título de Estabelecimento

(i)

 O Título de Estabelecimento (T.E.) é a designação genérica que 

o empresário atribui ao local onde desenvolve sua atividade, com 

o intuito de chamar a atenção da sua clientela.

No Brasil o marco legal  do T.E. não é preciso nem 

sistematizado, sua proteção está na Lei 9.279/96 quando: 

 veda o registro como marca o T.E. de terceiro (art. 124, inciso V); 

permite a reparação civil dos prejuízos causados pela violação 

de T.E. de sociedade empresarial (art. 209).
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Título de Estabelecimento

(ii)

 O registro do Título de Estabelecimento (T.E.) no Brasil não possui 

forma  prescrita em lei.

 O T.E. é um bem imaterial que integra o conjunto de bens incorpóreos 

do Estabelecimento Empresarial;

É coisa completamente distinta:

 o empresário fixar seu negócio numa determina rua de um 

bairro e colocar um T.E. para cativar clientela, 

 do seu Nome de Domínio, do seu site na Internet pelo qual 

realiza também suas atividades empresariais no ciberespaço.

É fato que eventualmente, o T.E., eventualmente, assemelhar-se ao 

Nome de Domínio, mas efetivamente com este não se confunde.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Título de Estabelecimento

(iii)

Síntese das diferenças entre os dois institutos:

 O Título de Estabelecimento (T.E.).não é passível de registro;

 O Nome de Domínio é de registro obrigatório em orgão próprio;

 Proteção do T.E. é limitada a região (rua, bairro, cidade) na qual 

está localizada o estabelecimento;

 O Nome de Domínio é alcance global;

 O T.E. não é passível  individualmente de cessão, mas sim o 

estabelecimento enquanto o conjunto de bens;

O Nome de Domínio é passível de cessão.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Nome Civil, Pseudônimo, ou Apelido Famoso

(i)

 O Nome Civil é a designação pela qual se identificam e distinguem as 

pessoas naturais nas relações civis de suas vidas jurídica, integrando a sua 

própria personalidade;

O Pseudônimo é o nome diverso do Nome Civil, usado licitamente para 

projetar na esfera civil, um face especial de sua prórpia personalidade;

O Apelido/Alcunha é imposta pelo público e decorrente da vontade  do 

títular.

É fato que eventualmente algum destes institutos pedem, 

assemelhar-se ao Nome de Domínio utilizado por determinadas 

pessoas nos denominados sites pessoais mas não se confundem
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Nome Civil, Pseudônimo, ou Apelido Famoso

(ii)

Síntese das diferenças entre os dois institutos:

 O Nome Civil é inalienável (como Direito de Personalidade que é);

O Nome de Domínio é passível de cessão.

O Nome de Domínio  por sua estrutura técnica e funcionamento não 

admite dominíos idênticos, fato absolutamente possível com os nomes das 

pessoas;

A coincidência com Pseudônimo ou Apelidos é mais rara (Pelé, por 

exemplo) mas também podem ocorrer;

É fato que eventualmente que estes instutos podem, eventualmente, 

assemelharem-se ao Nome de Domínio, mas efetivamente com este 

não se confundem.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Jurisprudência (i)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. marca notoriamente 

conhecida. art. 126 da lei n.º 9.279/96. 

DOMÍNIO DE ENDEREÇO DE INTERNET. comitê gestor de internet no 

brasil. resolução n.º 08/2008. possibilidade de cancelamento por ordem judicial. 

A Resolução n.º 08/2008 do Comitê Gestor de Internet no Brasil prevê a 

possibilidade de cancelamento de domínio apenas por ordem judicial. Sendo 

caso de marca notoriamente conhecida, plenamente razoável o pedido de 

transferência do domínio. 

SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. ART. 20 DO CPC. DEVER DO VENCIDO. 

APELAÇÃO PROVIDA”. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70029767530. 9ª Câmara Cível. Comarca de Porto Alegre).
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Jurisprudência (ii)

“Apelação Civel. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. Ação 

Declaratória Cumulada com obrigação de fazer. VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

DE NOME DE DOMINIO NA INTERNT. marca “suíno.com”. 

INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO CRITÉRIO DA 

ANTERIORIDADE, para registro de nome de domínio. Resolução n°

002/2005 DO Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

Anterioridade do Registro da parte Ré junto à FAPESP demonstrada. 

Hipótese, ademais, em que inexiste qualquer outra restrição ao uso do 

Nome de Domínio pelos Reus, tais como Marca com registro anterior ou

Marca Notória.

Ausência de conduta ilícita das demandadas. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70025968967. 18ª CÂMARA CÍVEL. COMARCA DE SANTA ROSA).
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Jurisprudência (iii)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL, 

MARCA E DOMÍNIO DE SÍTIO. 

Em virtude do tipo de serviço prestado pelas partes é de especial relevância o 

registro do domínio, que, ao fim e ao cabo, é o local onde ocorre a atividade 

comercial das partes. Portanto, no caso, o direito sobre o uso do domínio e o 

direito sobre a marca se confundem, sendo de suma importância o 

resguardo do consumidor, que deve ser protegido da confusão advinda do 

uso da marca de um no domínio do outro. 

No que pertine ao uso do nome empresarial, a doutrina e a jurisprudência 

consagram a marca em detrimento do nome, já que este não ultrapassa os 

limites territoriais do Estado em que foi registrado. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO” 

(Ag.de INSTRUMENTO Nº 70022712335. 17ª CÂM. CÍVEL. - DES. ALZIR F. SCHMITZ 26/12/2007).
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Jurisprudência (iv)

TJ-SP - Apelação APL 994051046121 SP (TJ-SP)

Data de publicação: 05/03/2010 - Ementa:

AÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONCORRÊNCIA DESLEAL - USO 

DE EXPRESSÃO QUE COMPÕE NOME COMERCIAL ALHEIO, 

COM REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO DE INTERNET - EMPRESA QUE 

SE FAZ PASSAR POR OUTRA,NOTÓRIA, QUE TERIA ENCERRADO SUAS 

ATIVIDADES - PRÁTICA DE ATOS INEQUÍVOCOS DE CONCORRÊNCIA 

PARASITÁRIA – OBJETIVO NITIDAMENTE COMERCIAL,VOLTADO PARA 

INCREMENTAR O LUCRO DO NEGÓCIO – PROTEÇÃO AO USO DA 

MARCA REGISTRADA DA AUTORA PELO INPI – ABSTENÇÃO DO USO 

DETERMINADA À RÉ - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
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Nome de Domínio 
Institutos Assemelhados

Jurisprudência (v)

TJ-SP - Apelação APL 9096541642008826 SP 9096541-

64.2008.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 10/02/2011

Ementa: MARCAS E PATENTES - DOMÍNIO DE INTERNET -

Sentença de parcial procedência mercê da prevalência do uso da 

marca pela autora que é sua titular perante o INPI -Manutenção -

Reconhecimento, todavia, da ilegitimidade passiva ad causam do 

correu NIC-BR, por constituir-se órgão administrativo com a 

incumbência apenas registrar os nomes de domínio de Internet e 

distribuição de IP's

Descabimento, porém, da indenização por perdas e danos -

Ausência de demonstração da efetiva ocorrência de prejuízos à 

autora - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça -

Apelo do correu provido e desprovido aquele da autora.

.



Prof. Dr. Marcos Wachowicz

Nome de Domínio 
Natureza Jurídica

Bem Jurídico Imaterial

(i)

Primeiras constatações:

 O Nome de Domínio é um bem jurídico sujeito ao direito 

patrimonial em razão de ser útil, de ser mensurável economicamente, 

de ser raro e de ser passível da aquisição humana,

 O Nome de Domínio, sob o ponto de vista da dogmática, possui as 

catacteristicas fundamentais do direito de propriedade, vale dizer, a 

faculdade de seu titular usar, gozar e dispor da coisa;

O Nome de Domínio por sua intangibilidade se inclue entre os bens 

jurídicos imateriais.
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Nome de Domínio 
Natureza Jurídica

Posicionamento Doutrinário

(i)

 Direito sui generis, podendo se configurar-se como uma posse e, 

eventualmente, estariamos frente a um direito de propriedade sobre 

nome de domínio. (Erick Iriarte Ahon)

 Um bem incorpóreo obtido através de registro, que leva a um 

direito de uso mediante determinadas condições. (Adalberto Simão 

Filho)

 Pode ser um bem incorpóreo, concessão de uso, propriedade 

industrial ou marca de fato. (Omar Kaminski)

 Direito de uso exclusivo sobre um recurso técnico, que não 

concede ao registrante um direito exclusivo de propriedade 

intelectual, a menos que se produza norma tipificadora expressa 

nesse sentido. (Fernando Cabajo Cascón)
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Nome de Domínio 
Natureza Jurídica

Posicionamento Doutrinário

(ii)

 Direito Exclusivos sobre um nome de domínio, decorrem de uma 

relação jurídica entre o registrante com o registrador, como um 

contrato de serviço. (Michael Froomkin)

Propriedade Privada das pessoas. Sendo o nome de domínio um 

bem imaterial de valor econômico, está incluído no acervo patrimonial 

das pessoas, situação que fica clara quando se observa a venda de 

empresas, assim como uma marca que agiliza as atividades no meio 

virtual. (Sofia Mentz Albrecht)

 A natureza jurídica se aproximaria ao do nome empresarial. 
(Gustavo Testa Corrêa)

A natureza jurídica do nome de domínio como um sinal distintivo.
(Jacques Labrunie)
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Nome de Domínio 
Natureza Jurídica

Posicionamento Doutrinário

(iii)

Nomes de domínio são sinais deignativos da presença de uma 

pessoa física ou jurídica que presta serviços profissionais, fabrica ou 

fornece produtos, assim compõe o conjunto de bens imateriais do 

estabelecimento, tais como as marcas, titulos de estabelecimento e 

aos nomes comerciais e subsumindo-se aos mesmos princípios que 

regulam a competição. (José Antonio B. L. Faria Correa)

 O nome de domínio é um signo distitivo atípico, ao qual é 

plenamente aplicável a legislação de marca e sinais distintivos, em 

razão do prinpípio da unicidade dos sinais distintivos, princípio que 

goza de reconhecimento legislativo expresso do ordenamento 

jurídico italiano. ( Tommasi Tosi)
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Nome de Domínio 
Natureza Jurídica

Posicionamento Doutrinário

(iv)

O nome de domínio consitui um bem imaterial, sobre o qual o seu titular 

tem uma relação de direito real, passível de cessão e reivindicação. 

Quando o nome de domínio assume as vezes dos demais designios 

empresariais e sinais distintivos, goza da mesma proteção legal no que 

diz respeito a concorrência desleal, sendo aplicados aos nomes de 

domínio os mesmos princípios a fim de coibir a atuação por tarte de um 

concorrente que possa causar confução, desvio de clientela, aproveiramento 

parasitário, fraude ao falseamento à atividade de outro empresário, que 

exerça a sua atividade econômica distinguido-se dos demais pelo nome de 

domínio. ( Marcos Rolim Fernandes Fontes)
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Nomes de Domínios 
Perspectiva Comparada

Pirataria Internacional

 Diversas atividades na Internet envolvem o uso de 

nomes de domínio e de marcas. Isso vem gerando uma série 

de conflitos, tanto do ponto de vista interno quanto 

internacional.

Os nomes de domínio viajam pelo mundo sem 

consideração de fronteiras físicas e, com freqüência, 

passeiam, soltos, pelos diversos segmentos de mercado, 

indiferentes à especificidade dos produtos ou serviços.

Os conflitos resultantes do uso de nomes de domínio e de 

marcas registradas estão longe de serem solucionados 

definitivamente.



Prof. Dr. Marcos Wachowicz

Nomes de Domínios 
Perspectiva Comparada

Direito Internacional Privado na Internet

Duas teorias se opõem, na determinação da lei aplicável a um conflito na Internet, 

até mesmo nos casos de nome de domínio e de violação do Direito Marcário.

 Teoria da recepção - para a qual se deve aplicar a lei do local onde foi 

cometida a infração. Dessa forma, um ato poderá ser considerado lícito ou 

ilícito dependendo de cada sistema jurídico.

 Teoria da emissão - a qual considera que a lei aplicável ao conflito é a 

da emissão. Assim, a licitude ou ilicitude do ato via Internet deve ser 

apreciada de acordo com a lei do prestador do serviço

Ambas teorias ao mesmo tempo, objeto de críticas e de aplausos.

• A jurisprudência internacional tem aplicado ambas as teorias, conforme 

o caso concreto. 

•Isso porque o elemento .novo. da Internet não se encaixa 

adequadamente aos esquemas clássicos e rígidos do Direito.
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Nomes de Domínios 
Perspectiva Comparada

Diretriz Uniforme ICANN

Em função disso, foi adotada a Diretriz Uniforme para Resolução 

de Disputas  pela Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers (ICANN). 

Também é fato que tal diretriz se baseia nas recomendações da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Entretanto, um longo caminho ainda deverá ser percorrido antes 

que as decisões assim proferidas sejam efetivamente reconhecidas 

e acatadas pelos órgãos responsáveis pela prestação dos serviços 

de Internet nos respectivos países, assim como pelo 

correspondente sistema judiciário.
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