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1.Introdução1

Apesar das dificuldades de definir internet, ela pode ser compreendida, em termos 
técnicos, como uma rede de comunicações descentralizada e automantida2, capaz de fa-
cilitar a interação entre seus usuários de forma nunca vista na história da humanidade. 
Por meio da internet, milhões de pessoas são capazes de se comunicar sem saírem de 
suas residências ou estações de trabalho. Diante disso, “[o] ciberespaço é uma carac-
terística definidora da vida moderna,”3 vez que a sociedade de nossos dias depende de 
forma inafastável dos recursos digitais diariamente4. A internet “[...] se tornou parte de 
cada aspecto de nossas vidas.”5

Naturalmente, a intensa interatividade humana que a internet possibilita e facilita 
produz certos conflitos entre aqueles que fazem uso desse recurso. De forma ainda mais 
complexa, esses conflitos, muitas vezes, produzem efeitos numa escala global, precisa-
mente porque qualquer pessoa, independentemente de fronteiras estatais físicas, pode 
ter acesso ao conteúdo online objeto do conflito. Portanto, a internet traz elementos 
peculiares que precisam ser sopesados pelo adjudicador ao decidir se possui jurisdição 
para decidir a querela diante de si.  

Primeiramente, devemos relembrar que a jurisdição, segundo uma concepção 
tradicional, é um conceito que se relaciona com o poder de todo Estado de legislar, ad-
ministrar e  julgar, afetando diretamente  as pessoas, bens e fatos sob sua influência, 
sendo um corolário dos princípios internacionais da soberania, da igualdade e da não 
interferência em  assuntos internos6. A jurisdição é um aspecto central da soberania do 
Estado, pois ela consiste no exercício de autoridade estatal que pode modificar, criar ou 
terminar relações e obrigações jurídicas entre as pessoas que de alguma se encontram 
sujeitas a esse Estado7. Com o advento da internet, dúvidas surgiram se essas carac-
terísticas clássicas da jurisdição estatal podem ser conciliadas com as peculiaridades do 
espaço digital.  

O presente trabalho visa analisar as regras de competência internacional do pod-
er judiciário interno dos Estados face os litígios de internet. Para tanto, um extenso in-
ventário de decisões internas e internacionais será apresentado, permitindo observar-
mos as tendências e práticas identificáveis na jurisprudência estrangeira e internacional. 
Além disso, o artigo também descreverá os impactos que a própria globalização teve nos 

1 Trabalho de pesquisa elaborado sob a coordenação de Fabrício B. Pasquot Polido e Lucas Costa dos Anjos, no âmbito do Insti-
tuto de Referência em Internet e Sociedade - IRIS e do Grupo de Estudos Internacionais de Internet, Inovação e Propriedade Intelectu-
al - GNet, da Universidade Federal de Minas Gerais. Contribuíram como autores para este trabalho os pesquisadores Bruno Biazatti e 
Pedro Vilela.
2 AUSTRÁLIA. Dow Jones & Company, Inc v Gutnick [2002] HCA 56, para.80. Disponível em: <http://www.austlii.edu.au/au/
cases/cth/high_ct/2002/56.html>. Acesso em: 23/12/2016.
3 ESTADOS UNIDOS. US Strategy for Operating in Cyberspace, US Department of Defense, 2011, p.1. 
4 ESTADOS UNIDOS. Remarks by President Barack Obama on Securing our Nation's Cyber Infrastructure, The White House, 
Office of the Press Secretary, Washington D.C., 29 de maio de 2009.
5 Ibidem.
6 SHAW, Malcolm. International Law, 6 ed., New York: Cambridge University Press, 2008, p.645.
7 MENTHE, Darrel. “Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces”, Michigan Telecommunications and Technol-
ogy Law Review, vol.4, no.1, 1998, 69-103, p.71. 
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princípios regendo a jurisdição e a competência internacional dos tribunais internos, 
bem como os desafios que esses impactos trouxeram ou intensificaram no âmbito dos 
conflitos na internet, tais como o forum shopping, os paraísos jurisdicionais e o mercado 
de sentenças.

2. Os princípios clássicos da jurisdição estatal
Antes de adentramos na análise dos impactos da internet nas normas referentes à 

competência internacional do juiz, devemos descrever os princípios clássicos que regem 
essa competência específica. Os cinco principais serão abordados aqui, sendo eles: os 
princípios da territorialidade, da nacionalidade, da personalidade passiva, da proteção 
e o da jurisdição universal. 

2.1 O princípio da territorialidade
Em decorrência da soberania, os Estados têm direito a exercer suas competên-

cias com independência, isto é, com exclusão de qualquer outro Estado.8 Diante disso, 
os Estados possuem, como regra geral, a prerrogativa de legislar e jurisdicionalizar as 
atividades que ocorrem seu território. É sobre essa arquitetura normativa particular que 
a operacionalidade do princípio da territorialidade se assenta, de forma que as cortes 
internas de um Estado podem conhecer de qualquer ato que tenha ocorrido nos limites 
do seu território9. Em sentido inverso, o princípio da territorialidade determina que, em 
regra geral, os fatos ocorridos no território de um Estado não podem ser adjudicados 
pelo poder judiciário de outro10. 

2.2 O princípio da nacionalidade
Sabendo que o Estado é uma entidade que tem como um de seus elementos 

constituintes uma população permanente11, é essencial que uma conexão seja legal-
mente estabelecida entre o Estado e um certo grupo de indivíduos. Essa conexão para 
fins jurídicos é a nacionalidade12. Segundo o princípio da nacionalidade, apenas o Estado 
que possui o vínculo de nacionalidade é competente para julgar as ações de seus nacio-
nais, independentemente do local onde esses atos ocorreram13. 

2.3 O princípio da personalidade passiva
O princípio da personalidade passiva determina que um Estado pode adjudicar 

os fatos cometidos no exterior e que afetaram ou afetarão seus nacionais14. Um exemp-
lo de aplicação desse princípio é caso Estados Unidos v. Yunis, julgado pela Corte Distrital 

8 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAGEM. Ilha de Palmas, Países Baixos v. Estados Unidos, 4 de abril de 1928, Recueil des 
Sentences Arbitrales, Vol.II, p.838; REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar, 13 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, 
p.194. 
9 SHAW, Malcolm. International Law, cit, p.653. 
10 ÁFRICA DO SUL. Kaunda v. President of South Africa (CCT 23/04) [2004] ZACC 5, 4 de agosto de 2004. Disponível em: 
<http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2004/5.html >. Acesso em12/12/2016. 
11 CONVENÇÃO de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres do Estado, 26 de dezembro de 1933, art.1; CRAWFORD, James. 
“The Criteria for Statehood in International Law”, British Yearbook of International Law, vol.48, 1976, 93-182, p.114. 
12 A nacionalidade é tão relevante que ela é considerada um direito humano. Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
10 de dezembro de 1948, art.15; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 999 UNTS 171, 19 de dezembro de 1966, art.24(3); 
Convenção sobre os Direitos da Criança,  1577 UNTS 3, 20 de novembro de 1989, art.7; Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), 22 de novembro de 1969, art.20. 
13 SHAW, Malcolm. International Law, cit., p.663. 
14 SHAW, Malcolm. International Law, cit, p.665-666. 
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de Columbia, em 199115. O réu, Fawaz Yunis, e outros quatro homens embarcaram em 
um avião no aeroporto de Beirute, no Líbano, portando rifles e granadas de mão. Os se-
questradores desejavam que a aeronave fosse até Túnis, onde uma conferência da Liga 
Árabe estava acontecendo. A única conexão entre Yunis e os Estados Unidos é o fato de 
que vários nacionais norte-americanos estavam a bordo do avião sequestrado. Assim, a 
Corte Distrital concluiu que os tribunais dos Estados Unidos, à luz dos danos cometidos 
pelo réu contra os nacionais desse país, tinham jurisdição no caso16. 

2.4 O princípio da proteção  
O princípio da proteção ou protetivo determina que um Estado soberano pode 

adjudicar a conduta de uma pessoa que foi cometida fora de seus limites territoriais e 
que ameaça a segurança deste Estado ou interfere no adequado funcionamento das 
suas funções soberanas. Esse princípio se justifica na vontade dos Estados de prote-
gerem seus interesses públicos essenciais17.

2.5 O princípio da jurisdição universal 
À luz do princípio da jurisdição universal, todo Estado é considerado competente 

para julgar e punir os indivíduos que cometeram crimes considerados particularmente 
ofensivos por toda a comunidade internacional. Assim, aqueles que foram acusados 
desses crimes de máxima gravidade podem ser julgados por qualquer Estado, indepen-
dentemente do local de cometimento do crime ou de qualquer vínculo de nacionalidade. 
São exemplos desses crimes, a pirataria, o genocídio, os crimes de guerra e os crimes 
contra a humanidade18.

3. Análise de decisões judiciais referentes à jurisdição no 
âmbito de conflitos na Internet

A fim de identificar os métodos normativos e os princípios adotados pelos tri-
bunais internos e internacionais para resolver conflitos de jurisdição referentes à com-
petência internacional do juiz nacional, o presente trabalho passa a estruturar um in-
ventário de decisões judiciais relevantes sobre essa temática. Serão analisados casos 
dos Estados Unidos, do Tribunal de Justiça da União Europeia, dos Países Baixos, da 
França, da Austrália e da América Latina. 

3.1 Estados Unidos
O corpo jurisprudencial norte-americano revela que dois testes principais são 

empregados para determinar a jurisdição de um juiz no âmbito de litígios na internet: a 
doutrina da interatividade (estabelecida no caso Zippo) e a doutrina dos efeitos (estabe-
lecida no caso Calder). Passemos a analisar cada uma delas.  

A doutrina da interatividade foi adotada no caso Zippo Manufacturing Co. v. Zip-
po Dot Com.,19 julgado pela Corte Distrital Ocidental da Pensilvânia, em 16 de janeiro de 

15 ESTADOS UNIDOS. United States of America v. Fawaz Yunis, A/k/a Nazeeh, Appellant, 924 F.2d 1086 (D.C. Cir. 1991). Dis-
ponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/924/1086/224419/ >. Acesso em: 12/12/2016. 
16 Ibidem. 
17 SHAW, Malcolm. International Law,cit., p.667. 
18 O'KEEFE, Roger. "Universal Jurisdiction", Journal of International Criminal Justice, No.2, 2004, p.735-760; PHILIPPE, Xavi-
er."The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two principles intermesh?", International Review of the Red 
Cross, Vol.88, No.62, 2006, 375-398, p.377-380.
19 ESTADOS UNIDOS. Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997). Disponível em: 
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199720. A companhia Manufacturing tem sede na Pensilvânia e fabrica o famoso isqueiro 
“Zippo”. Por sua vez, a Dot Com é uma empresa da Califórnia, que opera um site e uma 
página de notícias online. Ela obteve os direitos exclusivos de uso dos domínios “zippo.
com”, “zippo.net” e “zipponews.com”21. Os funcionários e servidores da Dot Com se lo-
calizam na Califórnia, e a empresa não mantém nenhum escritório ou representante na 
Pensilvânia. Apesar disso, os residentes desse Estado naturalmente possuem acesso ao 
conteúdo e aos serviços disponibilizados e divulgados online pela companhia22.

A Manufacturing iniciou a ação contra a Dot Com, na Pensilvânia, alegando dilu-
ição de marca (trademark dilution), já que a palavra “zippo” era empregada nos domínios 
dessa empresa, em vários locais de seu site e no cabeçalho das mensagens de grupos 
de notícias que eram postadas pelos assinantes da DotCom. Esse intenso uso da palavra 
“zippo” estava diminuindo a singularidade da marca de isqueiros, constituindo um ilícito 
empresarial23. Por sua vez, a DotCom alegou que a ação deveria ser arquivada, pois as 
cortes da Pensilvânia não possuíam jurisdição sobre o caso24.

A Corte Distrital Ocidental da Pensilvânia decidiu a favor da Manufacturing.25 Ela 
atestou que a decisão se um juiz terá ou não jurisdição para conhecer de um caso refer-
ente a conflitos na internet depende do nível de interatividade entre o site e o público, e 
também da natureza e da qualidade da atividade comercial online. Por exemplo, a com-
petência do juiz será incontroversa quando o réu firma contratos com os residentes de 
um país estrangeiro envolvendo a transmissão repetida de dados através da internet26. 
Por outro lado, segundo a Corte, a competência do juiz local se revela mais incerta se 
o réu apenas postou certo conteúdo num site que é acessível pelos usuários de juris-
dições estrangeiras. Nesses casos, a competência será determinada através da análise 
do nível de interatividade e da natureza comercial da troca de informações que ocorre 
digitalmente27. 

Em sentido adverso, temos o caso Calder v. Jones, decidido pela Suprema Corte 
dos Estados Unidos, em 20 de março de 198428. Para a doutrina dos efeitos, adotada 
nesse caso, o aspecto mais importante para decidir quanto à jurisdição são os efeitos 
intencionalmente provocados pelo réu, e não o nível de interatividade, como definido no 
caso Zippo. O caso se refere a uma ação iniciada pela atriz Shirley Jones contra a revista 
National Enquirer, devido a um artigo publicado em 1979, no qual se afirmou que Jones 
era uma alcoólatra. Apesar da revista ter sido editada na Flórida, a ação foi iniciada em 
uma corte estadual da Califórnia, sendo que o fundamento para a competência foi a 
grande circulação da National Enquirer entre a população californiana29.

A Suprema Corte norte-americana, ao analisar a competência no caso, decidiu 
que as cortes da Califórnia possuem jurisdição para conhecer da causa, pois os efeitos 
danosos da publicação repercutiram, em grande medida, neste estado30. A decisão ob-
servou que os réus deliberadamente focaram no público californiano, pois eles sabiam 

<https://goo.gl/LpT5T2>. Acesso em: 18/12/2016. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 ESTADOS UNIDOS. Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984). Disponível em: <https://goo.gl/FOWUmT>. Acesso em: 03/01/2017.
29 Ibidem.
30 Ibidem. 
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que a revista tinha uma circulação significativa na Califórnia, que Shirley Jones residia lá 
e que as alegações feitas no artigo poderiam prejudicar a carreira da atriz na Califórnia31.

Apesar do caso Calder se referir a uma publicação impressa, ele possui relevant-
es implicações para a jurisdição dos conflitos de internet. Por exemplo, uma corte pode 
determinar a sua competência sob o fundamento de que certo conteúdo digital, inde-
pendentemente do local onde foi inserido na internet, produziu danos a um indivíduo 
que se encontra sujeito à jurisdição desta corte. Também pode-se alegar que certo web-
site com conteúdo ilegal teve como alvo ou foco certo grupo de pessoas que se encontra 
sob a jurisdição do foro em questão. Em outras palavras, o website foi intencionalmente 
projetado para atingir aquele grupo, garantindo competência ao juiz correspondente.

3.2 União Europeia
O Tribunal de Justiça da União Europeia também possui decisões relevantes. Os 

processos apensos eDate Advertising GmbH v. X e Olivier Martinez e Robert Martinez v. MGN 
Limited, julgados em 25 de outubro de 2011, são exemplos32. Os fatos do primeiro caso 
remetem à 1993, quando X, um nacional da Alemanha cuja identidade foi mantida em 
sigilo, foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio de um notório ator alemão. Em 
janeiro de 2008, o seu regime penal foi modificado para liberdade condicional. Já em 
liberdade, X iniciou uma ação na Alemanha contra a companhia eDate Advertising, sedi-
ada na Áustria, porque aquela postou, em seu site, uma notícia afirmando que X pro-
varia que as principais testemunhas da acusação não tinham dito a verdade no processo 
criminal. A eDate Advertising foi intimada a retirar essa informação de seu site33.

Por sua vez, no caso Olivier Martinez e Robert Martinez v. MGN Limited, o ator 
francês Olivier Martinez e seu pai, Robert Martinez, alegam que a vida privada desse e o 
direito à imagem de Olivier foram lesados por uma postagem no site  do jornal britânico 
Sunday Mirror. A notícia, redigida em língua inglesa, afirmava que Olivier Martinez teve 
um encontro amoroso com Kylie Minogue, descrevendo inclusive os detalhes desse en-
contro. A ação foi iniciada na França contra a MGN, a empresa com sede no Reino Unido 
que administra o site do Sunday Mirror34.

Em ambos os processos, alegou-se que o poder judiciário dos países onde as 
duas ações estavam correndo não tinham jurisdição para adjudicar os casos. Assim, os 
dois processos foram submetidos ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que 
a competência fosse definida. O Tribunal relembrou que, nos termos do artigo 5° do 
Regulamento (CE) nº 44/2001 do Conselho da União Europeia, relativo à competência 
judiciária quanto ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comer-
cial, a ação judicial deve ser iniciada no foro do lugar onde ocorreu o fato danoso. De-
stacou-se que a expressão “foro do lugar onde ocorreu o fato danoso” se refere simulta-
neamente ao local do evento causal e ao local da materialização do dano35.

O Tribunal indicou que conteúdos disponibilizados na internet se diferem daque-
les publicados de forma impressa, já que o conteúdo de um site pode ser consultado 
instantaneamente por um número indefinido de pessoas em todo o mundo, indepen-
dentemente da intenção da pessoa que os publicou. Isso revela que, no âmbito da inter-
31 Ibidem. 
32 UNIÃO EUROPEIA. eDate Advertising GmbH v. X e Olivier Martinez e Robert Martinez v. MGN Limited, Acórdão do Tribu-
nal de Justiça, Quarta Seção, ECLI:EU:C:2011:685, 3 de outubro de 2013. Disponível em: <goo.gl/AFMWtp>. Acesso em: 08/01/2017. 
33 Idem, paras.15-24.
34 Idem, paras.25-26. 
35 Idem, para.41.  
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net, o escopo de difusão de certa informação é nada menos do que universal36. Assim, a 
aplicação do critério da materialização do dano no contexto da internet contrasta com 
a gravidade do dano que a eventual vítima pode sofrer, já que o conteúdo digital se en-
contra disponível para qualquer pessoa, em qualquer local do globo37.

Concluiu-se que é necessário adaptar os critérios de conexão, de forma que a 
vítima do ato online contrário a um de seus direitos da personalidade possa iniciar a 
ação judicial no local onde o ato alegadamente danoso seja melhor apreciado pelo órgão 
jurisdicional, ou seja, no local em que a integralidade desse dano possa ser adequada-
mente averiguada. Segundo o Tribunal, esse foro é o lugar onde a pretensa vítima tem 
o centro de seus interesses38.  O local onde uma pessoa tem o centro de seus interesses 
é normalmente o lugar de sua residência habitual, mas isso não ocorre sempre. Por ex-
emplo, pode haver situações em que o local do centro de interesses da vítima também 
seja o lugar de exercício das suas atividades profissionais39.

O Tribunal defendeu o local do centro dos interesses da vítima, como elemento 
de fixação da competência, alegando que esse critério não viola o princípio da previsibil-
idade das regras de competência. Isso porque, a pessoa que publica o conteúdo danoso 
na internet possui, no momento da postagem, condições de determinar os centros de 
interesses das pessoas às quais o conteúdo postado se refere. Portanto, tanto eventuais 
demandados, quanto eventuais demandantes podem identificar facilmente o órgão ju-
risdicional em que podem ser processados e processar, respectivamente40.

Nos casos de alegada violação dos direitos da personalidade por meio de con-
teúdos disponibilizados na internet, a pessoa lesada tem a faculdade de iniciar a ação ju-
dicial pela totalidade dos danos causados, quer nos órgãos jurisdicionais do local do es-
tabelecimento da pessoa que emitiu esses conteúdos quer nos órgãos jurisdicionais do 
Estado onde se encontra o centro dos seus interesses. Da mesma forma, a vítima pode 
iniciar a ação em cada Estado onde o conteúdo esteja ou esteve acessível digitalmente. 
Nessa última hipótese, o poder judiciário local é competente para conhecer apenas do 
dano causado em sua circunscrição territorial41.

3.3 Países Baixos
Nos Países Baixos, uma decisão de destaque foi aquela proferida no caso H&M 

v. G-Star42. A Hennis & Mauritz, notoriamente conhecida como H&M, é uma companhia 
multinacional sueca de venda de roupas no varejo. Ela possui lojas em diversos Esta-
dos, incluindo os Países Baixos, e um website próprio (www.hm.com), para divulgar seus 
produtos e realizar vendas online. Em agosto de 2009, a Corte de Dordrecht, nos Países 
Baixos, emitiu um julgamento condenando a H&M por violações da marca e direitos 
autorais da empresa holandesa G-Star, já que aquela estava vendendo o jeans “Elwood”, 
de propriedade da G-Star, sem a devida autorização43. Contudo, em setembro de 2009, 
um relatório concluiu que o referido jeans era vendido em 23 cidades holandesas, mas 
Dordrecht não era uma delas. Com isso, a H&M contestou a jurisdição da Corte de Dor-

36 Idem, paras.45-46. 
37 Idem, para.47. 
38 Idem, para.48. 
39 Idem, para.49. 
40 Idem, para.50. 
41 Idem, para.52. 
42 PAÍSES BAIXOS. H&M vs. G‐Star, Suprema Corte dos Países Baixos, ECLI:NL:HR:2012:BX9018, 7 de dezembro de 2012. 
Disponível em: <goo.gl/gF2bgL> Acesso em: 23/12/2016. 
43 Ibidem. 
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drecht para condená-la judicialmente44.

A Suprema Corte dos Países Baixos decidiu que a Corte de Dordrecht tinha ju-
risdição para julgar e condenar a H&M, pois o jeans “Elwood” estava disponível para 
venda em todo o território dos Países Baixos por meio do site “www.hm.com”. Fazendo 
referência expressa à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, o jul-
gamento destacou que é competente o juiz do local onde o dano ocorreu. A Suprema 
Corte indicou ainda que, nos litígios relativos à uma infração de marca em um website, 
tem jurisdição o Estado onde a marca está registrada ou o Estado onde o anunciante 
tem estabelecimento45. Voltando aos fatos do presente litígio, ela apontou que

todas as roupas da H&M também estavam disponíveis através de seu website, e o website tam-
bém atendia ao mercado neerlandês [...]. Tudo isso indica que o jeans “Elwood” era oferecido para 
venda em Dordrecht, de forma que a corte no distrito de Dordrecht tinha jurisdição internacional, 
nos termos do art.5, parágrafo 3 da Regulação de Bruxelas, para conhecer das alegações contra 
a H&M.46

Outro caso relevante nos Países Baixos é o Dimensione v. Cassina, decidido pela 
Corte de Amsterdã, em 12 de fevereiro de 200947. A particularidade desse litígio refere-se 
ao fato dele não lidar com nenhuma companhia registrada nos Países Baixos. Ele diz re-
speito à ação movida pelas pessoas jurídicas Cassina S.P.A., com sede na cidade italiana 
de Meda, e La Fondation Le Corbusier, com sede em Paris, na França, contra Dimensione 
Direct Sales SRL, registrada em Bolonha, na Itália. Os autores afirmaram que a ré violou 
os direitos de marca e de imagem de Cassina ao realizar vendas online não autorizadas 
de modelos de imóveis desta. Sabendo que o site da Dimensione é direcionado ao públi-
co holandês, Cassina argumentou que o fato de a sede da ré ser na Itália é um aspecto 
incapaz de prejudicar a jurisdição do poder judiciário dos Países Baixos48.

A Corte de Amsterdã acolheu os argumentos de Cassina49. Ela destacou que a 
internet é acessível a todos em uma escala global, sendo irrelevante, portanto, o local 
da sede da empresa que gerencia o site. Desde que o sítio de vendas online divulgue 
imagens de produtos sem autorização e ofereça esses produtos para venda e entrega 
com foco nos Países Baixos, as cortes holandesas possuem jurisdição para conhecer das 
alegações referentes a esses atos50. Além disso, para identificar se certo site foca em um 
país, deve-se analisar, entre outros aspectos, o nome de domínio, o idioma do conteúdo 
do site, as opções de idiomas oferecidas e as referências a um país específico51.

Neste julgamento, os Países Baixos aplicaram o precedente da Suprema Corte 
dos Estados Unidos no caso Calder, já que o aspecto mais relevante para definir a juris-
dição foi o local e a população que o site tinha como alvo. 

44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 PAÍSES BAIXOS. Dimensione v. Cassina, Corte de Amsterdã, LJN BH6546, 12 de fevereiro de 2009. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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3.4 França 
Na França, uma decisão relevante é aquela proferida no notório caso Yahoo!. Em 

abril de 2000, a Liga contra o Racismo e o Antissemitismo (Ligue Contre Le Racisme et l’An-
tisemitisme – “LICRA”), uma organização sem fins lucrativos francesa, enviou uma carta de 
repúdio à sede do Yahoo!, nos Estados Unidos, informando que a venda de itens nazis-
tas por meio dos serviços de leilão online da companhia violava a lei francesa e exigindo 
que a venda destes produtos fosse interrompida. A LICRA indicou também que medidas 
judiciais seriam tomadas a menos que suas demandas fossem cumpridas. Embora o Ya-
hoo! tenha bloqueado a venda de itens do Terceiro Reich no site “www.yahoo.fr”, certos 
itens continuaram disponíveis em seu site principal (www.yahoo.com). Sabendo que o 
site principal também era acessível por nacionais franceses, a LICRA iniciou uma ação na 
França demandando o fim dos leilões online de itens nazistas. Posteriormente, a União 
dos Estudantes Judeus da França (Union des Etudiants Juif de France - “UEJF”) apresentou 
o mesmo pedido no âmbito deste processo. A ação foi iniciada perante a Corte Superior 
de Paris e a análise da jurisdição coube ao juiz singular Jean-Jacques Gomez52.

O juiz Gomez concluiu que o poder judiciário francês tinha jurisdição sobre o 
caso53. Para fundamentar a sua decisão, ele adotou a doutrina dos efeitos em Calder. 
Segundo ele, a lei francesa proíbe a exibição de objetos nazistas para fins comerciais, 
de forma que o mero fato dos cidadãos da França poderem ver esses itens à venda no 
site principal do Yahoo! e terem a possibilidade de participar do comércio de tais bens já 
configura um ato ilícito na França54. Apesar de a sede do Yahoo! ser nos Estados Unidos, 
a conduta dessa companhia está produzindo efeitos no território e na população da 
França, tornando este Estado competente para adjudicar lides contra o Yahoo!55. Tendo 
determinado a sua jurisdição, a Corte Superior de Paris condenou o Yahoo! a proibir o 
acesso, de todos os usuários franceses, a páginas contendo bens nazistas disponíveis 
para venda56.

Em resposta, o Yahoo! iniciou uma ação na Califórnia contra a UEJF e a LICRA, 
contestando a execução da decisão francesa em solo norte-americano57. A UEJF e a LI-
CRA apresentaram um pedido de arquivamento, com fundamento na falta de jurisdição 
das cortes californianas, já que ambos os réus não possuíam sede, funcionários ou bens 
nos Estados Unidos. A decisão quanto à jurisdição foi emitida pela Corte de Apelações 
do Nono Circuito, na qual se concluiu que o poder judiciário dos Estados Unidos tinha ju-
risdição sobre a UEJF e a LICRA58. De forma similar ao que foi feito pelo juiz Jean-Jacques 
Gomez, a Corte de Apelações aplicou a doutrina dos efeitos para fundamentar a juris-
dição59. O teste desenvolvido na sentença se divide em três elementos: (i) o réu não 
residente deve cometer algum ato ou consumar alguma transação no local do foro, go-
zando, assim, dos seus benefícios e da proteção de suas leis; (ii) o pedido do autor deve 
decorrer ou resultar das atividades cometidas pelo réu no foro em questão; e (iii) o 
exercício da jurisdição da corte deve ser razoável, cabendo ao réu provar o contrário60.

52 FRANÇA. UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. et Yahoo France, Ordonnance de Référé  00/05308, Corte Superior de Paris, 20 de no-
vembro de 2000. Disponível em: <goo.gl/XzkgyZ>. Acesso em: 15/01/2017.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 ESTADOS UNIDOS. Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et l'antisemitisme (LICRA), United States Court of Appeals, 
Ninth Circuit, No. 01-17424, 23 de agosto de 2004. Disponível em: <goo.gl/4irWPU>. Acesso em: 15/01/2017.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem.



13

A Corte de Apelações do Nono Circuito decidiu que todos esses três elementos 
se encontram satisfeitos no presente caso61. Primeiramente, a UEJF e a LICRA fizeram 
uso dos recursos dos Estados Unidos, pois submeteram a carta de repúdio para a sede 
do Yahoo!, em Santa Clara, na Califórnia. Além disso, a decisão emitida pela Corte Supe-
rior de Paris determinava que os servidores do Yahoo! em Santa Clara deveriam conter 
os softwares que impediriam o acesso dos franceses ao comércio online de itens do 
Terceiro Reich. Um último fator relevante foi o fato da UEJF e da LICRA terem utilizado o 
Serviço de Delegados dos Estados Unidos (United States Marshals Service) no âmbito do 
processo contra o Yahoo!. Com isso, concluiu-se que as medidas tomadas pelos réus 
tiveram como alvo a Califórnia62.

Quanto ao segundo elemento, a sentença indicou que o pedido do Yahoo! diz 
respeito à executoriedade da decisão emitida em favor dos réus na França. As medidas 
tomadas pela UEJF e LICRA, por meio das quais gozaram dos benefícios assegurados pela 
lei da Califórnia, estão diretamente relacionadas com essa decisão. Portanto, o segundo 
critério também se encontra presente63. Por fim, em relação  ao terceiro elemento, a 
Corte de Apelações do Nono Circuito atestou que os réus não apresentaram qualquer 
motivo para indicar que a competência das cortes californianas não seria razoável64. 
Pelo exposto, o pedido de arquivamento por falta de jurisdição foi indeferido65.

Tanto na decisão francesa, quanto na decisão norte-americana, o aspecto mais 
importante para fundamentar a jurisdição foram os efeitos das medidas realizadas pe-
las partes. Assim, em ambos os litígios, o precedente adotado no caso Calder foi empre-
gado.

3.5 Austrália
O caso mais notório quanto à jurisdição e litígios da  internet na Austrália é o 

Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick, decidido em 2002, pela Corte Superior da Austrália66. 
A Dow Jones & Company, uma empresa de Delaware com sede em Nova York, publicou 
uma notícia supostamentedifamatória sobre Joseph Gutnick,  empresário australiano, 
no seu website Baron’s Online. A Dow Jones não realiza atividades, nem possui bens na 
Austrália, e os servidores utilizados para operar o Baron’s Online estão todos localizados 
em Nova Jersey. Além disso, a notícia era acessível apenas para assinantes do site, que, 
na Austrália, totalizariam cerca de trezentos67.

Joseph Gutnick iniciou uma ação, na província de Vitória, reclamando reparação 
pelos danos a sua imagem. A Dow Jones alegou não haver base para jurisdição do poder 
judiciário australiano. Segundo a empresa, a internet é um meio particularmente singu-
lar de comunicação humana, de forma que as leis regulando a difamação deveriam ser 
necessariamente reavaliadas para se adequar às especificidades do espaço digital68. O 
material supostamente difamatório deveria, então, ser considerado como publicado no 
local onde foi colocado na internet, e não no local a partir do qual foi acessado e lido. A 
jurisdição competente seria apenas dos tribunais dos Estados Unidos, e não da Austrália 

61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 AUSTRÁLIA. Dow Jones & Company, Inc v Gutnick [2002] HCA 56. Disponível em: <https://goo.gl/FqNuqpl>. Acesso em: 
23/12/2016. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem 
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ou de qualquer outro Estado a partir do qual o artigo foi baixado69.

A Corte Superior da Austrália rejeitou os argumentos da Dow Jones. Segundo 
a decisão, a Corte concluiu que o conteúdo publicado e circulado na internet deve ser 
tratado da mesma forma que qualquer outra forma de comunicação70. Todo material 
difamatório disponibilizado na internet será considerado como publicado em todos os 
locais em que esse mesmo material seja visto ou lido71. A Corte indicou que “[...] aqueles 
que publicam na internet, o fazem sabendo que as informações ali disponibilizadas es-
tão disponíveis a todos, sem qualquer restrição geográfica”72.

3.6 América Latina
Os tribunais dos países da América Latina  poucas decisões quanto à jurisdição 

em  de internet. Essa limitação restringiu o escopo da análise jurisprudencial na região, 
se limitando a apenas dois Estados: a Colômbia e o Brasil. 

Na Colômbia, podemos destacar dois casos. O primeiro é o caso Jerónimo A. 
Uribe, julgado em 10 de fevereiro de 2010, pela Corte Suprema de Justiça73. A disputa 
teve início depois que a seguinte postagem foi publicada em um grupo do Facebook: 
“Me comprometo a matar Jerónimo Alberto Uribe, filho de Álvaro Uribe”. Essa publicação 
é considerada um crime na Colômbia, por constituir incitação à conduta delituosa. As 
autoridades policiais localizaram e prenderam a pessoa que criou o grupo, um residente 
de Chía, uma cidade próxima de Bogotá74. Sabendo que o processo criminal se iniciou 
em Bogotá, os advogados de defesa questionaram o foro escolhido pelo promotor. Se-
gundo a defesa, a conduta relevante se originou na cidade de Chía, de forma que o juiz 
competente não seria  o de Bogotá, mas o de Cundinamarca (a comarca que abrange 
Chía)75. 

Em sua decisão quanto à jurisdição, a Corte Suprema de Justiça colombiana de-
stacou que a rede de relacionamento social Facebook tem um alcance global e transna-
cional, o que impossibilita afirmar que a conduta em questão ocorreu apenas em Chía. 
Assim, o critério territorial não seria aplicável às condutas praticadas na internet, de 
forma que o foro competente é aquele escolhido pela promotoria76.

Outra decisão relevante na Colômbia é aquela proferida no caso do Centro 
Comercial Campanario,77 que diz respeito à conduta de cinco pessoas que realizaram 
uma operação bancária eletrônica na cidade de Barranquilla, com o propósito de sacar 
ilicitamente dinheiro da conta bancária do Centro Comercial Campanario, na cidade de 
Popayán78. A ação criminal se iniciou em Barranquilla, mas os autos foram remetidos 
para Popayán, local do domicílio da vítima. Por sua vez, o juiz de Popayán submeteu os 
autos para a Corte Suprema de Justiça, para que a competência fosse definida. A Corte 
decidiu que o dano ao patrimônio do Centro Comercial Campanario ocorreu em Po-
payan, pois foi nessa cidade que o dinheiro foi subtraído, independentemente do local 

69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 COLÔMBIA. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Penal, Jerónimo A. Uribe case, Auto rad. 33.474/2010, 10 de fe-
vereiro de 2010.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
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onde a conduta que resultou essa subtração ocorreu. Com isso, o aspecto mais rele-
vante para determinar a jurisdição não é o local onde a conduta ocorreu, mas o lugar 
onde a vítima sofreu o dano79.

Ao analisar este caso, William Jiménez-Benítez afirma que a Corte Suprema de-
cidiu de forma acertada, pois, quanto a conflitos na internet, identificar o local do dano 
(isto é, o local dos efeitos da conduta) é muito mais fácil e objetivo do que indicar o local 
onde a conduta efetivamente tenha ocorrido80.

No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reúne algumas decisões 
que merecem destaque. No Conflito de Competência no. 66981, ao analisar aspectos da 
jurisdição para processar parte acusada de veicular imagens pornográficas de crianças e 
adolescentes na internet, o Tribunal decidiu que é competente o foro do local onde ocor-
reu o lançamento, na internet, das fotografias de conteúdo pornográfico81. Indicou-se 
também que é irrelevante, para fins de fixação da competência pelo tribunal, o local da 
sede da empresa provedora de acesso à internet82. Nesse mesmo sentido, temos o Con-
flito de Competência no. 107938, no qual o STJ decidiu que 

a competência para processar e julgar os crimes praticados pela internet, dentre os quais se in-
cluem aqueles provenientes de publicação de textos de cunho racista em sites de relacionamento, 
é do local de onde são enviadas as mensagens discriminatórias83.

O Agravo de Instrumento no. 1.375.009 - MG, julgado pelo STJ em 15 de março 
de 2011,  refere-se a uma ação de indenização por danos morais causados pela veicu-
lação de matéria jornalística supostamente caluniosa. Decidiu-se que, em se tratando 
de matérias jornalísticas veiculadas por meio da internet, a fixação da competência será 
similar às hipóteses de publicação em jornais ou revistas de circulação nacional. Assim, 
será competente o foro do local onde a vítima reside e trabalha, já que é no lugar onde 
ela vive que os efeitos danosos do conteúdo calunioso terão maior repercussão84.

Nessa decisão, o STJ adotou o mesmo entendimento que foi empregado pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia nos casos eDate Advertising GmbH v. X e Olivier 
Martinez e Robert Martinez v. MGN Limited. Ambos os tribunais defenderam que o foro do 
local onde o ato delitual online teve maior impacto - o local do centro dos interesses da 
vítima - será o competente para adjudicar o litígio.

4. Crise dos Princípios em um e Mundo Globalizado
Em sua arquitetura técnica original, a internet foi criada indiferente à distância 

ou às fronteiras nacionais entre os diversos pontos por ela conectados.85 Além de um 
79 Ibidem.
80 JIMÉNEZ-BENÍTEZ, William Guillermo. "Rules for Offline and Online in Determining Internet Jurisdiction. Global Over-
view and Colombian Cases", Revista Colombiana de Derecho Internacional, no. 26, 2015, p.13-62, p.52. 
81 BRASIL. STJ - CC: 66981 RJ 2006/0161102-7, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 16/02/2009. Disponível 
em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200901832642&dt_publicacao=08/11/2010>. Acesso em: 
05/01/2017. 
82 Ibidem. 
83 BRASIL. STJ - CC: 107938 RS 2009/0183264-2, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 27/10/2010. Disponível 
em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200601611027&dt_publicacao=05/03/2009>. Acesso em: 
05/01/2017. 
84 BRASIL. STJ - Ag: 1375009 - MG, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, DJ Data de Julgamento: 15/03/2011. Disponível 
em: <https://goo.gl/KLQNcu>. Acesso em: 05/01/2017. 
85 LEINER, Barry et al. “Brief History of the Internet”, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol.39, no.5, 22-31, 
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grande impacto positivo em todas as atividades humanas relacionadas ou dependentes 
de comunicações a distância, essa rede descentralizada global permitiu um aumento 
sem precedentes de interações transfronteiriças entre usuários, empresas e governos.

A natureza transfronteiriça e global da internet é geralmente considerada um de 
seus pontos fortes, razão pela qual tem se buscado preservá-la ao máximo ao longo dos 
anos. Entretanto, uma internet verdadeiramente transnacional esbarra nas pretensões 
jurisdicionais dos Estados, cujos princípios da soberania e da territorialidade se tornam 
cada vez menos relevantes e aplicáveis às situações fáticas atuais. 

Embora as interações transfronteiriças privadas não sejam novidade nas relações 
entre Estados, graças à internet, cada vez mais indivíduos são involuntariamente afe-
tados por atos originados em territórios estrangeiros, mas cujos efeitos são sentidos 
dentro da circunscrição jurisdicional do Estado, ainda que tais atos sejam realizados por 
entidades sem qualquer presença local86. 

Elementos tradicionais de jurisdição, como território e soberania territorial, 
parecem tornar-se significativamente inadequados para a orientação de tribunais na 
tarefa de definição do foro competente e da lei aplicável. O princípio da territorialidade 
da jurisdição e as regras que dele derivam foram concebidos em um contexto histórico 
e tecnológico no qual a geografia física era muito mais relevante do que é hoje. Nesse 
período histórico, os conceitos de Estado e Nação estavam sendo unidas para criar o 
chamado sistema vestifaliano.87 

Todo esse sistema de alocação de competências regulatórias e adjudicatórias 
baseado em limites territoriais está profundamente arraigado à concepção de Esta-
do-Nação. Controle e competência para adjudicar litígios dentro de dado território não 
é apenas consequência da soberania estatal, mas também um de seus atributos essen-
ciais.88 

O sistema vestifaliano e sua sujeição à noção de soberania vem sendo mitigado 
nos últimos trinta anos, com o avanço da globalização e das tecnologias de informação e 
comunicação, em favor de processos transnacionais centrados em atores outros que não 
o Estado.89 Especialmente na internet, o princípio territorial como critério de definição 
da jurisdição se revela falho, uma vez que a localização geográfica de um ato jurídico re-
alizado pela internet é de difícil precisão. O ato pode ser cometido por uma pessoa em 
um país X, por meio  de uma plataforma cujos servidores estão localizados no país Y, e 
afetar outro indivíduo no país Z, resultando em uma concorrência entre diversos Esta-
dos com reivindicações igualmente legítimas no que diz respeito a critérios de conexão 
territoriais.90 Identificar a localização ideal de uma atividade online que resulte em fato 
jurídico relevante é, portanto, uma questão difícil e complexa.

No que concerne ao alcance do princípio da territorialidade, o conceito de fron-
teira é central. Múltiplos regimes normativos ainda estabelecem a fronteira como um in-

2009, p.23-25. Disponível em: <http://www.cs.ucsb.edu/~almeroth/classes/F10.176A/papers/internet-history-09.pdf>. Acesso em: 
05/01/2017. 
86 BERMAN, Paul Schiff. “The Globalization of Jurisdiction: Cyberspace, Nation-States, and Community Definition”, University 
of Pennsylvania Law Review, Vol.151, 311-529, 2002 p.318. 
87 Tratado de Westphalia. Disponível em: <http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp>. Acesso em: 31/12/2016.
88 KOHL, Uta. Jurisdiction and the Internet: Regulatory Competence over Online Activity, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007, p.8.
89 SASSEN, Saskia. “When national territory is home to the global: Old borders to novel borderings”, New Political Economy, v. 
10, n. 4, p. 523–541, 2005, p.524.
90 KOHL, Utah. Jurisdiction and the Internet: Regulatory Competence over Online Activity, cit., p.24.
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stituto central para a sua operacionalidade91. Esses regimes gravitam em torno da auto-
ridade unilateral do Estado para definir e fazer cumprir suas regulações e da obrigação 
do Estado de respeitar e observar as normas do sistema jurídico internacional.92 O pro-
cesso de desmantelamento desse aparato clássico vem sendo implementado por diver-
sas plataformas, entre elas a internet, dando origem ao que Saskia Sassen define como 
“processo de desnacionalização”: o empoderamento de geradores de normas privados, 
fruto, em larga escala, dos sucessivos processos de globalização do fim do século XX e 
do início do século XXI.93 

Quando atividades como as realizadas por meio da internet transcendem o con-
ceito de fronteira, são frequentes situações em que um mesmo princípio pode levar à 
afirmação de jurisdição exclusiva por ambas as partes envolvidas. A título de exemplo, 
temos o recente caso Microsoft v. Estados Unidos.94 Nele, os Estados Unidos, sob o ar-
gumento de que a justiça irlandesa estaria intervindo nas atividades de uma empresa 
situada em território americano, podem alegar a violação do princípio da territorialidade 
(bem como da soberania), tanto quanto a Irlanda pode afirmar que a extração de dados 
localizados em solo irlandês viola o mesmo princípio.95

Dan Svantesson explica que a única forma de satisfatoriamente progredirmos 
é reconhecer que princípios clássicos, como o da territorialidade e o conceito de sober-
ania territorial, não mais servem como pontos de partida para a resolução de conflitos 
de jurisdição. Da mesma forma, o autor argumenta que esses princípios sempre foram, 
na realidade, extensões de princípios nucleares, ou seja, construções jurisprudenciais 
baseadas na prática de seu tempo, e que por isso nunca deveriam ter sido considerados 
como princípios nucleares em si mesmos.96 

O princípio da soberania é, linhas gerais, indissociável da ideia de território e de 
fronteira. De fato, estas ideias decorrem diretamente da soberania. Entretanto, assim 
como o critério da territorialidade, a soberania estatal sobre determinado território ainda 
se revela como orientação robusta para determinar qual Estado possui jurisdição sobre 
certo litígio. Apesar disso, o exercício da soberania sobre um território, como parâmet-
ro para a autoridade exclusiva do Estado, entrou em nova fase. Embora o princípio da 
soberania territorial permaneça como propriedade sistêmica e os regimes fronteiriços 
continuem sendo elementos fundamentais da geopolítica mundial, ambos passam a co-
existir com grande e complexa diversidade de outras dinâmicas e interações supra e 
transfronteiriças.97

A crise dos princípios da soberania e da territorialidade reside no âmago dos 
conceitos de território, comunidade e espaço, e na sua vinculação a noções parcialmente 
obsoletas, desenvolvidas em contextos históricos distintos. Segundo Paul Berman, é im-
possível avançar relativamente ao problema da jurisdição na internet sem uma reaval-
iação dos próprios conceitos de território e jurisdição, suas significações sociais e políti-
cas e suas respectivas origens98. É necessário inquirir como a jurisdição se relaciona com 

91 Um exemplo é o regime internacional da proibição do uso da força, cujo elemento central é a proteção das fronteiras interna-
cionais dos Estados. 
92 SASSEN, Saskia. “When national territory is home to the global: Old borders to novel borderings”, cit., p. 524. 
93 Idem, p. 527. 
94 ESTADOS UNIDOS. Microsoft Corporation v. United States of America, No. 14-2985, 2d Cir. 2016. Disponível em: <http://law.
justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/14-2985/14-2985-2016-07-14.html>. Acesso em: 19/01/2017. 
95 SVANTESSON, Dan. “A New Jurisprudential Framework for Jurisdiction: Beyond the Harvard Draft”, American Journal of 
International Law, Vol.109, 2015, p.70. 
96 Ibidem. 
97 SASSEN, Saskia. “When national territory is home to the global: Old borders to novel borderings”, cit., p. 535 
98 BERMAN, Paul Schiff. “The Globalization of Jurisdiction: Cyberspace, Nation-States, and Community Definition”, University 
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os conceitos de espaço geográfico, pertencimento a comunidades, cidadania, fronteiras 
e autodefinições.  

Em linha com as observações de Sassen e Svantesson, Berman considera que 
critérios baseados em território e soberania, bem como os próprios conceitos de ter-
ritório e soberania são construções específicas de um determinado período e que foram 
cristalizados e dados como centrais pelas gerações que seguiram.99 Assim como o dile-
ma da privacidade na era digital tem sido alvo de significativos avanços após uma relei-
tura do conceito de privacidade como controle do indivíduo, em sua autonomia, sobre 
seus dados pessoais, para além de noções de esferas pública e privada ou do “direito 
de ser deixado só”,100 também os questionamentos sobre jurisdição devem passar por 
renovação e reavaliação similares. 

4.1 A internet exige novas e específicas regras de juris-
dição?

A erosão dos princípios e regras clássicos em virtude de processos da global-
ização e da informatização da comunicação levanta questionamentos quanto à própria 
viabilidade e adequação da aplicação dessas normas nesse novo cenário. Questiona-se 
se a internet possibilita que seus usuários realizem atividades novas, ou se ela apenas 
permite que pessoas façam atividades tradicionais de novas formas e em quantidades 
maiores. Essa distinção é crucial, pois a resposta a essa pergunta afeta diretamente o 
modo como a internet deve ser regulamentada.

Ao se debruçar sobre este questionamento, Jack Goldsmith, afirma que as ativ-
idades conduzidas na internet não são diferentes daquelas realizados no mundo não 
digital. Segundo ele, transações online utilizam a internet como meio, mas não deixam 
de ser transações entre duas ou mais pessoas reais, localizadas em jurisdições difer-
entes101.Transações digitais são funcionalmente idênticas às atividades transfronteiriças 
realizadas por outros meios, como por correio ou telefone102. Trata-se de um argumento 
que emprega analogias entre meios de comunicação, muito recorrentes para explicar 
questões da regulação da internet.

Contrariando Goldsmith, David G. Post afirma que a internet é essencialmente 
excepcional103. Conforme defendido por ele, as questões advindas das relações trava-
das na internet são diferentes e mais intrincadas do que aquelas que surgem a partir 
das interações no mundo real104. Assim, os conflitos de jurisdição nos litígios de internet 
não podem ser adequadamente resolvidos por meio da aplicação de princípios e regras 
tradicionais, que foram desenvolvidos para lidar com conflitos jurisdicionais referentes 
ao mundo real105. Um dos argumentos apresentados por Post se assenta na grande 
quantidade de produtos que são comercializados mundialmente online106. Ele alega que, 
apesar de o comércio transnacional ter existido antes da internet, ele não ocorria com 
a escala de hoje. As circunstâncias mudaram que tal forma que aplicar regras clássicas 
de jurisdição aos litígios online prejudicaria a prestação jurisdicional às partes interes-

of Pennsylvania Law Review, Vol.151, 311-529, 2002 p.318.
99 Ibidem; SASSEN, Saskia. “When national territory is home to the global: Old borders to novel borderings”, cit., p.524. 
100 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet, São Paulo: Saraiva, 2012, p.78.
101 GOLDSMITH, Jack. “Against Cyberanarchy”, Chicago Law Review, Vol.65, 1998, p.1239-1240.
102 Ibidem.
103 POST, David. “Against ‘Against Cyberanarchy’”, Berkeley Technology Law Journal vol.17, 2002, 1371, p.1390.
104 Ibidem.
105 Ibidem.
106 Idem, p.1386. 



19

sadas107. 

Naturalmente, não seria possível negar que a internet trouxe elementos novos 
para a compreensão dos conflitos de jurisdição. Um site pode permitir que qualquer 
pessoa do globo com acesso à internet adquira produtos nele disponíveis. Precisamente 
porque ele é acessado em escala global, o seu proprietário também pode ser eventual-
mente processado por um consumidor em qualquer local do planeta. O risco de pos-
síveis ações e a conformidade (o compliance) com a lei local têm consequências sobre a 
viabilidade do negócio.

Da mesma forma, um jornal de notícias online pode sofrer uma ação em seu 
desfavor em qualquer jurisdição, ainda que, segundo a lei interna do local da sede da 
companhia que administra este site, o conteúdo das notícias não possui qualquer irreg-
ularidade. Essa variedade identificada nos ordenamentos jurídicos dos Estados enseja 
uma multiplicidade de prioridades dos Estados ao estabelecer ou negar a sua jurisdição. 
Certos países podem considerar a proteção dos consumidores como mais importante 
do que a promoção do comércio eletrônico, de forma a adotar uma política agressiva de 
afirmação da sua jurisdição para proteger os consumidores locais (foro do domicílio do 
autor/consumidor). Outros Estados podem enfatizar a promoção da intimidade de seus 
nacionais, afirmando a sua jurisdição para resolução de  litígios envolvendo violação da 
privacidade108.

Além disso, a aplicação de regras tradicionais no espaço digital pode resultar 
em denegação de justiça. Se, por exemplo, o foro do domicílio do autor do ato lesivo é 
admitido como critério absoluto para a fixação da competência de um tribunal estatal, 
muitas pessoas ficarão, inevitavelmente, fadadas a não receber qualquer prestação ju-
risdicional, pois o juiz competente para processar e julgar a demanda pode estar local-
izado, muitas vezes, em outro continente. Em termos práticos, o acesso à justiça restaria 
negado em sua essência.Portanto, a autoridade julgadora deve refletir sobre as regras 
e princípios clássicos, com o objetivo de redefini-los para lidar com os conflitos transna-
cionais de jurisdição no espaço digital109.

5. Questões de Interpretação e Aplicação de Regras de 
Jurisdição e Competência Internacional dos tribunais 
domésticos

A inadequação das regras tradicionais de jurisdição para lidar com os dilemas 
envolvendo a internet também oferece uma série de consequências não tão previsíveis. 
Essas consequências práticas prejudicam ainda mais a eficácia dessas regras ao adi-
cionarem efeitos colaterais negativos à aplicação de princípios comuns de jurisdição, ou 
mesmo complexidades adicionais não previstas. Algumas dessas implicações práticas 
são a seguir analisadas. 

5.1 Forum Shopping, Jurisdição e Internet
Forum Shopping é a prática de direta ou indiretamente escolher o tribunal ou 

jurisdição que lhe parece mais favorável para dirimir um eventual litígio. Essa escolha é 
107 Ibidem.
108 LESSIG, Lawrence. Code and Other Laws of Cyberspace, Nova York: Basic Books, 1999, p.55.
109 BASSO, Maristela e POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. "Jurisdição e lei aplicável na Internet: Adjudicando litígios de violação 
de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social". In:  LUCCA, Newton de e SIMÃO FILHO, Adalberto (eds.). Direito & 
Internet – Aspectos Jurídicos Relevantes, São Paulo: Quartier Latin, 2008, v.02, p. 442-490, p.443.
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geralmente feita após análise de uma série de fatores que, sopesados, indicam ao de-
mandante uma maior probabilidade de sucesso em sua reivindicação. Esses fatores po-
dem variar de menores custos de litígio a normas processuais, substantivas ou jurispru-
denciais mais favoráveis ao pedido. A expressão  forum shopping é, frequentemente, 
utilizada de forma pejorativa, mas ela inegavelmente expressa uma estratégia de ação 
no contenciosos internacional privado.  

Essa escolha de jurisdição geralmente ocorre mediante cláusulas de eleição de 
foro, que são instrumentos contratuais comuns e quase universalmente aceitos, apesar 
de certas restrições. Entretanto, uma parte pode indiretamente se engajar em forum 
shopping de outras formas, como, por exemplo, por meio da constituição  da empresa 
em um país de legislação favorável ou da alocação de suas atividades econômicas prin-
cipais no território da jurisdição desejável. No domínio da internet, essas práticas são 
comuns, embora as cláusulas de eleição de foro sejam frequentemente limitadas pelas 
normas do ordenamento jurídico do Estado de destino, evitando, assim, abusividades. 

Mais preocupante e relevante para as questões de jurisdição e internet são as 
hipóteses em que um determinado serviço ou conteúdo sediado em um país de legis-
lação menos restritiva seja acessível em todo o mundo, por indivíduos em países distin-
tos. A viabilidade da prática de forum shopping em litígios envolvendo internet requer 
que as regras de escolha de jurisdição estejam exclusivamente concentradas no país de 
origem das atividades online em questão. A abordagem do país de origem é uma das 
várias propostas para a resolução de conflitos de jurisdição, e é favorecida principal-
mente por provedores de conteúdo online, que apontam a previsibilidade e a segurança 
jurídicas para todos os atores envolvidos como as principais vantagens do método.

No caso paradigmático Dow Jones & Co vs. Gutnick, discutiu-se a aplicação do 
direito do país de origem da conduta supostamente ilícita embasando o litígio. Como 
demonstrado anteriormente, o caso se refere a uma publicação de uma revista semanal 
norte-americana com versão online. Essa publicação digital foi considerada difamatória 
por um cidadão australiano, que iniciou uma ação no poder judiciária da Austrália por 
reparação. Embora fortes argumentos a favor da aplicação apenas da legislação do Es-
tado de Nova Jersey tenham sido apresentados pela Dow Jones & Co, a corte australiana 
foi unânime em afirmar a jurisdição da Austrália sobre o litígio, muito embora todas as 
atividades da empresa estivessem localizadas em Nova Jersey. 

A Dow Jones & Co também argumentou que a publicação online deveria receber 
tratamento diferenciado em relação às publicações físicas, pois sua disponibilidade em 
servidores em um local resulta inevitavelmente em sua disponibilidade em quaisquer 
outras jurisdições, sem que fosse possível, a priori, que o responsável pela publicação 
tivesse controle sobre os locais em que estaria acessível. Embora ao final a Suprema 
Corte Australiana tenha decidido que as regras de jurisdição de seu país permitiam ao 
demandante ajuizar a ação em seu local de domicílio, o caso é ilustrativo, pois demons-
tra que nenhum dos dois argumentos oferecidos pelas partes é plenamente satisfatório.

Também é ilustrativa a preocupação dos juízes australianos com a utilização da 
abordagem do país de origem da atividade como um incentivo para forum shopping. 
Empregando mecanismos técnicos diversos, um provedor de conteúdo poderia, com 
facilidade não encontrada no mundo offline, realocar suas atividades para a jurisdição 
que lhe seja mais favorável ou leniente. Um indivíduo afetado por qualquer uma dessas 
atividades não teria meios eficientes para litigar seus direitos, salvo ajuizando uma ação 



21

na jurisdição em questão, o que muitas vezes pode se revelar custoso ou inviável.

Sabendo que a prática de forum shopping pode provocar uma corrida para o 
Estado mais leniente e favorável aos provedores de conteúdo, muitas vezes esses atores 
migram para jurisdições com ordenamentos menos equilibrados e justos. Esse cenário 
acarreta insegurança e inconsistência jurídica, que culminam na erosão da confiança 
do cidadão em seu ordenamento jurídico de origem, além de ineficiências econômicas, 
na medida em que obriga as partes a debaterem a competência ou a se locomoverem 
grandes distâncias para litigarem.

5.2. Paraísos Jurisdicionais e ’mercado de sentenças’
A prática de forum shopping também pode levar à criação de autênticos “paraísos 

jurisdicionais”. Trata-se de uma alegoria para designar plataformas seguras do ponto de 
vista legislativo e institucional, nas quais uma regulação mais leniente atrairia empre-
sas destinadas a oferecer um determinados produtos e  serviços online. A indústria de 
jogos de azar via internet é o caso mais concreto do surgimento desses paraísos, com 
exemplos muito claros de países, territórios ou regiões, que reduziram padrões norma-
tivos e regulatórios, em seus respectivos sistemas jurídicos domésticos, para atrair em-
preendimentos dessa natureza. Destacam-se, nesse sentido, a Ilha de Man, a cidade de 
Gibraltar, ambos territórios do Reino Unido. De forma análoga aos chamados “paraísos 
fiscais”, os paraísos jurisdicionais favorecem, de maneira desequilibrada, as empresas 
ou indivíduos que buscam realocar seus bens, ativos, negócios, para outros países, difer-
entementes daqueles de sua nacionalidade, sede ou residência habitual, como forma de 
evasão regulatória ou de minimizar efeitos de políticas regulatórias de outros Estados. 
Com essa estratégia, as partes incorrem em ações de law shopping, que se difere de 
forum shopping, pois o objetivo daquele é o de buscar sistemas legais que sejam mais 
favoráveis do ponto de vista regulatório, e não necessariamente tribunais mais eficien-
tes ou especializados para adjudicação de litígios privados.  

Fator adicional que contribui para o surgimento e fortalecimento desses paraísos 
é a dificuldade de execução de decisões proferidas na jurisdição do domicílio ou residên-
cia habitual de um possível demandante. Em diversos casos, tribunais locais afirmaram 
sua jurisdição sobre atos e condutas originados no estrangeiro, mas encontraram sérias 
dificuldades para fazer cumprir suas decisões. Em certos litígios privados transfrontei-
riços, foram utilizados mecanismos que permitiram a devida execução de sentenças por 
meio da responsabilização de subsidiários ou outros tipos de ativos na jurisdição do 
tribunal em questão.

Todavia, casos que configuram uma situação de paraíso jurisdicional não ofere-
cem opções semelhantes. Eles geralmente são aqueles que envolvem apostas online ou 
oferta de conteúdos possivelmente ilícitos ou infrativos. Em 2007, o site de trackers de 
torrent, The Pirate Bay, iniciou uma campanha de arrecadação, com o intuito de adquirir 
uma ilha situada fora de qualquer jurisdição estatal, na qual alocaria seus servidores; 
seria também uma estratégia para escapar das inúmeras ações judiciais contra o site 
por facilitação de compartilhamento de conteúdo protegido por direitos autorais em 
múltiplos sistemas jurídicos nacionais. Embora os operadores do Pirate Bay não tenham 
logrado sucesso, o caso demonstra o quão fácil pode ser escapar de uma jurisdição es-
tatal por meio da realocação de atividades para paraísos jurisdicionais.

A preocupação com o forum shopping e os paraísos jurisdicionais vai muito além 
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das dificuldades geradas para casos individuais. A complexidade envolvida em se definir 
a jurisdição competente para julgar e executar decisões judiciais em qualquer situação 
também pode se revelar um grande entrave para qualquer tentativa de criação de me-
canismos normativos internacionais para solução de conflitos de jurisdição. Mesmo 
que, por exemplo, algum nível de harmonização legislativa procedimental fosse con-
vencionada por um grande número de Estados, como nas iniciativas levadas a cabo 
pela Conferência da Haia de Direito INternacional Privado, ou Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual, bastariam alguns poucos Estados discordantes para que todo 
o propósito de um tratado daquela natureza fosse severamente prejudicado. Diferente-
mente de outros tipos de iniciativas de harmonização normativa envolvendo o mundo 
físico comum, nas quais a adesão por um número maior de Estados seria diretamente 
proporcional à eficácia no combate do problema em questão, na internet essa regra não 
existe sem que sejam usados mecanismos de filtragem e fragmentação da rede. 

5.3. Um Direito Internacional para a Internet?
Com tantas complexidades e dificuldades envolvendo a aplicação de regras e 

princípios tradicionais na resolução de conflitos de jurisdição na internet, é natural que 
alternativas começassem a ser propostas para superá-las. A maioria dessas soluções 
reconheceram a difícil aplicação dos princípios tradicionais ou também consideram in-
desejável a adaptação das novas tecnologias a estes princípios. Nesse trabalho, será 
analisada uma dessas propostas de forma mais aprofundada, veiculada pela literatura e 
especialistas como: o Direito Internacional da Internet.

A ideia de um Direito Internacional da Internet existe desde o princípio da própria 
internet, quando David Johnson e David Post argumentaram que o ciberespaço seria um 
local radicalmente diferente do mundo offline e que, por isto, deveria ser regido pelo 
seu próprio Direito, como se possuísse sua própria soberania. A ideia foi considerada 
ingênua e simplista e já na época em que os primeiros trabalhos a respeito foram lança-
dos,  mas foi de importância seminal para que teorias mais consistentes fossem desen-
volvidas na década seguinte.

Em sua obra “International Internet Law”, Joanna Kulesza discute a viabilidade, os 
desafios e as possíveis fontes de um Direito Internacional da internet. A autora argumen-
ta que, assim como o Direito Ambiental Internacional surgiu como um ramo do Direito 
Internacional Público, na década de 1970, por meio da adoção de tratados e princípios 
escritos, e assim como aquela disciplina possui natureza inerentemente transnacional, 
pois seu objeto de estudo é compartilhado por diversos Estados, também deve a regu-
lação da internet se desenvolver a partir de acordos multilaterais ou multissetoriais. 

Kulesza ainda explica que grande parte da regulação da internet já é feita por 
meio de conhecidos mecanismos multissetoriais, mas que as medidas de sucesso têm 
se limitado às camadas física e lógica da internet. Entidades como a Internet Engineering 
Taskforce (IETF), a Internet Society (ISOC) e a Internet Corporation for Assigned Numbers 
and Names (ICANN) vêm se dedicando, desde a década de 1990, ao desenvolvimento 
de regulações técnicas, padrões e boas práticas e à promoção de políticas públicas fa-
voráveis ao bom uso da internet. Em sua grande maioria, essas entidades se dedicaram 
a criar normas que se limitam ao funcionamento técnico e lógico da rede.

Com a popularização e expansão do acesso à internet, questões envolvendo di-
reitos humanos, propriedade intelectual, comércio eletrônico e outros tópicos até en-
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tão não trabalhados por essas organizações, passaram a exigir uma atenção maior dos 
atores interessados, na medida em que cresceram em sua relevância para a sociedade 
moderna.

O modelo multissetorial para governança da internet, já adotado por essas orga-
nizações, passou a ser também utilizado para reger questões da chamada “camada de 
conteúdo”. O modelo propõe uma igualdade de posição entre governos, atores do setor 
privado e a sociedade civil na discussão e na elaboração de políticas públicas. Segundo 
Kulesza, essa igualdade deve ser um princípio nuclear de qualquer pretensão de desen-
volvimento de um Direito Internacional da Internet. O multissetorialismo na governança 
da internet já produziu uma série de instrumentos de soft law, como os documentos da 
World Summit for the Information Society (WSIS), que influenciaram até mesmo legis-
lações nacionais (como o Marco Civil da Internet, no Brasil) e que podem ser utilizados 
para definir o escopo de um possível Direito Internacional para a internet. Além disso, 
tratados sobre crimes cibernéticos, comércio eletrônico, propriedade intelectual e co-
operação no combate a spam também podem ser considerados algumas das primeiras 
fontes de hard law para este novo do Direito Internacional.

Kulesza também ressalta que, além de um desenvolvimento multissetorial, o Di-
reito Internacional da Internet deve adotar alguns dos princípios fundamentais estabele-
cidos pela Declaração de Princípios de Genebra, na primeira WSIS. Esses princípios são o 
da diversidade cultural, da liberdade de acesso e da adoção de padrões abertos. 

Entretanto, a própria autora admite que o desenvolvimento de um marco reg-
ulatório internacional para a internet depende, em grande medida, do consenso e 
cooperação entre diversos Estados. Nos atuais fóruns de debate multissetorial, já se 
reconheceu a dificuldade de alcançar um consenso entre países com valores culturas 
e interesses soberanos tão distintos, como aqueles que possuem os maiores números 
de usuários de internet. Os próprios instrumentos legislativos de hard law são esparsa-
mente ratificados pelos Estados, não tendo signatários influentes, como Brasil e Rússia. 
Sequer há consenso a respeito de um ponto tão crucial como o modelo multissetorial: 
tradicionalmente, países como China e Rússia favoreceram o modelo multilateral e in-
tergovernamental, que se baseia na primazia de organizações internacionais (como as 
Nações Unidas, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual e Organização Mundial do Comércio) na regulação transnacio-
nal da rede, sem intervenção de outros setores. Existem, ainda, os já citados problemas 
relacionados a paraísos jurisdicionais.

O desenvolvimento de um Direito Internacional da Internet ainda tem, portanto, 
diversos e complexos desafios a enfrentar antes de atingir um patamar de aceitação 
universalmente satisfatória.

6.Considerações finais
Independentemente de quão rápido é o avanço das tecnologias ou de quão ir-

relevantes as fronteiras nacionais se tornem, o mundo continuará a ser dividido entre 
nações geograficamente delimitadas. Apesar de seu caráter atualmente relativo, a so-
berania ainda permanece como um atributo irrenunciável - apesar de limitável - dos 
Estados. Esse arcabouço clássico gera um antagonismo com as próprias características 
da internet, que é marcada pela sua transnacionalidade. Uma rede de comunicação que 
ignora fronteiras é algo, muitas vezes, alarmante aos Estados. Em decorrência disso, 
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medidas são tomadas para tentar estabelecer “fronteiras” para a internet, impedindo a 
livre circulação da informação e de novas tecnologias.  

As normas para determinação da competência internacional dos tribunais 
domésticos também refletem esse antagonismo. Também as decisões judiciais internas 
e internacionais  exploradas na pesquisa revelam tendência dos juízes de aplicar con-
ceitos e regras sobre jurisdição já estabelecidas, realizando apenas adaptações para a 
Internet. Um exemplo desse exercício adaptativo das regras ocorreu quanto à doutrina 
dos efeitos, adotada no caso Calder v. Jones. A aplicação dessa doutrina ao ambiente 
da Internet indica que a autoridade judicial de certa localidade terá competência para 
adjudicar uma lide se o site que gerou o conflito de interesses em questão teve como 
alvo essa mesma localidade. Assim, empresas de comércio eletrônico, mídias entreten-
imento podem limitar as jurisdições que serão atendidas pelos seus serviços online, 
exercendo certo controle sobre os locais onde poderão sofrer ações judiciais. Apesar 
da maior segurança jurídica aos agentes envolvidos, essa regra jurisdicional provoca a 
delimitação e a fragmentação da internet.

Enfrentar questões relativas à jurisdição na internet envolverá uma ressignifi-
cação de conceitos antes pacíficos, como os de comunidade, território, soberania, fron-
teira e estatalidade. Embora esses elementos continuem existindo na sociedade da 
informação, eles sofrem mitigações. O Direito deve renunciar a uma posição de neg-
ligência e acompanhar essas mudanças; com isso, tem condições de compreender os 
conceitos e narrativas de forma social e politicamente contextualizadas.
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