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dida redes digitais, internet, propriedade intelectual e relações 
do trabalho são interseccionadas com as preocupações da 
globalidade?  Essas e outras questões são tratadas no presente 
livro, que busca formular algumas proposições teóricas e ex-
plorar casos a partir dos horizontes interdisciplinares do direito 
internacional privado. 

Em quatro partes centrais, a obra examina distintos fundamen-
tos da regulação da Internet e suas instituições, com atenção 
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Apresentação

Coleção Seriada de Estudos do PPGD-UFMG

Em setembro de 2017, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Di-
reito da Universidade Federal de Minas Gerais decidiu por relançar coleção 
seriada de estudos monográficos associados a sua área de concentração “Direito 
e Justiça”, com destaque para a publicação de trabalhos de investigação de do-
centes e discentes nas quatro linhas de pesquisa em plena produção e atividades 
no Programa: Poder, Cidadania e Desenvolvimento no Estado Democrático de 
Direito; Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito; História, Poder e 
Liberdade; e Estado, Razão e História. 

Com base na seleção promovida nos termos do Edital de Fomento Institu-
cional 2017 para Livros Científicos Seriados do PPGD-UFMG, foram contem-
plados autores de publicações de estudos monográficos, além de teses e dis-
sertações defendidas recentemente junto ao Programa, em obras que agora se 
apresentam ao público leitor especializado e que objetivam divulgar conteúdo 
científico-acadêmico produzido na área do Direito. 

E não poderia ser diferente essa missão por parte de nosso Programa. Ele é 
o mais antigo em funcionamento no Brasil. Seu curso de Doutorado foi criado 
em 1931, nascendo com evidente vocação interdisciplinar, nas interfaces entre 
direito, política, economia e filosofia. Na esteira dessa tradição, consolidou-se 
como grande referência no sistema de ensino superior no Brasil e espaço de di-
álogo acadêmico com os grandes centros de pesquisa e universidades no estran-
geiro, especialmente intensificado, ao longo dos anos, por trabalhos científicos 
regularmente publicados na Revista Brasileira de Estudos Políticos – RBEP e 
Revista da Faculdade de Direito da UFMG. 

Contando com o indispensável apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES, por meio de seu Programa de Excelência 
Acadêmica (Proex), e com a primorosa composição e diagramação pela Editora 
Lumen Iuris, os trabalhos científico-acadêmicos compartilhados nesta coleção 
seriada têm formato aberto, tornando-se plenamente acessíveis a todos pesqui-



sadores e pesquisadoras no Brasil e exterior. Importante relembrar que as obras 
aqui coligidas estão ancoradas por premissas que inspiram o PPGD-UFMG, 
suas linhas de pesquisa e projetos coletivos de investigação: interdisciplinarida-
de, inovação, transformação das realidades sociais e desenvolvimento, promo-
ção dos direitos humanos, releituras críticas, humanistas, jusfilosóficas, interna-
cionalistas e comparadas. Todas elas, juntas, enriquecerão a visão estratégica e 
consistente de pesquisa no Brasil, em sintonia com as missões da universidade 
pública, plural e aberta para o diálogo com a sociedade.

 
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira 

Fabrício Bertini Pasquot Polido



1

Notas Introdutórias: Por que, enfim, explorar 
diálogos e narrativas do direito internacional 

privado nas fronteiras do trabalho e tecnologias?

“It is still an open question whether it will be possible, one day, to 
bring to a halt the deleterious processes which threaten the survival of 
mankind. In other instances, globalization is deliberately being pushed 

ahead. Modern technologies make information available in a worldwide 
setting almost within seconds. Through the electronic media, cultural 

trends and fashions easily cross any State borderline, putting under 
heavy pressure in particular archaic patterns of life and traditional 

ethical values. The internet epitomizes on the one hand the opportunities 
provided even to the common man, on the other hand the possible threats 

resulting from a vacuum in governance in the most drastic fashion” 
(Christian Tomuschat, RdC 2006, p.41) .

A obra aqui apresentada constitui tentativa de explorar questões emergentes 
e ressurgentes na interface entre o direito internacional privado, tecnologias e 
trabalho, em suas múltiplas dimensões políticas, normativas e jurisdicionais. Na 
essência, ela é oferecida aos leitores e especialistas como proposta também crí-
tica de reflexão sobre temas pendentes na ampla agenda de pesquisa do direito 
internacional e das vertentes internacionalistas do Direito. Evitando extremar 
qualquer divisão tradicional ancorada na dicotomia público-privado, em sua for-
mulação mais modesta, considerei relevante repensar caminhos acadêmicos de 
investigação conduzidos ao longo desses anos de ensino e pesquisa no direito in-
ternacional, antes que me fosse permitido ensaiar qualquer empreitada sobre um 
curso tratadístico de alguma matéria de minha predileção e que viria oportuna-
mente. Em quase quinze anos de docência, considero já estar em condições de 
navegar por temas interdisciplinares na área do Direito, de modo articulado com 
as preocupações de estilo e engajamento no processo de investigação, assim como 
e olhar construtivo para problemas das realidades social internacional e brasileira. 

Em sintonia com a provocação espelhada na epígrafe, a sintetizar a precisa 
observação do professor Christian Tomuschat em sua inspiradora aula proferida 
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na Academia da Haia de Direito Internacional, o livro aqui publicado reúne re-
leituras de temas que analisei no passado e outros absolutamente inéditos. Estes, 
particularmente, são os frutos mais recentes do profícuo diálogo travado com 
os integrantes dos projetos “Estado e Mundialização: Fronteiras do Trabalho e 
Tecnologias” e “Cultura, Direito Comparado e os Desafios do Direito Interna-
cional na Ordem Global”, da linha de pesquisa “História, Poder e Liberdade”, 
do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, que integro desde 20131. Todos refletiram e persistem com reflexão so-
bre questões que me inquietaram ao longo da experiência, prática profissional e 
de pesquisa nos campos do direito internacional privado, direito internacional 
econômico, direito internacional da propriedade intelectual, direito da internet, 
direito comparado e comparação de sistemas jurídicos, aliás, esse último campo 
tão maltratado no universo acadêmico brasileiro. 

Sem essas reflexões iniciais e consciência sobre todas as limitações me-
todológicas possíveis, seria pouco provável que o trabalho se concretizasse, e 
servisse de base para futura renovação das abordagens teóricas examinadas. 
Evidentemente, ele não poderia representar mera derivação auto-referencial de 
uma carreira jurídica, não ao menos nesta fase de vida. Antes, a obra evoluiu 
segundo a preocupação de projetar temas plenamente caracterizados pelo apelo 
interdisciplinar no direito internacional privado (relutante, pois, contra qual-
quer espécie de nacionalização e separação que a caracterizava no passado ou 
ainda resistente no presente no Brasil e em outros países2) e reafirmar suas 
interfaces entre seus perfis regulatórios, jurisdicionais e cooperativos. Também 
busca interlocução com expoentes da escola interamericana – estruturada sob 
as bases diversas do pensamento internacionalista nas Américas, os esforços de 

1 A síntese dos projetos de investigação no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, da área 
de concentração “Direito & Justiça”, encontra-se disponível no site: www.pos.direito.ufmg.br. 

2 Cf., por exemplo, abordagens da primeira e segunda geração de internacionalistas privados brasileiros, 
como Eduardo Espínola, Tito Fulgêncio, Oscar Tenório, Amílcar de Castro, reiterando a ideia de 
que o direito internacional privado seria parte do ‘direito público interno’, a definir soluções para 
o conflito de leis no espaço, posição mesmo referenciada pelas fontes normativas legislativas, como 
a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Diferentemente, Clóvis Bevillaqua parece se 
afastar da vertente nacionalista, considerando as interfaces com o direito comparado e a vocação 
universal do DIP. Mais recentemente, posições de Haroldo Valladão e Jacob Dolinger confrontam 
aquela visão estrita, reconciliando objetivos do campo dogmático do DIP em suas expressões da 
internacionalidade; a partir delas existe indissociável diálogo com o direito internacional público, 
porém definido por funções e objetos muito distintos, que somente o direito internacional privado 
poderia desempenhar e contemplar.
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harmonização e uniformização de Estados da região, nas Conferências Intera-
mericanas Especializadas de Direito Internacional Privado – CIDIPs- da Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA) e das associações científicas, como a 
Associação Americana de Direito Internacional Privado e a Associação Latino 
Americana de Direito Internacional. 

Por seu caráter monográfico, o trabalho sintetiza e consolida algo do que 
constitui a atualidade dos temas apresentados e que se encontram nas múltiplas 
formas de abordagem do direito internacional privado e recortes envolvendo 
questões do trabalho, novas tecnologias e Internet. E por que essa preocupação? 
O conjunto da realidade social, de fatos e relações transfronteiriças envolvendo 
novas formas de produção do conhecimento, de contratação nas tecnologias, 
de arranjos produtivos e redes informacionais e comunicacionais, exige dos ju-
ristas e internacionalistas reações mais profundas do que a simples repetição 
das fórmulas gestadas à luz das influentes tradições europeias (especialmente a 
francesa, alemã e italiana) no direito internacional como um todo, ou mesmo 
segundo o realismo e o justicialismo tão presentes na tradição angloamericana3. 

Há quem reaja frontalmente a essa forma de ver o mundo, a partir da obser-
vação sobre complexas matizes das relações sociais que hoje se estruturam mais 
aguçadas nas interações entre poder e sujeitos, tais como estados, organizações 
internacionais, corporações transnacionais, indivíduos, organizações não-go-
vernamentais, fundos soberanos, grupos, redes e ‘lobbies’4. Ou ainda, segundo 
a resistência que busque demonstrar como o pensamento internacionalista, so-
bretudo em regiões de um mundo (des)colonizado e assolado pela pobreza, por 
assimetrias das mais diversas formas, não poderia deixar de enfrentar todas 
as sujeições a transplantes ou repositórios de modelos legais e decisórios, em 

3 Em distinta visão, ainda que dentro da escola alemã, Otto KAHN-FREUND (Problems of Private 
International Law. General Course of Private International Law, In: Recueil des cours, vol. 143, 1974, 
p. 330 ss), é singular entre seus contemporâneos por enfatizar a relação entre o desenvolvimento do 
direito internacional privado e as relações sociais. Com efeito, essa abordagem é reflexo mesmo da 
influência da escola do direito social e sociologia do trabalho sobre a obra de Kahn-Freund (1900-
1979), que foi primeiramente juiz do trabalho na Alemanha até 1933, ano em que os nazistas o 
exoneraram de seu cargo no Tribunal do Trabalho de Berlim, e passou à docência na Universidade de 
Oxford, onde fez carreira nas áreas do direito internacional privado, comparado e direito do trabalho, 
radicando-se na Inglaterra. O autoritarismo, ironicamente, pode fazer o bem para a construção do 
pensamento, bem distante de todos aqueles que praticam a violência. 

4 WAI, Robert. Transnational Liftoff and Juridicial Touchdown: The Regulatory Function of Private 
International Law in an Era of Globalization. In: Columbia Journal of Transnational Law, vol. 40, 
2001, p. 209.
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contextos de representação alegadamente participativos, como em organizações 
internacionais e da sociedade civil5. 

Parece ser inegável – e aqui não poderíamos ignorar – que essas interações 
ainda formam o terreno e o espelho para produção, elaboração, interpretação do 
direito e tomada de decisões em escala transnacional (compreendida a superação 
da mera ideia de ‘internacionalidade’), levando ao reconhecimento de interesses 
ora convergentes ou dissonantes no tratamento das relações expressando a ‘vida 
internacional da pessoa’. Bastaríamos recordar que boa parte do discurso inter-
nacionalista de caráter científico, gradualmente gestado no final do século XIX 
e aprofundado no século XX, pautou-se pela repetição das lógicas vestifalianas e 
onusianas, desde coexistência à cooperação, relevando a figura do Estado como 
propulsora da ‘interestatalidade’. Somente nas décadas de 1960 e 1970, graças às 
releituras propostas por estudos transnacionais na ciência política, no direito e 
nas relações internacionais, houve mutações significativas sobre a compreensão 
em torno da emergência de novos atores, fontes de produção normativa, padrões 
decisórios e formulações para a regulação de direitos humanos, comércio, meio 
ambiente, finanças, tecnologias, solução de conflitos6. 

Nesse quadro mais amplo, também o direito internacional privado não pas-
saria intocado, deixando o conforto de sua posição antes isolacionista, de sua 
linguagem truncada ou academicamente diletante, voltada para soluções técni-
cas do ‘conflito de leis’, e movendo-se para o estudo de modelos legais, formula-
ções políticas, e a tessitura social embasando casos e questões sobre jurisdição, 
contencioso internacional privado e cooperação jurídica internacional. No DIP 
ficaria já imprimida a conformação de comportamentos característicos de um 
mundo em transformação, seja pelos novos (ou ressuscitados) padrões econô-
micos, culturais, científicos, tecnológicos, laborais, seja pelas viradas morais e 

5 Nesse sentido, destaco os trabalhos críticos de PAHUJA, Sundhya. Laws of encounter: a jurisdictional 
account of international law. In: London Review of International Law, vol. 1, n.1, 2013, p. 63 ss; idem, 
The Postcoloniality of International Law. In: Harvard International Law Journal, vol. 46, 2015, p. 459 ss.

6 Dentre os autores, cf. KEOHANE, Robert. O., e NYE, S. Transnational relations and world politics. 
In: International Organization, vol.25, n.3, 1972, p.329 ss; WAI, Robert. Transnational private law 
and private ordering in a contested global society. In: Harvard International Law Journal, vol. 46, 
2005, p. 471 ss.; BOS, Maarten. Droit international public et droit international privé: deux identités 
bien distinctes. In: Jerzy MAKARCZYK (ed.) Theory of international law at the threshold of the 21st 
century: Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski. The Hague: Kluwer International, 1996, p. 89 ss.
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políticas em que indivíduos, seres humanos, parecem estar desestimulados de, 
isoladamente, assumir responsabilidades7.

Curiosamente, nos campos do trabalho e das tecnologias, têm sido frequen-
tes os movimentos governamentais, legislativos, judiciais, corporativos, em di-
ferentes países, rumo à adoção de padrões de normas estabelecendo o compar-
tilhamento e transferência (e no limite, exoneração) de responsabilidades en-
volvendo regimes de direitos proprietários e contratuais, relegando-as a agentes 
finais no processo econômico, como clientes, consumidores, trabalhadores. A 
complexidade dessas questões, como também exploradas na presente obra, é 
intensificada a partir de problemas da transnacionalidade. 

Muito em virtude de tais constatações, a concepção sobre os perfis do direi-
to internacional privado em regulatórios-prescritivos, adjudicatórios-jurisdicio-
nais e reconhecimentos-executivos parece servir melhor ao propósito de expli-
car certos problemas contemporâneos que envolvem a ‘vida internacional’ da 
pessoa8 – contraponto de análise, de observação, engajamento e interação das 
áreas de investigação aqui desenvolvidas. Da mesma forma, pela influência de 
muitos de meus mestres na academia, busquei agregar aqui a experiência de do-
cência superior na graduação, em particular pelos cursos de direito internacio-
nal privado, direito processual internacional, direito do comércio internacional, 
teoria das organizações internacionais, direito internacional da propriedade in-
telectual e direito da internet, e mais recentemente, dos cursos ministrados no 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG9. 

7 Volto a insisitir, enquanto me seja autonomamente possível afirmar, que as teorias das responsabilidades 
representam o futuro para qualquer discussão política e normativa do Direito, inclusive no direito 
internacional. Em pleno século XXI, parafrasendo uma querida amiga, não seria possível repetir ‘cantilenas’ 
com base em lições já imprestáveis, que nada avançam rumo aos horizontes, ao futuro do Direito.  

8 Em distintas percepções, ver MILLS, Alex. Rethinking Jurisdiction in International Law. In: The 
British Yearbook of International Law, vol. 84, n.1, 2014. p. 194-195; WAI, Robert. Transnational 
Liftoff and Juridical Touchdown, cit., p. 209-35. 

9 Dentre eles, destaco: Interfaces entre Direito Internacional Público e Privado (com professora Daniela 
Muradas, UFMG), Autonomia da Vontade e o Direito Internacional Privado Contemporâneo 
(com professor Pietro Franzina, Universidade de Ferrara), Direito Chinês Contemporâneo I e II e 
Fundamentos do Direito Comparado I (com professor Marcelo Maciel Ramos, UFMG), Filosofia 
do Direito Internacional (com professor Thomas da Rosa Bustamante), Organização Mundial do 
Comércio e Propriedade Intelectual I e II, e Ordem Jurídica Transnacional e o Direito Internacional: 
Valores, Conflitos e Responsabilidades. Material disponível no perfil do autor em http://www.
academia.edu.
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Na retomada da releitura savigniana quanto ao cosmopolitismo e às oposi-
ções ao movimento de codificação do direito privado na segunda metade do sé-
culo XIX ao nascimento científico das bases do Direito Internacional, todas as 
transformações científicas e tecnológicas, recorrentes em um mundo de encon-
tros, guerras, e movimento de pessoas ao longo do século XX, criariam enormes 
dificuldades operacionais do ponto de vista da coordenação de soluções entre 
sistemas jurídicos nacionais. Igualmente, resultaria infrutífero qualquer projeto 
comum da sociedade internacional, baseado na composição de interesses em 
premissas exclusivamente centradas na soberania vestifaliana dos Estados – 
hoje irreversivelmente limitada e dissociada de pretensões unitaristas. 

O DIP contemporâneo constitui, antes, resultado de todo um processo de 
adensamento normativo, proporcionado pela modernização de sistemas jurí-
dicos domésticos, suas leis e códigos especiais, pelo trabalho de instituições 
internacionais especializadas e com competências compartilhadas (e.g. Con-
ferência da Haia, Uncitral, Unidroit), de organizações de vocação política e de 
integração regional (OEA, União Europeia e Mercosul), pelas tendências de 
codificação, e pela dinâmica das redes de cooperação e coalização transnacio-
nais. Da mesma forma, contribuem para os câmbios observados a rica evolução 
jurisprudencial ao longo das distintas regiões do globo, o refinamento científi-
co e doutrinário (‘PIL scholarship’), e acima de tudo, a crescente preocupação 
política com novos engajamentos críticos e transndisciplinares que circundam 
e fecundam o fascinante campo de estudos do direito internacional privado10. 
Esse mundo, a meu ver, vale muito a pena de ser vivenciado e experimentado. 

Em nível nacional, a discussão de fundo aqui travada também renasce nas 
iniciativas de integração em estudos e pesquisas nos campos do direito interna-
cional, direito comparado, globalização, propriedade intelectual e internet no 
Brasil e estrangeiro, como nos Grupos de Pesquisas “Estado, relações privadas 
transnacionais nas fronteiras da tecnologia e inovação” e “Direito Internacional 
Privado no Brasil e nos Foros Internacionais”, envolvendo pesquisadores vincu-
lados a diversas instituições, como UFMG, Universidade de Brasília, a Universi-

10 Destacam-se, nesse sentido, os trabalhos de KNOP, Karen; MICHAELS, Ralf e RILES, Annelise. 
Transdisciplinary Conflict of Laws. In: Law and Contemporary Problems, vol.71, n.3, 2008, p.1-17; 
MUIR WATT, Horatia. Private International Law Beyond the Schism. In: Transnational Legal 
Theory, vol.2, n.3, 2011, p. 347 e ss; muir Watt, Horatia. Future Directions? In Horatia MUIR 
WATT e Diego P. FERNANDEZ ARROYO (ed.) Private International Law and Global Governance 
Law. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014, p.343 ss.
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dade Federal do Rio de Janeiro, PUC Rio, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas-SP, Universidade 
Federal do Espírito Santo, Unisinos, UniCeub, todos voltados para intercâm-
bios de ideias, projetos colaborativos de pesquisa estabelecidos no Brasil. 

Do ponto de vista internacional, muitas das reflexões aqui apresentadas 
espelham o trânsito que mantive ao longo de mais de dez anos com redes 
e centros de pesquisa e associações científicas, particularmente o Instituto 
Max-Planck de Direito Internacional Privado e Comparado, a Associação 
Internacional de Direito Comparado, a Associação Americana de Direito In-
ternacional Privado- ASADIP, International Law Association - ILA (e seu 
Comitê de Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual), a Aso-
ciação Internacional de Professores da Propriedade Intelectual, a Sociedade 
de Direito Internacional Econômico e, mais recentemente, a Rede de Estudos 
Jurídicos Transnacionais (Transnational Legal Studies Network), envolvendo 
pesquisadores de inúmeras universidades dedicadas a explorar questões e me-
todologias dos estudos jurídicos transnacionais. 

Antes de passar à exposição da estrutura do trabalho propriamente dita, 
gostaria de brevemente expressar alguns agradecimentos e créditos de amiza-
de a todas e todos que contribuíram para as reflexões introdutórias e de relei-
turas oferecidas pela presente obra. Primeiramente, a meus colegas da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e do Programa de Pós-Graduação em Direito, 
em especial aos professores Marcelo Maciel Ramos, Mariah Brochado, Maria 
Rosaria Barbato, Pedro Nicoli, Vitor Sartori, Emílio Peluso Neder Meyer, Ma-
ria Fernanda Salcedo Repolês, Brunello Stanciolli, Giordano Bruno, Fabio 
Queiroz, Daniela Muradas, Roberto Luiz Silva, Leonardo Parentoni, Misabel 
Derzi, aos nossos atuais coordenadores, professores Marcelo Cattoni Andra-
de e Thomas da Rosa Bustamante, pelas constantes trocas e discussões. Em 
outras frentes nacionais, a muitos: Luis Olavo Batista, José Eduardo Faria, 
Calixto Salomão Filho, Francisco Satiro, Maristela Basso, Umberto Celli Jr., 
Otavio Luiz Rodrigies Junior, Heleno Torres, Gilberto Bercovici, Cynthia 
Carneiro, Andre de Carvalho Ramos, Wagner Menezes, Gustavo Bambini, 
Rafael Mafei Queiroz, Thiago Marrara, todos da USP, minha ‘Alma Mater’; 
Nadia de Araujo e Daniela Vargas, da PUC Rio; Carmem Tibúrcio, Marilda 
Rosado, Raphael Carvalho de Vasconcelos e Carlos Affonso da UERJ; Bruno 
Rodrigues de Almeida - ‘in memoriam’, da UFRRJ; João Marcelo de Lima As-
safim, da UFRJ e UCAM; Claudia Chamas, do Instituto de Economia-UFRJ/



8

Fabrício Bertini Pasquot Polido

Fiocruz; Luis Otavio Pimentel, da UFSC e INPI; Inez Lopes e Alexandre 
Veronese, da UnB; Belinda Cunha e Anne Augusta Alencar Leite, da UFPB; 
Valesca Raizer Moschen, da UFES; Marcelo De Nardi, da UniSinos; Gustavo 
Ribeiro, da UniCeuB; Monica Guise Rosina, Salem Hikmat Nasser, Michelle 
Ratton, Marcel Leonardi e Alexandre Pacheco, da FGV-SP; Carlos Eduardo 
de Abreu Boucault, da Unesp; Marcia Leão, da Universidade Mackenzie, Re-
nata Gaspar, da PUC-Campinas; Fernando Rei, da Universidade Católica de 
Santos; Tatyana Friedrich, da UFPR; Cláudia Lima Marques, Augusto Jaeger 
Junior e Fabio Morosini, da UFRGS. Internacionalmente, destaco os diálogos 
e apoio de muitos: Jürgen Basedow, Jürgen Samtleben e Jan Peter Schmidt, 
do Instituto Max-Planck, Hamburgo; Jane Ginsburg, Columbia Law Scho-
ol; Rochelle Dreyfuss, da New York University; Axel Metzger, da Universität 
Humboldt, Berlim; Diogo Arroyo, da Escola de Direito da Sciences Po, Paris; 
Yuko Nishitani, da Universidade de Kyoto; Andrea Bonomi, da Universidade 
de Lausanne; Dario Moura Vicente, da Universidade de Lisboa; Maria Clara 
Calheiros e Anabela Susana de Sousa Gonçalves, da Universidade do Minho; 
Pietro Franzina, da Universidade Ferrara; Maria Blanca Noodt Taquela, da 
Universidade de Buenos Aires; Veronica Ruiz Abou-Nigm, da Universidade 
de Edinburgh; Toni Williams, Donatella Alessandrini e Luis Eslava, da Uni-
versidade de Kent; Kate Bedford, da Universidade de Birmingham; Marta 
Petergas-Sender, da Universidade de Antwerpen, antiga Oficial da Secretaria 
Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado; Ralf 
Michaels, da Duke Law School; Carlos Esplugues Mota, Univ. Valência; Kei-
th Rosen, da Universidade de Miami, dentre tantos outros a quem, desde já, 
peço desculpas por qualquer omissão textual.

Por fim, meus agradecimentos são devidos à equipe de pesquisadores, alunas 
e alunos, de muitos grupos que tenho a alegria de dirigir e coordenar: Grupo de 
Estudos Internacionais em Internet, Inovação e Propriedade Intelectual- GNet; 
Grupo de Arbitragem e Contratos Internacionais; Observatório Brasileiro de 
Direito Internacional Privado e a Clínica de Práticas e Pesquisa em Diplomacia 
Federativa e Cooperação Internacional, todos eles pioneiros na Universidade 
Federal de Minas Gerais e em grande parte representativos da excelência de 
pesquisa aportada pela UFMG entre as universidades brasileiras. Da mesma 
forma, aos membros do Instituto de Referência em Internet e Sociedade- IRIS 
e Instituto IDEIA - Direito e Inteligência Artificial, pelos excelentes diálogos 
travados nas interfaces de investigação aqui propostas. 
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Quaisquer equívocos ou omissões no presente livro são de minha exclusiva 
responsabilidade, não apenas como autor, mas também como aluno em constan-
te aprendizado. E dos meus leitores, aguardo críticas e impressões, as quais serão 
muito bem-vindas, sobretudo para futuras edições. E-mail: fpolido@ufmg.br. 

Belo Horizonte, Americana, Frankfurt e Bonn, abril de 2018

Fabrício Bertini Pasquot Polido

***

A obra aqui introduzida representa diálogos entre direito internacional pri-
vado, trabalho e novas tecnologias, de modo a permitir a construção de ques-
tões interdisciplinares e formulação de eixos analíticos para problemas comuns 
ou interseccionais de investigação, como são explorados em quatro partes. 

A primeira, intitulada “As Políticas e o Direito Internacional no Encontro 
com a Internet e Novas Tecnologias”, dedica-se a explorar as diferentes percep-
ções sobre a construção de fundamentos e instituições internacionais voltadas 
para regulação da Internet, com atenção para o compartilhamento de poderes 
nos espaços normativos, jurisdicionais e cooperativos, e suas respectivas solu-
ções. Como campos transversais de estudos, Internet e novas tecnologias per-
mitem verificar a insuficiência da compartimentalização estanque do direito 
internacional, público e privado, sem deixarem, contudo, de proporcionar dis-
cussão sobre as diferentes funções regulatórias existentes e o reconhecimento 
de categorias de direitos fundamentais nos ambientes das redes. Entre questões 
conceituais e normativas, descortinam-se as funções da Internet, dos funda-
mentos da Governança, além da delimitação das pretensões de validade de um 
Direito Internacional para a Sociedade Global do Conhecimento. Ela é o pano 
de fundo para muitas das questões que se levantam no campo específico do 
direito internacional privado nas interfaces com trabalho e tecnologias. 

Na segunda parte, “Intersecções entre Direito Internacional Privado e No-
vas Tecnologias”, são exploradas as transformações sofridas pelos princípios da 
soberania e territorialidade, entre o abandono do perfil estadocêntrico-vesti-
faliano do sitema internacional e a afirmação do compartilhamento de juris-
dições, particularmente nos ambientes da Internet e demandas de cooperação 
jurídica internacional envolvendo Estados e atores não-estatais. Tradicional-
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mente, o livro não poderia deixar de abordar dois eixos fundamentais de análise 
no direito internacional privado, a saber, o eixo da jurisdição e o eixo da lei 
aplicável. Nesse sentido, uma das escolhas autorais esteve justamente embasada 
em em uma das principais expressões normativas das relações privadas transna-
cionais, a saber, o da responsabilidade civil extracontratual, com reflexões sobre 
direito aplicável a obrigações extracontratuais pluriconectadas (e.g. as emer-
gentes de ilícitos de violação transfronteiriça de direitos da personalidade nas 
redes digitais) e competência internacional dos tribunais nacionais para solução 
de litígios nesse domínio (aqui, particularmente, a ênfase sobre o “contencioso 
transnacional da Internet”). 

A parte terceira, intitulada “Direito Internacional Privado do Trabalho e 
Novas Tecnologias”, oferece bases para compreensão de alguns dos fundamen-
tos teóricos em torno das relaçoes entre o DIP, trabalho e tecnologias e seus 
contornos metodológicos; em consideração encontram-se a complexa realidade 
das situações e relações jurídicas transnacionais envolvendo o sujeito-trabalha-
dor e tradicionais problemas de lei aplicável, jurisdição e reconhecimento nesse 
campo, os quais não poderiam ser ignorados desde uma perspectiva dogmática 
de revisita. Além de incursões sobre os perfis conceituais e regulatórios em di-
reito internacional do trabalho, pretende-se estabelecer parâmetros de análise 
da intersecção necessária entre agendas legislativas nos planos interno e inter-
nacional; elas são admitidas como vetor de modernização de regras e princí-
pios do direito internacional privado, sobretudo no campo das relações laborais 
transfronteiriças (e.g. trabalho decente, justiça social, proteção social do traba-
lhador e respeito aos direitos humanos). Alguns grandes temas são examinados 
nesse sentido: transferência e recrutamento de trabalhadores no estrangeiro; as 
bandeiras de conveniência e trabalhador marítimo em trânsito; a transnacio-
nalização de serviços de tecnologia da informação e comunicação e distintas 
aplicações do teletrabalho transfroneiriço, partindo-se das percepções críticas 
sobre o engajamento de organizações internacionais sobre o tema (e.g. Nações 
Unidas, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico e Or-
ganização Internacional do Trabalho).

Por fim, a quarta parte, “Direito Internacional Privado, Tecnologias e Pro-
priedade Intelectual” discute as bases para compreensão dos perfis jurisdicio-
nais, regulatórios e executivos em torno das questões e litígios envolvendo bens 
da tecnologia e informação no espaço transnacional. As interfaces entre direito 
internacional privado e direitos de propriedade intelectual não se restringem às 
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regras e princípios aplicáveis segundo uma interpretação sistemática da Con-
venção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883, da Con-
venção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886 e do 
Acordo TRIPS/OMC. O princípio da territorialidade, como admitido no domí-
nio da propriedade intelectual, não pode ser adotado em perspectiva absoluta, 
especialmente nos casos envolvendo titularidade e violação de direitos de autor 
e patentes no trânsito econômico internacional. Nesse sentido, confronta-se a 
determinação da lei aplicável às relações jurídicas envolvendo direitos de pro-
priedade intelectual no espaço com os regimes legais de proteção (e.g. direitos 
de exclusividade e exceções) e a função dos direitos de propriedade intelectual 
(e.g. a exploração econômica das invenções, obras e sinas distintivos). Em sua 
abordagem comparativa, a quarta parte também remete o leitor a fontes do di-
reito europeu e ao sistema multilateral de proteção da propriedade intelectual, 
destacando, ainda, a recente atividade de harmonização normativa e redirecio-
namento do tema da interface com DIP nas Conferências da Haia de Direito 
Internacional Privado e na Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Com essas linhas, espero que a leitura seja agradável e permita expandir os 
horizontes do Direito Internacional Privado nas interfaces com o T18rabalho e 
Novas Tecnologias. A partir de ensaios e narrativas na era digital, acredito que 
a tarefa possa ser muito construtiva e plenamente consciente sobre o mundo 
em que gostaríamos de viver: desafiador, esperançoso por mudanças e sempre 
tolerante a tudo aquilo de mais diverso e humano.
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Capítulo 1 
 

Encontros do Direito Internacional  
com a Internet e Novas Tecnologias

1.1.  Um direito internacional para a ‘Sociedade Global  
do Conhecimento’?

Os desdobramentos científicos e tecnológicos e a emergência dos modernos 
meios de comunicação e transporte entre o final do século XIX e início do sé-
culo XX, proporcionados pela marcha da Segunda Revolução Industrial (1875 
a 1930), foram fatores essenciais para a consolidação do direito internacional 
como hoje o conhecemos. Eles selaram relações absolutamente inovadoras en-
tre estados e as primeiras instituições internacionais hoje existentes. A criação 
dos primeiros “entes de vocação internacional”, conhecidas segundo a experi-
ência da comunidade internacional como “uniões” ou associações de estados, 
abriu espaços para nova realidade da regulação normativa na Europa da época. 
Elas se expressavam em nível científico e técnico e deram origem às modernas 
organizações internacionais no grande regime estruturado após a criação das 
Nações Unidas em 1945.

As Comissões do Reno de 1815 e do Danúbio de 1856, seguidas pela criação 
da União Telegráfica Internacional de 1865 e União Postal Internacional de 
1878, por exemplo, consagraram as primeiras expressões desse movimento e 
reclamavam, para si, competências muito particulares no domínio das comuni-
cações11. No campo dos direitos de propriedade intelectual, as Uniões de Paris 

11 As Uniões Internacionais, enquanto associações de Estados (ou instituições internacionais), ainda 
não apresentavam natureza definida no domínio do Direito Internacional Público, diferentemente do 
que ocorreu posteriormente em relação às organizações internacionais estabelecidas no período entre 
Guerras e após 1945. A história do Direito Inter- nacional, todavia, não permite ignorar tais Uniões 
entre Estados, porque elas contribuíram notadamente para a criação de um quadro normativo especial 
que antecipou, inclusive, as relações de cooperação econômica e social no plano internacional. Essas 
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para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883, e de Berna para a Proteção 
das Obras Literárias e Artísticas, de 1886, deixaram legados incontestáveis para 
o direito internacional, partindo de objetivos específicos de harmonização nor-
mativa e forjando espaço para criação da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual – OMPI12. 

Em 1919, ainda durante a Conferência de Versalhes, as potências aliadas 
manifestaram o expresso reconhecimento da necessidade de criar uma organi-
zação dedicada à regulação internacional do trabalho. A Parte XIII do Tratado 
de Versalhes (intitulada “Do Trabalho”)13, deu origem à Organização Interna-
cional do Trabalho - OIT, criada justamente como um dos mais importantes 
resultados dos trabalhos da Liga ou Sociedade das Nações (S.d.N)14. Também 
no ambiente de profusão da gradual melhoria das condições sanitárias nas gran-
des metrópoles europeias, promovidas pelos avanços científicos, os Membros da 
Liga das Nações estabeleciam, em 1922, o Comitê Sanitário Internacional15. 
Ao lado da Secretaria Internacional de Saúde de Paris, de 1908, foi o Comitê 
Sanitário Internacional precursor da Organização Mundial da Saúde – OMS, 
consolidada após a emergência das Nações Unidas como a primeira organização 
dotada de personalidade jurídica internacional no cenário do Pós-Guerra. 

Essa breve descrição histórica, mesmo padecendo de pecado capital pelo 
salto considerável no tempo e espaço, permite observar que o sentimento uni-
versal e as ondas do “progresso”, desde o surgimento do positivismo científico 
do século XIX, resultariam não apenas no substrato institucional e político para 
a codificação do direito internacional em domínios especializados (hoje tidos 
como ‘autônomos’) dentro do sistema das Nações Unidas e suas várias deri-

comissões buscavam estabelecer uma forma de cooperação técnicoadministrativa entre Estados (sem 
qualquer atribuição de personalidade jurídica de Direito Internacional), estruturada sob a atuação 
de órgãos comuns de secretariado. cf. Philippe SANDS e Pierre KLEIN, Bowett’s Law of International 
Institutions. 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2001, pp.4 e ss; René Jean DUPUY, (ed). Manuel sur 
les organisations internationales. 2ed. Dordrecht/Boston: M. Nijhoff, 1998, pp.15 e ss 

12 POLIDO, Fabrício B.P. Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Fundamentos, Princípios e 
Desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p.23 e ss. 

13 Tratado de Paz celebrado entre países aliados, associados e Alemanha, assinado em Versalhes, em 28 
de junho de 1919, aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 3.875, de 11-11-1919, e promulgado 
pelo Decreto nº 13.990, de 12-1-1920.

14 SERVAIS, Jean-Michel. International Labour Law. 3rd ed. Halphen: Kluwer Law International, 2011, 
p.28, §22.

15 Cf. Artigo 23 do Pacto da Liga das Nações, relativamente à prevenção e controle de doenças.
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vações ou ‘fragmentos’16. O desenvolvimento e a escalada das transformações 
científicas e tecnológicas rumo ao o advento da Internet revolucionaram, antes, 
a moldagem das técnicas de elaboração do direito e seus procedimentos, assim 
como a formação de compreensões – aceitáveis ou criticáveis – em torno de 
uma “sociedade global do conhecimento”. 

 Como observava Oscar Schachter na década de 1960, a propósito de sua 
participação em conferências na Universidade de Berkeley, o direito interna-
cional contemporâneo não poderia estar imune às rupturas e mutações estru-
turais sobre a forma como Estados e organizações se engajavam no movimen-
to de produção normativa, de codificação, de implementação de princípios, 
ou mesmo, no aperfeiçoamento dos mecanismos de resolução de litígios17. 
Referidas mutações seriam percebidas em diversos campos, como no meio 
ambiente, propriedade intelectual, investimentos, nas regulações marítima, 
aeroespacial, nuclear, sanitária e bancária, todas motivadas por novos eventos 
nos campos da ciência e tecnologia. 

Para Schachter, acertadamente, internacionalistas não poderiam repetir “be-
lezuras verbais e precedentes dos tribunais”, sem observar o ambiente de rápi-
das transformações que o mundo de então enfrentava. Eles seriam considerados 
como clássicos, dedicados a princípios da razão, autoridade e legalidade, versados 
sobre a análise de conceitos, ou mesmo na leitura detalhada de documentos de 
negociações e técnicas argumentativas. Essas habilidades, contudo, tornar-se-iam 
meramente marginais para solução de autênticos problemas resultantes do ‘novo’, 
recorrente em diversas partes do globo; um internacionalista dessa ordem somen-
te poderia servir como elaborador de texto de tratados, de teses ou um retórico 
com pouca contribuição para análise política e substantiva dos eventos circun-
dando os avanços científicos e a emergência das novas tecnologias18. 

16 Dentre todos, criticamente, cf. KOSKENNIEMI, Martii. Fragmentation of international law: 
difficulties arising from the diversification and expansion of international law. In: Report of the 
Study Group of the International Law Commission, 13 Apr. 2006, Helsinki: Erik Castrén Institute 
of International Law and Human Rights, 2007; e mais recentemente, do mesmo autor: The Politics 
of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p.331 e ss (refletindo sobre as 
modernas técnicas de produção do direito internacional e políticas da “fragmentação’).

17 Oscar SCHACHTER, Scientific Advances and International Law Making, in California Law Review, 
vol.55, 1967, p.423-24.

18 Idem, p.424. Todo o sentimento expressado por Oscar Schachter (1915-2003), àquela ocasião, 
revelava as reações – ou a corrida – de governos de estados, sobretudo do hemisfério norte, de 
especialização dos domínios do direito internacional, com repercussões indiscutíveis para os trabalhos 
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Antes mesmo, as angústias dos seres humanos no final do século XIX, dian-
te das invenções desenvolvidas pela indústria então pujante na Europa e nos 
Estados Unidos davam lugar a uma crença desenfreada – e desconfiança simul-
taneamente - no potencial, no intelecto e no engenho humanos como capazes 
de alterar os rumos da história da ciência e das tecnologias. Não seria exagero 
afirmar que a construção das instituições do direito internacional tenha pas-
sado por ressignificação de paradigmas e de instrumentos de como legislar, co-
operar e adjudicar nas décadas subsequentes ao término da Segunda Guerra e 
estabelecimento das Nações Unidas. 

Nos campos da ciência e tecnologia, esforços clássicos da diplomacia 
convencional, centrada nos cânones da interestatalidade que predominan-
temente influenciavam as leituras internacionalistas até meados da década 
de 1970, entravam em crise, particularmente pela concorrência com inte-
resses de outros atores não-estatais, como conglomerados empresariais e 
organizações não-governamentais altamente especializados, segmentados e 
orientados, dentre tantas outras, para as áreas da ciência e tecnologia. No 
limite, esse fenômeno, que na vertente internacionalista resume a emer-
gência dos estudos das relações transnacionais19, reverberava fortemente 
em esquemas de cooperação internacional, ora facilitada por mecanismos 
institucionais, financeiros e técnicos, ora por convergência de interesses 
corporativos, governamentais e intergovernamentais. 

Na visão de Oscar Schachter, a cooperação nos domínios da ciência e tec-
nologia seriam menos conflituosos do que a cooperação nos campos humanos 
- político e social: 

“Given the uneasiness in the social and political areas of human relations, 
international cooperation seems more feasible in scientific and technological 
areas. The prohibitive cost of large-scale scientific programs necessary to 
ensure efficient progress in diverse fields encourages cooperative ventures 
and sharing of information. Moreover, cooperation in social and political 

de codificação nas Nações Unidas (como pela Comissão de Direito Internacional, instituída em 
1947), e de organizações internacionais e regionais. Seu conhecimento residia justamente no fato de 
acompanhar o trabalho de vários órgãos e comissões das Nações Unidas, tendo sido funcionário e 
consultor jurídico da Organização, além de professor de Yale e Columbia. 

19 Cf. estudos seminais de KEOHANE, Robert O. e NYE, Joseph S. Transnational relations and world 
politics. Cambridge: Harvard University Press, 1972; idem, Power and Interdependence revisited. In: 
International Organization, vol. 41, n.4, 1987, p. 725-753.
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spheres is greatly hampered by significant ideological and emotional 
discord. This friction has precluded agreement upon a substantial number 
of current international problems and has raised serious obstacles to social 
or political integration (…)20.”

Não diferentemente, segundo o autor, um dever de cooperar, a exemplo de 
áreas como combate às armas nucleares, preservação de direitos de pesca e meio 
ambiente, ao funcionamento de satélites lançados ou quanto à exploração do es-
paço aéreo, surgia como resposta à desconfiança coletiva, à potencialidade e à pro-
babilidade de efeitos nefastos de certas atividades industriais transfronteiriças21. 
Esse dever representaria também sentimentos de autopreservação, de interesses 
nacionais, do intento empreendedor e aventureiro de um mundo em transforma-
ção; ou mesmo a constatação de que decisões unilaterais dos estados, no arriscado 
tabuleiro das relações internacionais, pouco acrescentariam à construção coletiva 
de um mundo crescentemente caracterizado por redes, intercâmbios, solidarieda-
de e reencontro com a própria ideia de comunidade internacional. 

Talvez precisamente nesse quadro pictórico de tudo aquilo que os anos mais 
recentes testemunhariam, em particular quanto à consolidação da Internet no final 
da década de 1990, essa mesma comunidade passaria a encarar perfis muito distin-
tos de produção, disseminação e compartilhamento de informações, tecnologias e 
da concepção de ciência22. A Internet, como de resto se sustenta no presente tra-
balho, não pode ser tomada como mero substrato técnico, de ‘rede computacional 
mundial’;  terminologias técnicas não poderiam  falaciosamente  subverter os funda-
mentos do Estado Democrático de Direito e o império da lei, a pretexto de mitigar 
responsabilidades e romper com a observância de certos padrões políticos, sociais, 

20 Oscar SCHACHTER, Scientific Advances and International Law Making, cit., p.424. (Tradução 
livre: “Dado o mal-estar nas áreas sociais e políticas das relações humanas, a cooperação internacional 
parece mais viável em áreas científicas e tecnológicas. O custo proibitivo dos programas científicos de larga 
escala, necessários para garantir um progresso eficiente em diversos campos, incentiva empreendimentos 
cooperativos e compartilhamento de informações. Além disso, a cooperação nas esferas social e política 
é enormemente dificultada por significativa divergência ideológica e emocional. Essa fricção impediu o 
consenso sobre uma quantidade substancial de problemas internacionais atuais e levantou sérios obstáculos 
à integração social ou política”).

21 Idem, p.424-5.

22 Não seria possível, nessa fase, antecipar debates sobre as interações entre espistemologia do 
conhecimento científico e tecnológico e direito internacional, particularmente quanto à compreensão 
das relações com áreas de investigação no presente livro – direito internacional privado, trabalho e 
tecnologias, ainda considerando desdobramentos no ambiente da internet e propriedade intelectual. 
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culturais e morais.. A Internet constitui-se, antes, autêntico “espaço transnacional 
de comunicação e informação”, no qual o conhecimento pode ser construído, a 
ciência pode avançar, e, acima de tudo, as interações humanas tendem a evoluir 
ou involuir, dependendo justamente das abordagens e escolhas que se adotem. Ela 
também deve – ainda que ao arrepio do imediatismo e utilitarismo de boa parte das 
‘hard sciences’, estar em sintonia com os avanços que a humanidade alcançou em 
distintos estágios civilizacionais e emancipatórios, chegando à afirmação de consti-
tuições, códigos, leis e, acima de tudo, dos direitos humanos. 

Mas o Direito, como um todo, responde a esses dilemas de distintas manei-
ras. Ele pode forjar novas categorias jurídicas e previsões de comportamentos 
dos sujeitos, delimitados a partir de expectativas de regulamentação por normas 
de conteúdo civil, comercial, econômico, penal, as quais se ajustam em função 
de diferentes valores e interesses em dado contexto referencial – o ambiente das 
novas tecnologias e de inovação, de consolidação das plataformas de comuni-
cação e da livre mobilidade da informação - como mesmo sugere a Internet23. 

Transposta as preocupações para o direito internacional, essas categorias e 
comportamentos retomam anseios muitas vezes repetidos pela literatura jurídi-
ca de delimitação de regimes autônomos, que se proponham, em visão liberal, a 
minimamente regular as interações entre sujeitos, bens, negócios nos ambientes 
informacionais e tecnológicos, e constituir autêntica ordem funcional fundada 
na previsibilidade e estabilidade24. Passam também pelo imaginário de capturar, 
adequada e eficientemente, os momentos pelos quais esses sujeitos e fatores se 
encontram estáticos ou em mobilidade em escala global. Todas essas discussões 
levam duplamente ao prenúncio de pretensão de validade e à cabal desconfir-
mação da legitimidade da lex informatica, categoria examinada mais adiante25. 

23 Empresta-se, nesse sentido, a observação Washington Albino de SOUZA (Primeiras Linhas de 
Direito Econômico, 4a edição. São Paulo: LTr, 1999, p.31), ao comentar a repercussão do tempo e do 
espaço no contexto da revolução cibernética estruturada pelas novas fronteiras da comunicação e 
informação do século XX: "As normas atuais, presas às oscilações circunstanciais, teóricas e práticas, 
entre a ordenação das estruturas ou o trato das “conjunturas, ao sabor das predominâncias ideológicas 
tradicionais que se vão desgastando velozmente, há de receber o influxo e traduzir os diferente valores dos 
novos tempos, sob pena de comprometimento do próprio Direito”. 

24 Dentre todos, cf. REIDENBERG, Joel R. Lex informatica: The formulation of information policy 
rules through technology. In: Texas Law Review, vol. 76, 1997, p.553-4; MEFFORD, Aron. Lex 
informatica: Foundations of Law on the Internet. In: Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 5, 
n.1, 1997, p.211 e ss.

25 Em distintas partes do presente trabalho, cf. itens 2.3, 5.1 infra. 
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Entretanto, o objetivo de especialização/segmentação em torno de um cam-
po normativo para Internet parece concorrer sem a necessidade de separações 
rígidas (ou por qualquer dicotomia antiquada) entre esfera pública e privada, 
ao menos não para fins de captura ou de design de reclamadas ‘novas relações 
jurídicas’ na Internet26. Para objetivos de política regulatória, talvez, o discurso 
possa ser bem diferente, pois entre a esfera pública e esfera privada, na cons-
trução de espaços prescritivos/regulatórios, jurisdicionais e adjudicatórios como 
componentes do Estado de Direito, ainda devem existem profundas diferenças. 
Elas repercutem entre o ser e o agir pelos sujeitos da comunidade, e são ressalta-
das na tradição ocidental moderna; estilisticamente encontram seu resgate no 
espírito romano da res publica, radicalmente invertido na contemporaneidade27. 

É também no espaço transnacional da informação e das novas tecnologias 
(amplamente, espaço em que bens do conhecimento28 encontram-se em mobi-
lidade, produção, disseminação, apropriação e publicização) que são observadas 
novas expressões dos direitos fundamentais, em processo de reconhecimento no 
plano internacional, como mesmo o direito fundamental de acesso à Intenet. 

26 A discussão sobre a interface público/privado, governança e questões afins, tem sido, igualmente, 
levada a cabo por vertentes críticas e sociológicas no direito internacional privado, dos estudos 
jurídicos transnacionais e do “direito além do estado”. Dentre todos, ver MUIR WATT, Horatia. 
Private International Law Beyond the Schism. In: Transnational Legal Theory, vol.2, n.3, 2011, p. 347 
e ss; MICHAELS, Ralf. The true lex mercatoria: law beyond the state. In: Indiana Journal of Global 
Legal Studies, vol.14, n.2, 2007 p. 447 e ss. Em conexão com o debate sobre direito, internet e redes a 
expor críticas sobre a autonomia da ‘lex informatica’, cf. VESTING, Thomas. The autonomy of law 
and the formation of network standards. In: German Law Journal, vol.5, 2004, esp. p. 653.

27 Trata-se de uma reflexão de como a ‘res publica’, central na separação entre público/privado, 
segundo a clássica formulação de Ulpiano no Corpus Iuris Civilis (Código de Justiniano), serve como 
fundamento para arranjos democráticos que permitiriam respeitar a vida privada, a individualidade 
(na alegoria da “coisa sagrada”). Sobre as trasnformações conceituais ver excelente artigo de Allain 
SUPIOT, The public-private relation in the context of today’s refeudalization. In: International 
journal of constitutional law, vol. 11, n.1, 2013, p.129-145.

28 Como opção metodológica, o conceito de “bens do conhecimento” é aqui empregado para 
compreender repertório mais amplo — aquele dos bens da tecnologia e da informação. Em 
grande medida, ainda que retórica, essa distinção supera a noção de “bens do intelecto”, “bens 
imateriais”, “bens intelectuais”, enquanto a racionalidade dos direitos de propriedade intelectual 
como tradicionalmente se formou na evolução histórica do Direito Internacional da Propriedade 
Intelectual, Cf. John BRAITHWAITE e Peter DRAHOS. Global Business Regulation. New York: 
Cambridge University Press, 2000. p.63 ss; idem, Information Feudalism: Who Owns the Knowledge 
Economy? London: Earthscan, 2002. p.192 ss.; Keith E. MASKUS e Jerome REICHMAN (ed.), 
International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2005, p.3 e ss.
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Se é verdade que o direito internacional privado em seus distintos perfis 
– regulatório/lei aplicável, adjudicatório/jurisdição, e executivo – encontra-se 
com os horizontes dos direitos humanos, particularmente sob a relevante in-
fluência da escola europeia continental e interamericana, e a experiência dos 
tribunais nacionais e internacionais em casos paradigmáticos, então é possível 
verificar que os conflitos transfronteiriços de Internet não passarão ilesos desse 
escrutínio normativo- interdisciplinar. Fronteiras – e alcances normativos - da 
liberdade de expressão, direito à privacidade, proteção de dados, sigilo das co-
municações, entrechocam-se com as pretensões mercantilistas, de segurança e 
monitoramento por parte de empresas e governos em distintos países, espaços 
regulatórios e jurisdicionais29. 

A análise de potenciais contornos e desdobramentos políticos e normativos 
do direito internacional no espaço transnacional da informação e das novas 
tecnologias é iniciativa de promoção de um debate interdisciplinar. Ele se es-
trutura sobre questões que se projetam no campo das engenharias, ciência da 
computação, inteligência estratégica, governança das redes, tecnologias da in-
formação e comunicação (“ICTs”), da arquitetura da internet, economia, admi-
nistração, filosofia, ciência política e o direito. No limite, trata-se de reconhecer 
a influência dessas portas dialógicas, em vários campos do conhecimento, com 
o direito internacional, de modo também a confirmar que distintas aborda-
gens, nas vertentes internacionalistas (e.g. direito internacional público, direito 
internacional privado, direito internacional dos direitos humanos, direito in-
ternacional da propriedade intelectual), captam, de maneiras muito distintas, 
os fenômenos e eventos expressados pelas relações inter-humanas na internet e 
nos ambientes digitais. 

Ainda em torno de políticas normativas, especialmente as que Christian 
Tomuschat situaria no escopo das funções adjudicatórias do direito interna-
cional30, nenhum estudo entrelaçando questões regulatórias da Internet pode-
ria deixar de pensar nas consequências da litigiosidade entre sujeitos, o que 
se verifica pelas diferentes manifestações de disputas, controvérsias tocando 
elementos públicos e privados e projetados em escala transnacional. O alcance 
transfroneiriço de interações suportadas na grande rede de computadores pa-

29 Essas questões são retomadas em distintas partes nos capítulos 2, 3 e 4.

30 International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a new Century. General Course 
on Public International Law. In: Recueil des Cours, vol. 281, 2001, esp. p.390 ss.
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rece também reclamar a modelagem de instrumentos que permitam maior grau 
de efetividade na solução de litígios. O que parece restar duvidosa, contudo, é 
a exata medida em que premissas e fundamentos frequentemente associados 
à arquitetura da internet, à alegada neutralidade dos códigos e algoritmos, às 
engenharias das redes e obstáculos ‘puramente’ tecnológicos, seriam condicio-
nantes ou linitações às funções de adjudicar e aplicar o Direito.

A ocasião dessa análise permite, igualmente, revisitar outros horizontes pos-
síveis de entrelaçamento entre regulação proposta pelo direito internacional e 
seus efeitos sobre os sistemas jurídicos domésticos. Entre eles destacam-se: (i) 
aspectos da estrutura e função dos direitos fundamentais da pessoa humana no 
contexto do espaço transnacional da informação representado pela internet; 
(ii) as políticas públicas relativas à “Sociedade da Informação” e sua implemen-
tação por Membros das Nações Unidas e de determinadas organizações regio-
nais (e.g. União Europeia, Organização dos Estados Americanos, Mercosul), 
(iii) os esforços, iniciativas e programas de governos, das organizações interna-
cionais, organizações da sociedade civil, academia e setores empresariais que se 
empenham para alterar o ‘status quo’ e a inércia de determinados segmentos, 
verdadeiramente desinteressados em reduzir as assimetrias tecnológicas e dos 
níveis de capacitação e conhecimento nos distintos países e regiões do globo31. 

É bem verdade que temas como regulamentação do acesso e mobilidade das 
tecnologias e informação em nível global permanecem como um dos princi-
pais na agenda doméstica e internacional da Internet. O papel do Direito seria 
instrumental e transformador de ‘acessos’ pelos cidadãos, indivíduos, empresas 
e grupos, inclusive quanto ao acesso à justiça32. Contudo, qualquer tratamen-

31 Criticamente, retomam-se, aqui, as observações de tracHtman, Joel P. Cyberspace, Sovereignty, 
Jurisdiction, and Modernism. In: Indiana Journal of Global Legal Studies vol. 5, n. 2, 1998, p. 561 e 
ss (referindo-se aos desdobramentos dos avanços tecnológicos nas últimas décadas e sua influência 
sobre as expressões e anseios coletivos e a alocação de poder para instituições estatais e não-estatais). 
O espaço erigido pela Internet, vale destacar, nunca seria suficiente para minar o poder do Estado 
de legislar e decidir conflitos envolvendo seus cidadãos; contudo, ele contribui para desestruturar 
as teorias da soberania, estadocêntricas ou da territorialidade estrita, como fundamentos do 
direito internacional pós-vestfaliano gestados entre os séculos XVII e XIX. Isso porque, apesar 
das resistências, as relações entre esferas de poder – de atores estatais e não-estatais – hoje têm 
convergido e interseccionam-se para a solução de questões de interesse global, como é o caso do 
meio ambiente, proteção dos direitos humanos, comércio internacional e as tecnologias. Reflexos, 
portanto, da cooperação e da transdisciplinaridade. Sobre isso, ver ainda Capítulo 2 . 

32 CABRAL, James.E.et alli, Using technology to enhance access to justice. In: Harvard Journal of Law 
& Technology, vol.26, 2002, p.241 ss.
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to temático para o que se pretende denominar “Direito Internacional para a 
Sociedade Global do Conhecimento” dependeria, inicialmente, da perspectiva 
teórica adotada em relação aos espaços societário, comunitário e normativo 
estruturados pela Internet, com as devidas críticas que podem ser formuladas a 
cada uma das visões. 

Admitidas em suas possíveis limitações, por exemplo, a ideia de “Sociedade 
Global do Conhecimento”, em substituição àquela de “Sociedade da Informa-
ção” poderia soar pertinente para referenciar o problema comunitário e socie-
tário em torno da relação travada entre humanidade, novas tecnologias e a 
Internet. Ela parece ser mais abrangente, menos reducionista e distintiva, na 
medida em que sugere não bastar informação para o conhecimento. Considera, 
em síntese, estágio subsequente àquele oferecido por Manuel Castells, em seu 
influente trabalho, para delimitar o contexto da denominada “Sociedade da 
Informação”, ou variantes da “Sociedade Pós-Industrial”33. 

Castells parte de dado paradigma - o da tecnologia da informação – para 
justificar como as relações entre redes, economia e a sociedade estão es-
truturadas. Segundo ele, a Sociedade da Informação é dotada de algumas 
características básicas, tais como: (i) informação como matéria-prima; (ii) 
efeitos intrusivos das novas tecnologias sobre atividade humana, individual 
e coletiva; (iii) predominância da racionalidade de redes; (iv) flexibilidade e 
reversibilidade em processos; (v) crescente convergência de tecnologias (e.g 
microeletrônica, telecomunicações, optoeletrônica, informática, biotecnolo-
gia, nanotecnologia, genética).

A “Sociedade Global do Conhecimento”, por sua vez, envolveria comunida-
des de sujeitos em múltiplos espaços geográficos no globo (baseada em premis-
sas metodológicas próprias do direito internacional), orientada para processos, 
interações e relações em torno dos bens tecnológicos, informacionais, culturais, 
científicos e inovadores (genericamente, “bens do conhecimento”) e que podem 
estar submetidos a distintas formas de produção, disseminação, gerenciamento, 
exploração, distribuição e consumo. As Nações Unidas, no trabalho político e 
normativo em torno das reuniões diplomáticas hoje envolvendo a Internet, ain-
da advoga o termo “Sociedade da Informação” como suficiente para explicar a 
relação entre meio e atores (stakeholders), dentro da proposta também multisse-
torial de representação junto aos diversos fora (e.g. Fórum Global da Internet). 

33 A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
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As relações jurídicas travadas nos ambientes de redes e da Internet ex-
pressam, em larga media, os fatos sociais que envolvem a comunidade de ato-
res das tecnologias e inovação. É própria da ordem jurídica transnacional a 
consolidação de expectativas sistêmicas em torno dos sujeitos e das relações 
sociais projetadas para além das fronteiras e limites territoriais do Estado. 
Nesse sentido, a Internet e as transformações tecnológicas a alterar formas 
de comunicação e informação fornecem subsídios para análise de questões 
específicas no direito internacional e suas vertentes e não podem ser isoladas 
sem enfrentamento interdisciplinar34. 

Há várias frentes possíveis de investigação, relacionadas com objetivos ou 
escopo político-regulatório das vertentes do direito internacional, incluindo o 
direito internacional privado: 

i. instrumentos de proteção de interesses dos atores nos ambientes de 
rede e Internet – os indivíduos, estados, organizações internacionais, 
organizações da sociedade civil, empresas transnacionais – no 
quadro do desenvolvimento da sociedade do conhecimento;

ii. alocação das atividades regulatórias, adjudicatórias e decisórias 
em torno das funções e competências de sujeitos (e.g. Estados, seus 
governos, legisladores e tribunais domésticos; e as organizações 
internacionais no exercício de suas respectivas esferas de 
autonomia e poderes normativos; empresas transnacionais e 
organizações não-governamentais, em seus poderes corporativos 
e estatutários, submetidos a autorregulação, transparência e 
controle35); especificamente em políticas regulatórias, como um 

34 Em perspectiva interdisciplinar, recomendam-se os estudos reunidos em Wolfgang BEnEdEK e 
Catrin PEKari (eds.). Menschenrechte in der Informationsgesellschaft. Hannover: Boorberg, 2007; 
Wolfgang BEnEdEK, Veronika BauEr e Matthias C. KEttEmann, (eds.). Internet Governance 
and the Information Society: Global Perspectives and European Dimensions. Utrecht: Eleven Publishing, 
2008; MURRAY, Andrew D. Internet regulation. In: Handbook on the Politics of Regulation. 2011, 
p. 267 e ss; FARRELL, Henry. The consequences of the internet for politics. In: Annual Review of 
Political Science, v. 15, 2012, p. 35 e ss; BOHMAN, James. Expanding dialogue: The Internet, the 
public sphere and prospects for transnational democracy. In: The sociological review, vol. 52, n.1, 
2004, p. 131 e ss. 

35 Casos emblemáticos, nas políticas de governança da Internet, são identificados em relação à 
Sociedade Internet para a Atribuição de Nomes e Números (da sigla ICANN- ‘Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers’). Criada em 1988, a ICANN é uma associação privada 
sem fins lucrativos, constituída e existente segundo as leis do estado da Califórnia, nos Estados 



26

Fabrício Bertini Pasquot Polido

todo, discutem-se os efeitos da representação multissetorial em 
distintos níveis dos estados e organizações e nos foros constitutivos 
próprios da Governança da Internet; 

iii. interações normativas para formulação de políticas públicas 
relativas à promoção do acesso ao conhecimento, da atividade 
científica, de manifestações artísticas e culturais, em espaços 
rígidos de compartilhamento e disseminação da informação e 
das tecnologias, em especial diante da adoção de leis internas e 
tratados e convenções mais restritivos e mais protetivos; nesse 
sentido, parece ser oportuno verificar potenciais conflitos, em 
linha com o que poderia expressar, de um lado, a assimetria de 
regimes de transferência de tecnologia e de inovação entre países 
desenvolvidos - muitos dos detentores de tecnologias – e países 
em desenvolvimento, ainda existentes no trânsito econômico 
internacional; e de outro, as sucessivas constrições aos acessos a 
bens do conhecimento por padrões mais expansivos de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual na ordem internacional.36 

Unidos – portanto, pessoa jurídica de direito privado - e hoje se encontra subordinada à regulação 
multissetorial. Ela é entidade coordenadora do sistema de nomenclatura para a Internet, com enorme 
repercussão sobre a expansão e a evolução da Internet, porque atua sobre os nomes de domínio e 
seus sistemas. Até outubro de 2016, estava ligada à Autoridade Nacional de Telecomunicações e 
Informações do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. 

36 Essa tendência, por exemplo, manifesta-se no atual estágio de desenvolvimento do Direito Internacional 
da Propriedade Intelectual, desde um aprofundamento dos padrões de proteção jurídica da atividade 
inventiva e criativa nos Membros da OMPI e OMC, superando os patamares mínimos do Acordo 
TRIPS/OMC e indo além para esquemas mais complexos, regimes “sui generis” de proteção da 
propriedade intelectual estabelecidos em acordos regionais de livre-comércio e tratados bilaterais de 
investimentos. Nestes, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia tendem a reforçar mecanismos de 
proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual, com a adoção de novos modelos por países 
em desenvolvimento (sobretudo América Latina, Ásia e Oriente Médio), a fim de assegurar interesses 
corporativos de certos titulares – na ampla maioria representantes das indústrias farmacêutica, de 
informática, cinematográfica, fonográfica e conglomerados da mídia. Sobre isso, cf. POLIDO, Fabrício 
B. P. Direito Internacional da Propriedade Intelectual: Fundamentos, princípios e desafios, cit, p.79 ss.    
  Exemplo mais recente foi aquele fornecido pelo ACTA - Acordo Comercial Anti-Contrafação-, 
concluído em dezembro de 2011 por certos países, dentre os quais Estados Unidos, União Europeia, 
Japão, Suíça e Austrália, objetivando elevar os níveis de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual a partir de normas de aplicação da proteção (IP enforcement), para além daqueles 
oferecidos pelo Acordo TRIPS/OMC.
Especificamente no que concerne à disciplina de direitos de autor e internet, em nenhuma das 
passagens, o resumo dos tópicos negociados para o ACTA menciona a preservação e proteção de 



27

Direito Internacional Privado nas Fronteiras do Trabalho e Tecnologias

iv. Alcance e limites de iniciativas legislativas internas de restrição 
ao uso das redes digitais e da livre mobilidade da informação, 
muitas vezes centradas no argumento de que a intervenção dos 
governos é justificada para prevenir e sancionar violações a direitos 
de propriedade intelectual (e.g. direitos de autor, direitos de 
radiodifusão, direitos de artistas e intérpretes e sobre interpretações 
e execuções, sobre audiovisuais), pedofilia, crimes de ódio e racismo 
na Internet; ou mesmo para justificar a organização da estrutura 
da propriedade dos meios de comunicação social nas redes digitais 
e ambientes de mídia social (e consequente desconcentração nos 
mercados), quando, ao revés, o objetivo primário de ditas iniciativas 
legislativas seria o de limitar a liberdade de manifestação política, 
liberdade de expressão e de pensamento nas redes digitais. 

1.2.  Regulação e Governança da Internet: terra ‘com’  
e ‘sem’ direitos

Repensar a estruturas e a função dos regimes normativos do direito inter-
nacional para uma Sociedade Global da Conhecimento é tarefa que tem repre-
sentado desafios intrínsecos às articulações entre políticas e direito, sobretudo 
como demonstram os recentes avanços nas negociações multilaterais entre os 
Estados em vários fora e agendas, como nas Nações Unidas, na Cúpula da So-
ciedade da Informação, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 

interesses de usuários dos bens protegidos por direitos de propriedade intelectual nas redes digitais, 
a não ser pela tímida referência à “responsabilidade civil de terceiros”, sem prejuízo da existência de 
limitações e exceções aos direitos conferidos ao titular. Essa abordagem parece representar riscos 
para a conversão de autênticos usuários da propriedade intelectual em “piratas digitais”, como se 
qualquer ato levado a cabo na internet fosse qualificado juridicamente como conduta de contrafação 
e pirataria. Não restam muitas dúvidas, passsados quase 25 anos de vigência do Acordo TRIPS 
que a tendência protecionista na propriedade intelectual não pôde ser superada ou enfrentada 
radicalmente pelas ondas libertária na Internet. Contudo, elas abrem espaço para contestação de 
outros modelos de negócios emergentes (e.g. novos serviços de streaming de video e música, como 
Netflix e Spotfy, vis-à-vis a exploração de royalties e pagamentos a entidades coletivas de gestão 
de direitos de autor e conexos. Criticamente, cf. Susan K. SELL, The global IP upward ratchet, anti-
counterfeiting and piracy enforcement efforts: The State of Play. Institute for Global and International 
Studies, George Washington University, June 08, 2008. Disponível em http://twnside.org.sg/title2/
intellectual_property/development.research/SusanSellfinalversion.pdf.



28

Fabrício Bertini Pasquot Polido

União Internacional das Telecomunicações, na UNESCO, na Conferência das 
Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD e na Comissão 
das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional – UNCITRAL, 
e a convergência com o mais importante espaço multissetorial de negociações 
sobre a Internet – o Fórum da Governança da Internet37. A Internet rompe 
com a lógica política da diplomacia interestatal, característica em muitos ou-
tros setores da vida internacional, e estrutura a nova dinâmica de negociações 
orientadas pelo caráter representativo e decisório multissetorial.   

Nesse domínio encontram-se evidentes o binômio necessidade/oportunida-
de e enfrentamentos pelo direito internacional. Pelas contingências históricas, 
sociológicas e econômicas, os internacionalistas têm espaço para explorar al-
guns dos principais temas da atualidade das novas tecnologias e Internet. Entre 
as primeiras abordagens encontra-se a perspectiva de como a sociedade interna-
cional ainda se mostra incipiente, em seus mecanismos cognitivos, regulatórios, 
decisórios e mesmo narrativas, para lidar com a arquitetura da Internet, geren-
ciamento das novas tecnologias e acessos, ou mesmo com o comportamento – 
de inserção ou exclusão – de atores (indivíduos, governos, empresas) no quadro 
cada vez mais truncado, fragmentário e complexo da regulamentação normati-
va internacional naqueles domínios. 

Para a presente análise, parece ser necessário esclarecer a relação atualmen-
te existente entre governos, estados, organizações internacionais, ONGs, indi-
víduos e empresas transnacionais nos vários regimes de governança da internet. 
As interações dali decorrentes confirmam as expectativas de regulação norma-
tiva nos planos doméstico e internacional e mesmo potenciais e indispensáveis 
diálogos com política, economia, filosofia e estudos culturais38. 

37 Observa-se que o IGF – Internet Governance Forum – nasceu como produto negociador em mandato 
dos Estados das Nações Unidas e participantes da Cúpula da Sociedade da Informação de Túnis 
(Parágrafo 72 da Agenda), e hoje responde pelo maior e mais significativo foro de negociações 
sobre políticas da Internet. Na Resolução 70/125, da Assembleia Geral da ONU, adotada em 16 de 
dezembro de 2015 ("Documento final da reunião de alto nível da Assembleia Geral sobre a revisão 
geral da implementação dos resultados da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação), o 
mandato existente do IGF, conforme estabelecido nos parágrafos 72 a 78 da Agenda de Túnis, foi 
prorrogado por mais 10 anos. Sobre o tema, ainda, cf. item 1.4. infra.

38 Jovan KURBALIJA (An introduction to internet governance. Geneva: Diplo Foundation, 2016, p.30 
ss) ressalta que a governança da Internet apresenta questões específicas em cinco cestas ou ‘clusters’ 
principais: infraestrutura e padronização, jurídica, econômica, desenvolvimento e sociocultural. No 
presente capítulo, quando aplicável, recorremos a esses grupos para abordar alguma questão de interface.  
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O ambiente da Internet, primeiramente, tem como seu principal contrapon-
to o ambiente ou universo das novas tecnologias de informação e comunicação 
(TICs). TICs compreendem o funcionamento, a interoperabilidade e desenho 
da rede39: (i) infraestrutura das telecomunicações – para tráfego da informação; 
(ii) padrões e serviços técnicos da Internet (e.g. TCP/IP, sistemas de nomes de 
domínio- DNS; camadas de segurança socket -SSL e segurança de camada de 
transporte -TLS40); e (iii) padrões de conteúdo e de aplicativos (e.g. HTML- 
Hypertext Markup Language; XML – eXtensible markup language. 

Em segundo lugar, o ambiente da Internet evidencia a forma pela qual su-
jeitos e principais formuladores das políticas normativas domésticas e interna-
cionais se comportam; finalmente, ele impõe a cautela de observar quem são os 
destinatários de normas e princípios no quadro mais amplo da sociedade global 
do conhecimento. Todas elas são questões fundamentais, sobretudo porque, da 
parte do Direito, haverá certas expectativas – desde uma visão mais normativa 
– de capturar as condicionantes, estruturas das interações humanas na Internet 
e fora dela. Ele ainda respalda um objetivo geral das instituições domésticas e 
internacionais, como entre governos, legisladores, tribunais, organizações, de 
duplamente fornecer, com graus de legitimidade, legalidade e representativida-
de, a regulação material das relações jurídicas privadas e mecanismos adequa-
dos para solução de conflitos41.

As ideias anteriormente apresentadas não esgotam as questões centrais dos 
perfis – regulatório, adjudicatório e executivo, no direito internacional público 
e direito internacional privado. Elas, contudo, acompanham a literatura que 

39 Classificação sugerida por KURBALIJA, An introduction to internet governance. Cit., p.35 ss.

40 Trata-se de um grupo compreendo a preservação do funcionamento seguro e estável da infraestrutura 
de Internet, incluindo segurança cibernética, criptografia e spam. Para assegurar que dados sejam 
produzidos, coletados, transmitidos, armazenados ou mesmo recebidos entre usuários, clientes e 
provedores de conteúdo e de aplicação na Internet, existem dois certificados de segurança: SSL 
(Protocolo de Camada Sockets Segura, - ‘Secure Sockets Layer’) e o TLS (Segurança da Camada 
de Transporte – ‘Transport Layer Security’). As interações civis, comerciais, governamentais, 
estabelecidas ou intermediadas pela Internet podem estar mais ou menos protegidas, suscetíveis 
a ameaças, coleta indevida e manipulação de dados, a depender justamente da eficiência desses 
certificados. Dessa forma, o SSL e TLS operam justamente como protocolos a assegurar a integridade, 
autenticidade, confiabilidade e segurança das informações em fluxo, mobilidade. 

41 Em interessante proposição, Pierre LÉVY explica que, ao mesmo tempo em que as relações inter-
humanas se constroem em rede, os conflitos delas resultantes também devem ser solucionados em 
rede, não obstante os instrumentos para esse objetivo serem claramente deficitários (Cf. conclusões 
do autor em sua obra Cyberculture. Minneapolis, MT: Univ.Minnesota Press, 2001, p.229 ss.).
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discute, por exemplo, as implicações das novas tecnologias de informação, co-
municação e cultura no domínio do Direito; formulam as bases para o direito 
da Internet. na atualidade42; e também influenciam os mecanismos pelos quais 
o Direito Internacional mesmo se transforma e se desenvolve no século XXI.43 
Não é sem fundamento, portanto, que preocupações políticas do próprio direito 
internacional público deixaram, paulatinamente, de estar justificadas na ideia 
abstrata de coexistência (do modelo pós-vestifaliano), passando por um certo 
pragmatismo da cooperação (no modelo pós-onusiano) e hoje se voltam aos 
imperativos de justiça, de transparência, observância e respeito das normas, 
democracia e participação de sujeitos – todos estes maximizados pelas novas 
aplicações tecnológicas e ambientes em rede.

Em estudos preliminares, trabalhos e negociações levadas a cabo nas Nações 
Unidas, e em suas agências especializadas, têm refletido a preocupação de for-
mulação de políticas e mecanismos de aplicação das normas (e.g. especialmente 
em resoluções e recomendações da Assembleia Geral, do Conselho Econômico 
e Social e Conselho de Direitos Humanos), relativas aos direitos fundamentais 
de acesso à Internet: o direito ao acesso à Internet (‘right to internet access’)44. 
Como direito humano, ele seria responsável por instrumentalizar a alocação, 
compartilhamento e disseminação de bens da informação no contexto da era 

42 No Brasil, ver estudos reunidos em Newton dE Lucca (org.) Direito & Internet - Aspectos jurídicos 
relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 2008, 2015 (Vols. I, II e III); Marcos WacHoWicZ 
(Org.). Propriedade Intelectual & Internet – Vol.2. Cutiriba: Editora Juruá, 2011; e obras monográficas 
de LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2005; LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005; 
BRANCO, Sérgio. Memória e esquecimento na internet. Porto Alegre: Arquipelago Editorial Ltda, 2017.

43 Cf. especialmente Jack L. goLdsmitH e Tim Wu. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless 
World. New York: Oxford University Press 2006; KULESZA, Joanna. International Internet Law. New 
York: Routledge. 2012; TSAGOURIAS, Nicholas; BUCHAN, Russell (Ed.). Research Handbook on 
International Law and Cyberspace. Chetlham: Edward Elgar, 2015. 

44 Em 2016, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu o direito de acesso à Internet 
(também associado ao ‘direito à banda larga’ ou ‘liberdade de conectar’) como categoria de direito 
assimilável a outros direitos humanos ‘offline’, condenando a interrupção intencional do acesso à 
internet pelos governos. Cf. HRC, Resolução 32/13. The promotion, protection and enjoyment of human 
rights on the Internet. (Doc. 3A/HRC/32/L.20. Disponível em: <ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/RES/32/13>.
Em matéria de observância ou implementação, na visão do Conselho, o direito ao acesso à Internet 
pode ser concretizado exigindo-se que os provedores de serviços universais ofereçam capacidade de 
conexão mínima obrigatória a todos os usuários domésticos nas regiões do globo. 
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digital, tendo como destinatários indivíduos e grupos.45 Se diferentemente, a in-
formação e o conhecimento, como bens públicos mundiais (‘global commons’), 
não teriam sido elevados a um dos mais importantes componentes, insumos, 
materiais para o desenvolvimento humano. 

Para o direito internacional, portanto, são mesmo temas fundamentais, pois 
eles dizem respeito à concretização e proteção efetiva de interesses variados que 
se constroem e se consolidam em espaço global no qual a internet emerge como 
principal contraponto e substrato de aplicação. Inovador é pensar como esses 
direitos se expressam, se estruturam e se funcionalizam, acompanhando a dinâ-
mica e desenvolvimento das relações humanas, intersubjetivas (e.g. a interação 
de cidadãos em redes de relacionamento social, plataformas de compartilha-
mento de vídeos e mensagens ou para a disseminação de bens tecnológicos e 
informacionais em plataformas colaborativas). Nesse cenário mais amplo, in-
clusive, normas e instituições concernentes às relações da vida internacional 
da pessoa – admitidos os Estados, organizações, indivíduos, empresas trans-
nacionais – prosseguem em função da realidade das negociações multilaterais 
e regionais, das políticas internacionais; elas também refletem, ainda entre os 
mais críticos, a tentativa de estabelecer consenso quanto à regulamentação das 
relações que a Internet põe em evidência. 

Reconsiderar, de modo prospectivo, estruturas e funções de um direito inter-
nacional para a Sociedade Global da Conhecimento é tomar consciência sobre 
os papéis dos formuladores de políticas públicas, negociadores internacionais, 
organizações da sociedade civil, particularmente com o objetivo de neutralizar 
possíveis externalidades negativas que os fluxos de informação e novas tecno-
logias desencadeiam46. No caso brasileiro, como já sustentado anteriormente, 
a alternativa mais prudente seria aquela de compor-se perspectiva moderada, 
equilibrada, a favor dos acessos ao conhecimento e tecnologias, sempre nos in-
teresses da cultura, da ciência e da educação – aliás, como restam assegurados 
pela Constituição Federal.47 

45 Cf. item 1.5 infra sobre o reconhecimento dos direitos ao acesso à internet e ao conteúdo em linha.

46 Dentre a externalidades, incluem-se a vigilância cibernética – governamental e corporativa/
empresarial; a manipulação de dados telemáticos; a divulgação e comercialização não autorizadas 
de dados pessoais; a quebra arbitrária de sigilo das comunicações privadas em e-mails, aplicativos de 
mensagens e redes de relacionamento social.

47 Cf. Artigos 215 e 218 da Constituição de 1988.
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Na Internet, a relação entre ferramentas, tecnologias da comunicação e in-
formação, os modelos de negócios, de um lado, e a propriedade intelectual, 
de outro, deve estar baseada no princípio do equilíbrio. Essa perspectiva con-
centra-se em abordagem mais preocupada com a distribuição da informação, 
construção do conhecimento e compartilhamento de bens públicos, do que 
com as suas restrições por titulares, sobretudo empresas. Também em casos 
envolvendo a Internet, normas de proteção de direitos de titulares da proprie-
dade intelectual devem ser interpretadas e aplicadas de modo consistente com 
as limitações e exceções, que se justificam em relação a interesses públicos, 
a direitos fundamentais, à proteção da concorrência nos mercados e direitos 
de consumidores. São contrapontos relevantes para que os tribunais brasileiros 
escrutinem adequadamente os casos adjudicados e que, em larga medida, ainda 
adotam perspectiva de que Internet seja o grande palco para ilícitos e crimina-
lidade48. Direitos fundamentais, interesses públicos, proteção da concorrência 
nos mercados, exceções e limitações à propriedade intelectual são freios e con-
trapesos que emergem, cada vez mais em destaque, do próprio contexto das 
redes digitais e da natureza das relações jurídicas que se constituem na internet, 
no espaço cibernético49.

48 Em larga medida, essa tem sido a tônica interpretativa em muitas decisões envolvendo propriedade 
intelectual e Internet no Brasil. Tribunais superiores e inferiores demonstram excessivo fetichismo 
por atos de violação, contrafação e pirataria, e a total desconsideração de limites da responsabilidade 
civil e da vigência de exceções e limitações à propriedade intelectual, segundo as leis internas e 
tratados. No campo do direito de autor, esse aspecto é mais visível, como a interpretação extensiva 
dada para direitos de titulares – contratuais e legais –, segundo os remédios previstos nos Arts.102 
a 104 da Lei 1º 9.610/98, relativos à edição não autorizada de obras literárias e musicais, e 
sancionamento de usuários por usos que seriam admitidos ou autorizados segundo o regime das 
exceções (desde paródias até meras citações de trechos). Sobre isso, ver STJ, Botelho Indústria e 
distribuição cinematográfica Ltda./Google Internet do Brasil. REsp 1512647 MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, acórdão de 14.05.2015, in DJe 05/08/2015 (sobre a exoneração de responsabilidade 
contributiva ou vicária do Google pela violação de direito de autor, nos termos dos Arts.102 a 
104 da Lei de Direito de Autor; no caso, o STJ sustenta não ter a extinta rede de relacionamento 
social Orkut “(...) como traço fundamental o compartilhamento de obras, prática que poderia ensejar a 
distribuição ilegal de criações protegidas. (...) a arquitetura do Orkut não provia materialmente os usuários 
com os meios necessários à violação de direitos autorais. O ambiente virtual não constituía suporte essencial 
à pratica de atos ilícitos, como ocorreu nos casos julgados no direito comparado, em que provedores tinham 
estrutura substancialmente direcionada à violação da propriedade intelectual”). 

49 Cf. BEnEdEcK, Wolfgang. Internet Governance and Human Rights. In: Wolfgang BEnEdEK, 
Veronika BauEr e Matthias C. KEttEmann, (eds.). Internet Governance and the Information 
Society: Global Perspectives and European Dimensions. Utrecht: Eleven, 2008, p. 31 e ss. 
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No plano multilateral, a preocupação com os efeitos das tecnologias e da infor-
mação nas interações sociais foi basicamente reafirmada pelo trabalho das Nações 
Unidas na Declaração de Princípios da Primeira Cúpula da Sociedade da Informa-
ção, realizada em Genebra, em 2003 (‘Cúpula de Genebra de 2003’). Ela expressa, 
como objetivo harmonizador, a construção da sociedade da informação:

"As Tecnologias de Comunicação e Informação (ICTs) apresentam imenso 
impacto em praticamente todas as áreas de nossas vidas. O rápido progresso 
dessas tecnologias abre completamente novas oportunidades para que níveis 
mais elevados de desenvolvimento sejam atingidos. 
Pela primeira vez na História, a capacidade dessas tecnologias, para reduzir 
muitos obstáculos tradicionais, especialmente aqueles de tempo e distância, 
tornou possível empregar-lhes potencial para o benefício de milhões de pesso-
as, em todos os cantos do mundo."

(Parágrafo 8º da Declaração de Princípios “Construção da Sociedade 
da Informação: um desafio global para o novo milênio”, Genebra, 12 de 
dezembro de 2003)

Em 2005, a na Segunda Cúpula, realizada em Tunis, o compromisso e o 
mandato da ONU foram reforçados no sentido de impulsionar Membros, go-
vernos, organizações da sociedade civil, representantes da indústria e academia 
a tratar das questões mais importantes, controvertidas e ainda pendentes re-
lativas à regulamentação da sociedade da informação e dos acessos à internet 
e ao conteúdo digital. O Parágrafo 8º da Declaração de Genebra de 2003 tem 
representado a recomendação para que os Estados e demais sujeitos do direi-
to internacional vinculem o desenvolvimento das tecnologias da informação e 
comunicação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, atualmente esta-
belecidos para a Agenda 203050. Os ODSs sugerem níveis mais elevados de de-
senvolvimento socioeconômico e potenciais benefícios para bilhões de pessoas 
no globo a partir das novas tecnologias:

“A disseminação da informação e das tecnologias da comunicação e interco-
nectividade global tem um grande potencial para acelerar o progresso huma-
no, para eliminar o fosso digital e para o desenvolvimento de sociedades do 

50 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 
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conhecimento, assim como a inovação científica e tecnológica em áreas tão 
diversas como medicina e energia (...)
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas:
5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulhe-
res. O acesso à educação aumentou consideravelmente tanto para meninos 
quanto para meninas; (...)
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação: 
9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e co-
municação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis 
à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020”

Ainda que se trate de apelo retórico por parte dos textos da Declaração de 
Princípios de 2003, e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foram justa-
mente os Estados Membros das Nações Unidas (seus representantes e delega-
dos) que negociaram esses documentos51. São instrumentos dotados de força 
persuasiva sobre o sentido pelo qual a Internet chancela interações da vida 
digital e online àqueles atores que participam da Sociedade Global do Conhe-
cimento. Indivíduos, grupos, empresas, governos são partes da realidade social 
da Internet e diretamente afetados e interessados no processo de aplicação e 
observância das normas internacionais destinadas à regulação das tecnologias 
e comunicações. Da mesma forma, são esses sujeitos destinatários de respon-
sabilidades quanto à observância de normas objetivando disciplinar aspectos 
substantivos ou materiais das relações privadas travadas no domínio do espaço 
virtual (ciberespaço), como melhor expressaria o Marco Civil da Internet (Lei 
nº 12.965/2014) no direito brasileiro52, em seu caráter de lei inovadora e de ex-
perimento legislativo para potencial exportação para países terceiros. 

51 Os temas em conferências multilaterais, desde as Cúpulas de Genebra de 2003, e de Tunis, de 2005, 
são reproduzidos e aperfeiçoados em negociações posteriores, com repercussão para os fundamentos 
e princípios da Governança da Internet. Cf. item 1.4 infra.

52 No caso brasileiro, o Marco Civil corresponde a uma política legislativa endossada pelo equilíbrio de 
interesses entre usuários, empresas e governos, particularmente no trinômio direitos, garantias e 
responsabilidades. Trata-se, igualmente, de uma experiência de democracia ampliada, que se fortificou 
com a utilização de plataforma colaborativa para debate e construção do texto do projeto de lei, aprovado 
em 2014 pelo Congresso Nacional. A esse respeito, cf. LEMOS, Ronaldo. Marco Civil como Símbolo 
do Desejo por Inovação no Brasil. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (orgs). Marco Civil 
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Iniciativas de política legislativa para a Sociedade Global do Conheci-
mento devem partir, primeiramente, de preocupações interdisciplinares e 
transdisciplinares. A regulamentação das redes digitais, da infraestrutura das 
tecnologias de comunicação e informação, e das relações jurídicas travadas 
a partir de novos modelos de negócios e comércio de tecnologias, serviços e 
bens na Internet exigem a consideração de valores e interesses que se disse-
minam em distintos campos do saber. Em qualquer leitura sobre Direito & 
Tecnologias, essa tem sido a principal essência do movimento de regulação 
e formulação normativas, tanto em nível interno como internacional. A ar-
quitetura da internet no século XXI, entre seus benefícios e mazelas, oferece 
autêntica revolução normativa propositiva e heterocompositiva. Ela é carac-
terizada não apenas pela diversidade de valores culturais, políticos e sociais; 
pela abertura e colaboração; a arquitetura das redes também permite designs 
de novos mecanismos de resolução de litígios (uma instância adjudicatória e 
contenciosa), aplicados nos campos judicial e extrajudicial53. 

A Internet tem proporcionado diálogo extensivo nos campos do conheci-
mento, de modo que engenheiros, cientistas políticos e da computação, mate-
máticos, filósofos, sociólogos, diplomatas, economistas, juristas se engajam na 
investigação de questões emergentes das redes digitais, das novas tecnologias 
de informação e comunicação. Como objeto de estudo, e ao mesmo tempo ce-
leiro para fatos e relações sociais suscetíveis de transformações por políticas 

da Internet. São Paulo: Atlas SA, 2014, p.4-11; POLIDO, Fabrício; ROSINA, Monica S. Guise (orgs.). 
Governança das Redes e o Marco Civil da Internet: Liberdades, Privacidade e Democracia. Belo Horizonte: 
UFMG, 2015. Disponível em: https://www.direito.ufmg.br/gnet/ebooks/grmcivil.pdf; POLIDO, Fabrício 
B.P e ANJOS, Lucas (orgs.). Marco Civil e Governança da Internet: diálogos entre o doméstico e o global. Belo 
Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade, 2016. Disponível em: irisbh.com.br/marco-
civil-e-governanca-da-internet-dialogos-entre-o-domestico-e-o-global. Criticamente, ver SOLAGNA, 
Fabrício; SOUZA, Rebeca Hennemann V; LEAL, Ondina Fachel. Quando o ciberespaço faz as suas leis: 
o processo do marco civil da internet no contexto de regulação e vigilância global. In: Vivência: Revista de 
Antropologia, vol. 1, n.45, 2015. p.127 ss.

53 Sobre o tema, ver KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle e SCHULTZ, Thomas. Online Dispute 
Resolution: Challenges for Contemporary Justice. The Hague: Kluwer Law International, 2004, p.15 
ss; BENYEKHLEF, Karim e GELINAS, Fabien, Online Dispute Resolution (July 1, 2005). In: 
Lex Electronica, vol.10, n.2, 2005, esp. p.75 ss. Os autores analisam as implicações da utilização de 
mecanismos online de resolução de litígios – ODRs- para redução de custos de acesso à justiça, 
particularmente no caso da adjudicação de demandas com valores de causa reduzidos. Também 
são discutidos os efeitos negativos de diferenças de fuso entre países nos quais estejam as partes 
sediadas ou residentes e as aplicações em determinados segmentos do contencioso judicial privado 
nas jurisdições domésticas e em escala transnacional. 
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legislativas e políticas públicas, a Internet gradualmente consolida-se no espaço 
transnacional da informação e do conhecimento, especialmente ao vincular 
sistemas e referenciais políticos e jurídicos de distintos países e regiões do globo. 
O reconhecimento de um campo autônomo para a Internet – sem entrar em ar-
madilhas epistemológicas ou radicalizações semânticas – e suas interfaces com 
o direito internacional também sugerem potenciais terrenos para compreensão 
de como as relações privadas transnacionais se constituem, se desenvolvem e 
são levadas a escrutínio de legisladores e juízes nacionais. Precisamente nesse 
sentido, por exemplo, o direito internacional privado tem seu lugar de interven-
ção, objetivando alcançar questões regulatórias, adjudicatórias/jurisdicionais e 
executivas que se apresentam nas interações características da Internet54. 

Admitidas as limitações pertinentes, a construção de significados de um 
direito internacional para a Sociedade Global do Conhecimento é inclusiva de 
modo a permitir, além das leituras filosóficas, interdisciplinares e críticas55, a 
articulação de conceitos, fundamentos, princípios, ideologias e instituições das 
vertentes internacionalistas (público, privado, econômico, trabalho, comercial, 
propriedade intelectual, ambiental e direitos humanos). Uma das escolhas te-
máticas - para além de um irreversível movimento de adensamento, especia-
lização e institucionalização que o direito internacional apresenta no século 
XXI - continua a ser aquela em torno dos mecanismos regulatórios/prescritivos 
e jurisdicionais; eles organizam, do ponto de vista normativo, certas relações 
entre sujeitos e condutas na Internet, além de atribuir-lhes consequências no 
plano internacional. Desde uma perspectiva publicista, princípios da legitimi-
dade, transparência, governança e proteção dos direitos humanos também são 
indissociáveis de uma noção de “estado de direito digital”56, a fortalecer os pa-

54 Esses aspectos são tratados na Parte II do presente livro. 

55 Dentre os autores, ver os estudos seminais de FLORIDI, Luciano. Brave. Net. World: the Internet 
as a disinformation superhighway? In: The Electronic Library, vol. 14, n. 6, 1996, p. 509 ss; FLORIDI, 
Luciano. The construction of personal identities online. In: Minds and Machines, vol.21, n.4, 2002, 
p.477 ss. Em perspectivas de análise no direito, cf. tracHtman, Joel P. Cyberspace, Sovereignty, 
Jurisdiction, and Modernism, cit., especialmente p. 565. 

56 Em referência à ideia de “Estado de Direito Digital”, o termo “digital rule of law” foi empregado no 
pronunciamento da Comissária Europeia Věra Jourová, por ocasião do aniversário dos dez anos da 
Agência Europeia de Direitos Fundamentais em fevereiro de 2017, em que ela ressalta, inclusive, a 
relação das iniciativas da EU com os grandes conglomerados da Internet (ora em convergência, como 
temas de liberdade de expressão, ora em total divergência, como em matéria de direito concorrencial, 
demonstrada pela prática recente da Comissão no controle de condutas empresariais). Do discurso, 
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peis de todos os diferentes atores que integram os ambientes de representação 
multissetorial na tarefa regulatória da Internet57. A potencial inspiração e a 
pretensão de validade do ‘Direito Internacional para a Sociedade Global do Co-
nhecimento’ dependeriam, de um lado, de instituições e instâncias normativas 
orientadas para a regulamentação das políticas da Internet em suas múltiplas 
relações projetadas em escala transnacional; de outro, de uma instância proce-
dimental que se proponha a solucionar os conflitos emergentes da Internet com 
elementos de internacionalidade. 

Sobre a instância procedimental, em particular, passados mais de 20 anos de 
utilização da Internet para fins civis e comerciais, a tendência de aplicação de 
mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios ainda se concentra nos cam-
pos do comércio eletrônico e propriedade intelectual. Ainda faltam correspon-
dentes desses mecanismos para a composição de litígios públicos envolvendo 
ICTs e governos de distintos Estados. No primeiro bloco, observa-se a ampla 
adesão de muitos centros de mediação e arbitragem às regras da Política Unifor-
me para Solução de Disputas em Nomes de Domínio na Internet, da ICANN58. 

transcreve-se o seguinte excerto: “Social media have occupied the public space. Internet is not a space 
outside of the rule of law; it is not a free haven for public incitement to violence and hatred against 
minorities. Laws must be respected online as they are offline. I am pleased to see a positive engagement 
by internet companies to address this. Last May, we signed a Code of Conduct with Facebook, Twitter, 
YouTube and Microsoft where they have committed to review in less than 24 hours most valid notifications 
received from citizens and civil society for removal of illegal hate speech. They will also assess them in the 
light of national criminal laws transposing EU law. This is about creating a digital rule of law concept. 
Because only this way will people in Europe continue to trust the internet. We are not there yet, and I do 
not know whether we will be able to do this without legislation. But so far I am counting on the responsible 
action of the platforms (cf. Speech by Commissioner Jourová - 10 years of the EU Fundamental Rights 
Agency: a call to action in defence of fundamental rights, democracy and the rule of law Vienna, 28 
February 2017. Disponível em: europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-403_en.htm).

57 Seria precipitado desconsiderar as funções regulatórias, de controle e de intervenção do Direito para 
justificar outra abordagem sobre o tema em interface com novas tecnologias e Internet. Aquelas 
funções também convergem para os papeis preventivos e repressivos que determinados agentes e 
instituições no Direito exercem sobre as relações sociais. Não é oportuno entrar nessa discussão no 
presente estudo monográfico. O problema que se levanta para o direito internacional como um todo, 
contudo, diz respeito aos limites regulatórios, a influência ou não sobre os sistemas domésticos, a 
legitimidade das organizações internacionais diante do crescente caráter multissetorial atribuído à 
Governança da Internet.

58 Nesse sentido, destacam-se os trabalhos do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que tem levado adiante uma política de disseminação 
da política de mecanismos extrajudiciais para litígios da propriedade intelectual, também afetando 
escritórios domésticos (como no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
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A discussão sobre os instrumentos legais e Internet é resultado de avanços 
que as tecnologias da comunicação e informação (ICTs), nas últimas décadas, 
proporcionaram ao Direito como um todo. Trata-se de autêntica revolução 
conceitual na forma como ele é aplicado pelos tribunais, que têm sido levados 
a rever certos entendimentos ultrapassados, anacrônicos e a formular certos 
princípios fundamentais sobre a matéria59. Da mesma forma impulsionaram o 
legislador, ainda que na medida da conveniência, a trabalhar a favor da moder-
nização da lei, como mesmo resultou o Marco Civil da Internet de 2014.

No caso brasileiro, por outro lado, é possível observar os percalços proces-
suais legislativos nas pautas congressuais engessadas, fragmentárias e que siste-
maticamente duplicam esforços no campo da Internet. Iniciativas envolvendo 
delitos cibernéticos, cadastros virtuais, neutralidade de rede e regimes de prote-
ção e transferência internacional de dados pessoais permanecem pendentes na 
agenda do Legislativo60. As dificuldades em avançar sobre consensos têm per-
mitido que o Poder Executivo, inclusive no plano ministerial, e atores privados 
tomem a iniciativa de certas ações de relevância, a partir da adoção de políticas 
multissetoriais, recomendações, princípios que não têm força de lei61. No en-

59 Cf. BASSO, Maristela; PoLido, Fabrício PoLido. Jurisdição e Lei Aplicável na Internet: 
Adjudicando litígios de violação de direitos da personalidade nas redes de relacionamento social, 
cit., p.442 e ss; smitH, Graham. Internet Law and Regulation. p.15 e ss; Dan svantEsson, The 
characteristics making Internet communication challenge traditional models of regulation - What 
every international jurist should know about the Internet. In: International Journal of Law and 
Information Technology, vol.13, n.1, 2005, p.39 ss.; idem. Fundamental policy considerations for the 
regulation of Internet cross-border privacy issues. In: Policy & Internet, vol.3, n.3, 2011, p.1 e ss.

60 Em retrospectiva, há vários projetos de lei apresentados no Congresso Nacional, desde o final da 
década de 1990, objetivando abranger questões relacionadas a crimes eletrônicos; pirataria de 
obras de autoria nas redes; privacidade; neutralidade de rede e comércio eletrônico. Em matéria de 
proteção e transferência de dados, por exemplo, tramitam atualmente os seguintes projetos: Projeto 
de Lei nº 4.060/2012 (que Câmara dos Deputados); Projeto de Lei nº 5.276/2016 (de autoria do 
Poder Executivo, apensado ao PL nº 4.060/2012); Projetos de Lei nºs 330/2013, 131/2014 e 181/2014 
(tramitando no Senado Federal e consolidados em substitutivo de iniciativa do Senador Aloysio 
Nunes). Sobre isso, ver estudo do IRIS, Policy Paper: Transferência Internacional de Dados no PL 
5276. Belo Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade. 2017. Disponível em: http://
irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Policy-Papper-Portugues.pdf.
Outros projetos foram aprovados nos últimos anos, além do Marco Civil de 2014, como a Lei n. 
12.737/2012, também conhecida como Lei “Carolina Dieckmann”, que alterou o Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940), para tipificar delitos ou crimes informáticos. 

61 Dentre elas destacam-se Cartilha de Segurança para a Internet, da Cert.Br; Boas Práticas Antispam, 
do Comitê Gestor da Internet. Ver ainda Princípios para Governança e Uso da Internet (Resolução 
CGI.br/RES/2009/003/P). Disponível em: https://cgi.br/principios/
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tanto, são essas políticas que permitem moldar e influenciar o comportamento 
dos agentes na construção de novos padrões para arquitetura da internet no 
Brasil, especialmente em relação aos segmentos de infraestrutura e padroniza-
ção (e.g. segurança cibernética, criptografia, controle de spam, portas lógicas e 
compartilhamentos de IPs), contribuindo para profunda vivência e ativismo dos 
interessados, como academia, governos, setores da indústria e sociedade civil. 
Examinado o Marco Civil de 2014 em sua vigência, políticas domésticas ainda 
são carentes e esparsas nos campos do desenvolvimento tecnológico, educação 
e inclusão digitais62.

A mesma racionalidade também se encontra no domínio do Direito In-
ternacional. No contexto das relações multilaterais, estados e organizações 
internacionais entrechocam-se com a dificuldade de negociar tratados e con-
venções sobre a matéria e adotam instrumentos opcionais ou não vinculantes 
(‘soft law’). Estes resultam em força de persuasão e levam empresas, indiví-
duos, grupos e governos à observância de determinadas regras e princípios, 
fundamentais para a regulamentação da vida dos sujeitos nos espaços virtu-
ais. Alternativamente, a emergência dos foros de representação e participação 
multissetoriais, a exemplo do Fórum da Governança da Internet, permite a 
inovação na produção normativa, com a discussão e adoção de políticas e 
princípios que gradualmente se integram à vida internacional dos sujeitos no 
espaço transnacional da informação e conhecimento63. 

62 Cf., por exemplo, normas programáticas estabelecidas pelo Marco Civil da Internet, nos Arts. 25 
(fortalecimento de políticas públicas e governo eletrônico por aplicativos geridos e desenvolvidos por 
entes da Administração Pública); Art.26 (promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico) e Art.27 
(iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social).

63 https://www.intgovforum.org/. Ainda há muita cautela, na literatura, em se admitir similaridade entre 
os padrões de formulação normativa por instrumentos não vinculantes (soft law), hoje característicos 
de organizações internacionais, como OCDE, e aqueles concebidos pela recente experiência do 
IGF. Criticamente, ver MUELLER, Milton L. Networks and states: The global politics of Internet 
governance. Cambridge/MA, London: MIT Press. 2010, p.112 e ss. Concordamos com o autor no 
sentido de que o formato aberto do IGF ainda traz dificuldades operacionais quanto aos processos 
de votação, participação de membros e adesão a documentos. Votação, participação e alternativas 
de adesão ou adoção parecem ser elementos ainda intrínsecos aos modelos de elaboração de normas 
narrativas, como as de soft law, ao menos por estimularem a adesão baseada em comportamento 
persuasivo. Em outro sentido, cf. RIOUX, Michèle. Competing Institutional Trajectories for Global 
Regulation—Internet in a Fragmented World. In: RADU, Roxana; CHENU, Jean-Marie; WEBER, 
Rolf (eds.). The Evolution of Global Internet Governance. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. p. 37 ss; 
JAMART, Anne-Claire. Internet Freedom and the Constitutionalization of Internet Governance. 
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De modo bastante simplificado, o cenário aqui descrito é reflexo do cará-
ter intrusivo e silencioso das novas tecnologias da comunicação e da infor-
mação a influenciar a dinâmica de formação da Sociedade Global do Conhe-
cimento na era digital. Elas fortaleceram o papel dos principais sujeitos nesse 
processo: não apenas dos Estados, organizações internacionais ou governos, 
mas sim de outros significativos interesses advogados por indivíduos, grupos, 
sociedade civil, empresas transnacionais, por aqueles que, de alguma maneira, 
representam demandas legítimas diretas sobre a regulamentação das relações 
inter-humanas na Internet. 

1.3.  Sujeitos da Internet e a estrutura das relações 
privadas transnacionais 

Com a emergência dos interesses públicos e privados relacionados a no-
vas tecnologias de comunicação e informação, o Direito Internacional, tal-
vez muito mais do que ocorreu em outras áreas do Direito, e mesmo da pers-
pectiva dos respectivos sistemas domésticos dos Estados, gradativamente 
enfatiza uma categoria especial de sujeitos referenciais no problema teórico 
proposto para análise de contextos de regulação normativa: o usuário de 
internet ou ‘usuário online’64. 

A noção de usuário-sujeito é admitida como uma categoria específica a par-
tir das experiências e dinâmicas das relações sociais que a realidade do Direito 
captura no espaço virtual. Da internet aos notebooks, smartphones e tablets, as 
tecnologias de comunicação e informação transformaram a comunidade inter-
nacional, fortalecendo governos, organizações internacionais, empresas, socie-
dade civil e, sobretudo, indivíduos na qualidade de cidadãos, criadores, produ-
tores de conteúdo, comunicadores e consumidores65. Uma verdadeira coalizão 

In: RADU, Roxana; CHENU, Jean-Marie; WEBER, Rolf (eds.). The Evolution of Global Internet 
Governance. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. p. 57 ss, esp.65.

64 Em distintas perspectivas, cf. DELACOURT, John T. The international impact of internet regulation. 
In: Harvard International Law Journal, v. 38, 1997, p.207 ss.

65 Na atualidade, fala-se, igualmente, na categoria dos influenciadores digitais (‘digital influencers’), 
que teriam emergido das tendências e padrões de marketing e propaganda digitais em segmentos 
específicos de comércio e serviços, em larga medida expressados por blogueiros e outros agentes 
comerciais e de merchandising de produtos nas redes sociais e plataformas de compartilhamento 
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de interessados nos fenômenos da Internet se verifica no plano internacional 
e nos vários Estados, bastando, para tanto, uma observação atenciosa à mul-
tiplicação de organização das instituições dedicadas a estudos sobre internet, 
políticas públicas e sociedade; proteção e tutela dos interesses dos usuários e se-
gurança nas redes digitais (centros de pesquisa em universidades, organizações 
não governamentais e associações privadas sem fins lucrativos)66. 

É possível igualmente observar que, em muitas situações, esses sujeitos - 
usuários de internet apresentam-se com distintos papeis desempenhados nos 
ambientes comunicacionais e no espaço transnacional da informação e co-
nhecimento que é Internet. Atuam em múltiplas frentes, desde aquelas em 
que usuário é usuário-cidadão, usuário-jurisdicionado, usuário-consumidor, 
usuário-cliente, figurando como parte em relações jurídicas ou interações so-
ciais em rede que também apresentam graus de litigiosidade, incerteza e ris-
cos. Essas relações e interações se manifestam em vários domínios: no direito 
de empresa; direito dos contratos; direito do consumidor; direito da concor-
rência, propriedade intelectual, e mais recentemente e em intensidade, em 
matéria de privacidade, proteção de dados e direitos da personalidade (nome, 
imagem, honra e intimidade)67. 

Tradicionalmente, partindo-se de leituras dogmáticas sobre o direito de In-
ternet, relações jurídicas travadas pelos usuários podem se concentrar em dis-

de vídeos e fotografias. No direito internacional privado, direito comercial e direito do consumidor, 
especificamente, existem preocupações significativas em torno de questões de lei aplicável e 
jurisdição e interfaces com vulneráveis, como menores, adolescentes e consumidores. Sobre isso, 
ver excelente estudo da Profa. Angela CAMPBELL (Rethinking Children's Advertising Policies 
for the Digital Age. In: Loyola Consumer Law Review, vol. 29, 2016-2017, esp. 24 ss), analisando 
questões normativas nos Estados Unidos em torno da publicidade e propaganda online e exposição 
de menores ao consumo de massa. 

66 No Brasil, por exemplo, diversas organizações da sociedade civil atuam em temas de políticas públicas, 
tecnologias, educação, relações negociais e comerciais, defesa de direitos de consumo, segurança e 
privacidade de usuários de internet, como a SaferNet - http://www.safernet.org.br/- Internauta Brasil, 
Proteste e o IDEC, Instituto de Tecnologia e Sociedade-ITS, Instituto de Referência em Internet e 
Sociedade – IRIS, InternetLab. Nas Universidades destacam-se: LAPIN - Laboratório de Pesquisa 
Direito Privado e Internet da Universidade de Brasília, GNET-Grupo de Estudos Internacionais em 
Internet, Inovação e Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais; Grupo de 
Pesquisa em Inovação- GEPI, da FGV-SP; Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-RJ.

67 Basta referirmos, por exemplo, ao amplo âmbito de aplicação do Artigo 5º, inciso X, da Constituição 
Federal brasileira, que prevê a tutela dos direitos fundamentais relativos à inviolabilidade da 
intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas humanas, assegurando-lhes o direito a 
indenização pelos danos materiais ou morais decorrentes da violação de seus direitos da personalidade. 
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tintas expressões ou categorias: business-to-consumer, business-to-business, consu-
mer-to-consumer68. Nos últimos anos, com a vertiginosa explosão das interações 
diretas entre usuários nas redes de relacionamento social e mídias sociais, essas 
categorias também se diversificaram e hibridizaram, como em plataformas de 
compartilhamento de arquivos (‘peer-to-peer’), de vídeos e de intercâmbio de 
mensagens instantâneas. Empresários, clientes, consumidores também se reú-
nem em sujeitos singulares, como os que produzem, disseminam e impulsionam 
conteúdo, e se capitalizam em tornos de bens imateriais, muito além daqueles 
unicamente protegidos por direitos de propriedade intelectual e explorados me-
diante remuneração por royalties69.

Desde o final da década de 1990, as categorias e relações jurídicas que indu-
bitavelmente trouxeram maior inovação, relativa e comparativamente àquelas 
existentes em esquemas dicotômicos e clássicos do direito privado – civil, co-
mercial - enquanto fundamento mesmo para regulamentação do comercio ele-
trônico (e-commerce), propriedade intelectual e direito do trabalho foram aque-
las concernentes às relações entre os próprios usuários de internet e usuários e 
empresas nas redes ou no espaço virtual. 

Elas dizem respeito às formas como as tecnologias de informação e comu-
nicação se aperfeiçoam em processos de inovação sequencial e incremental, 
a partir de mídias plataformas de mensagens, vídeos e compartilhamento de 
arquivos. São mais ainda arrojadas quanto às redes de relacionamento social 
(e.g. da superação e substituição de plataformas como Orkut/Google e MySpace 
para as interfaces do Facebook, e híbridos como Instagram) e que potenciali-
zam mecanismos de midiatização social; deflagram uma divisão de mundo (não 
mais entre off-line e online), mas sim de poderes e interesses públicos, privados, 
corporativos, detidos, de um lado por indivíduos, grupos e comunidades, e, de 
outro, por empresas e governos, envolvendo múltiplas e complexas esferas de 

68 Cf. TOZI, Emilio. Diritto privato dell'informatica e di Internet. I beni, I contratti, Le responsabilita. Milano: 
Giuffrè, 2006, p.203 e ss (sobre os sujeitos nos contratos eletrônicos); KÖHLER, Markus e FETZER, 
Thomas. Recht des Internet. 8.ed. Heidelberg: CH Müller, 2016, p.16 ss (sobre lei aplicável e contratos 
eletrônicos); HETMANK, Sven. Internetrecht: Grundlagen-Streitfragen-Aktuelle Entwicklungen. 
Berlin, Heiderberg: Springer, 2015, p.3 ss (sobre a conclusão dos contratos eletrônicos). 

69 Nesse sentido, esquematicamente as categorias podem ser assim simplifcadas: i) usuários/consumidores x 
empresas - B2C (business to consumer); ii) empresas x empresas - B2B (business to business); iii) consumidores 
x consumidores - C2C (consumer to consumer) ; iv) usuários x usuários - redes de relacionamento social. 
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comunicação, persuasão, tendências de monitoramento e consumo.70 Esse ter-
reno – fértil, diga-se de passagem, para narrativas da sociologia, filosofia, ética, 
economia da informação – foi aproximado a legítimas expectativas de regulação 
pelos Estados, organizações intergovernamentais, conglomerados empresariais, 
e também de transformações conceituais e normativas. 

Também as relações que os usuários normalmente estabelecem no contexto 
das redes digitais ou no espaço cibernético – expressadas pelo intenso uso de 
correio eletrônico, aplicações e integração em redes de relacionamento social, 
plataformas colaborativas – revolucionaram, nos últimos anos, a forma com que 
instituições legais têm operado. O caso brasileiro é sintomático. Entre os anos 
de 2003 e 2008, a elevação do número de litígios adjudicados pelos tribunais 
brasileiros, envolvendo questões relativas a mídias sociais, ferramentas de busca, 
responsabilidade civil de provedores, violação de direitos da personalidade em 
redes de relacionamento social (fase que poderia ser chamada de “Pré-Marco 
Civil”), repercutiu na formação de orientações jurisprudenciais entre tribunais 
inferiores e superiores71. Entre os 2008 e 2015 houve gradual adensamento das 
instituições do Direito da Internet no Brasil, simbolizada pela apresentação de 
iniciativas legislativas, ações de políticas públicas específicas, especialização da 
advocacia consultiva e contenciosa e formação jurisprudencial, todas neces-
sárias para a construção de consensos sobre princípios e regras positivas que 
seriam transpostas ao Marco Civil72. Com a entrada em vigor da Lei, já seria 
possível observar a consolidação da área, ganhando contornos especializados e 
de promissora capacidade dialógica com outros domínios do conhecimento73. 

70 Sobre o tema, ver ainda capítulo 3 infra.

71 Releitura de casos adjudicados por tribunais brasileiros e estrangeiros é feita, entre nós, por 
LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. cit, p.25 ss; Basso, 
Maristela e PoLido, Fabrício. Jurisdição e Lei Aplicável na Internet, cit. p.442 e ss. 

72 Cf., por exemplo, CARBONI, Guilherme; ORTELLADO, Pablo; ROSSINI, Carolina. Direitos 
autorais e acesso ao conhecimento. In: Jornal da Ciência, v. 27, 2010; NOLASCO, Juliana. Acessando a 
Rede: um olhar sobre a formação da agenda para a regulação da internet no Brasil. Dissertação apresentada 
à Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 
para obtenção do título de Mestre em Administração Pública e Governo. São Paulo, 2012. Disponível 
em: bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11572/dissertação_final.pdf?sequence=9; 
THOMPSON, Marcelo. Marco Civil ou Demarcação de Direitos? Democracia, Razoabilidade e as 
Fendas na Internet do Brasil. In: Revista de Direito Administrativo, vol. 261, 2012, p. 203-251.

73 Esse breve quadro, com todos os riscos de simplificação dele advindos, aponta para duas possíveis 
conclusões. A primeira diz respeito à formação de uma comunidade epistemológica própria de 
atores, a qual igualmente se concentra nos (e se dedica aos) esquemas de políticas e regulação da 
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No Direito Internacional, por sua vez, a Internet também não deixa de 
revolucionar, como será visto, paradigmas segundo os quais as vertentes in-
ternacionalistas se estruturam, se arranjam. De um lado, ela representou rup-
turas com princípios estanques da ordem internacional vestifaliana, centrada 
na soberania, territorialidade e caráter ilimitado/doméstico, endógeno das 
jurisdições estatais74. Abre margem para a compreensão de diálogos entre re-
gimes normativos e sistemas funcionais, ocupando-se da regulação do espaço 
transnacional da informação e conhecimento, concentrando-se em valores 
segundo os quais a sociedade global se constrói e se estrutura; de como os 
bens específicos do conhecimento (knowledge goods) são concebidos, produzi-
dos, alocados e distribuídos nos mercados, em redes e comunidades, em nível 
transfronteiriço; ou mesmo de como condutas entre sujeitos e usuários de 
internet podem ser ali escrutinadas pelos tribunais internos e internacionais 
em múltiplas dimensões, públicas e privadas75.

Interfaces entre a arquitetura da internet, sujeitos/atores e aspectos legais 
relativos aos mecanismos de produção e acesso a bens do conhecimento nas 
redes digitais permitem oportunidade para releitura das escolhas políticas de 
regulamentação de novas tecnologias, como as hoje incidentes sobre platafor-
mas de contratação e comércio eletrônicos, direitos de propriedade intelectu-
al e proteção de dados. Trata-se de substrato que não tem fronteiras físicas/
territoriais, nem delas prescinde para subsisitir; ações ou práticas envolvendo 
governos, agentes econômicos e usuários são realizadas em determinado Estado 
(sob determinada jurisdição ou regidas pelas leis de determinado ordenamento 
jurídico, portanto) e se comunicam multiterritorialmente, sentidas, portanto, 

Governança da Internet. A segunda é a construção das bases dos Direito da Internet, não apenas 
do ponto de vista de uma categoria pretensamente dogmática, mas também apta a diálogos entre 
diferentes regimes normativos e sistemas funcionais.

74 Cf. especialmente discussões teórica e conceitual sobre territorialidade, jurisdição e cooperação 
jurídica internacional no Capítulo 2 infra.

75 Em linha com a precisa observação de Marcelo NEVES. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009, p.188: “Embora as ordens jurídicas transnacionais tenham dificuldade de construir-se 
autonomamente perante os sistemas funcionais globais e as organizações com os quais estão estruturamente 
vinculadas (economia, esporte, internet, organizações não governamentais etc.), elas afirmam, exatamente, 
com base na força dos respectivos sistemas funcionais e organizações, uma pretensão de autonomia perante 
o direito estatal, do que resultam problemas de entrelaçamentos, no plano reflexivo de autofundamentação, 
entre elas e as ordens estatais”. A discussão sobre o contencioso internacional privado da internet e da 
propriedade intelectual é aprofundada nas Partes II e IV, infra. 
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em tantos outros Estados quanto forem os contatos sistemáticos. O fundamen-
to de ubiquidade, aqui descrito, permanece a justificar as relações interativas 
na Internet; ele também inspira, em larga medida, o caráter transnacional das 
relações jurídicas privadas emergentes das redes digitais76. 

Do ponto de vista “físico”, essas ações ou práticas – ditas “cibernéticas” - 
em determinado território repercutem em outros ambientes, territórios, o que 
é relevante a considerar do ponto de vista do Direito. Pareceria contrassenso 
afirmar que o espaço transnacional da informação e conhecimento, sob o qual 
a Internet se estrutura e opera, desconsidera a territorialidade a partir de certo 
afastamento do imaginário das fronteiras físicas e territoriais, mas não é.77 Vá-
rias questões movem esforços de investigação nesse campo, como o de saber, por 
exemplo, de que forma as narrativas do Direito poderiam capturar e observar si-
tuações factuais que se apresentam, sob distintas modalidades, pelas expressões 
e avanços tecnológicos envolvendo ou afetando os sujeitos representados pelas 
categorias de “pessoas físicas” e “pessoas jurídicas”. Nesse sentido, pergunta-se 
ainda qual seria a força do princípio da territorialidade, como decorrência da 
soberania estatal vestifaliana, sobre a regulação normativa doméstica e exercí-
cio de jurisdição pelos tribunais nacionais em relação a indivíduos e empresas, 
residentes e domiciliados no estrangeiro (e.g. responsabilidade civil ou criminal 
relativa à invasão, por hackers e oficiais governamentais, a bases de dados hos-
pedadas em servidores de empresas ou dados armazenados em computadores 
pessoais de usuários, fisicamente sediados em outros Estados, portanto à distân-
cia, remotamente). Do ponto de vista processual e dos sistemas adjudicatórios 
de resolução de litígios, por exemplo, também seriam examinados o alcance e 
efeitos de uma medida cautelar ou de urgência, ordenada por uma autoridade 
judicial estatal, para que dados telemáticos de usuários sejam apreendidos ou 

76 A ubiquidade é atributo da onipresença – pela internet, qualquer usuário pode estar e se conectar, 
interagir, com qualquer outro, simultaneamente e em todos os lugares. As redes de comunicação de dados 
e tecnologias da informação podem ser consideradas ubíquas, nelas incluídas as comunicações por rádio, 
TV, cabo, telefonia móvel, disseminando informação por toda parte e disponíveis a todo o momento.

77 As questões da territorialidade e direito internet são aprofundadas em GOLDSMITH, Jack L. The 
Internet and the abiding significance of territorial sovereignty. In: Indiana Journal of Global Legal 
Studies, vol.5, 1997, p. 475 ss; BASSO, Maristela; PoLido, Jurisdição e Lei Aplicável na Internet, 
cit., p.446 e ss, e são retomadas na discussão proposta pelo Capítulo 2 (transformações do direito 
internacional privado e novas tecnologias) e Capítulo 7 (direito internacional privado e propriedade 
intelecctual) deste livro. 
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bloqueados em servidores situados no estrangeiro ou em trânsito, com recurso à 
cooperação jurídica internacional78.

Eventos tecnológicos dessa magnitude, envolvendo e fazendo parte da vida 
de indivíduos, governos, grupos e empresas, eram impensáveis no passado. 
Como alguém poderia recorrer às práticas mencionadas sem as tecnologias da 
informação e comunicação, em especial as desenvolvidas na e para a Internet, 
como meios, como instrumentos que também servem ao objetivo mais especí-
fico aplicação da lei (enforcement) nos limites do território de um Estado e para 
além dele? Intersecções entre a regulação de fatos sociais-tecnológicos ocorridos 
no espaço transnacional da informação e interesses de destinatários - sujeitos/
atores e agentes econômicos - resta como um dos dilemas da modernidade, de-
safios da ordem global. Sustenta-se que as novas tecnologias e Internet estejam 
entre os grandes temas da agenda da “globalidade”, no conjunto de temas mais 
arrojados nas relações internacionais, na diplomacia, no direito e política, ao 
lado da proteção do meio ambiente e efeitos das mudanças climáticas; combate 
global à corrupção em escala transnacional; migrações, crises humanitárias, 
proteção dos direitos humanos, desenvolvimento sustentável e erradicação à 
pobreza. São temas transversais, pois escapam do caráter limitado - e muitas 
vezes autocentrado - da agenda de políticas governamentais e competências dos 
Estados soberanos e integram as ações conjuntas, comunitárias da sociedade 
internacional em constante formação. 

A constante formação de esquemas regulatórios, a constituição da arquite-
tura da Internet e o reconhecimento do sentido interações entre sujeitos, que 
aqui se atribuem à Sociedade Global do Conhecimento, devem ser indiscutivel-
mente, temas dessa agenda transversal de políticas e instituições. E, nesse senti-
do, as respostas das narrativas do direito, suas instituições (juristas, legisladores, 
tribunais) também devem ser encontradas entre esforços globais. 

1.4.  Instituições internacionais e Sociedade Global  
do Conhecimento

O percurso natural de institucionalização e desenvolvimento de regimes no 
Direito Internacional para a Sociedade Global do Conhecimento passa pela 
consideração de um campo de políticas, normas e princípios destinados a regu-

78 A esse respeito, cf. Capítulo 2 infra.
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lar as interações (práticas, comportamentos) travadas no espaço transnacional 
da informação e tecnologia, a partir dos avanços da informática, telecomunica-
ções, tecnologias da informação e internet, tendo como referencial as relações 
humanas no espaço virtual, nas redes digitais. A proposição, portanto, parece 
ser mais compreensiva do que a formulada exclusivamente sob as expressões 
“direito internacional da internet”79 ou “direito global da internet”80, pois elas 
simplificariam, em muito, o campo de sentidos, referências, narrativas e a nor-
matividade intrínsecas à realidade das interações, dos centros de poder e de 
decisão envolvendo educação, ciência, tecnologia e inovação que também sub-
sistem no domínio da Internet.  

O direito internacional público, o direito internacional econômico, o direi-
to internacional privado – cada qual em seus objetos e funções são vertentes 
internacionalistas fundamentais para concretizar um objetivo, a meu ver, de 
adensamento de juridicidade81 no plano internacional relativamente às novas 
tecnologias de informação e comunicação. Eles oferecem, igualmente, meca-
nismos de solução dos conflitos sociais, políticos, econômicos e normativos re-
lacionados às TICs e à própria internet como espaço transnacional de atuação 
de sujeitos/atores/agentes econômicos em suas relações civis, políticas, sociais, 
econômicas e culturais. 

E mais, entre os sujeitos do direito internacional público – estados, organi-
zações internacionais, indivíduos, organizações não governamentais, empresas 
transnacionais – haverá constante discussão e anseio de como encontrar os me-
canismos mais eficientes para regulação substantiva (material) e gerenciamento 
dos litígios emergentes das relações de internet82.

79 Dentre outros, cf. KULESZA, Joanna. International Internet Law, 1ª ed. New York: Routledge, 2012.

80 RUSTAD, Michael. Global Internet Law. 2.ed. St.Paul, MA: West Academic, 2016.

81 Emprestando aqui a pertinente expressão utilizada pelo Professor Celso LAFER, (A OMC e a 
regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto. Alegre: Editora Livraria 
do Advogado, 1998 p.126), para enfatizar a criação de um regime de padrões substantivos e 
procedimentais no direito do comércio internacional a partir dos acordos da Organização Mundial 
do Comércio e de seu sistema de solução de controvérsias.

82 A ideia de um direito internacional da internet já existia desde o final da década de 1990, ocasião 
em que David JOHNSON e David POST (Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace. 
In: Stanford Law Review, Vol. 48, 1996, p. 1367) argumentavam que o ‘ciberespaço’ seria um local 
radicalmente diferente do mundo offline e, por isto, ele deveria ser regido pelo seu próprio direito, 
como se possuísse soberania própria. Talvez aqui os autores estivessem confundindo modelos muito 
distintos: de um lado, o perfil da necessária Governança da Internet (que remete ao conjunto de 
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O apelo é tamanho e envolve interesses muito distintos, como também apre-
senta alguns elementos conformadores da convergência e cooperação entre ato-
res internacionais no contexto da regulamentação da internet, tocando valores, 
padrões morais e éticos da sociedade global do conhecimento. Existe uma agen-
da de convergência entre temas que são comuns para a consolidação do espaço 
transnacional da informação e das tecnologias. Considerando que também há 
diversidade de interesses, entre usuários, empresas, governos, estados, lobbies, 
distintos fora serão adotados para que questões da regulamentação da internet 
sejam endereçadas, para além do chamado ‘neofederalismo’ das organizações 
internacionais83; essa diversidade caracterizará o que a atualidade testemunha 
relativamente à Governança da Internet e as suas experiências em torno de 
negociações globais baseadas no caráter multissetorial84. 

Nesse sentido, também existe dificuldade de se captar interesses embasan-
do as negociações internacionais e as pautas legislativas domésticas. Eles são 
fundamentais, pois o resultado da composição das negociações em distintos 
fora internacionais e nos ambientes legislativos domésticos afetará a forma 

princípios pivotais de funcionamento e estrutura da rede, em construção no consenso global, e à 
mudança na concepção de interações diplomáticas intergovernamentais clássicas em favor de uma 
crescente representação multissetorial nos foros internacionais); de outro, confusão com a autonomia 
de um regime normativo (a partir da subsequente noção de lex informática) para relações público-
privadas transnacionalmente travadas na Internet. As provocações feitas por Johnson e Post, 
consideradas ingênuas e simplistas à época, foram fundamentais para que teorias mais consistentes 
fossem desenvolvidas na década seguinte.

83 Em distintas ocasiões, as organizações internacionais e não governamentais têm se dedicado a 
discutir alternativas para harmonização normativa no campo da Internet, incluindo, por exemplo, 
temas de proteção de dados, privacidade, comércio eletrônico, sistemas eletrônicos para transmissão 
de garantias bancárias e créditos documentários, além do mais amplo reconhecimento de que o 
usuário é titular de um direito fundamental de acesso à informação nos ambientes de internet. Por 
isso, temas como esse são objeto de cooperação, convergência e compartilhamento de competências 
regulatórias (ou jurisdição prescritiva) no direito internacional, etapas que explicam o chamado 
‘neofederalismo’ entre organizações internacionais. Ele se manifesta entre muitas delas, dentre 
as quais, as Nações Unidas; UIT - União Internacional das Telecomunicações; Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual -OMPI; UNESCO - Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura; UNCITRAL - Comissão das Nações Unidas para Direito do 
Comércio Internacional; OCDE - Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento; 
OMC - Organização Mundial do Comércio; União Europeia - Comissão Europeia; CCI - Câmara de 
Comércio Internacional. 

84 Por exemplo, cf. KURBALIJA, Jovan. An introduction to internet governance. Cit., p.20-30 e p.201 
ss, evidenciando os distintos papeis dos atores da Governança da Internet e as dificuldades de 
consolidação de consensos sobre representação, mandato e legitimidade nos trabalhos do Forum da 
Governança da Internet.  
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como o direito é aplicado nos tribunais estatais e pelos mecanismos alterna-
tivos de solução de controvérsias (ADRs, como a arbitragem e mediação em 
matéria de litígios de internet). 

No plano internacional, especificamente, esse aspecto é muito mais sensível. 
Será tanto mais difícil fazer aplicar normas internacionais nos ordenamentos 
internos de determinados Estados, do que relegar a tarefa de regulamentação 
das questões envolvendo a Internet como componente da Sociedade Global do 
Conhecimento, por exemplo, ao legislador nacional? Em geral, o legislador na-
cional é categoria mais exposta aos lobbies e grupos de interesses pouco trans-
parentes, sobretudo no que depender do país, de seus referenciais políticos e 
culturais e da tradição de representatividade envolvidos, como frequentemente 
se presencia na América Latina, em particular no Brasil85. 

Na queda de braços, entre sociedade civil, governos e conglomerados de 
telecomunicações, informática e internet por exemplo, os últimos sairão fre-
quentemente vencendo, tanto pela titularidade do poder corporativo, como 
pela facilidade de acesso aos canais legislativos, por meio de seus advogados, 
especialistas em relações institucionais, técnicos e peritos; influenciam direta-
mente a opinião de boa parcela desinformada de parlamentares sobre uma tal 
“necessidade”, “imperiosidade” e “urgência” de que determinados temas sejam 
regulamentados e maior proteção conferida a interesses pouco claros. Enfim, 
falácias e mazelas que retiram toda a consistência e legitimidade do processo 
legislativo democrático. 

Os lobbies feitos no Brasil – para vários setores - não são transparentes e, ao 
mesmo tempo, por meios tortuosos, acabam levando à propositura e aprovação 
de leis que mascaram e maquiam a realidade do acesso ao conhecimento e a 
informação nas redes digitais. Isso pode se tornar verdadeira tragédia do ponto 
de vista econômico e social, quanto às atividades de criação, produção e disse-
minação dos bens do conhecimento e da informação. Trata-se, justamente, de 
preocupação que tem sido endereçada por várias organizações internacionais e 

85 Seria possível verificar, nesse sentido, a disparidade fundamental apontada para lobbies feitos no 
Congresso Nacional dos Estados Unidos, em matérias legislativas concernentes à tecnologias, 
propriedade intelectual e internet; para elas parece existir exigência de mínimo grau de transparência, 
como registros e informações públicas sobre quem faz e como as pressões institucionais externas são 
exercidas sobre parlamentares, com o intuito de influenciá-los na tomada de decisão legislativa. Essa 
forma de pressão é bastante concorrencial e caracterizada por estratégias ofensivas. Diferentemente 
no Brasil, níveis de transparência no processo legislativo são meramente formais, sem consideração, 
no cômputo final da elaboração das normas, qual a efetividade e a origem dos lobbies existentes.
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não governamentais, em distintos níveis e abordagens. No quadro das Nações 
Unidas, temas da Internet se entrelaçam nos mandatos voltados à cooperação 
econômica, social e cultural, ao desenvolvimento, ao bem-estar dos povos e à 
proteção dos direitos humanos86. E eles encampam a retórica de afirmação do 
acesso à internet como direito fundamental, como será analisado a seguir.

Nesse sentido, relevante identificar alguns elementos de análise referen-
ciada no início de século XXI para interfaces regulatórias do direito interna-
cional nos ambientes da Internet e novas tecnologias. A discussão pode ser 
travada em relação à realidade normativa, em sentido estrito, ou seja, espe-
cialmente considerados: (i) regimes de proteção de dados pessoais e direitos 
do consumidor conexos; (ii) privacidade nas redes digitais; (iii) a contrata-
ção eletrônica ou telemática (direito do comércio eletrônico); (iv) a repressão, 
controle e sancionamento dos ilícitos e crimes cibernéticos (defesa ciberné-
tica); (v) questões de lei aplicável e jurisdição internacional em matéria de 
litígios privados de internet pluriconectados (direito internacional privado e 
contencioso internacional privado); (vi) indissociável interface com direitos 
fundamentais (e.g. liberdade de expressão, livre manifestação de opinião polí-
tica, devido processo legal) e direitos da personalidade (nome honra, imagem 
e privacidade); (vii) relação com o comércio internacional e desenvolvimento; 
(viii) âmbito de aplicação da proteção, limitações e exceções dos direitos de 
propriedade intelectual; (ix) o acesso aos bens da tecnologia e informação 
(bens do conhecimento - knowledge goods) e expansão do domínio público 
como base para a construção do espaço transnacional que caracteriza a Inter-
net, dentre tantas outras questões. 

Ainda em relação aos avanços científicos que permitem melhor compreen-
são de problemas concernentes ao perfil institucional de um Direito Interna-
cional para Sociedade do Conhecimento, encontra-se a ressurgência de diá-
logos metodológicos com outras áreas das ciências sociais e humanidades, em 
diferentes escolas e contextos: na política internacional, economia, sociologia 
e filosofia e ética. Elas são essenciais para superar retóricas tecnicistas muitas 
vezes associadas às questões aparentemente ditas ‘estruturais’ e ‘funcionais’ em 
torno das novas tecnologias e Internet. Se a emergência de processos biotec-

86 Art. 1.3 , 55 e ss da Carta das Nações Unidas, quanto aos propósitos da organização e das competências 
de cooperacão econômica, social, cultural e humanitária, além do respeito aos direitos fundamentais 
da pessoa humana. 
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nológicos na indústria química e farmacêutica foram essenciais para contestar 
ultrapassados modelos de apropriação privada de bens da biodiversidade e pa-
trimônio genético no campo da propriedade intelectual durante a década de 
2000, especialmente afetando países do Sul Global87, o mesmo tem ocorrido em 
função das transformações informacionais e robóticas mais recentes nas áreas 
da informática. Aprendizado de máquina, inteligência artificial, códigos e algo-
ritmos, Big Data têm sido grandes protagonistas na discussão sobre as interfaces 
com outras áreas que não apenas reflexões nas ciências duras88. 

Questionamentos vêm de encontro, também, com as fronteiras narrativas 
da ‘arquitetura da internet’, que não podem ser admitidas como único cam-
po controvertido suscetível de ser enfrentado nas discussões de governança ou 
mesmo por intervenções legislativas e controle judicial nos tribunais nacionais, 
regionais e internacionais. Assim, qualquer iniciativa de compartilhamento de 
agendas, poderes e especialidade entre sujeitos no direito internacional encon-
tra fundamento em várias frentes ou ‘clusters’ temáticos, dentre os quais: (i) 
limites e tensões entre as esferas públicas e privadas e o renascimento da priva-
cidade como fundamento ético nas relações informacionais; (ii) escassez de en-
dereços IP e gerenciamento inadequado dos nomes de domínio pela autoridade 
registrais; (iii) neutralidade de rede, segurança cibernética e universalidade de 
serviços de acesso às redes; (iv) transparência e responsabilidade de organiza-
ções governamentais e não-governamentais, como União Internacional das Te-
lecomunicações, OMPI, ICANN; (v) controle de condutas anticoncorrenciais 
e políticas regulatórias envolvendo conglomerados da indústria informática e de 
Internet, em distintos estados e espaços de integração regional (e.g. União Eu-
ropeia e casos paradigmáticos envolvendo Google, Microsoft, Intel etc); (vi) pa-

87 Dentre vários, ver DUTFIELD, Graham. Intellectual Property Rights Trade and Biodiversity. London: 
Routledge, 2000, esp. p. 14 ss.

88 FULLER, Roslyn. Structuring Big Data to Facilitate Democratic Participation in International Law. 
In: International Journal of Legal Information, vol.42, 2014, p. 504-35;
ALSCHNER, Wolfgang; PAUWELYN, Joost e PUIG, Sergio. The Data-Driven Future of 
International Economic Law. In: Journal of International Economic Law vol.20, n.2, 2017, p. 217-231. 
Ainda em leitura da teoria crítica no direito internacional, cf. LERMAN, Jonas. Big data and its 
exclusions. In: Stanford Law Review, vol.66, 2013, p. 55-60 (observando o largo contingente humano 
no globo mantido na periferia do Big Data; segundo o autor, as informações não são regularmente 
coletadas ou analisadas, porque comunidades e grupos periféricos não se envolvem rotineiramente em 
atividades nas quais dados são coletados. Dessa forma, preferências e necessidades encontram-se sem 
mapeamento, sob o risco de ser ignoradas, particularmente quando governos e indústria empregam 
grandes volumes de dados e análises avançadas para moldar a política pública e o mercado).
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pel das mídias sociais como catalisador do rompimento com regimes totalitários 
e reações contra crise financeira internacional89, na disseminação de notícias 
falsas (‘fake news’), na mobilização de massas em movimentos de apoio a golpes 
de Estado e desestabilização de governo; e na divulgação de dados relativos à 
controle da corrupção nas esferas públicas e privadas e assimetrias e desníveis 
entre regimes remuneratórios do funcionalismo estatal. 

Outros temas se mantêm, em larga medida, absolutamente em dia com os 
principais desafios na construção da Sociedade Global do Conhecimento, tais 
como: censura e bloqueios de acesso à informação nas redes digitais; restrições 
à privacidade online; tensões entre políticas de segurança e defesas nacionais e 
a liberdade na internet; combate aos crimes de pornografia, pedofilia, discurso 
de ódio, discriminação contra minorias LGBTs e racismo nas redes digitais; 
terrorismo cibernético e estratégias de incitação à criminalidade transnacional 
por ações reticulares de grupos e lobbies informáticos. 

Os tópicos acima mencionados ilustram, seguramente, limites e tensões entre 
as esferas pública e privada no espaço transnacional da informação e tecnolo-
gias, e que são sensíveis à elaboração normativa nos planos doméstico, regional 
e multilateral; afetam o universo do direito internacional com um percurso aber-
tamente discursivo e crítico, mas também veladamente ‘pragmático’ e, em certas 
situações, sensacionalista e movido por interesses puramente governamentais e 
corporativos90. No entanto, existem iniciativas no quadro mais amplo de políticas 
regulatórias da Internet envolvendo o conjunto de Estados das Nações Unidas, 

89 Em 2011, o exemplo mais citado dizia respeito ao movimento desencadeado pela ‘Primavera Árabe’, nos 
países da África Setentrional e Oriente Médio, como abordado brevemente em meu estudo: Direito 
internacional e sociedade global da informação: reflexões sobre o direito de acesso à internet como 
direito fundamental da pessoa humana, In: Revista da Faculdade de Direito da UFMG: Estudos em 
Memória do Prof. Washington Albino de Souza, ed.esp, 2013, p.197-252; e nos estudos cologidos em 
POLIDO, Fabrício B.P e ANJOS, Lucas (orgs.). Marco Civil e Governança da Internet: diálogos entre o 
doméstico e o global. Belo Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade, 2016. Disponível 
em: irisbh.com.br/marco-civil-e-governanca-da-internet-dialogos-entre-o-domestico-e-o-global. 

90 Bastaríamos recordar o que significaram, por exemplo, campanhas governamentais do governo 
George Bush e a literatura tendenciosa e sensacionalista, desenvolvida no pós-11 de setembro de 
2001, nos círculos acadêmicos estadunidenses, em torno da promoção da campanha “Guerra contra 
o Terror”. Elas resultaram, quiçá, no primeiro grande ‘cisma ideológico’ da globalização e polarização 
de visões de mundo do período que sucede o término da Guerra Fria e a desintegração da antiga 
União Soviética. Criticamente, sobre o papel oportunista da academia internacionalista nos EUA, 
ver excelente ensaio de OHLIN, Jens David. The assault on international law. New York/Oxford: 
Oxford University Press, USA, 2015.
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organizações internacionais e não governamentais que se aglutinam em torno da 
gestação e do funcionamento do Fórum de Governança da Internet. A despeito 
das inúmeras ressalvas que possam ser formuladas a esse movimento, quanto às 
dificuldades de convergência entre regimes diplomáticos tradicionais e participa-
ção de atores não estatais em negociações multilaterais, o caráter multissetorial da 
governança reverbera com grande intensidade na construção de diálogos, ainda 
que consensos não sejam alcançados facilmente91.

Nas últimas duas décadas, a comunidade internacional veio endereçando al-
gumas das questões estruturantes da internet e do acesso aos bens do conheci-
mento, com a criação da Cúpula da Sociedade da Informação (CSI), de acordo 
com o mandato estabelecido pela Assembleia das Nações Unidas, em sua Resolu-
ção 56/183 de 200192, em processo negociador diplomático convencional. Ao lon-
go desse percurso, destacaram-se duas reuniões da CSI Genebra (2003) e de Túnis 
(2005), responsáveis por marcar o debate em torno da construção das narrativas 
sobre ‘direitos de usuários online’ dentro do conjunto de direitos humanos no sis-
tema das Nações Unidas. A Cúpula também passou a conviver com conferências 
plenipotenciárias da União Internacional das Telecomunicações sobre Internet 
e com os encontros do Fórum da Governança da Internet (2006-presente); estes 
se tornaram anuais, com a consolidação do processo de revisão levado a cabo no 
âmbito da Comissão das Nações Unidas de Ciência e Tecnologia para o Desen-
volvimento, endossado pelo Conselho Econômico e Social (ECOSOC)93. 

O arranjo dos foros negociadores parece ter sido uma das fórmulas diplomá-
ticas trazidas ao universo indissociável do direito, política e relações internacio-
nais em nível multilateral. Ele consolida o compromisso global sobre a necessi-

91 Cf. KURBALIJA, Jovan. An introduction to internet governance, cit., p. 201. Não seria o caso de 
detalhar, nesse momento, questões sensíveis atualmente suscitadas nos encontros do FGI e que 
envolvem a multissetorialidade; todavia, dificuldades de consenso também se apresentam em 
modelos diplomáticos convencionais que se abriram para a participação de atores não-estatais, como 
no campo do comércio internacional e a OMC, do meio ambiente e mudanças climáticas e dos 
direitos humanos. Este último tem sido mais revigorado quanto às pressões adjudicatórias implicadas 
pelo alargamento do conjunto de sujeitos legitimados para propositura de reclamações/ações nos 
tribunais internacionais com jurisdição sobre violação de obrigações de direitos humanos em tratados 
e convenções oponíveis contra Estados, a exemplo da Corte Europeia e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 

92 Resolução 56/183, de 21 de dezembro de 2001, da Assembleia Geral da ONU, que aprova a realização 
da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS) em duas etapas – 2003 e 2005. 

93 KURBALIJA, Jovan. An introduction to internet governance, cit., p. 25.
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dade de discussão regulatória de novas ferramentas de internet, tecnologias da 
informação e comunicação e os desdobramentos que os acessos aos bens do co-
nhecimento oferecem para a comunidade vital de usuários no século XXI. Pro-
porcionam também oportunidades para ampliar a discussão sobre participação, 
legitimidade e democracia no amplo mandato das Nações Unidas em temas 
da Internet, além de pressionar mudanças no próprio contexto negociador do 
FGI. Contestam as correntes polarizadas em torno da tentativa de establishment 
diplomático intergovernamental tradicional (e.g, modelo preconizado pela Chi-
na, Rússia e países do Oriente Médio), de resgates de unilateralismo regulatório 
(como pelos Estados Unidos, no regime híbrido da ICANN e sistema de nomes 
de domínios) e blocos defensores do modelo multissetorial. 

Entre as opções formadas pelas Nações Unidas, estruturadas a partir da 
Resolução 56/183, as duas conferências especializadas – Genebra e Túnis – se 
estabeleceram para endereçar as questões relativas à sociedade da informação. 
Com efeito, passados mais de dez anos, é possível verificar que a CSI abriu espa-
ços para que Membros das Nações Unidas avançassem em uma agenda própria, 
com a construção de linguagens e narrativas específicas no direito internacio-
nal para temas das novas tecnologias, sem a exclusividade daqueles relativos 
à propriedade intelectual (e.g. OMPI e OMC), e fortalecendo o quadro das 
negociações multilaterais relativas à governança da internet. 

A Primeira Cúpula da Sociedade da Informação, realizada em Genebra, no 
ano de 2003, acenou para a criação dos pilares, fundamentos, da comunidade 
internacional da informação. Especialistas observam que essa primeira con-
ferência de Membros das Nações Unidas representou significativo número de 
participantes, de 175 Membros e entrosamento com demais atores das relações 
internacionais. A iniciativa permitiu que governos, academia, organizações da 
sociedade civil questionassem justamente qual seria o modelo mais compatível 
com o funcionamento das instituições internacionais e domésticas no contexto 
da governança da internet.94

Apesar do caráter não vinculante das declarações ali adotadas, existem efei-
tos persuasivos e simbólicos a guiar o compromisso dos Membros de reconhe-
cimento da centralidade da pessoa como sujeito endereçado das normas ela-

94 Dentre vários, ver interessante estudo e o histórico apresentado por John matHiason. 
Internet Governance: The New Frontier of Global Institutions. Ney York: Taylor & Francis, 2008, 
especialmente p.97 e ss. 
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boradas e produzidas em temas da Internet e novas tecnologias. A construção 
de bases políticas, narrativas em torno da noção da “Sociedade Informação” 
estaria, assim, justificada na admissão da pessoa humana e da própria humani-
dade como sujeitos referenciais entre as tendências contemporâneas do direito 
internacional95; naquelas bases são considerados os valores intrínsecos à pessoa 
e suas interações nos espaços sociais (e.g. dignidade, igualdade, direito à vida, 
democracia, convivência pacífica e segundo o Estado Democrático de Direito, 
liberdade de expressão, devido processo legal) como parâmetros para regula-
mentação normativa das relações internacionais, não apenas vinculando dire-
tamente Estados e organizações, mas também indivíduos e empresas nas rela-
ções privadas pluriconectadas envolvendo tecnologias e as redes informáticas96. 

Uma vez admitida essa racionalidade, portanto, seria muito improvável, em 
temas da Governança da Internet e direito internacional, dissociar o que é “in-
trinsecamente” afeto à questões de estrutura, arquitetura e funcionamento das 
redes (ou mesmo, cegamente crer que a eficiência do princípio da neutralidade 
tecnológica bastasse para conflitos de interesses e concepções), das questões que 
envolvem direitos, interesses e expectativas legítimas da pessoa humana no con-
texto de regulamentação do espaço transnacional da informação e tecnologias. 
Os trabalhos da Cúpula da Sociedade da Informação, pelo amplo mandato que 
havia sido conferido pelas Nações Unidas no ínicio dos anos 2000, iniciaram a 
divulgação de qual o papel a ser exercido pelos instrumentos de proteção de certos 
direitos fundamentais no quadro das relações de internet. Esse papel embasa a in-
teração de questões da Internet e novas tecnologias com a Declaração de Direitos 
Humanos de 1948, o Pacto de 1966 sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto de 
1966 sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.97 

O trabalho conduzido pelas Nações Unidas, apesar de todas as políticas go-
vernamentais que podem ser formuladas e das dificuldades de diálogo entre Es-
tados – o que é inerente às relações diplomáticas – não chegaria a resultados 
tão imediatos como seria possível adiantar. No entanto, esforços alcançados nas 

95 Cf. cançado trindadE, Antônio Augusto. International law for humankind: towards a new jus 
gentium. Leiden, Martinus Nijhoff, 2010, p.15 e ss.

96 Essas interfaces são examinadas na Parte II do livro, especialmente nas intersecções entre direito 
internacional privado, internet e tecnologias.

97 Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, entrando em vigor 
no plano internacional em 3 de janeiro de 1976. Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto 
nº 591, de 6 de julho de 1992.
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primeiras experiências foram vetores para manutenção do compromisso mínimo 
de negociações sobre os temas da agenda da Internet na Organização. Na ocasião 
da Segunda Cúpula da Sociedade da Informação de Túnis, em 2005, os Membros 
sinalizaram a preocupação qualitativa nas negociações e integração de novos ato-
res, abrindo caminhos para o atual Fórum da Governança da Internet98. 

Por que o FGI se concretiza como passo significativo no desenvolvimento 
progressivo do direito internacional para a Sociedade Global do Conhecimen-
to? Primeiramente por representar expectativas de distintos atores e perfis de 
interesses – governamentais, públicos, corporativos, sociais-, sendo resultado da 
composição de diálogos e negociações multilaterais, com respaldo de órgãos e 
agências especializadas do sistema das Nações Unidas. Seria muito mais inte-
ressante, do ponto de vista do direito internacional, das relações internacionais 
e da política internacional, que atores estatais e não-estatais concentrassem 
esforços minimamente coordenados sobre cooperação em matéria de ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I), pelo intercâmbio acadêmico, empresarial e go-
vernamental (inclusive nas eferas do legislativo e do judiciário), além da opor-
tunidade de discussão de liberdades civis, políticas regulatórias e normas para 
a Internet, suas estruturas e agentes econômicos99. Em tempos de transição 
de modelos de representação, legitimidade, autoridade na ordem internacional, 
particularmente com o protagonismo de distintos países e regiões do globo em 
desenvolvimento100 e a crise das instituições do sistema econômico internacio-
nal clássicas (FMI, Banco Mundial, OMC/GATT), são evidentes as pressões 

98 Apesar das inúmeras controvérsias e dificuldades sobre mandato e conflitos de modelos de representação 
(diplomática intergovernamental, multissetorial), o FGI já é considerado o primeiro fórum misto - 
intergovernamental e multissetorial - com mandato oficial no sistema constitucional das Nações Unidas 
para discutir as questões da regulamentação da internet da sociedade global da informação.

99 Nos últimos anos, de modo irrepreensível, fala-se seriamente no controle do poder econômico e 
oligopolístico representado pelos conglomerados da informática e Internet, de modo que a diplomacia 
governamental isoladamente não teria condições de esgotar as nuances negociadoras no domínio de 
campos técnicos e científicos. Por isso mesmo, o papel das organizações da sociedade civil, academia, 
órgãos de governo e indústria formam o coro de contestação política das tendências de concentração 
do poder econômico dentro da realidade irreversível de conformação do capitalismo informacional e 
formas feudais de apropriação do conhecimento por direitos de propriedade intelectual. Em distintas 
perspectivas, ver excelente estudo de PICCIOTTO, Sol. Regulating global corporate capitalism. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011, esp. p. 382 ss.

100 Dentre os trabalhos repensando direito internacional e fundamentos da autoridade, legitimidade e 
democracia e seus diálogos filosófico, ver estudos em BUSTAMANTE, Thomas e POLIDO, Fabrício 
(eds.) Filosofia do Direito Internacional. São Paulo: Almedina, 2017, p.5 ss. 
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por inclusão de países exibindo parcelas elevadas de nativos digitais e usuários 
de Internet (e.g. Brasil, China, Índia) no jogo das negociações que emergiram 
do locus aberto pelo FGI101. 

Não seria mais sustentável a insistência sobre formulação e adoção de polí-
ticas verticais de cima para baixo (top-down), como se a realidade das relações 
tecnológicas e informacionais se bastasse em fórmulas dicotômicas de ver o 
mundo entre Estados Unidos e União Europeia, ou a partir de quem detém os 
bens do conhecimento, as redes de acesso, de coleta, processamento e guarda 
de dados e centro das decisões políticas majoritárias e, de outro, uma horda 
humana sendo controlada e monitorada por governos e conglomerados empre-
sariais. Sem dúvida, mesmo diante de incertezas sobre a efetividade do modelo 
multissetorial de representação e diálogos, gestado sob os auspícios do FGI, a 
comunidade da Internet ainda encontra ambientes conducentes para discutir 
tudo aquilo de que o direito internacional poderia se beneficiar no século XXI: 
partindo dos compromissos, a construção de consensos em torno de formulação 
de políticas, regras, princípios relativos à governança das redes e de funcio-
namento da Sociedade Global do Conhecimento, passando por preocupações 
não apenas técnicas/infraestruturais, mas centradas em objetivos de promoção 
da cultura, de redução de desigualdades, de ampliação do empoderamento de 
comunidades locais e regionais e desenvolvimento. 

O consenso nessas áreas parece ser fundamental para a continuidade dos 
trabalhos em curso no FGI e para elaboração de projetos transgovernamen-
tais que possam ser implantados pelos Estados em seus respectivos sistemas do-
mésticos, contando com envolvimento de atores não-estatais. Conferências e 
reuniões multilaterais permanecem como imperativo mínimo de cooperação e 
convergência de propósitos, muito mais do que seriam as negociações bilaterais 
entre Estados ou atos unilaterais por eles adotados, a partir dos quais frequen-
temente são formuladas e exportadas políticas em matéria de tecnologia, inves-
timentos, propriedade intelectual, e mais recentemente, sobre Internet (e.g. dos 
campos legislativo, executivo e judiciário dos EUA, União Europeia, para países 
do Sul Global). Estes normalmente entabulam estratégias ofensivas e tecnica-

101 Representativa da visão radical sobre a releitura das teorias e instituições no direito internacional, 
originadas do movimento do Third World Approach to International Law (TWAIL) é revisitada 
por RAJAGOPAL, Balakrishnan. International law from below: development, social movements and 
third world resistance. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
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mente orientadas, do ponto de vista diplomático, atingindo países em desen-
volvimento, como o Brasil, Índia, África do Sul, Argentina, e blocos regionais 
na Ásia e África, a fim de persuadi-los ou sutilmente forçá-los a modificar suas 
práticas de como internamente legislam e como seus tribunais domésticos apli-
cam as leis102. 

1.5.  ‘Direito de acesso à internet’ e Sociedade Global  
do Conhecimento?

Nos últimos quinze anos, o movimento de constitucionalização do direito 
de acesso à Internet (‘right to access to internet’) no direito internacional 
permitiu a consolidação de padrões e consensos sobre a centralidade e mar-
ginalidade de temas das tecnologias e informação no quadro de efetivação e 
aplicação da proteção dos direitos humanos em escala global. Além da própria 
relação dessa categoria de direito entre liberdades e garantias civis e presente 
em outras múltiplas dimensões dos direitos humanos, o debate sobre direito 
de acesso à Internet proporciona refinamento da agenda do direito interna-
cional dos direitos humanos. 

A mudança de rota diplomática, observada desde as questões eviden-
ciadas pelo Relatório Especial das Nações Unidas de Direitos Humanos de 
agosto de 2011103, demonstra a complexidade com que temas de Internet 

102 Mais recentemente, o ingresso da Rússia na OMC em 2011, após 16 anos de negociações dos termos 
do Protocolo de Acessão, representou divisor de águas nas relações multilaterais do comércio, 
fechando o ciclo iniciado pela China, que se encotnra na Organização em 2002. Certamente essa 
nova configuração terá efeitos sensíveis sobre a regulamentação dos fluxos de bens informacionais 
em escala global, particularmente quanto à definição dos principais importadores e produtores de 
tecnologias no contexto do comércio e novos ambientes para mercados de serviços da informação e 
digitais. Nas entrelinhas do comércio internacional, as interfaces com tecnologias ainda permanecem 
pouco exploradas. A junção entre agendas da propriedade intelectual, serviços da informação e 
Internet constitui campo fértil para políticas globais e domésticas, incluindo modelos legislativos 
a serem escrutinados segundo as normas multilaterais do comércio sob as bases do GATT/OMC. 
Cf. WUNSCH-VINCENT, Sacha. The WTO, the internet and trade in digital products: EC-US 
perspectives. Oxford, Portland: Hart, 2006, p. 33 ss.

103 UN, A/66/290, General Assembly. Promotion and protection of human rights: human rights  questions, 
including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental 
freedoms - Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Report as of 10 
August 2011 (Special Rapporteur Frank La Rue). Disponível em <http://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Opinion/A.66.290.pdf>. Trata-se de produto do consenso adotado na Comissão de Direitos 
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passaram a reorganizar as relações público-privadas nos ambientes de no-
vas tecnologias: tópicos de infraestrutura, conceitos técnicos envolvidos nas 
redes (protocolos, DNS, registros de conexão, velocidade de tráfego dos 
dados) tornaram-se igualmente correlatos – como bens públicos interna-
cionais - a soluções para demandas da Sociedade Global do Conhecimento; 
“acessos” tornam-se não apenas categorias conceituais do ponto de vista 
do direito, ou expectativas legítimas de usuários; elas informam as práticas 
ou condutas, igualmente, por agentes como contrapartida da exploração 
econômica de produtos e serviços em ampla mobilidade no espaço transna-
cional da informação e tecnologias. 

Esses aspectos implicam reconhecer que os mecanismos e garantias para 
efetivação, aderência, compartilhamento e distribuição dos bens do conhe-
cimento (integrados também pelos bens da informação, bens culturais, bens 
educacionais) são insuficientes, deficitários ou mesmo inexistentes. Populações 
menos favorecidas, de países de baixa renda (na maioria, africanos e de regiões 
latino-americana, caribenha e asiática) se encontram com frequência destitu-
ídos do uso e fruição desses bens; não são excluídos apenas ‘digitalmente’, mas 
de recursos básicos de educação, ciência & tecnologias, e que estariam na base 
do funcionamento equitativo e aplicação da Internet e ferramentas de comuni-
cação e informação nas estruturas sociais. 

Da mesma forma, o residual de usuários de Internet e de nativos digitais nes-
sas regiões contribuem para formação de matéria-prima informacional e dados 
para empresas e conglomerados de Internet sediadas em países desenvolvidos, 
para além das ingênuas ideias de que “serviços digitais” resultaram no último es-
tágio de produção capitalista e que a exploração do trabalho deixará de existir. 
Muito pelo contrário. Do Big Data aos processos informacionais, a produção de 
informação, gestão e tratamento de ‘dados pessoais’, coletados por aplicativos 
da Internet e plataformas de comunicação, maximizam a concentração de po-
der econômico, por parte de empresas atuantes no segmento da Internet, e de 
poder político, especialmente por governos de países com sofisticados sistemas 
de inteligência e monitoramento da vida digital de uma parcela significativa da 
população do globo hoje conectada.  

Humanos das Nações Unidas, que tem mandado para as questões em torno da proteção dos direitos 
fundamentais e do monitoramento das normas de direitos humanos nos estados membros da ONU. 
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Em relação às questões de acesso à Internet e acesso a bens do conhecimen-
to, o próprio Brasil, como se sabe, comporta regiões menos desenvolvidas e mais 
afastadas dos centros de fluxo de informação de base local, evidenciando as 
sutilezas do monopólio do conhecimento e da tecnologia no tempo e no espaço. 
Assimetrias e desigualdades regionais em termos geográficos e de desenvolvi-
mento também prejudicam a concretização de direitos fundamentais relativos 
ao acesso à internet e aos bens do conhecimento104. 

O Relatório La Rue justamente aponta para correlações necessárias entre 
acesso à informação, à construção do conhecimento nas redes digitais, infraes-
trutura de alta tecnologia e diferentes níveis de desenvolvimento dos Membros 
das Nações Unidas. Ao enfatizar a existência de regiões e populações do globo 
com menores índices de acesso e quantificá-las, o Relatório lançou as bases para 
o reconhecimento de certos direitos fundamentais, como o direito de acesso à 
internet. Esse direito pode ser considerado um direito essencial à construção 
da Sociedade Global do Conhecimento, justamente porque ele pressupõe que 
cidadãos-usuários tenham condições mínimas de se integrar à rede mundial de 
computadores e aproveitar ferramentas e mecanismos que permitam comunica-
ção, acesso à informação, e exercícios de outros direitos e prerrogativas da cida-
dania (e.g. livre manifestação do pensamento político, liberdade de expressão, 
liberdade de associação, reunioão). 

É evidente que o Relatório também fez referência a situações bastante 
preocupantes no contexto de produção, gerenciamento e acesso aos bens do 
conhecimento. Expõe, por exemplo, a tendência recente de certos países de 
bloquear acesso de usuários que supostamente violam direitos de autor sobre 
obras ou material protegido nas redes digitais. Observada a questão do ponto 
de vista dos direitos de propriedade intelectual, referidas práticas estatais e a 
retórica a elas associadas parecem converter usuários legítimos das obras de 

104 Dados globais sobre acesso à Internet por regiões brasileiras podem ser consultados nos estudos 
e relatórios do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
– CETIC, sob auspícios da UNESCO e hospedado pelo NIC.Br. O último relatório TIC Domicílios - 
2016 Domicílios encontra-se disponível em: http://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores. Mesmo 
diante de uma lei sofisticada e politicamente diversa, como é o Marco Civil da Internet, existem 
enormes desafios para o Brasil em termos de realização participação democrática, pluralismo, 
solidariedade e justiça social, que integram, ademais, os fundamentos da República Federativa do 
Brasil (Art.1º da CF/88), além da consecução de objetivos de redução das desigualdades regionais 
que estariam contemplados pela ‘inclusão digital’ nesse domínio. 
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autoria (amparados sob as exceções e limitações do Direito de Autor) a “pira-
tas cibernéticos”, “piratas digitais”.105 

Outras medidas mais extremas, de bloqueio total do acesso ou instalação 
de filtros, têm sido estabelecidas por determinadas autoridades governamentais 
ao redor do globo. Países como China, Camboja, Egito, Líbia, Síria, Iêmen, 
Sudão, Bahrein, Paquistão e Turquia, são frequentemente listados em relató-
rios e estudos especializados, nos quais são identificadas as restrições às formas 
de manifestação de pensamento nas redes sociais, mídias e demais veículos de 
comunicação na Internet. Medidas de filtro e bloqueio de conteúdo implicam 
a adoção de soluções absolutamente arbitrárias do ponto de vista do gerencia-
mento da informação na Internet. Enquanto não apenas resultam, em deter-
minadas situações, manifesta violação de direitos e garantias individuais (e.g. 
liberdade de expressão e imprensa), repercutem negativamente sobre esfera de 
direitos de acesso à informação, cuja titularidade é atribuída à coletividade de 
usuários e participantes da Internet106.

Pesquisas e relatórios também apontam para as interações entre mídias so-
ciais e acesso aos bens da informação e conhecimento em países que adotam 
medidas administrativas e governamentais mais restritivas em torno da utili-
zação e acessibilidade da Internet pelos indivíduos, além de leis aprovadas nos 
parlamentos internos para bloqueio de acesso por usuários e da mobilidade dos 

105 Esse tema, aliás, está em alta na atualidade, sobretudo entre o senso comum e a falta de objetividade 
e conhecimento sobre a natureza e a função do Direito de Autor e sua aplicação no contexto da 
Internet. Existe um embate político e ideológico – ademais importante - entre aqueles que defendem 
um superfortalecimento da proteção autoral nas redes digitais (a exemplo da indústria tradicional 
cineatogrpafica e musical e da emergência das produtoras de conteúdo) e aqueles que defendem 
orientação mais libertária sobre bens culturais. Esse embate torna bastante conflitivo o discurso 
entre os acessos, colaboração, usos autorizados, fazendo ressuscitar a velha, ultrapassada abordagem 
patrimonialista da proteção jurídica sobre bens intelectuais, sem consideração aos novos modelos de 
negócios que a internet proporciona. 

106 Várias são as modalidades de condutas de governos e autoridades administrativas de determinados 
Estados em torno das restrições ao uso da Internet e acesso à informação pelas redes, plataformas 
e aplicações da Internet. Podemos aqui ilustrar, em linha com a análise feita por organizações 
internacionais (ONU, UIT) e não-governamentais em temas de acesso ao conhecimento, 
propriedade intelectual e internet (e.g. Human Rights Watch, Freedom House, Electronic 
Frontier Foundation, Global Net Neutrality Coalition, Open Net Initiative, Open Knowledge 
International, Knowledge Ecology International) os principais casos: (i) prisão de blogueiros e 
jornalistas independentes com atuação em sites, redes de relacionamento social e aplicativos; (ii) 
bloqueio pessoal, total ou parcial, de acesso à internet; (iii) filtros de informações e conteúdo 
postado em sites; (iv) incitação à autocensura; e (v) remoção forçada de conteúdo armazenado, 
postado ou intercambiado em redes, plataformas e sites.
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fluxos de informação e divulgação de mensagens107. Na atualidade, essas mani-
festações parecem simbolizar movimentos de engessamento, recrudescimento e, 
ao mesmo tempo, repressão do fluxo de informação no espaço virtual; resumem 
um processo mais ou menos difuso internacionalmente, também conhecido 
como “chinesificação” do acesso à internet, em alusão às práticas governamen-
tais da China de aplicação de filtros e censura a conteúdo disponível em mo-
bilidade/circulação na Internet e monitoramento das redes de relacionamento 
social relativamente a seus nacionais e residentes108. 

Como contra-movimento positivo e necessário em relação a ondas de re-
trocesso, organizações internacionais, como as Nações Unidas, a UNESCO, e 
organizações não governamentais, continuam a insistir no reconhecimento – e 
essa etapa é sempre indissociável da cidadania plena e construção narrativa 
dos direitos humanos109-, de um direito fundamental de acesso à Internet; um 
direito de acesso a material e conteúdo informacional que esteja online, à dispo-
sição de usuários em qualquer lugar e a qualquer tempo, a partir de infraestru-
turas tecnológicas viáveis e facilmente compartilhadas por indivíduos, grupos 
e comunidades, nas distintas regiões do globo110. Com efeito, o Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, ao adotar o Relatório La Rue de 2011, considerou 

107 OpenNet Initiative/Reuters 2012. Disponível em: https://opennet.net/about-filtering.

108 São medidas que hoje revelam a tendência, em determinados sistemas legais, de utilização dos 
instrumentos normativos e instituições para imposição de restrições, filtros, bloqueios na Internet; 
do ponto de vista técnico, são materializadas por medidas de caráter tecnológico - que impedem 
usuários de acessar determinados sites, e, de modo mais grave e deliberado, expressar-se globalmente, 
no sentido mais pleno da liberdade de manifestação e pensamento.

109 Norberto BOBBIO, A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, especialmente p.76 e ss, 
refere-se às etapas de transição de direitos fundamentais contidos em declarações e resoluções 
de organizações internacionais, de um contexto declaratório para positivo em sentido estrito. O 
reconhecimento é pressuposto de outros momentos de titularidade, exercício e fruição (afirmação, 
respeito e exigibilidade/aplicação). 

110 Não seria possível, na presente obra, abordar os contra-argumentos relativos aos ‘custos’ de acesso à 
Internet, serviços de provimento e outras funcionalidades associadas, e que normalmente objetivam 
minar o debate sobre a efetividade dos direitos humanos. Por mais pernicioso, utilitário ou superficial 
que esse discurso possa ser, por parte dos que defendem estado de direito mínimo sem reconhecimento 
e observância de direitos econômicos, sociais e culturais, a narrativa futura sobre acessos e Internet 
nas áreas do direito empresarial, econômico e concorrencial, partirá da premissa de que políticas de 
inovação, concorrência e regulação devem seriamente objetivar a proteção de interesses públicos de 
acesso. Caso contrário, as respostas ficarão capturadas pelas mãos dos setores da indústria, entre os 
que oferecem provimento de acesso e aqueles que oferecem conteúdo, em geral representados pelos 
grandes conglomerados das telecomunicações e pelas gigantes da Internet.  
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o resultado de que “qualquer medida de bloqueio do acesso à internet, inde-
pendentemente da justificativa que se adote, incluindo a violação de direitos da 
propriedade intelectual”, constitui violação positiva ao Artigo 19(3) do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. 

Em conformidade com a argumentação proposta no Relatório La Rue, 
acessos à internet devem ser mantidos mesmo em tempos de manifestações 
e conflitos internos nos Membros da ONU. O documento propõe, igualmen-
te, recomendações endereçadas aos governos e demais sujeitos no contexto de 
regulação da Sociedade da Informação de que o livre fluxo de informações 
na internet encontra pequenas limitações, normalmente no campo dos direi-
tos fundamentais (e.g. quanto aos direitos da personalidade – direito à honra, 
imagem, nome a privacidade) e outras áreas do Direito. No campo da crimi-
nalidade transnacional, por exemplo, ferramentas de Internet são empregadas 
(portanto, a partir de instrumento ou meio e locus) para a prática de crimes 
cibernéticos com repercussões transfronteiriças. Condutas são direcionadas por 
usuários para atingir conjunto de dados e funcionalidades mantidas em servi-
dores localizados em outros Estados que não aqueles do local em que os atos são 
originados. A criminalidade cibernética transnacional também expõe situações 
em que indivíduos, usuários são os principais alvos das ações conduzidas no 
ambiente das redes digitais, como em atos manifestamente discriminatórios, 
racistas, de incitação de ódio e violência. 

A tessitura social nas interações cibernéticas e a conflituosidade de rela-
ções entre usuários, empresas, governos são admitidas como pano de fundo 
para questões normativas e políticas levantadas pelo Relatório. Ele reconhe-
ce duas categorias de direitos fundamentais: o direito de acesso ao conteúdo 
online (digital) e o direito à conexão de internet. As discussões precedentes, 
na Cúpula da Sociedade da Informação (Genebra e Tunis) apontaram pela 
inadequação de tratados ou convenções como instrumentos de positivação 
dos direitos de acesso à internet e aos conteúdos digitais. Na esteira do deba-
te transposto posteriormente para o Fórum de Governança da Internet, esse 
tema estaria já contemplado pela adoção de instrumentos não-vinculantes 
(de caráter opcional) contendo recomendações aos Membros das Nações 
Unidas para que procedessem no sentido do reconhecer aqueles direitos 
como direitos humanos. O Relatório aponta incentivos para que os Estados, 
em seus ornamentos domésticos - portanto, do direito internacional para os 
direitos internos (efeitos verticais e aplicativos das normas internacionais) 
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– assegurem e efetivem (façam valer) direitos reconhecidos e consagrados a 
partir de consenso multilateral111. 

Nos anos subsequentes, a Assembleia Geral das Nações Unidas e Conselho 
de Direitos Humanos adotaram importantes resoluções a endereçar o direito 
fundamental de acesso à Internet e ênfases nas interações com direito à pri-
vacidade online e proteção de direitos e interesses das crianças nos ambientes 
digitais, como nos documentos a seguir:

i. A/RES /71/199 - O direito à privacidade na era digital. Resolução 
adotada pela Assembleia Geral em sua 71ª Sessão. Data: 
25/01/2017112;

ii. A/HRC/RES/34/7 - O direito à privacidade na era digital. Resolução 
adotada pelo Conselho de Direitos Humanos em sua 34ª sessão. 
Data: 07/04/2017113;

iii. A/HRC/RES/31/7 – Direitos da criança: tecnologias de informação 
e comunicação e exploração sexual infantil. Resolução adotada 
pelo Conselho de Direitos Humanos em sua 31ª sessão. Data: 
20/04/2016114;

iv. A/HRC/RES/28/16 - O direito à privacidade na era digital. Resolução 
adotada pelo Conselho de Direitos Humanos em sua 28ª Sessão. 
Data: 01/04/2015115;

111 Os Parágrafos 79 e 80 do Relatório La Rue assim estabelecem: “79. A regra geral deve ser para manutenção 
da abertura e o livre fluxo de informações pela Internet, com limitações, que devem estar de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como exceção, para proteger 
o direito à liberdade de expressão a partir de restrições indevidas. O Relator Especial buscou distinguir os 
tipos de expressão: (a) que constituem uma infracção ao abrigo do direito internacional e que os Estados são 
obrigados a proibir, (b) que não são criminalmente puníveis, mas pode justificar uma ação civil; e (c) que 
não dão origem a sanções penais ou civis, mas ainda levantam preocupações em termos de civilidade, 
tolerância e respeito pelos outros. cada categoria poses diferentes questões de princípio, e, portanto, 
requer diferentes respostas legais, como destacado abaixo. 80. O Relator Especial também continua 
preocupado com o fato de que a maioria da população mundial continua sem acesso à conexão de internet. 
Embora acesso à Internet ainda não seja reconhecido como um direito humano internacional, os Estados 
têm a obrigação positiva de criar um ambiente propício para todos os indivíduos exercerem o seu direito à 
liberdade de opinião e de expressão”.

112 Disponível em: https://daccess-ods.un.org/TMP/1304089.1289711.html

113 Disponível em: https://daccess-ods.un.org/TMP/2563961.74430847.html

114 Disponível em: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/31/7&Lang=E

115 Disponível em: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/28/16&Lang=E
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Enquanto novos entendimentos são proporcionados pelos distintos foros in-
ternacionais e experiências domésticas quanto à implementação do direito fun-
damental de acesso à Internet, outras temáticas são lançadas do ponto de vista 
de um debate político, cultural e desenvolvimentista; e ele também se encontra 
na base do funcionamento do Fórum da Governança da Internet. A UNESCO, 
por exemplo, divulga as bases para o conceito de “universalidade da internet”, 
a sugerir que o ambiente das redes esteja ancorado nos princípios da acessibi-
lidade, liberdade, abertura e do Estado Democrático de Direito – arcabouço 
para ações e programas relacionados a cultura, educação, ciência e tecnologias 
da informação e comunicação116. A Organização ressalta o resgate da essência 
e abrangência do Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1949117, que define a liberdade de expressão118, como um dos vetores essenciais 
para o avanço da “sociedade do conhecimento”. 

1.6. Consensos e dissensos sobre externalidades  
negativas da Internet 

A sociedade aberta que se pretende construir no século XXI, com o fomento 
e uso socialmente responsáveis de tecnologias de informação e comunicação, 
não poderia ignorar que o movimento global de reconhecimento, positivação e 
regulamentação dos direitos fundamentais de acesso à internet e de acesso aos 
conteúdos digitais esbarra em externalidades próprias do fenômeno do livre flu-
xo de informação em rede. Contrapondo-se ao eixo analítico criticamente pro-
posto por abordagens internacionalistas e da ciência política, qualquer releitura 
da “sociedade do risco” (entendida como aquela que assume como premissas a 
cooperação e coesão entre os Estados, sem deixar de lado o reconhecimento da 
diversidade e das individualidades) nas interfaces com tecnologia e Internet es-
pelha os conflitos, aporias e desafios da Sociedade Global do Conhecimento119. 

116 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_universality_en.pdf

117 Adotada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.

118 “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras“.

119 BECK, Ulrich. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M: Surhkamp, 
1986; MUELLER, Milton L. Networks and states: The global politics of Internet governance. 
Cambridge/MA, London: MIT Press. 2010, p.215 ss.
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Esse aspecto parece ser destacado quanto às tarefas de produção, criação, 
gerenciamento, alocação e disseminação dos bens da informação e tecnologia 
nas redes digitais e suas externalidades. Constantes crises, falhas de interope-
racionalidade e desvios de padrões no espaço transnacional da informação jus-
tificariam preocupações mais teóricas, que poderiam ser verificadas no quadro 
de tensão entre fronteiras estatais, influência de atores não-estatais e a conver-
gência para comunidades autônomas da informação120. No limite, trata-se de 
nuance mais sensível do que vem representar o trânsito entre a individualidade 
de comportamentos – nas esferas pública e privada - e resposta coletiva como 
fator de controle e escrutínio em rede. Quem se integra a ambientes globais de 
informação e comunicação não poderia se exonerar de responsabilidades (civis, 
criminais, administrativas, sociais). 

Especificamente quanto à estrutura e funcionamento de plataformas, apli-
cações, redes de relacionamento social na Internet, constatam-se inúmeros fa-
tores reputados distorções e condutas eticamente reprováveis e suscetíveis de 
qualificação como atos delituais, como por exemplo: (i) censura, autocensura 
e filtragem de informações; (ii) fraudes; (iii) disseminação de conteúdo violen-
to e explícito; (iv) incitação de ódio, sexismo, racismo e discriminação contra 
minorias; (v) delitos cibernéticos; (vi) violação da privacidade; (vii) ataques 
contra segurança e enfraquecimento de defesa cibernética; e (viii) limitações 
injustificadas ao acesso a material autoral, científico, educacional.

Dados de relatórios produzidos por organizações internacionais, da socie-
dade civil e indústria apontam para evidências sobre externalidades do uso da 
Internet e condutas de agentes que se entrechocam com a natureza aberta e 
colaborativa da rede e prejudicam a higidez das relações entre usuários121. Essas 
relações, do ponto de vista técnico e principiológico, seriam guiadas por segu-
rança e estabilidade, com quadros ou arcabouços regulatórios que introduzi-
riam, igualmente, mecanismos de proteção de confiança nas transações. Nas 
relações jurídicas privadas, especialmente, confiança é elemento a estabilizar 

120 Sobre isso, cf. Lawrence M. FriEdman. Frontiers: National and Transnational Order, in LADEUR, Karl-
Heinz (ed.). Public Governance in the age of Globalization. 1st ed. Burlington, VT: Ashgate, 2004, p. 25 e ss.

121 Dentre exemplos, cf. 2017 Symantec Internet Security Threat Report. Disponível em: https://www.
symantec.com/security-center/threat-report; CSO, 2017 U.S. State of Cybercrime. Disponível em: 
https://www.csoonline.com/article/3211491/security/state-of-cybercrime-2017-security-events-decline-
but-not-the-impact.html#tk.cso_fsb. (trata-se de relatório produzido anuamente em parceria pelo 
Serviço Secreto dos EUA e Instituto de Engenharia de Software, da Carnegie Mellon University). 
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as expectativas civis e comerciais, como por exemplo, as que se desenvolvem 
a partir de esquemas de intercâmbio de dados financeiros, comunicação por 
provedores de conexão e de aplicações, plataformas de comércio eletrônico, de 
compartilhamento de vídeos e arquivos, dentre tantos outros. 

 Como foi possível verificar ao longo do capítulo, muitas das questões em 
torno da Internet exigem soluções globais. Se a Internet tem potencial de 
endereçar pretensões e expectativas em torno de acesso, alocação, dissemi-
nação e distribuição dos bens do conhecimento no espaço transnacional da 
informação, então devem ser essas questões, na mesma esteira, equalizadas a 
partir de mecanismos de consenso do ponto de vista de políticas legislativas e 
públicas. São experimentos que permitem avançar na construção da socieda-
de global do conhecimento.

Pouco adiantaria que países e seus governos buscassem unilateralmente re-
gulamentar a Internet. A marcha do desenvolvimento das novas tecnologias 
traduz preocupações que não podem resumidas por soluções baseadas em políti-
cas técnicas ou legislativas, sobretudo porque esforços nessa direção chegariam 
a resultados insignificantes. Daí porque existe consenso de que o engajamento 
e a cooperação de atores estatais e não-estatais no direito internacional são 
imperativos existenciais para a sobrevivência da internet como amplo espaço 
transnacional de mobilidade da informação e das tecnologias. 

Como interessados imediatos, usuários e entidades representativas têm sido 
ouvidos, seja por consultas, audiências públicas, participação em reuniões e con-
ferências internacionais, sobre suas percepções a respeito do funcionamento da 
Internet, suas potencialidades em construção e mudança. Seria absolutamente 
inviável e indesejável, do ponto de vista de iniciativas legislativas internas, de 
políticas públicas ou de negociações internacionais, deixar de considerar inte-
resses dos principais endereçados daquelas normas que objetivamente estados, 
seus governos, e organizações internacionais, pretendem estabelecer122. A par-
ticipação democrática nos foros da Internet também se traduz como imperati-

122 As organizações internacionais têm estabelecido áreas de atuação em temas da Internet e transversais, 
como a União Internacional das Telecomunicações e a OCDE. Concentram-se em interfaces com 
infraestruturas de rede, segurança cibernética, governança e políticas, economia digital, consumo, 
regimes de inovação e investimentos. Sobre isso, ver: https://www.itu.int/en/action/Pages/default.
aspx e http://www.oecd.org/internet/. 
A UIT adotou várias resoluções no campo da governança da Internet, tais como sobre protocolos, 
políticas públicas internacionais relacionadas à Internet e à gestão de recursos da Internet, incluindo 
nomes de domínio e endereços; papeis das autoridades administrativas dos espados na gestão de 
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vo para construção de agendas temáticas refletindo demandas, preocupações 
e conciliação de interesses. Não haveria como pensar e estruturar o doméstico 
– quer pelas leis, negócios jurídicos e decisões judiciais (em perfil formalista dos 
instrumentos de produção do direito) – sem visualizar o espectro transnacional 
em torno da construção da infraestrutura das redes, a arquitetura da Internet, 
como paradigmas essenciais da Sociedade Global do Conhecimento.

Políticas de governança, como de resto vem sendo a tônica difusa dos traba-
lhos do Fórum de Governança da Internet, também devem se preocupar com os 
efeitos deletérios de tecnologias da informação nos espaços sociais. No mundo 
do ativismo digital, da espetacularização midiática, das inteligências artificiais 
existe muito entusiasmo, quando o que realmente impera, nas entrelinhas, é o 
prenúncio de um futuro0 tétrico e assustador para a humanidade123. 

Aliás, passados mais de vinte anos de uso em larga escala, civil, comer-
cial, a Internet comprovou-se palco de concentração de dados em conglo-
merados em governos e informações – o fenômeno do BigData - aptas e 
seletivas a construir conhecimento em, e por intermédio de, distintos grupos, 
comunidades e regiões do globo, mas também de informações destrutivas, arti-
ficiosas e sem embasamento na realidade. Também as tecnologias advindas ou 
associadas à Internet seguem no mesmo embalo. 

nomes de domínio internacionalizados; transição de IPv4 para IPv6. As versões dos instrumentos 
normativos estão disponíveis em: https://www.itu.int/en/action/internet/Pages/default.aspx.

123 Sobre isso, cf. ensaios de Andrew KEEN, Andrew. The Internet is not the answer. London: Atlantic 
Book, 2015; LYNCH, Michael P. The Internet of us: Knowing more and understanding less in the age 
of big data. WW Norton & Company, 2016.
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A todo isso, seria possível, dentro do diálogo macrofilosófico – e por isso 
sustento, de modo contundente-, o papel da filosofia na reconciliação do ethos 
tecnológico-, enfrentar os efeitos antagônicos, segundo os quais modernas 
formas de comunicação, como as que estão em voga com as novas ICTs, mí-
dias sociais, ferramentas e aplicações de Internet, encorpam uma verdadeira 
“sociedade do desconhecimento”124.

124 A esse respeito, ver ensaios coligidos por BREY, Antoni, MAYOS, Gonçal e CAMPÀS, Joan. La 
sociedad de la ignorancia y otros ensayos. Barcelona: Infonomia, 2009. Em visão mais crítica, Brey assim 
se posiciona sobre as mídias e Internet: “Cualquiera podría confeccionar una extensa lista de nuevos 
hábitos, desde prestar una atención desmesurada a todo tipo de eventos deportivos hasta buscar pareja por 
Internet, que sin duda mostraría un peso abrumador de las actividades de ocio y de tipo relacional, así como 
un interés creciente por unos contenidos completamente primarios. Los reality shows, el deporte espectáculo, 
la pornografía sentimental, el entretenimiento banal o la exaltación de la fama por la fama conforman el 
grueso de la parrilla televisiva actual, sin que la aparición de mecanismos de interacción por parte de los 
espectadores haya modificado dicha tendencia. En cualquier caso, si bien es cierto que la campana de 
distribución de las alternativas disponibles se ha ensanchado enormemente, la media resultante cada vez 
se aleja más de la que cabría esperar en una Sociedad del Conocimiento”. (La Sociedad de la Ignorancia, 
In: La sociedad de la ignorancia y otros ensayos, p.35). Tradução livre: “Qualquer um poderia elaborar 
uma extensa lista de novos hábitos, desde prestar atenção desmedida em todos os tipos de eventos 
esportivos até buscar um(a) novo(a) parceiro(a) on-line, o que, sem dúvida, mostraria um peso 
irresistível de lazer e atividades relacionais, bem como um interesse crescente em alguns conteúdos 
completamente primários. Os ‘reality shows’, o espetáculo de esportes, a pornografia sentimental, o 
entretenimento banal ou a exaltação da fama pela fama conformam a maior parte da grade televisiva 
atual, sem que o surgimento de mecanismos de interação por telespectadores modificasse essa 
tendência. Em qualquer caso, embora seja verdade que a campanha de distribuição das alternativas 
disponíveis se ampliou enormemente, a mídia resultante está cada vez mais se afastando do que se 
esperaria em uma Sociedade do Conhecimento”.
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Capítulo 2 
 

Transformações do Direito Internacional Privado 
pelas lentes da Internet e novas tecnologias

2.1. Direito internacional privado e a natureza global  
da Internet 

A natureza global e transnacional da Internet – a grande rede mundial de 
computadores – tem estabelecido novos modelos de regulação normativa, ins-
tituições e valores no quadro das vertentes internacionalistas do Direito, revo-
lucionando, dentre elas, o direito internacional privado de modo significativo e 
irreversível125. Do ponto de vista das questões de determinação de lei aplicável, 
jurisdição e reconhecimento de decisões estrangeiras (caracterizadas, comu-
mente, como centrais ao objeto da “disciplina”, se admitida em seu viés ou 
domínio especializado), os espaços online e transfronteiriços, arquitetados pela 
circulação de bens informacionais, serviços, capitais e tecnologias, proporciona-
ram autêntico incremento quantitativo e qualitativo dos conflitos de interesses, 
de autoridades, políticas normativas e de jurisdições126.

125 A esse respeito, ver TRACHTMAN, Joel P. Cyberspace, Sovereignty, Jurisdiction, and Modernism, in 
Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 5, n. 2, 1998; BERMAN, Paul Schiff. The globalization of 
jurisdiction. In: University of Pennsylvania Law Review vol. 151, no. 2, 2002, p. 311 ss; CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Javier. The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality, in Recueil des cours, vol. 
378, 2016, p.281 e ss. SVANTESSON, Dan J.B. The characteristics making Internet communication 
challenge traditional models of regulation - What every international jurist should know about the 
Internet, in International Journal of Law and Information Technology, Vol. 13, n.1, 2005. p. 39 e ss; ide, 
Private International Law and the Internet. Alphen: Kluwer Law International, 2007; SVANTESSON. 
Dan J.B. Fundamental policy considerations for the regulation of Internet cross-border privacy issues, 
in Policy & Internet, vol.3, n.3, 2011, p.1 e ss.

126 Cf. WILSKE, Stephan; SCHILLER, Teresa. International Jurisdiction in Cyberspace: Which states 
may regulate the Internet. In: Federal Communication Law Journal, vol. 50, 1997, p.117 e ss; BASSO, 
Maristela e POLIDO, Fabrício. “Jurisdição e lei aplicável na Internet: Adjudicando litígios de 
violação de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social”, in DE LUCCA, Newton 
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A Internet também altera a conformação ou o perfil de litígios entre par-
ticulares (indivíduos/usuários, empresas), e mesmo entre particulares, Estados 
e seus órgãos governamentais, fazendo com que distintos regimes normativos 
– baseados em sistemas jurídicos estatais ou não-estatais – sejam levados em 
consideração no momento das soluções pelos tribunais judiciais. Ali reside a 
transnacionalidade que é intrínseca às redes informáticas e telemáticas. Como 
exemplo, pode-se destacar a convergência entre regimes de proteção de direitos 
da personalidade, regulamentação técnica das redes a partir de iniciativas uni-
laterais de estados e organizações não-governamentais e regimes de proteção de 
direitos humanos nas constituições e tratados127.

À medida que conectividade e penetração da internet estão em evidência 
em espaços domésticos, também concorrem múltiplas e distintas jurisdições dos 
estados (e seus interesses locais) nas tarefas de regulação e de adjudicação de 
litígios com conexão internacional em contexto de fragmentação. Nesse mesmo 
cenário envolvendo “atores” nas relações internacionais e “sujeitos” no direito 
internacional, são identificadas crescentes demandas por cooperação jurídica 
internacional - administrativa e jurisdicional. Elas se manifestam concretamen-
te no curso de processos judiciais intentados perante os tribunais estatais para 
solução de disputas emergentes de relações jurídicas diversas - em matéria civil, 
comercial, trabalhista, ou mesmo em relações de usuários por violação de direi-
tos humanos nas redes (restrições de liberdades de expressão, associação, reu-
nião, opinião política). Ali conforma-se um movimento global por assistência 
mútua entre estados, caracterizado, igualmente, pela e adoção de soluções pro-
cedimentais transfronteiriças revestidas de complexidade, em distintos graus de 
formalidade e institucionalidade128 

Com efeito, o que poderia parecer repertório de questões meramente técni-
cas, como aquelas manifestadas relativamente a mecanismos de resolução de li-

e SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). Direito & Internet – Aspectos Jurídicos Relevantes. Vol.2. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, p.442 e ss. 

127 CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality, in 
Recueil des cours, vol. 378, 2016, esp. p.328 e ss. 

128 La CHAPELLE, B. e FEHLINGER, Paul. Jurisdiction on the Internet: From Legal Arms Race to 
Transnational Cooperation. GCIG Paper No. 28. Series: Global Commission on Internet Governance 
Paper Series. April 1, 2016, p.3 e ss; SCHULTZ, Thomas. Carving up the Internet: jurisdiction, legal 
orders, and the private/public international law interface. In: European Journal of International Law, 
vol. 19, n. 4, 2008, p. 799 e ss.
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tígios privados transnacionais (envolvendo indivíduos, empresas, organizações), 
anteciparia, acima de tudo, certos sintomas do esgotamento de formulações 
teóricas e normativas no direito internacional em sua unidade e regimes autor-
referentes; ou mesmo, numa perspectiva mais crítica, a inadequação absoluta 
de certas tentativas de sistematização e diferenciação de categorias no direito 
internacional público e no direito internacional privado, como se, entre elas 
houvesse uma barreira intransponível. 

Entre o público e privado, as diferenças de escopo e regulamentação da vida 
internacional da pessoa deixam de ser consideradas premissas meramente dog-
mático-formalistas, sobretudo como desenvolvidas pela literatura ao longo do 
século XX em torno da construção do saber e do pensamento internacionalista. 
Se mantidas sem uma adequada revisão, repetiriam um artificialismo ou neu-
tralidade absolutamente insustentáveis na atualidade129 

A internet e a intensa mobilidade da informação em escala global, enquanto 
contexto e fenômeno, representam exatamente o locus em que o tradicional sis-
tema internacional vestifaliano, cujas origens remontam ao século XVII (Paz de 
Vestifália de 1648), e o sistema internacional da cooperação, emergente após a 
Segunda Guerra Mundial, são confrontados em seus paradigmas. De um lado, a 
crise é sintetizada pela erosão do princípio da territorialidade que ainda justifica, 
em larga medida, o exercício do poder jurisdicional dos Estados para cooperar en-
tre si e para resolver controvérsias envolvendo particulares (e neles se incluiriam 
aquelas típicas de relações emergentes das redes). O mesmo princípio da territo-
rialidade inspira soluções legislativas no campo processual (como a atribuição 
de critérios de competência internacional dos tribunais estatais para solução de 
casos de internet com conexão internacional), ou soluções meramente unilaterais 
e caracterizadas por nacionalismo exacerbado, contrárias àquelas racionalidades 
de abertura, de colaboração, de transcendência de fronteiras e de diversidade que 
caracterizam a rede mundial de computadores130. De outro lado, a crise também 
se faz notar no conjunto dos modelos e mecanismos de cooperação jurídica in-

129 Cf. MUIR WATT, Horatia. Yahoo Cyber-Collision of Cultures: Who Regulates, in Michigan Journal 
of International Law, vol. 24, n.3, 2003, p. 673 e ss; SCHULTZ, Thomas. Carving up the Internet, cit., 
esp. p.838.

130 Sobre isso ver CASTELLS, Manuel. The Internet galaxy. Reflections on the Internet, business, and 
society. Oxford: Oxford University Press, 2002, p.15 e ss; e BOHMAN, James. Expanding dialogue: 
The Internet, the public sphere and prospects for transnational democracy. In: The sociological 
review, vol. 52, n.1, 2004, p. 131 e ss.
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ternacional em vários campos – administrativo, civil, comercial, criminal e tra-
balhista, atuando especificamente na coordenação de soluções propugnadas pela 
vertente processual do direito internacional privado131.  

Desafios jurisdicionais são estabelecidos em termos de uma crescente corri-
da entre Estados quanto à elaboração de leis e regulamentos de internet. A des-
peito de um objetivo legítimo de disciplinar uso, alcance e direitos de acesso às 
redes, essa corrida oferece soluções de aplicação extraterritorial das leis a fatos e 
situações ocorridas no estrangeiro, ou mesmo de uma ampliação dos critérios de 
competência internacional dos tribunais estatais para solução de casos/dispu-
tas com conexão internacional e que transcendem os sistemas jurídicos locais. 
Nesse sentido, poderiam ser explicitadas preocupações centrais sobre os riscos 
trazidos à preservação da abertura, da diversidade e natureza global da internet 
vs. unilateralismo de soluções e modelos regulatórios baseados em interesses 
meramente estatais. 

Especificamente quanto à cooperação jurídica internacional, a realidade 
da Internet e das interações em rede entrechoca-se com os modelos tradicio-
nais de cooperação administrativa e jurisdicional entre Estados, seus órgãos 
governamentais e tribunais. Como indicado a seguir, eles ainda se encontram 
firmemente baseados em procedimentos e trâmites cartoriais, ministeriais e di-
plomáticos, a exemplo da regulamentação oferecida por tratados e convenções 
em matéria de cooperação jurídica (administrativa e jurisdicional) e assistência 
mútua (MLATs), muitos deles concluídos antes da emergência das novas tecno-
logias de comunicação e de informação na segunda metade da década de 1990, 
proporcionadas pela Internet como hoje é concebida132. 

São instrumentos internacionais elaborados segundo a estrita observância 
de princípios gerais de Direito Internacional, como soberania e não ingerência 
em assuntos internos dos Estados (e.g. Carta da ONU, Arts. 1º e 3º) e normas 
previstas em constituições domésticas; eles não absorvem o caráter multiju-
risdicional e transnacional hoje igualmente imprimido às interações e litígios 

131 Adota-se aqui, para fins da pesquisa, a distinção que é feita tradicionalmente na literatura 
especializada de direito internacional privado entre os aspectos relativos à determinacão da lei 
aplicável aos fatos, situações e relações jurídicas com conexão internacional e aqueles relativos à 
determinação da competência dos tribunais para, dentro da jurisdição do Estado, processar ações e 
demandas com conexão internacional. 

132 Cf. item 2.3 infra.
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privados pluriconectados, a exemplo do que ocorre na internet, particularmente 
porque estão muito mais sintonizados com a lógica da ‘interestatalidade’. 

Se por um lado existe reclamado déficit entre governança das redes e tec-
nologias e o funcionamento dos mecanismos existentes de cooperação interna-
cional para auxílio de tribunais e órgãos administrativos dos Estados em casos 
transnacionais envolvendo usuários, empresas de internet e governos133, por 
outro, é possível observar o apelo constante à indispensável interação desses 
mecanismos com a preservação de garantias processuais mínimas, asseguradas 
em tratados e constituições. Nesse conjunto, destacam-se a ampla defesa, o 
contraditório e o devido processo legal nos países de cumprimento e requeridos 
nos procedimentos de cooperação civil, administrativa e criminal, sem descon-
siderar um princípio de justiça intrínseco a esses casos134. 

Diante de realidades conducentes com autênticas transformações conceitu-
ais e normativas para o direito internacional privado, estudos teóricos sobre In-
ternet, jurisdição e cooperação internacional permitem demonstrar os impasses 
e desavenças existentes na forma de elaborar normas de conflito e jurisdição 
(revisitando as clássicas regras de conexão determinadoras de direito aplicável e 
regras de competência internacional dos tribunais) e de aplicação e observância 
de tratados e convenções de cooperação jurídica internacional fundados na 
antiga interestatalidade vestifaliana135. 

Eles demonstram como distintos aspectos relacionados ao direito interna-
cional privado têm sido evidentemente afetados pelas mudanças tecnológicas 

133 Exemplos: pedidos de informação sobre registros, ‘logs’ de acesso, conteúdo de comunicações 
privadas, suspensão de conteúdos armazenados em sites, blogs ou perfis de redes de relacionamento 
social, retenção de nome de domínio, busca e apreensão de dados telemáticos. Ver ainda, em distinta 
perspectiva, La CHAPELLE, B; FEHLINGER, Paul. Jurisdiction on the Internet: From Legal Arms 
Race to Transnational Cooperation. cit., p.5-6.

134 Sobre isso, ver também ZEMBEK, Richard S. Jurisdiction and the Internet: Fundamental Fairness in 
the Networked World of Cyberspace. In: Albany Law Journal of Science and Technology, vol.6, 1996, 
p. 339 e ss; POLIDO, Fabrício B.P. Brasil, cooperação jurídica internacional e Internet Marco Civil e 
Acordo de Assistência Judiciária devem nortear resolução de litígios. Artigo publicado no JOTA. 31 
de julho de 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/brasil-cooperacao-
juridica-internacional-e-internet-31072017.

135 Nesse sentido, ver distintas abordagens em GOLDSMITH, Jack L. The Internet and the Legitimacy 
of Remote Cross-Border Searches. In: University of Chicago Legal Forum, n.1, 2001, p.103 e ss; 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality, 
cit., p.328 ss; SVANTESSON, Dan Jerker B. Jurisdiction in 3D–“scope of (remedial) jurisdiction” as 
a third dimension of jurisdiction. In: Journal of Private International Law vol. 12, n.1, 2016, p. 60 ss.
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operadas pela Internet, pelos ambientes de rede e a conectividade. Compreen-
dem novas questões de lei aplicável, jurisdição, reconhecimento e execução de 
decisões estrangeiras e cooperação jurídica em escala global. O mesmo ocorre 
em relação ao direito internacional público, particularmente quanto às crescen-
tes ondas de ataques cibernéticos a atores não-estatais (indivíduos, empresas e 
organizações), instabilidade e insegurança das redes informacionais públicas e 
privadas e o envolvimento abusivo de agências governamentais de certos países, 
como Estados Unidos, Israel, China, Rússia e da Europa, em procedimentos de 
vigilância e espionagem cibernéticas136. 

Perguntas centrais de investigação não são apenas a respeito de quem 
decide administrativa ou judicialmente litígios manifestados no ambiente de 
internet, mas antes sobre quem controla as redes, em concurso com interes-
ses governamentais ou políticas de Estado, como decorrentes de seu poder 
soberano de elaboração de normas e políticas da Internet. É precisamente 
nesse sentido que a transnacionalidade das relações jurídicas se fundamen-
ta, nas presenças e elementos de contato entre distintos sujeitos (empresas, 
governos, organizações, indivíduos). 

Mesmo do ponto de vista mais clássico no direito internacional privado, o 
cenário ora descrito transcende as noções de “relação jurídica com conexão 
internacional”, “casos mistos” e “litígios transfronteirições”, elementos próprios 
de seu campo de estudos. O tema permite retomar investigações teóricas for-
muladas a partir do confronto entre objeto e métodos do direito internacional 
privado, fatos sociais e relações emergentes em ambientes de novas tecnologias, 
redes e inovação137; postula a ideia de que a construção de relações jurídicas 
entre sujeitos-partes na Internet são, por excelência, relações multiconectadas, 
representativas, pois, como observa Boggiano, do jogo contemporâneo do pró-
prio direito internacional privado138 

Apesar de várias dificuldades e imprecisões terminológicas existentes, 
conjuntos de relações jurídicas transnacionais em contato com diferentes sis-

136 Em distintas perspectivas, cf. GOLDSMITH, Jack L. e WU, Tim. Who Controls the Internet? Illusions 
of a Borderless World. New York: Oxford University Press, 2006, p.47 ss (sobre as investidas de 
governos em relação ao fluxo informacional proporcionado pelas redes e Internet); 

137 MUIR WATT, Horatia. Yahoo Cyber-Collision of Cultures, cit., p. 673; SVANTESSON, Dan Jerker 
B. Private international law and the internet. 2.ed.cit., esp. p.257 e ss, sobre a crítica às normas de 
direito internacional privado

138 Derecho Internacional Privado. 4ª ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008, x-xii. 
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temas jurídicos, em seus referenciais políticos, sociais, históricos e culturais 
permanecem vivos na percepção sobre a vida internacional das pessoas. A 
partir deles e das interações entre sujeitos/atores no grande espaço transna-
cional das tecnologias e informação que é a Internet, questões relativas à de-
terminação da lei material aplicável, jurisdição dos tribunais domésticos para 
solução de eventuais litígios ou controvérsias e problemas de reconhecimento 
de atos e decisões estrangeiras encontram seu espaço em debates teóricos e 
jurisprudenciais139. Eles avançam para a formulação de postulados teóricos 
em torno da coordenação de espaços normativos, jurisdicionais e cooperati-
vos, e suas respectivas soluções. Daí porque, na interface com as tecnologias 
e Internet, é possível reconhecer certas funções regulatórias para o direito 
internacional privado, para além de esquemas neutros ou meramente formais 
no tratamento de questões normativas e interpretativas140. 

O estudo das interfaces entre direito internacional privado, Internet e novas 
tecnologias, como de resto apresentado no presente livro, oferece oportunidade 
para resgate, dentro das bases teóricas da vertente internacionalista, objetivos 
sistêmicos que facilitem a coordenação de soluções de determinação de espaços 
normativos, jurisdicionais e cooperativos tanto em relação a perfis prescritivos 
(poder-regular dos sujeitos), perfis adjudicatórios (poder-decidir/solucionar) e 

139 Cf. GINSBURG, Jane, Global Use/Territorial Rights: Private International Law Questions of 
the Global Information Infrastructure. In: Journal of Copyright Society n. 42, 1995, pp. 318 e ss; 
FAWCETT, James J. e TORREMANS, Paul L.C. Intellectual property and private international law. 
2.ed. Oxford: Oxford Press, 2011, p.534 e ss (especialmente abordando as questões jurisdicionais em 
torno de atos de violação a direitos de autor e marcas nas redes digitais).

140 Em oportuna análise, Andrea SLANE (Tales, Techs, and Territories: Private International Law, Glo-
balization, and the Legal Construction of Borderlessness on the Internet. In: Law and Contemporary 
Problems, vol.71, 2008, p. 129 ss) referencia os argumentos segundo os quais o direito internacional 
privado pode ser admitido como ‘normativamente engajado’ com novas tecnologias da Internet. De 
acordo com a autora, esse aspecto pode ser verificado a partir do estudo de casos adjudicados em tribu-
nais domésticos envolvendo responsabilidade civil extracontratual decorrente de atos ilícitos/ciberde-
litos praticados no estrangeiro, especificamente pelas narrativas sobre o significado do caráter aberto, 
destituído de fronteiras da Internet, ainda dentro de uma ‘rubrica provinciana-cosmopolita’; ou ainda 
a medida segundo a qual métodos mais simples ou complexos no direito internacional privado são vis-
lumbrados para solucionar adequadamente litígios emergentes das comunicações transfronteiriças que 
caracterizam atos e atividades na Internet. Em outro sentido, Alex MILLS (Normative Individualism 
and Jurisdiction in Public and Private International Law: Toward a ‘Cosmopolitan Sovereignty’?, 2012, 
p.9. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=2055295) retoma as sutilezas da territorialidade no 
direito internacional público e privado, de que forma a personalidade (como atributo que carregam as 
pessoas ao longo de distintos espaços territoriais) conforma a jurisdição, com potencial aplicabilidade 
nas questões de direito internacional privado envolvendo Internet.
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perfis executivos (poder-executar, fazer valer as leis)141. Neles, indivíduos, gru-
pos, organizações são os protagonistas, em particular nos enredos contenciosos 
e negociadores, além daqueles que reforçam o caráter interativo e societário nos 
ambientes da internet (plataformas, redes de relacionamento social e profissio-
nal, aplicações e ferramentas para tomada de decisões). 

No limite, não seria possível repensar essas questões sem levar-se adiante 
a tarefa de constante reavaliação dos papeis do direito internacional privado, 
o pluralismo de seus métodos como verdadeira ‘guinada metodológica’, assim 
como as avenidas de reconhecimento das situações privadas pluriconectadas 
projetando o futuro que se idealiza para um campo do conhecimento relevante 
para os estudos internacionalistas e para a vida internacional da pessoa142. 

2.2.  Divergências sobre jurisdição e territorialidade  
na Internet

Outro eixo analítico suscetível de reformulação, do ponto de vista de uma 
teoria do direito internacional privado sensível diante das interfaces com direito 
internacional público, direito processual internacional, com a internet e novas 
tecnologias, diz respeito às concepções teóricas e delimitação da jurisdição in-
ternacional dos Estados e territorialidade. 

Não se trata, aqui, de qualquer tentativa de ruptura com o rigor formal 
que praticamente dominou a literatura internacionalista ao longo do século 
XX sobre esses temas. Noções clássicas de jurisdição sempre se encontraram 

141 Recorro, aqui, à formulação análoga, embora distinta por escopo, como também proposta por Alex 
MILLS (Rethinking Jurisdiction in International Law, cit., p. 194 ss), que discute três categorias 
constitutivas de jurisdição no DIP: (i) “jurisdiction to prescribe or legislate” (“jurisdição prescritiva”, 
em tradução livre), que diz respeito aos limites da soberania de um Estado para legislar sobre 
determinada matéria; (ii) “jurisdiction to adjudicate” (“jurisdição adjudicatória”, em tradução livre), 
que refere-se aos limites do poder judiciário de um Estado, ou seja, os limites de sua competência 
para julgar casos relativos a sujeitos de direito localizados em seu território ou no estrangeiro; e 
(iii) “jurisdiction to enforce” (“jurisdição executiva”, em tradução livre), que relaciona-se aos 
limites do poder executivo do Estado, responsável pela aplicação da Lei. Ainda que interessante 
e contextualizada em sua proposta, o autor parece não escapar de certa visão formalista voltada 
para as interrelações normativas e políticas dos Estados, desconsiderando a presença e a força, ora 
constringente ora afrouxante, dos atores não-estatais.

142 Dentre todos, cf. LAGARDE, Paul. La méthode de la reconnaissance est-elle l'avenir du droit 
international privé? In: Recueil des cours, vol. 371, 2014, p.9 ss. 
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fortemente inspiradas pelos princípios da soberania e territorialidade143, de 
grande destaque no quadro dos princípios gerais de direito internacional pú-
blico centrado em matrizes vestifalianas. A partir delas igualdade entre Esta-
dos, contenção de poderes e coexistência pacífica se forjaram como elementos 
centrais, expressados também como atributos estatocêntricos e da estatalidade 
(‘statehood’)144. A jurisdição seria, então, intrínseca à soberania do Estado, con-
vertida em manifestação de poder para elaborar leis, decidir litígios e especificar 
atuação dos órgãos internos quanto à adjudicação e aplicação das normas, do 
direito vigente em dado território. A competência de tribunais estatais, por 
exemplo, para resolver disputas ou litígios privados com conexão internacional, 
seria definida como parcela ou fragmento desse poder soberano.

Justamente essa concepção, ainda muito presente na atualidade, tem fomen-
tado, do ponto de vista das fontes normativas (e seu tratamento mais formalista), 
a adoção de leis internas e tratados contendo soluções centradas na delimitação 
de zonas de poder discricionário do Estado-nação dentro de técnicas guiadas 
pelo bilateralismo, multilateralismo, integração regional e intracomunitária, 
como é o caso da União Europeia. Leis, tratados e regulamentos comunitários 
em matéria processual internacional permanecem elaborados a partir da ideia 
de coexistência dos espaços soberanos territorialmente delimitados, alocação 
de regras jurisdicionais definidas pela generalidade ou exclusividade145, e pela 

143 Em diferentes perspectivas, ver POCAR, Fausto. L’Assistenza Giudiziaria Internazionale in Materia 
Civile. Padova: CEDAM, 1967, p.26 e ss; PAULSSON, Jan. Denial of justice in international law. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005, p.14-15; POLIDO, Fabrício B.P. How far can Private 
International Law Interact with Intellectual Property Rights? A Dialogue with Benedetta Ubertazzi's 
Book Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property. In: Journal of Private International Law, vol. 9, 
n.1, 2013, p.171-189.

144 Dentre todos, ver as críticas formuladas por KOSKENNIEMI, Martii. The Politics of International 
Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p.45 e ss, ilustrando as visões naturalistas, 
legalistas e normativistas sobre o tema. 

145 A exemplo disso, tratados e convenções processuais, concluídas e adotadas no âmbito de 
organizações internacionais, como a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e a OEA 
(Conferências Especializadas de Direito Internacional Privado – CIDIPs), estão fortemente ancorados 
nessas premissas; espaços jurisdicionais ainda se delimitam a partir das noções preponderantes de 
população, território/fronteiras, soberanias e interesses domésticos. Na União Europeia, embora se 
admitam competências legislativas transferidas ou compartilhadas pelos Estados Membros com os 
órgãos comunitários, em suas respectivas esferas de atuação, a jurisdição se fraciona entre a alocação 
de poderes adjudicatórios exclusivos ou concorrentes para os tribunais dos Membros, e outros para 
a Corte de Justiça da União Europeia – CJUE- em várias matérias, incluindo aquelas de direito 
internacional privado na tarefa de interpretação e aplicação das normas da EU (regulamentos, 
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opção parcimoniosa de modelos normativos (“design da lei”) que eventualmen-
te recorram tanto à aplicação extraterritorial da lei nacional como ao exercício 
de jurisdição relativamente a fatos e atos ocorridos no estrangeiro146. 

Não seria estranho, contudo, observar a mudança de percepção nas últimas 
décadas e que afeta a própria dinâmica das fontes e instituições do direito in-
ternacional privado. Em suas vertentes processuais (jurisdição, reconhecimento 
e cooperação), ele tem sido revisitado a partir de problemas da globalização (e.g. 
questões transfronteiriças envolvendo meio ambiente, direitos humanos, com-
bate à pobreza, relações de trabalho, tecnologias, finanças, políticas anticorrup-
ção). A arquitetura da Internet, desde sua natureza global, multiterritorial e de 
estrutura decentralizada e reticular, tem propugnado por uma transformação 
da concepção de jurisdição, em distintas perspectivas: política, econômica, jurí-
dico-substantiva e outra operativa. A existência e a abrangência da rede mun-
dial de computadores e múltiplas formas de acesso e interação entre usuários, 
sediados ou domiciliados em distintos países, associada à velocidade do fluxo 
de informações em mobilidade no tempo e espaço, permitem a redefinição das 
noções de território e soberania. A partir delas, jurisdições não são vistas em 
conflito, mas em compartilhamento. 

Nesse quadro mais amplo, barreiras e/ou fronteiras territoriais entre estados 
se revelam ao menos materialmente minimizadas. As mutações não mais ocor-
rem em virtude de processos pragmáticos de integração regional guiados pela 
comunitarização de liberdades de um “mercado interno”, como as de circulação 
de bens, de pessoas, de serviços e de capitais (e.g. o que resultaria, por exem-
plo, em fenômenos de integração regional e organizações supranacionais, que 
deram existência à União Europeia). Ele aprofunda-se, antes, por um processo 

diretivas).  Importante destacar que desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de 
dezembro de 2009, a adoção de medidas para a harmonização de normas de direito internacional 
privado passou a ser disciplinada pelos artigos 67 a 89 do Tratado sobre o Funcionamento da a 
União Europeia, que conferem poderes para Conselho, ou Conselho e Parlamento da EU no campo 
regulamentar do direito internacional privado. Sobre isso, cf. STONE, Peter. EU Private International 
Law. 2.ed. Chetelham: Elgar, 2010, p. 4 ss. Entre nós, cf. JAEGER JR, Augusto. Europeização do 
Direito Internacional Privado. Curitiba: Juruá, 2012, p.78 e ss. 

146 Refiro-me, aqui, à boa parte da discussão travada nos estudos jurídicos transnacionais e as interfaces 
com o direito internacional privado, incidindo, igualmente, nas releituras sobre jurisdição. Cf. WAI, 
Robert Transnational Liftoff and Juridical Touchdown, cit., p.212-13; e no seminal artigo do Prof. 
Hal MAIER, Extraterritorial jurisdiction at a crossroads: An intersection between public and private 
international law. In: American Journal of International Law, vol.76, n.2, 1982, p.280 e ss.
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de integração centrado em conectividade e em estruturas em rede, a partir das 
quais são estabelecidas relações complexas na interface entre público e privado 
e de apelo transnacional: são relações profissionais, familiares, afetivas, laborais, 
corporativas entre indivíduos, grupos, organizações, passando pelo exercício de 
direitos humanos em múltiplas dimensões e localidades (direitos políticos, civis, 
sociais, econômicos, culturais, de solidariedade). 

No passado, uma definição eminentemente estática de jurisdição, do ponto 
de vista processual, esteve justificada por prerrogativas soberanas e arranjos 
quanto à divisão de poderes e autoridades dos Estados (‘law-making powers’, 
‘decision-making powers’ e ‘adjudicatory authority’)147, no confronto por distân-
cias físicas e territoriais. Hoje, contudo, ela pode ser desafiada pelas distintas 
expressões de poder decorrente da alocação e da propriedade das redes infor-
macionais estruturadas por plataformas de dados, de comunicação, de servido-
res, forjando domínios virtuais, cibernéticos ou em nuvem148. Em um espaço 
“sem fronteiras” físicas e geográficas, os estados têm papeis de protagonismo 
mitigados. Atores não estatais, como organizações internacionais, não gover-
namentais, corporações transnacionais passaram a compartilhar poderes regu-
latórios e adjudicatórios classicamente monopolizados pelo Estado como sujeito 
de direito internacional e de direito público interno. E aqui, nesse ponto, parece 
haver uma autêntica mudança, particularmente por ela romper com modelos 
preconcebidos e categorias normativas cujas aplicabilidades universais ou gene-
ralizantes restam comprometidas. 

Quais seriam, então, os reflexos mais evidentes sobre a técnica e escolhas 
de política legislativa em matéria processual internacional, como, por exemplo, 
quanto à definição da jurisdição dos Estados para resolução de litígios decorren-
tes de relações travadas na internet e que apresentam um caráter “transnacio-
nalidade”? Como responderiam os principais atores nesse contexto regulatório 
diversificado ou plural quanto a estabelecer alternativas para solução de litígios 
envolvendo usuários sediados em distintos países, servidores, plataformas ou 

147 Cf., por exemplo, a análise crítica feita por GINSBURG, Tom. International judicial lawmaking. In: 
Conferences on New Political Economy, vol. 23, n.1, 2006, p.155-182; e HALJAN, David. Separating powers: 
International law before national courts. London: Springer Science & Business Media, 2012, p.12 ss.

148 Cf. SVANTESSON, Dan Jerker B. Private international law and the internet. 2.ed.cit.,p.257 e ss; 
POLIDO, Fabrício B. P. Direito internacional e sociedade global da informação: reflexões sobre o 
direito de acesso à internet como direito fundamental da pessoa humana. In: Revista da Faculdade de 
Direito da UFMG, 2013, esp. p.221 ss.
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base de dados localizados no estrangeiro? Quais medidas tipicamente estatais, 
como as baseadas no processo civil, criminal, administrativo, poderiam ser 
adota das dentro de um ambiente de cooperação jurisdicional compartilhada e 
reconfi guradas pelas novas tecnologias?

As respostas parecem estar, em uma primeira (re)leitura na definição de 
consensos jurisdicionais entre múltiplos atores (governos, empresas, indivíduos, 
organizações) dentro do espaço da Governança da Internet em seu autêntico 
trânsito entre público e privado149. E elas se afastam, de qualquer modo, de uma 
mera subsunção ou enquadramento ao modelo vestifaliano de jurisdição exclu-
siva ou concorrente, fundado na territorialidade e soberania estatal do direito 
internacional público.

Indo mais além, a literatura sustenta que a superposição de critérios ter-
ritoriais na formulação normativa não leva em conta a incidência de casos 
difíceis (hard cases) para o direito internacional privado em interface com as 
redes digitais150. Isso porque há imprecisão ou indefinição quanto ao direito 
tido como aplicável, na ausência de regras de conflito objetivas, ou mesmo 
quanto à variabilidade reduzida com que a autonomia da vontade pode operar 
em determinadas relações jurídicas travadas no contexto da Internet e subme-
tidas a normas de aplicação imediata (e.g. no campo das relações de consumo 
e direito do trabalho)151. Por conseguinte, essa imprecisão também pode afetar 
o funcionamento dos mecanismos de resolução de disputas, conduzindo a 
decisões judiciais e administrativas destituídas de efetividade152, particular-
mente por força da adoção de soluções nacionalistas, de regras de jurisdição 
exorbitante e de filtros de reconhecimento e aplicação do direito estrangeiro, 
como a incidência do princípio da ordem pública sem o devido escrutínio por 
parte dos tribunais nacionais. 

149 SCHULTZ, Thomas. Carving up the Internet, cit., p.799 ss; La CHAPELLE, B. e FEHLINGER, 
Paul. Jurisdiction on the Internet: From Legal Arms Race to Transnational Cooperation. p.3 e ss. 

150 Dentre todos, ver BERMAN. The globalization of jurisdiction, cit., p.311 ss.

151 Materialmente, essas relações escapariam, no DIP, do alcance das propostas no eixo da “análise 
econômica do direito internacional privado. Por exemplo, cf. RÜHL, Giesela. Party Autonomy in 
the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency. In: 
Eckart GOTTSCHALK, Ralf MICHAELS; Giesela RÜHL; e Jan von HEIN (eds). Conflict Of Laws 
In A Globalized World, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 153 ss.

152 Destaco aqui o excelente debate proporcionado pelo artigo de Mark LEMLEY, Law and Economics 
of Internet Norms. In: The Chicago Kent Law Review, vol. 73, 1997, p.1268 e ss. Sobre isso, ver ainda 
SVANTESSON, Dan Jerker B. Private international law and the internet. 2.ed.cit.,p.257 ss.
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Na essência e na racionalidade desses casos (como entre as escolhas de liti-
gar transnacionalmente ou localmente) também residem divergências teóricas 
para o direito internacional privado. Elas dizem respeito à revisão de noções de 
ordem pública, normas imperativas e filtros de aplicação do direito estrangeiro 
e reconhecimento e execução de decisões judiciais. Podem ir mais a fundo: vol-
tam-se para aspectos jurisdicionais e reflexões substantivas conexas a questões 
emergentes da Internet (e.g. extraterritorialidade, acionabilidade, legimitidade 
das partes, acesso à justiça e proibição de denegação de justiça, presentes no do-
mínio do contencioso processual internacional), além questões especificamente 
ligadas ao campo da harmonização substantiva das leis de internet e determina-
ção de direito aplicável aos casos com conexão internacional. 

E por que todas elas são oportunas para agendas de pesquisa do direito inter-
nacional e direito da internet? Pelo fato de elas subsidiarem, do ponto de vista 
científico, estágios mais aprofundados de formulação de políticas para leis de 
internet, a propósito dos trabalhos em curso de negociação e decisão nos foros 
existentes em nível multilateral, sejam eles governamentais, não governamen-
tais ou multissetoriais (ONU, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, 
Unesco e o Fórum de Governança da Internet, União Europeia e OEA153. 

Seria muito precoce encontrar respostas definitivas sobre esses temas, parti-
cularmente pelas limitações do presente trabalho. A proposta de formulação te-
órica para jurisdição internacional e territorialidade passaria, antes, por opções 
de reenquadramento conceitual e normativo do direito internacional privado 
na fronteira das novas tecnologias. Ela também tem em conta questões a serem 
revisitadas em intersecção com o direito internacional público. 

A primeira se concentra nas potencialidades da Governança da Internet, 
como modelo de regulação multissetorial e internacionalmente solidário como 
espaço participativo em construção154, e de que forma ela oferecer contribuição 
à redefinição dos padrões de jurisdição internacional, entre o caráter global e 
multiterritorial da internet (elementos definidores da ‘transnacionalidade’). 

153 De qualquer modo, existe consenso de que alguns critérios já podem ser adotados para definição 
de regras de conexão em matéria de litígios de internet, como i) sede ou domicílio do(s) usuário(s) 
de internet; ii) sede das empresas de aplicação e provedoras de acesso; iii) localização do servidor; 
iv) sede de constituição da empresa que opera plataformas e sites (serviços); v) sede da entidade de 
registro responsável pela atribuição de nomes de domínio. Sobre isso, cf. Capítulo 3 infra (jurisdição 
e litígios da Internet). 

154 Cf. Item 1.4 supra.
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Uma segunda diz respeito à reformulação das políticas legislativas que dis-
põem de uma abordagem ou técnica aplicativa orientada pela extraterritoria-
lidade das leis da internet e da jurisdição155. Ambas esbarram, contudo, em 
limites hoje existentes relativos à capacidade institucional de regimes de coo-
peração jurídica e assistência mútua (amplamente em matérias civil, comercial 
e criminal), como indicados a seguir, e que tocam aspectos da litigiosidade da 
internet, afetando as interações públicas e privadas na rede mundial de compu-
tadores e o relacionamento entre Estados, organizações internacionais, empre-
sas e corporações transnacionais atuantes no segmento de tecnologias.

2.3. Limites da capacidade dos regimes de cooperação 
jurídica internacional

Pensar em questões do direito internacional privado e suas interfaces com a 
internet e novas tecnologias é também buscar por oportunidades de análise dos 
limites e constrições existentes em tema de cooperação jurídica internacional e 
suas interações com mecanismos de resolução de litígios privados transfrontei-
riços envolvendo indivíduos, empresas e organizações156. 

Se de um lado a cooperação jurídica está associada a esquemas tradicio-
nais, como o recurso à tramitação e comunicação de atos processuais entre 
autoridades administrativas e judiciárias, via tratados e acordos de assistência 
mútua bilaterais (AAMs ou ‘MLAts’, na terminologia angloamericana157) ou 
multilaterais no curso do contencioso judicial – civil, comercial, trabalhista e 
criminal – com conexão internacional158, por outro, suas manifestações atuais 
se entrechocam com as transformações promovidas pelas novas tecnologias so-

155 A exemplo do Marco Civil brasileiro, do Regulamento da União Europeia sobre Proteção de Dados 
e experiências em países de tradição jurídica angloamericana ou sistemas jurídicos mistos: na 
Austrália, o Enhancing Privacy Protection Act of 2012; no Canada, Personal Information Protection and 
Electronic Documents Act; nos Estados Unidos, Stored Communications Act (SCA).

156 Sobre o tema, ver estudo de REZEK, Francisco e GIDI, Guilherme. Jurisdição na era da Internet: 
continências necessárias. In: POLIDO, Fabrício B. P (org.). Cooperação jurídica internacional. São 
Paulo: RT/Thomson Reuters, 2018, p.133 ss. 

157 Mutual Legal Assistance Treaties. 

158 Cf. regra contida no Art. 26, caput, do CPC brasileiro (“A cooperação jurídica internacional será 
regida por tratado de que o Brasil faz parte”). Sobre o tema, ver POLIDO, Fabrício B. P (org.). 
Cooperação jurídica internacional, cit., especialmente Cap. 2.
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bre o direito internacional como um todo. Isso porque, para boa parte dos me-
canismos de CJI em material civil, comercial e penal, a participação de órgãos 
jurisdicionais e administrativos, incluindo ministérios da justiça e das relações 
exteriores dos Estados, é intermediada por meios analógicos, por instrumentos 
cartoriais, na presença de autoridades centrais ou órgãos de enlace159. 

Na área penal e delitos cibernéticos, por exemplo, ações ou demandas pro-
cessadas no Brasil e que envolvam partes nos Estados Unidos ou mesmo pro-
dução de provas periciais, documentais, testemunhais nos Estados Unidos, no 
curso do processo pendente no Brasil, devem passar pelos mecanismos de coo-
peração jurídica do Acordo Bilateral de Assistência Judiciária em Matéria Pe-
nal160. Três blocos de dispositivos do Acordo são aqui destacados e demonstram 
a relevância dos instrumentos de cooperação, sobretudo por serem baseados em 
obrigações assumidas pelos Estados reciprocamente, com repercussões diplomá-
ticas e de responsabilidade internacional em caso de violação:

Artigo I
Alcance da Assistência
1. As Partes se obrigam a prestar assistência mútua, nos termos do pre-
sente Acordo, em matéria de investigação, inquérito, ação penal, preven-
ção de crimes e processos relacionados a delitos de natureza criminal.
2. A assistência incluirá:
a) tomada de depoimentos ou declarações de pessoas;
b) fornecimento de documentos, registros e bens;
c) localização ou identificação de pessoas (físicas ou jurídicas) ou bens;
d) entrega de documentos;
e) transferência de pessoas sob custódia para prestar depoimento ou ou-
tros fins;
f) execução de pedidos de busca e apreensão;
g) assistência em procedimentos relacionados a imobilização e confisco 
de bens, restituição, cobrança de multas; e

159 Na prática brasileira, o CPC ainda encarna essa visão. Os incisos do artigo 27 prevêm os seguintes 
objetos de pedidos de CJI: I - citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial; II - colheita 
de provas e obtenção de informações; III - homologação e cumprimento de decisão; IV - concessão 
de medida judicial de urgência; V - assistência jurídica internacional; VI - qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Todos eles serão processados a partir da 
autoridade central, “para recepção e transmissão dos pedidos” (Art.26, inciso IV);

160 Promulgado pelo Dcreto nº 3.810, de 2 de maio de 2001. 
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h) qualquer outra forma de assistência não proibida pelas leis do Estado 
Requerido.
(...)

Artigo XII
Localização ou Identificação de Pessoas ou Bens
O Estado Requerido se empenhará ao máximo no sentido de precisar 
a localização ou a identidade de pessoas (físicas ou jurídicas) ou bens 
discriminados na solicitação.

Artigo XIII
Entrega de Documentos
1. O Estado Requerido se empenhará ao máximo para providenciar a 
entrega de documentos relativos, no todo ou em parte, a qualquer soli-
citação de assistência pelo Estado Requerente, de conformidade com os 
dispositivos deste Acordo.
2. Qualquer documento solicitando o comparecimento de uma pessoa 
perante autoridade do Estado Requerente deverá ser emitido com a de-
vida antecedência em relação à data prevista para o comparecimento.
3. O Estado Requerido deverá apresentar o comprovante da entrega dos 
documentos na forma especificada na solicitação.

São situações que ilustram as etapas de cooperação no curso do contencioso 
internacional civil, comercial e criminal, e hoje são desafiadas pela velocida-
de da comunicação e fluxo de informações e pela ubiquidade de atos e fatos 
praticados e ocorridos na Internet. Em termos bem concretos, mecanismos da 
cooperação jurídica internacional também não poderiam estar alijados da rica 
experiência proporcionada pelas novas tecnologias aos sujeitos envolvidos. Por 
isso, qualquer discussão sobre o tema volta-se para as estruturas da Sociedade 
Global do Conhecimento, mais ampla, e que reflete a comunidade interna-
cional de atores das novas tecnologias, orientada para processos, interações e 
relações em torno dos bens tecnológicos, informacionais, culturais, científicos 
e inovadores (genericamente, “bens do conhecimento”) e que podem estar sub-
metidos a distintas formas de produção, disseminação, gerenciamento, explora-
ção, distribuição e consumo161. 

161 Cf. Cap.1 da presente obra. 
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 No limite, tanto o locus, a infraestrutura e arquitetura da internet – entre 
as múltiplas expressões de padrões técnicos e sociais emergentes com o ad-
vento da grande rede e de tecnologias dispruptivas a partir do final da déca-
da de 1990,– com eventos, fatos sociais característicos uma “cultura digital” 
- colidem com a reclamada “soberania” de espaços territoriais, sem embargo 
da convivência com seus espaços de transição (e.g. instituições comunitárias, 
blocos regionais, zonas administrativas econômicas etc). É bem verdade que 
todos eles partem de referenciais tipicamente baseados em consensos do di-
reito internacional público, de orientação vestifaliana-eurocêntrica (dentro da 
própria lógica do Estado, estruturado sobre soberania, povo e território, além 
das justificativas de hierarquia, verticalização e delimitação de jurisdições na-
cionais autônomas), com algumas sutilezas e refinamentos (delegação de sobe-
ranias, autoridade adjudicatória de organizações, como União Europeia, Orga-
nização Mundial do Comércio). Entretanto, são também confrontados com a 
existência e pretensão de validade de uma ordem transnacional de valores e 
procedimentos gestados e desenvolvidos em ambientes de novas tecnologias de 
comunicação e informação (aqui, a ideia de lex informatica162). 

E essa ordem é baseada em sistemas funcionais, caracterizados por regimes 
acêntricos ou decentralizados, com valores intrínsecos à sociedade da infor-
mação e comportamentos dos agentes que se autorregulam. Ela é dotada de 
mecanismos sancionatórios próprios e de intensa mobilização para elaboração 
normativa.163 Para além de comportar uma vertente de regulação material ou 
substantiva (função regulatória), ela também parece objetivar a regulação pro-
cedimental e cooperativa. 

162 Trata-se de expressão análoga a outras representando domínio pertencente aos regimes autocontidos 
ou regimes autônomos (lex mercatoria, a lex sportiva) dentro de paradigmas teóricos suportados, por 
exemplo, em escritos de Luhmann e Teubner, fundamentando a racionalização generalizante do 
funcionamento de normas, instituições e da procedimentalização do direito a partir da compreensão 
de sistemas e subsistemas, e que também formam compreensões para as diferentes dimensões do 
pluralismo jurídico e transnacionalização do direito público e privado. A proposição também é 
retomada na Parte III sobre aspectos do direito internacional privado do trabalho. 

163 A esse respeito, criticamente, cf. VON BERNSTORFF, Jochen. Democratic Global Internet 
Regulation? Governance Networks, International Law and the Shadow of Hegemony. In: European 
Law Journal, vol. 9, n.4, 2003. p.511 ss; TEUBNER, Gunther. Globale Zivilverfassungen: Alternativen 
zur staatszentrierten Verfassungstheorie. In: Die Staaten der Weltgesellschaft. Nomos. 2007 p. 115 
ss; KARAVAS, Vaios. The Force of Code: Law's Transformation Under Information-Technological 
Conditions. In: German Law Journal, vol. 10, 2009, p.463 ss.; e MURRAY, Andrew D. Internet 
regulation. In: Handbook on the Politics of Regulation. 2011, p. 267 ss.
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Nesse sentido, nos últimos anos, tem sido constatada a intensa e veloz mo-
bilidade de dados pessoais, coletados localmente, transferidos em escala global 
e armazenados remotamente em países que oferecem atrativos fiscais, sociais e 
laborais (e.g. Estado da Califórnia/EUA e Irlanda para corporações da Inter-
net), ou mesmo a elevação de litígios comerciais envolvendo empresas operan-
tes de bases de dados, titulares de direitos de propriedade intelectual (marcas, 
desenhos, patentes, nomes de domínio, programas de computadores e direitos 
de autor) e litígios mistos envolvendo governos e particulares, em que interesses 
públicos são confrontados com interesses corporativos e liberdades e garantias 
civis (e.g. poderes de polícia, fiscalização vs. direitos da personalidade, privaci-
dade, liberdade de expressão). 

Essas interações apresentam subtratos sociais relevantes para justificar não 
apenas competências regulatórias dos Estados, por meio de leis ou mesmo re-
curso a tratados, recomendações, princípios e diretrizes de conduta (e.g. fontes 
de soft law ou não vinculantes). Elas induzem, antes, demandas de novas pla-
taformas ou estruturas de cooperação transnacional, envolvendo Estados, go-
vernos, organizações internacionais, empresas, organizações da sociedade civil, 
no tratamento desses litígios. Todas pressionam instituições a melhores práticas 
legislativas e transparência no segmento das novas tecnologias, deflagrando as 
contradições do BigData, Indústria 4.0 e disseminação indiscriminada de plata-
formas de intermediação de trabalho em escala transnacional164. 

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, tratados de cooperação e acordos de 
assistência mútua em matérias civil, comercial, administrativa e criminal foram 
basicamente gestados segundo noções de autoridade central, reciprocidade, al-
ternativas às vias diplomáticas, comunicação de atos, obtenção de provas no 
estrangeiro, com contornos processuais e jurisidcionais definidos e pautados 
segundo a territorialidade e soberania. Em visões estritas e ou literais, ditos 
mecanismos poderiam já se tornar obsoletos, particularmente nos casos em que 
cooperação se processe diretamente entre autoridades judiciárias (e.g. redes de 
tribunais e juízes); ou mesmo quando etapas de cooperação sejam, de modo 
questionável, suprimidas – de modo indiscutivelmente arbitrário - pela atuação 
de governos, órgãos judiciais e de investigação, como autoridades policiais, agên-
cias de inteligência e demais repartições de controle e monitoramento de dados 

164 Cf. especialmente Capítulo 6, em que são explorados os aspectos da transnacionalização de serviços 
de tecnologias de informação e comunicação. 
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informacionais, sem passar por crivos devidos da legalidade – constitucional 
e internacional (e.g. garantias processuais, transparência, controle judicial)165. 

Com efeito, levada a tese acima exposta ao extremo, o tema aqui examinado 
seria singularmente justificável em torno da relevância das questões conceituais e 
normativas da Internet; e, sobretudo, quando essas questões se tranformarm em 
controvérsias transcendendo as fronteiras do Estado e mitigando os poderes que são 
atribuidos aos tribunais segundo um conceito muito estadocêntrico de jurisdição166. 

Para o Brasil, para os círculos acadêmicos brasileiros, a percepção resultante 
seria a própria necessidade de considerar a sensibilidade do tema, dentro de 
uma visão interdisciplinar entre direito internacional público e privado, com 
olhares próprios sobre a CJI, ajustada a equilíbrio de interesses, entre usuários 
de Internet, governos, empresas e organizações da sociedade civil. Até mesmo 
para uma reflexão mais séria sobre mecanismos de cooperação jurídica e sua 
relação com litígios puriconectados da Internet, são essenciais algums elemen-
tos de transnformação dos modelos vigentes, destacando-se a setorialidade e 
multissetorialidade dos processos normativos da lex informatica (e.g. códigos e 
leis internas, princípios adotados no Forum de Governança da Internet, reco-
mendações do ICANN)167, a atualização e revisãos dos acordos e tratados de 
cooperação vigentes e a práticas dos agentes de cooperação. 

Em segundo lugar, a oportunidade de indagar-se sobre a capacidade dos 
regimes de cooperação jurídica internacional e assistência mútua entre atores 
estatais e não-estatais, é também uma oportunidade de escrutínio teórico e 
jurisprudencial sobre efetividade e expansão normativa da proteção de interes-
ses de vários sujeitos na Sociedade Global do Conhecimento – os indivíduos, 

165 No Brasil, a discussão tem sido travada constitucionalmente, a partir do ajuizamento da Ação 
Direta de Constitucionalidade nº 51/2017, perante o Supremo Tribunal Federal, pela Federação das 
Associações das Empresas de Tecnologia da Informação (Assespro Nacional). A demanda, dentre os 
pedidos formulados, basicamente questiona conduta de órgãos judiciais e administrativos brasileiros 
pela violação de obrigações internacionais – multilaterais e bilaterais – de cooperação jurídica 
internacional em casos criminais envolvendo Internet. 

166 Dentre todos, criticamente cf. GOLDSMITH, Jack L. The Internet and the Legitimacy of Remote 
Cross-Border Searches. cit., p.103 ss (sustentando posições que embasaram atos praticados pelo 
Executivo dos Estados Unidos em programas da chamada “Guerra contra o Terror” entabulada pelo 
antigo presidente George Bush, após os desdobramentos do 11 de setembro de 2001)

167 Cf., por exemplo, METZGER, Axel. Transnational Law for Transnational Communities: the 
Emergence of a Lex Mercatoria (or Lex Informatica) for International Creative Communities, In: 
JIPITEC, vol. 3, 2012, p.361 ss. 
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estados, organizações internacionais, organizações da sociedade civil, empresas 
transnacionais – , confrontados com fatos sociais emergentes das novas tecno-
logias e ambientes de inovação; é de se questionar, duplamente, qual a medida 
de determinação do equilíbrio de interesses na escolha do modelo de regula-
mentação, e saber se os regimes de cooperação jurídica internacional ancorados 
na ‘interestatalidade’ caracterizam-se ou não por baixo grau de transparência, 
de participação e engajamento de atores. A questão pivotal, aqui, reside antes 
na articulação entre políticas de governança, escolhas legislativas e os formatos 
de cooperação jurídica internacional eventualmente aplicados no gerenciamen-
to de conflitos, e não simplesmente na concentração de poderes jurisdicionais 
em estados ou adoção de medidas unilaterais buscando fragmentar a Internet. 

Como sustentado anteriormente, preocupações em torno das interações 
entre processo transnacional e cooperação jurídica internacional devem estar 
referenciadas em valores ancilares à Internet e o espaço transnacional de in-
formação e conhecimento que ela projeta: a preservação da natureza global da 
rede; a prevenção e repressão à criminalidade transnacional e atos ilícitos ciber-
néticos/virtuais; a consolidação de mecanismos de interoperabilidade jurídica e 
comunicacional entre Estados, organizações e atores da Internet; e a observân-
cia de valores de justiça global e devido processo transnacional. 

Todos eles somente poderiam ser assegurados a partir de modelos institu-
cionais alinhados com a arquitetura da Internet, sem a desconsideração das 
estruturas de assistência mútua e obrigações multilaterais e bilaterais assumidas 
pelos Estados, mas ao mesmo tempo disruptivos em relação à dinâmica de inter-
dependência entre atores e grupos em espaços normativos, jurisdicionais e coo-
perativos que hoje caracterizam a vida e as políticas do direito internacional168. 

168 Sobre isso, cf. ZEMBEK, Richard S. Jurisdiction and the Internet, cit., p. 339 e ss; POLIDO, Fabrício 
B.P. Brasil, cooperação jurídica internacional e Marco Civil da Internet: Acordo de Assistência Judiciária 
devem nortear resolução de litígios, cit., p. 2; e POLIDO, Fabrício B. P (org.). Cooperação jurídica 
internacional, cit., Cap. 2.
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Jurisdição e Litígios Transnacionais da Internet

3.1.  Jurisdição, competência internacional dos tribunais  
e litígios da internet 

As duas últimas décadas presenciaram importantes transformações legis-
lativas e jurisprudenciais na área da regulamentação da Internet, comércio 
eletrônico e propriedade intelectual. A intensificação das interações online, 
a partir de redes de relacionamento social, de plataformas de comércio ele-
trônico, de compartilhamento de arquivos e aplicativos de mensagens, cor-
respondeu, em larga medida à elevação da litigiosidade nesses domínios, com 
repercussão sobre o perfil adjudicatório da jurisdição169. Não diferentemente, 
o direito internacional privado também foi confrontado com a necessidade de 
revisão de suas premissas teóricas, a começar pela reconstrução dos métodos 
de determinação de lei aplicável e jurisdição, a partir da técnica da pluralida-
de de regras de conexões e adoção de novas bases jurisdicionais nos direitos 
domésticos, seja pela reforma das leis nacionais e normativas comunitárias, 
seja pela orientação dos tribunais170. 

169 Cf, por exemplo, a resenha atualizada de casos julgados pela Corte de Justiça da União Europeia em 
matéria de internet, apresentada por Tobias LUTZI, Internet cases in EU private international law: 
developing a coherent approach. In: International & Comparative Law Quarterly, vol. 66, n.3, 2017, p. 
687-721. O autor esclarece o alcance de autênticos litígios privados transnacionais e suas interfaces 
com questões jurisdicionais relevantes. 

170 Nesse sentido, cf. SVANTESSON, Dan Jerker B. Private international law and the internet. 2.ed. 
Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2007, p.4 e ss; KOHL, Uta. Jurisdiction and the Internet: Regulatory 
competence over online activity. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p.13 e ss; TOZI, Emilio. 
Diritto privato dell'informatica e di Internet. cit, p.194 e ss; WANG, Faye Fangfei. Internet jurisdiction 
and choice of law: legal practices in the EU, US and China. Cambridge/New York: Cambridge University 
Press, 2010, p. 17 e ss.
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Com efeito, questões envolvendo aspectos jurisdicionais relativos à resolu-
ção judicial de litígios transfronteiriços da internet são identificadas em vá-
rias frentes: violação de privacidade e direitos da personalidade171; contratos 
eletrônicos172; propriedade intelectual, especialmente em matéria de direitos 
de autor, marcas, nomes de domínio e desenhos173, além daqueles relativos à 
divulgação de conteúdo de mensagens, remoção de conteúdo em postagens 
feitas em redes sociais e validade de termos de uso e de licenças, adotados por 
empresas de internet e informática.

O tratamento jurisdicional envolvendo litígios da internet passa breve-
mente pela compreensão de questões de direito internacional privado e di-
reito processual civil internacional. Como etapa preliminar da determinação 
do direito material para solução de mérito das disputas, tribunais nacionais 
devem observar as regras de jurisdição. Tradicionalmente, tal como estabe-
lecidas em lei domésticas e tratados específicos, elas associam componentes 
centrados no princípio da territorialidade e a medida do exercício do poder 
adjudicatório pelos tribunais.

Especificamente em relação ao processo, a territorialidade envolve o reco-
nhecimento de que o Estado deve exercer sua jurisdição sobre todos aqueles 
que se encontram em seu território, na medida de concreção de sua soberania 
e aplicação das normas domésticas de processo civil.174 De fato, em sua gene-

171 Cf., por exemplo, BASSO, Maristela e POLIDO, Fabrício. Jurisdição e lei aplicável na Internet: 
Adjudicando litígios de violação de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social, in 
DE LUCCA, Newton e SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito & Internet – Aspectos Jurídicos 
Relevantes. Vol.2. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.442 e ss; CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. 
The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality. In: Recueil des cours, vol. 378, 2016, p.281.

172 STRAVITZ, H.B., Personal jurisdiction in cyberspace: Something more is required on the electronic 
stream of commerce. ScL REv., 49, 1997, p.925 e ss; GILLIES, Lorna. A review of the new jurisdiction 
rules for electronic consumer contracts within the European Union. In: Journal of Information, Law 
and Technology, vol. 1, 2001, idem, Addressing the Cyberspace Fallacy: Targeting the Jurisdiction of 
an Electronic Consumer Contract. In: International Journal of Law and Information Technology, vol. 
16, n. 3, 2008, p. 242-269.

173 Cf., por exemplo, SCHLACHTER, Eric. The intellectual property renaissance in cyberspace: why 
copyright law could be unimportant on the Internet. In: Berkeley Technology Law Journal, vol.12, 
1997, p. 15 ss 

174 Os limites da jurisdição no espaço são tão amplos, que, teoricamente, os tribunais de um Estado 
poderiam pretender adjudicar quaisquer demandas que sejam ali submetidas, sem se importar com 
a nacionalidade, domicilio ou residência habitual das partes, a natureza dos direitos controvertidos, 
o local em que se situa o bem objeto da lide, o local em que ocorreram os fatos, o local no qual será 
cumprida uma obrigação ou executado um contrato. Por fundamentos de conveniência e organização 
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ralidade, as normas processuais de um determinado sistema jurídico doméstico 
indicam a disciplina da atuação do juiz e das partes, a organização do Judiciário 
e o processo e procedimento envolvidos. 

De acordo com a doutrina, o principio condicionante em matéria processual 
é aquele segundo o qual a lei do lugar em que a ação é ajuizada define o direito 
aplicável para disciplinar aspectos da jurisdição e a forma do processo. Segundo 
essa lógica, a lei do local em que a ação é ajuizada é a que resolve preliminar-
mente as questões de jurisdição e competência internacional envolvendo litígios 
com conexão internacional submetidos à apreciação do juiz doméstico.175 Em 
sintonia com a precisa observação de Ralf Michaels, para fins de uma termi-
nologia aplicável ao direito internacional privado, o direito de jurisdição (‘law of 
jurisdiction’) pode ser definido pelo conjunto de regras e princípios que deter-
minam as circunstâncias pelas quais um tribunal pode adjudicar e proferir uma 
decisão de mérito relativamente a conexões internacionais ou interestaduais en-
volvidas176. Elas precisamente representam as conexões caracterizando ou con-
formando a estrutura dos litígios privados transnacionais relativos à Internet.

No sistema de direito internacional privado brasileiro, normas unilaterais 
definem imediatamente a competência dos tribunais domésticos aos casos com 
conexão internacional, na esteira do que estabelecem o artigo 12 da Lei de In-
trodução à Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e artigos 21 a 24 do Código 
de Processo Civil de 2015 (que tratam, fundamentalmente, da competência 
concorrente, competência exclusiva e litispendência processual internacional). 
A LINDB delimita a competência do juiz brasileiro, quando se tratar de (i) ação 

das instituições do Judiciário dos Estados, no entanto, existem limitações intrínsecas ao exercício 
de jurisdição pelos tribunais domésticos, especialmente no caso de litígios envolvendo casos com 
conexão internacional (litígios tranfronteiriços). Sobre isso, ver BarBi, Celso, Comentários ao 
Código de Processo Civil, vol.I, tomo.II (Arts.56 a 153), Rio de Janeiro: Forense, 1975, p.393 e ss; 
castro, Amílcar. Direito internacional privado. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.451.

175 Cf. tEnÓrio, Oscar. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, 2ª ed. Aumentada. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1955, §716, p.380. Justamente por força do princípio da territorialidade, o direito processual 
interno se faz aplicável para dirimir quaisquer litígios que sejam submetidos ao juiz nacional, 
momento em que a competência é delimitada. A territorialidade ainda é tangenciada pelo Código 
Bustamante, em especial os artigos 314 a 437 que disciplinam os aspectos gerais do processo civil 
internacional, competência internacional, direito processual penal internacional, extradição, e 
procedimentos sobre falência e concordatas. 

176 Jurisdiction, Foundations, In: Jürgen BASEDOW et al. (eds.) Elgar Encyclopedia of Private 
International Law. Chatelham: Elgar, 2017; Duke Law School Public Law & Legal Theory Series No. 
2016-56. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2849522
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ajuizada em face de réu domiciliado no Brasil (ii) litígio versando sobre obriga-
ção a ser cumprida no Brasil e (iii) litígio envolvendo bem imóvel situado no 
território nacional. A distinção entre competência concorrente (cf. artigo 12, 
caput, da LINDB e Artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil) e competência 
exclusiva (cf. artigo 12, §1º, da LINDB e Artigo 23 do Código de Processo Civil) 
é também importante para determinar a eficácia extraterritorial de decisões 
estrangeiras no sistema jurídico brasileiro. Isso porque não serão reconhecidas 
aquelas decisões proferidas em outros Estados que tiverem violado a competên-
cia exclusiva do juiz brasileiro (Art. 964 do CPC).

Por outro lado, como o artigo 12 da LINDB indica a competência interna-
cional, em duas etapas deve o juiz nacional analisar o caso que lhe é submetido: 
em um primeiro momento, ele observa os limites espaciais da jurisdição bra-
sileira, como nas competências concorrente e exclusiva, respectivamente en-
dereçadas pelos artigos 21, 22 e 23 do Código de Processo Civil, e em seguida 
proceder à análise da competência interna, que será aferida pelas normas de 
organização judiciária do direito processual brasileiro. A primeira etapa desse 
exame, portanto, reside em saber quais os limites da jurisdição doméstica, a 
saber, se a causa apreciada se inclui dentro dos limites que a fixam a extensão 
da jurisdição nacional. A segunda etapa será a delimitação, pelo juiz, da com-
petência interna, a partir da qual a causa que lhe foi apresentada será julgada. 

Como observa Botelho de Mesquita, a relação entre tais etapas é de prece-
dência lógica177 e se define ainda como pressuposto para a aplicação das normas 
de direito internacional privado relativas à determinação de direito material 
aplicável às relações jurídicas pluriconectadas (‘casos mistos’). No direito brasi-
leiro, o juiz recorre aos critérios de conexão clássicos para delimitação da juris-
dição internacional em litígios pluriconectados: a qualificação, nacionalidade, 
domicilio, residência da pessoa natural, a sede da pessoa jurídica, a natureza 
do ilícito praticado, o local de execução da obrigação, a situação do bem móvel 
ou imóvel. Tais critérios parecem ser igualmente flexíveis, porque muitas vezes 
aparecem reunidos no caso com conexão internacional.178 

Da mesma forma, é importante salientar que a eleição de foro em contratos 
internacionais também está assegurada como critério definidor da exclusivida-

177 Da competência internacional e dos princípios que a informam, in Revista de Processo. vol. XIII, n.50, 
1988. p.53.

178 Cf. castro, Amílcar. Direito Internacional Privado, cit., p.460.
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de da jurisdição escolhida pelas partes, por força do Artigo 25 do CPC179. Daí 
resulta ser possível a submissão de um litígio envolvendo contratos internacio-
nais eletrônicos a tribunais estrangeiros.

3.2.  Jurisdição e relações privadas transnacionais  
na Internet 

Quais são as principais consequências ou desdobramentos jurisdicionais 
envolvendo litígios pluriconectados da Internet? O alcance multiterritorial e a 
ubiquidade da atividade cibernética (aqui, sua aptidão de produzir efeitos em 
diferentes ordenamentos jurídicos, simultaneamente, sem limites territoriais 
definidos na racionalidade clássica da estatalidade) levam o jurista a analisar 
os problemas sobre a efetividade do processo internacional e as premissas do 
princípio da territorialidade. Se por um lado a grande rede permite acelerar 
o processo de comunicação, encurtar distâncias e fronteiras entre Estados, 
por outro, ela intensifica o grau de interações ou contatos entre partes sedia-
das em diferentes países e regiões do globo, desde as transações negociais, a 
exploração de bens imateriais (e.g. propriedade intelectual) até a prática de 
ilícitos transfronteiriços. Negócios são celebrados com grande facilidade por 
meio das ferramentas de internet, informações são criadas e distribuídas pelas 
redes digitais sem que os usuários precisem se deslocar entre fronteiras dos 
Estados.180 Novos modelos de circulação da informação são assim desenha-
dos, com consequências relevantes para a alocação e gerenciamento dos bens, 
contratos e responsabilidade civil181.

179 “Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver 
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação”.

180 A realidade do intercâmbio transfronteiriço de bens, serviços, capitais e pessoas, sempre esteve 
ligado à concepção central do direito internacional privado, justificando o contato entre diferentes 
ordens jurídicas e o exercício de jurisdição como reflexo soberania pelos Estados. A internet cria um 
espaço transnacional em que deveria haver um direito no mínimo harmônico regulando as situações 
da vida privada, bem como instrumentos de adjudicação de litígios nesse contexto. Até o momento, 
o papel de gerenciamento da justiça na internet fica, em larga medida, com os tribunais domésticos, 
sobretudo porque existem poucas iniciativas em curso com relação à harmonização de normas 
internacionais de regulação da internet. 

181 TOZI, Emilio. Diritto privato dell'informatica e di Internet. Milano: Giuffrè, 2006, esp.p. 51 e ss.
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A literatura, em geral, tem refletido sobre os principais elementos da estru-
tura transnacional da internet e como eles influem na determinação da jurisdi-
ção internacional do Estado e de seus tribunais domésticos.182 Tal conceito em 
si oferece sempre muitas dificuldades, não apenas por se dizer, com frequência, 
que o espaço virtual constitui domínio técnico e artificial, mas antes porque 
ele se estende para várias manifestações das relações jurídicas e da vida pri-
vada. Nelas sujeitos atuam por diferentes papeis: são empresas, provedores de 
serviços, servidores de acesso, usuários, consumidores, cidadãos, organizações 
e lobbies. São todos eles integrantes de uma “rede de redes”, na qual o atributo 
da “conectividade” passa a ser o elemento que vincula tais relações a diversas 
ordens jurídicas simultaneamente. 

Um usuário, por exemplo, conectado a essa rede por meio de um modem, a 
partir de seu computador pessoal, pode estabelecer contatos com outros usuá-
rios localizados em diferentes Estados, independentemente das fronteiras geo-
gráficas. A internet, por sua vez, qualifica os usuários como atores/agentes do 
espaço virtual: são titulares de um “domicílio virtual” permanente ou tempo-
rário (transiente), simbolizado por identificadores geográficos e funcionalidades 
da rede, que vão desde os registros de acesso (‘logs’), dados sobre o endereço 
de protocolo de internet (IP), a manutenção de cadastros virtuais na internet, 
pontos de acesso a comunicações privadas estabelecidas mediante plataformas 
ou aplicativos de mensagens (e.g. WhatsApp ou Facebook Messenger).

O fato de usuários de internet, servidores e provedores de acesso locali-
zarem-se em diferentes Estados (física e geograficamente considerados) não 
impediria admitir a fixação da competência internacional pelo juiz doméstico, 
como naqueles casos em que normas processuais estabelecem o domicilio da 
parte como critério de conexão. Esse nível de especificidade, no entanto, é 
complexo: usuários tornam-se integrantes do ciberespaço; podem possuir em 
comum um mesmo provedor de acesso, compartilhar os mesmos endereços 
IPs e estarem ligados por contratos estabelecidos com a mesma empresa ofer-
tante de serviços na internet (e.g. serviços de redes de relacionamento social, 
como os prestados pelo Facebook). 

182 HardY, Trotter. “The Proper Legal Regime for "Cyberspace", cit., p.1093 e ss.; rustad, Michael; 
KoEnig, Thomas. Rebooting Cybertort Law, cit., p. 335 ss. van ovErstraEtEn, Tanguy. 
Droit applicable et jurisdiction competente sur Internet, in Revue de Droit des Affaires Internationales, 
n.3, 1998, p.373 ss. 



99

Direito Internacional Privado nas Fronteiras do Trabalho e Tecnologias

Aqui, as hipóteses de litígios transnacionais decorrentes das relações inter-
mediadas pelas redes eletrônicas são variadas e observam-se, por exemplo, entre 
dois usuários que acessam a internet a partir do mesmo provedor, ou entre 
usuários que têm acesso a internet a partir de diferentes provedores; ou direta-
mente entre usuários e provedores.183 Redes de relacionamento social estrutu-
radas sobre as redes digitais favorecem a comunicação e interação sistemática 
entre usuários de internet. Nesse cenário, como também em extensão da vida 
privada, são frequentes os casos de violação transfronteiriça de direitos da per-
sonalidade e de direitos de propriedade intelectual, em um espectro simultâneo 
e em contato com vários ordenamentos jurídicos simultaneamente. 

3.3.  Atos transfronteiriços de violação de direitos e 
limites da jurisdição 

Questões conflituais emergentes das relações pluriconectadas da Internet 
esbarram nas dificuldades de consolidação ou unificação da jurisdição, e que 
facilitem, por sua vez, a concentração de poderes de adjudicação de litígios por 
determinados tribunais locais, domésticos ou regionais. Para empresas e usuá-
rios da Internet, essa improvável solução leva a resultados práticos relevantes. 
Até hoje, e na ausência de regras jurisdicionais uniformes por tratados e con-
venções específicos, partes litigantes ainda devem recorrer a tribunais de cada 
Estado no qual seus direitos tenham sido violados. Em relação ao contencioso 
internacional privado da Internet, especificamente, a resolução judicial de li-
tígios passa pela necessidade de adoção de medidas judiciais e administrativas 
para controle de atos de violação transfronteiriça de direitos de personalidade 
e direitos de propriedade intelectual. Essas medidas podem ser preventivas ou 
repressivas, judiciais ou administrativas nos Estados nos quais os efeitos desses 
atos infrativos sejam significativamente sentidos. 

E não apenas problemas estritos de jurisdição são identificados. Certos ór-
gãos administrativos e jurisdicionais de Estados, ignorando as limitações e ana-
cronismos associados a mecanismos de cooperação jurídica internacional (e.g. 

183 Um esquema jurídicos para tais litígios é debatido por BURNSTEIN, Matthew R. Conflicts on the 
Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace. In : Vanderbilt Journal of.Transnational Law., vol. 
29, 1996, p.97.
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auxílio direto, cartas rogatórias, pedidos de informação de direito estrangeiro) 
são levados à adoção de medidas que extrapolam a atuação da jurisdição exe-
cutória (‘jurisdiction to enforce’) em matéria de Internet. E esse aspecto cer-
tamente escapa das noções clássicas de territorialidade, e reciprocidade, com 
o risco de práticas que redundem em unilateralismo questionável no curso do 
contencioso internacional privado. 

Em artigo seminal sobre o tema, Jack Goldsmith184 analisa a compatibili-
dade entre o princípio geral da soberania dos Estados no direito internacio-
nal e medidas de caráter tecnológico adotadas por autoridades domésticas 
envolvendo busca e apreensão de dados de redes informáticas e armaze-
nados em servidores sediados no estrangeiro. Nesses casos, programas de 
computadores são empregados para rastrear dados de ‘hackers’ (nomes e 
senhas) em redes informáticas estabelecidas em diferentes países, com in-
tuito de localização de material ilicitamente armazenado nas redes digitais. 
Tais medidas servem inicialmente como meio de identificação da origem da 
prática dos atos delituais e igualmente, a possibilidade de busca e apreensão 
dos dados concernentes à violação observada.185 

À primeira vista, medidas unilateralmente determinadas para a localização 
de dados armazenados na internet (e, portanto, em escala transfronteiriça) po-
deriam parecer contrárias ao princípio da soberania dos Estados. Isso porque 
elas partem de autoridades estrangeiras e são direcionadas sobre a jurisdição de 
outro Estado. Goldsmith argumenta que elas não violariam tal princípio geral 
do direito internacional, particularmente pela limitação de seu escopo e porque 

184 The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches. In: University of Chicago Legal 
Forum n.1, 2001, p.103 e ss.

185 Idem, p.103-4. O autor aborda a questão da identificação da fonte ou origem das atividades delituais 
e medidas de busca e apreensão de dados telemáticos antes que os arquivos sejam apagados pelo 
usuário de Internet que tenha praticado o ato ilícito. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, 
as autoridades e agências governamentais nos Estados Unidos (e.g. o FBI, CIA, NSA) estiveram 
extremamente concentradas em desenvolver mecanismos de rastreamento desses dados e que 
tivessem relevância para a determinação de alegadas práticas delituais no ambiente da Internet. 
Com efeito, escândalos posteriores relativos às atividades de retenção ilegal extraterritorial de 
dados, praticadas por órgãos governamentais dos Estados Unidos e direcionadas contra chefes de 
Estado (e.g. Brasil, França, México, Alemanha), ganharam notoriedade com as revelações feitas por 
antigo funcionário da NSA, Edward Snowden, em 2013. Com a repercussão negativa trazida pela 
implementação dos Programas de Vigilância Global, pelos Estados Unidos, a Assembleia Geral da 
ONU adotou a Resolução 68/167, dispondo justamente sobre o monitoramento digital injustificado, 
incluindo ali a previsão de um direito de todo indivíduo à privacidade online. 
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estariam justificadas na necessidade de impedir a continuidade ou a extensão 
dos efeitos lesivos da atividade cibernética sobre o território de determinado 
Estado (i.e. possuem efeitos dissuasivos, inibitórios, ou, segundo a expressão 
inglesa ‘deterrent effects’). Primeiramente, não estariam justificadas em normas 
fundadas na territorialidade, mas antes no ‘ajustamento’ entre novas tecnolo-
gias de Internet e a evolução da noção de jurisdição, tal como exercida pelos 
Estados.186 Do mesmo modo, essas medidas estariam diretamente relacionadas 
à resposta das autoridades estatais diante da maior rapidez com que os efeitos 
extraterritoriais decorrentes dos atos de violação praticados no estrangeiro são 
sentidos por indivíduos residentes ou empresas sediadas em seus territórios. 

A questão da intensidade dos efeitos, em determinado sistema jurídico, repre-
sentaria a razão para explicar a legitimidade da adoção de medidas protetivas uni-
laterais pelas autoridades estatais relativamente aos atos praticados no domínio do 
espaço virtual. Inegavelmente, eles extrapolam os limites “fisicamente” territoriais 
concebidos dentro de paradigmas vestifalianos. Por outro lado, mesmo excepcional-
mente, a aplicação extraterritorial de leis de um Estado (como ocorre no campo do 
direito tributário, direito penal, direito antitruste e direito anticorrupção, por exem-
plo) apenas simbolizaria a (ir)resistível tendência dos poderes estatais de regular fe-
nômenos cibernéticos e formas descentralizadas de produção das normas advindas 
da diversidade das fontes normativas para além de seus espaços “nacionais”. 

O alcance da extraterritorialidade – aqui observado quanto aos resultados 
de ‘cautelares tecnológicas’ adotadas pelas autoridades domésticas de um Es-
tado – parece inclusive expandir-se dentro de uma lógica clara na História: 
as tecnologias e as variáveis externas determinantes de seu contexto (e.g. au-
mento dos fluxos do comércio internacional, mobilidade dos bens informacio-
nais, redução de barreiras e conectividade operada na internet) diminuíram 
os custos relacionados à comunicação entre pessoas situadas em diferentes 
países, o que fez elevar a “atividade transnacional” entre elas. Aqui, o atri-

186 Idem, p.110 (Transcreve-se a opinião de Goldsmith: “The concept of territorial sovereignty by itself 
cannot choose between these two conceptions of the remote cross-border seizure, and cannot by 
itself tell us whether the search was legitimate. `Territorial sovereignty’ has never had a definitive 
content, has never been unchanging or sacrosanct, and has never prohibited all outside influences 
within a nation's borders. Moreover, throughout history, nations have modified their views about the 
significance of territorial borders and the meaning of a "territorial violation," in response to changed 
international circumstances, including changed technological circumstances. We thus must look to 
history and reason by analogy to see whether, and to what extent, cross-border searches are likely to 
become an accepted practice among nations”
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buto da transnacionalidade diz respeito justamente a vínculos que superam 
a ideia da internacionalidade estrita, na presença dos estados como centros 
de sistemas jurídicos em contato. A transnacionalidade, como elemento ca-
racterístico da lex informática, sugere que sistemas jurídicos estatais também 
estejam em contato com ordens funcionais, como aquelas hoje representadas 
pela regulação substantiva, procedimental e técnica da Internet entabulada 
por organizações não governamentais e corporações (e.g. regulamentos da 
ICANN, Princípios da Governança da Internet).

Voltando, contudo, às premissas tradicionais de análise no direito interna-
cional privado, associadas a regimes de proteção de direitos individuais e coleti-
vos, um ato praticado em um Estado “X” poderia projetar seus efeitos (incluindo 
aqueles infrativos, prejudiciais) sobre outros sistemas jurídicos “Y” e “Z“, muitas 
vezes aleatoriamente e com uma velocidade significativa na Internet. As au-
toridades governamentais de “X”, investidas de competência de proteção dos 
interesses e direitos de seus nacionais e residentes, adotam medidas tecnoló-
gicas para conter o avanço de efeitos de atos originados no estrangeiro. Essas 
medidas, longe de serem apenas adstritas a combater a origem do problema, 
poderiam alcançar a extraterritorialidade dos efeitos produzidos. Na prática, 
como examinado no segundo capítulo, elas espelham mudanças na concepção 
tradicional da soberania territorial e como esta aparece classicamente arraigada 
no domínio normativo do direito internacional.187 

Coincidentemente, questões de jurisdição (onde acionar?) poderiam tam-
bém repercutir na disciplina do direito aplicável, como uma das situações em 
que os Estados, na ausência de harmonização normativa no plano internacio-

187 Jack goLdsmitH, The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches, cit., p.110: 
“Nations have always exercised indirect extraterritorial regulation of this sort. They have always exercised 
territorial power in ways that changed behavior in other nations. Indeed, indirect extraterritorial regulation 
of this sort is inevitable in a world of decentralized lawmaking and trans-jurisdictional transactions. One 
nation's regulation of a cross-border transaction will always have consequences in other nations to which 
the transaction is connected. What has changed in modern times is not indirect extraterritorial regulation 
per se, but rather the scope of indirect extraterritorial influence. Throughout modern history, the permissible 
scope of a nation's extraterritorial influence has expanded pursuant to the following inexorable logic. 
Technological and related exogenous changes lower the costs of cross-border communication and travel. 
These changes increase cross-border activity, and make it easier for activity originating in jurisdiction A to 
have effects (including harmful effects) in jurisdiction B. The government of B, responsible for protecting 
local interests, takes increasingly aggressive steps within its territory to redress these new local harms 
from A. These steps expand the indirect extraterritorial effect, in A, of B's purely territorial assertions of 
authority. The result is a change in our conception of what "territorial sovereignty" permits.”
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nal, tenham de encontrar soluções unilaterais para a adjudicação de litígios de 
Internet e sua regulação substantiva. Teríamos aqui, claramente, uma saída cor-
retiva, porém um risco para o direito internacional privado, que historicamente 
tem se construído sobre a pluralidade dos métodos e das conexões objetivas, o 
reconhecimento da autonomia da vontade, coordenação das soluções e um ob-
jetivo sistêmico de preservação, continuidade e estabilidade de fatos, situações 
e relações jurídicas existentes e constituídas no estrangeiro.188 

3.4.  Intersecções entre jurisdição, litígios de internet  
e o direito processual brasileiro 

Desde o início dos anos 2000, a prática jurisprudencial brasileira em torno 
de litígios da Internet, especialmente envolvendo usuários e redes de relacio-
namento social, revela as vicissitudes da definição dos limites jurisdicionais do 
Estado, vale dizer a partir da competência internacional dos tribunais domésti-
cos. Alguns critérios foram sendo sedimentados nesse sentido e permitem afi-
nar as bases de jurisdição concorrente ou relativa para solução de demandas 
com conexão internacional: (i) o domicilio ou residência habitual, no território 
brasileiro, de vítimas ou titulares de direitos violados; (ii) o local de aperfeiçoa-
mento de ilícitos cibernéticos (cybertorts); (iii) a extensão dos danos decorrentes 
da atividade ilícita sobre a esfera de direitos de usuários sediados no território 
nacional; (iv) contatos sistemáticos entre o sitio de internet, empresa de provi-
mento de acesso e o foro acionado; (v) sede de atividades da empresa ofertante 
de serviços de internet, dentre os quais redes de relacionamento social, platafor-
mas de compartilhamento e vídeos e intercâmbio de mensagens189.  

188 Sobre tais questões clássicas, cf. excelente explicação doutrinária oferecida por Antonio BOGGIANO, 
Derecho Internacional Privado, tomo I, cit., p.46 ss; DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. 
7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.148 ss.

189 Em linha com os itens 3.2 e 3.3 supra, muitas das questões dizem respeito ao regime de responsabilidade 
civil extracontratual em relação a empresas de Internet e responsabilidade criminal de usuários 
por delitos cibernéticos. Nesse trabalho, concentramo-nos em aspectos da responsabilidade civil, 
lei aplicável e jurisdição envolvendo obrigações extracontratuais emergentes de ilícitos de Internet 
(.e.g responsabilidade pelos danos causados a usuários, seja no âmbito da proteção de direitos de 
personalidade, seja no âmbito da proteção das relações de consumo existentes na oferta de serviços 
de redes de relacionamento social genericamente considerados). Para futuras edições, havendo fôlego 
e caso recursos permitirem, questões da responsabilidade criminal por delitos pluriconectados serão 
também examinadas.
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Em geral, dois recortes temporais podem ser estabelecidos para análise dos 
casos de Internet envolvendo questões jurisidicionias em litígios cibernéticos 
no Brasil (e.g. violação de direitos da personalidade, remoção de conteúdos, 
bloqueio de plataformas de comunicação, suspensão de acesso a websites): o 
primeiro compreendido entre 2002 e 2015; e o segundo, de 2015 até o presente, 
em especial delimitado a partir da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, 
que altera substancialmente o direito material aplicável à responsabilidade civil 
de provedores de Internet (acesso e conteúdo). 

Em larga medida, diferentes interesses estão implicados nesses litígios, desde 
a tutela da liberdade de expressão e de direitos da personalidade no contexto de 
livre mobilidade de informações na rede mundial de computadores; controle de 
práticas ou atividades cibernéticas com efeitos lesivos em múltiplos territórios. 
Antes do Marco Civil da Internet, boa parte dos casos tratava de disputas em 
torno da icônica rede de relacionamento social “Orkut”, então mantida pelo 
Google. Elas revelavam a espantosa velocidade com que velhas relações jurí-
dicas (e.g. prestação de serviços, fornecimento de produtos, venda e compra, 
exploração comercial de direitos de imagem) conviviam com novas situações 
jurídicas a desafiar o jurista no trabalho exploratório dogmático. 

Àquela ocasião, mesmo a opinião pública no Brasil orientava-se em função 
da sensibilidade dos problemas e reações contra o “mau uso” das redes de rela-
cionamento social e apropriação injustificada de informações armazenadas em 
perfis públicos. A empresa Google, por exemplo, foi sido alvo de inúmeras ações 
movidas por usuários de internet alegadamente prejudicados por atos de vio-
lação de direitos da personalidade; da parte dos tribunais inferiores e Superior 
Tribunal de Justiça também parecia haver certa dificuldade de compreensão 
sobre mecanismos de acesso a dados de usuários, dados de registros de comu-
nidades virtuais, manutenção online de perfis falsos e de conteúdo ofensivo. 

Como tivemos oportunidade de examinar, as dificuldades ficavam muito 
evidentes, sobretudo pelo paradoxo inevitável do espaço virtual: ao lado da 
função de promoção do acesso à informação e desejável democratização do 
conhecimento, usuários, servidores e provedores de conteúdo acabavam con-
frontados com os efeitos distorcidos das redes globais190. Em grande parte, os 
litígios decorrentes das relações travadas no domínio da Internet, como nas 

190 BASSO, Maristela e POLIDO, Fabrício. Jurisdição e lei aplicável na Internet: Adjudicando litígios 
de violação de direitos da personalidade e as redes de relacionamento social, cit. p.480 ss.
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redes de relacionamento social, eram verificados como resultado de distorções 
aplicativas das ferramentas de internet, desde a apropriação indevida (ou in-
justificada) de dados pessoais armazenados em provedores ou divulgados por 
perfis públicos; pelo armazenamento e circulação de conteúdo ilícito a partir 
de sítios de internet, assim como manipulação fraudulenta da localização de 
servidores. Todos esses eventos, diga-se de passagem, continuam a existir, de 
maneira mais ou menos refinada. Nesse passo, especificamente, direito pri-
vado e direito internacional privado deveriam manter compromisso de van-
guarda recíproca, particularmente pelas necessidades de formulação de novas 
políticas legislativas que capturem os perfis das categorias, fatos e relações 
jurídicas privadas em linha e em rede.

Com efeito, os casos adjudicados, desde então, têm sido de grande relevância 
para a construção de uma orientação jurisprudencial favorável à determinação 
da competência internacional dos tribunais brasileiros (perspectiva processual) 
e a proteção equilibrada de interesses de usuários de internet e empresas (pers-
pectiva material). Ainda que muitas críticas possam ser formuladas, durante a 
fase de consolidação prévia ao Marco-Civil (2004-2014), as decisões analisadas, 
ainda que de modo muito incipiente, afirmaram certa posição de vanguarda da 
tutela jurisdicional relativa aos ilícitos de violação de direitos da personalidade 
nas redes digitais e demarcaram, indiretamente, o âmbito material de aplicação 
do direito fundamental de acesso à informação. Para fins da presente revisita, é 
oportuno observar alguns desses casos. 

Em Baumgart191, a empresa Google foi obrigada a divulgar os dados de registro de 
usuários que criaram comunidades virtuais na rede Orkut para endereçar atos difa-
matórios. A decisão também ordenava a remoção do conteúdo de perfis criados, in-
titulados “Yara Baumgart” e “Bregas Assumidos”, que empregavam referências de 
violação à honra e imagem da autora, socialite paulistana. Segundo a decisão, a 
empresa demandada teria de oferecer os dados sobre contas de e-mails de usuários 
relacionados, endereços de IP e todos os ‘logs’ de acesso dos usuários-registrantes 
dos perfis e as comunidades em questão. Em nenhum momento, pretendia-se a 
divulgação de conteúdo ou violação de sigilo das comunicações mantidas por 
usuários que alegadamente teriam criado os perfis questionados na ação, que se 
circunscreveu a pedidos de informações sobre metadados daqueles usuários. 

191 Yara Baumgart/Google Brasil Internet Ltda., Processo nº 127038/2006, 38ª Vara Cível, Comarca de 
São Paulo/Capital.
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Em Luiza Mota192, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou a 
legitimidade passiva da empresa Google Brasil Internet Ltda. para figurar como 
demadanda em ação de indenização com pedido de antecipação de tutela, ques-
tionada em sede recursal. A decisão de primeira instância havia concedido a 
tutela pretendida pela autora relativamente à exclusão de comunidade mantida 
na rede Orkut e a identificação de seus criadores. No grupo de usuários, esta-
belecido com intuito ofensivo e depreciativo, foto pessoal da demandante havia 
sido empregada como o principal símbolo para a atração de outros usuários 
participantes, aderentes à comunidade alegadamente ofensiva. Na decisão sobre 
a antecipação de tutela, o juiz de primeiro grau havia determinado ao Google 
Brasil a remoção do conteúdo ilícito, incluindo, obviamente, a foto da autora 
armazenada no site da comunidade, e adoção de medidas para impedir a rein-
cidência da prática pelos usuários alegadamente infratores193.

Em seus argumentos, também adotados como estratégia de defesa em outras 
ações apreciadas pelos tribunais brasileiros, o Google Brasil sustentava ser parte 
ilegítima nas demandas, por ser pessoa jurídica distinta da controladora Google 
Inc., sediada no Estado da Califórnia, Estados Unidos194. Segundo a empresa, have-
ria impossibilidade de “controle técnico prévio de conteúdo” e fotos veiculadas nas 
comunidades criadas no Orkut. Observando a questão inicial, o TJRS afastou o 
argumento de que a Google Brasil não teria condições de cumprir a determinação 
contida na antecipação de tutela por razões técnicas195. Indiretamente, a decisão 

192 TJRS, Luiza Mota/Google Brasil Internet Ltda., Agravo de Instrumento nº 70015755952, 9a Câmara 
Cível, acórdão de 09/08/2006, publicado no DJ de 21/08/2006. 

193 Trata-se de um exemplo de dispositivo de sentença judicial determinando obrigações de fazer e 
cominatórias, especialmente de controle de conteúdo veiculado e de práticas por usuários registrados 
no site, com perfis na rede de relacionamento Orkut. Foram justamente essas medidas que levaram 
empresas de Internet à frontal oposição de modelos de responsabilidade civil que imputassem a 
responsabilidade primária ou secundária por conteúdo divulgado em sites e plataformas; atualmente, 
a questão estaria pacificada pelas soluções dadas pelo Marco Civil da Internet, especificamente 
Arts.18 (provedores de acesso) e 19 (provedores de aplicação de internet.    

194 Como argumento central, a demandada sustentava que suas atividades operacionais seriam de 
“centro de pesquisa e escritório comercial, sem qualquer ingerência sobre os servidores da empresa 
norte-americana”.

195 Em trecho do acórdão comentado destaca-se a seguinte passagem: “Por primeiro, cumpre referir que 
não procede a alegação da recorrente no sentido de não ter o poder de cumprir a medida liminar deferida, 
porquanto não teria ingerência sobre os dados mantidos nos servidores das empresas Google, Inc. e Google 
International LLC., localizada nos Estados Unidos da América. O contrato social da agravante, Google 
Brasil, dá conta que a sociedade é formada por ambas as empresas supra referidas, que, por sua vez, são as 
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estimava a existência de um dever geral da empresa subsidiária, atuante no Brasil, 
de informar à controladora sobre a existência de perfis e comunidades ofensivas 
mantidas no site de relacionamento social com impactos na jurisdição doméstica. 

Quanto à remoção do conteúdo ilícito, todavia, o acórdão em Luiza Mot-
ta apenas fez menção à possibilidade de exclusão da foto da autora que havia 
sido utilizada na comunidade, afastando o dispositivo da sentença de primeira 
instância que determinou a remoção de todo o conteúdo da pagina mantida 
na rede Orkut. Na fundamentação do acórdão há referência à impossibilidade 
técnica, pelo provedor, de “impedir divulgação futura” das fotos da autora 196. 

Essa divergência, cumpre destacar, demonstra as dúvidas que existiam, antes 
da promulgação do Marco Civil da Internet, sobre o dever ou não do provedor 
de conteúdo (intermediário ou prestador de serviços de Internet) de ter co-
nhecimento da ilicitude dos atos praticados nos domínios das paginas por ele 
hospedadas, deve imediatamente colaborar para sua cessação.

De forma consistente, em Luiza Motta197, teríamos uma das primeiras orien-
tações jurisprudenciais construídas no Brasil, de que a concessão de tutela an-
tecipada, para remoção de material ilícito armazenado em sítio de internet, não 
poderia ser estendida para justificar suspensão ou paralisação, total ou parcial, 
de serviços prestados por uma empresa de Internet. Também não poderia afe-
tar restritivamente atividades cibernéticas de terceiros usuários (e.g. na icônica 
rede de relacionamento social Orkut e as atividades dos usuários ali registrados), 
como uma espécie de ponto de controle (‘kill switch’) ou, no extremo, de desli-
gamento generalizado (‘apagão’, ‘shut down’) da rede mundial de computadores. 

Em outra frente, radicalmente oposta, o caso Cicarelli198, apreciado pelo TJSP, 
tornou-se negativamente paradigmático O litígio deflagrou total falta de com-

responsáveis pela manutenção do site www.orkut.com. Inobstante não se possa declarar seja a recorrente 
filial das demais empresas, não se olvida que age como representante daquelas no país, o que possibilita a 
aplicação da teoria da aparência”. 

196 Nesse sentido, cf. fundamentos do voto da Relatora no caso Luiza Mota/Google Brasil, cit: “Parece 
complicado que a recorrente possa impedir a divulgação futura de imagem da agravada, uma vez que 
as informações postas no site Orkut são definidas pelos usuários, e não pela empresa. E não se cogita de 
suspensão de todo o serviço apenas para proteger a imagem da demandante, gerando a medida, neste caso, 
ônus excessivo em relação ao direito que se visa tutelar”. 

197 TJRS, Luiza Mota/Google Brasil Internet Ltda., Agravo de Instrumento nº 70015755952, 9ª Câmara 
Cível, acórdão de 09/08/2006.

198 TJSP, Renato Malzoni Filho e Daniella Cicarelli Lemos vs. Internet Group do Brasil Ltda., Organizações 
Globo de Comunicação e YouTube Inc., Agravo de Instrumento nº472.738-4, Des. Ênio Santarelli 
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preensão, por parte dos tribunais de primeiro e segundo graus, sobre uma série 
de eventos característicos das operações e negócios jurídicos nas redes, dentre 
as quais se destacam: (i) a tecnologia implicada em transmissões de vídeos por 
demanda, acessíveis em páginas de um site ou plataforma de compartilhamento; 
(ii) distintas técnicas de geolocalização de usuários a partir de identificação de 
endereço IP e ‘logs’ de acessos; e (iii) separação entre serviços de provimento de 
acesso à Internet (e.g. por empresas de telecomunicação, banda larga móvel ou 
celular) de que outros usuários seriam contratantes, clientes e consumidores, e 
os acessos universais (ou indiscriminados) a plataformas de compartilhamento. 

Àquela altura, configurou-se extremamente exagerada a ordem de suspen-
são total de acesso de usuários a todas as páginas do YouTube dos domínios de 
provedores de acesso brasileiros, sobretudo quando a razoabilidade da medida 
pretendida residiria, apenas e tão somente, na obrigação de fazer cessar a exibi-
ção do conteúdo armazenado e/ou retirar o conteúdo alegadamente infrativo do 
domínio YouTube.com199. O exemplo fornecido por Cicarelli revela, igualmente, 
a atribuição de efeitos exorbitantes ao cumprimento de certas decisões interlo-
cutórias no curso do contencioso civil, comercial e criminal, envolvendo litígios 
de Internet apreciados pelos tribunais brasileiros, e que não se circunscrevem 
exclusivamente à era Pré-Marco Civil200.

Em relação ao problema da determinação da competência internacional do 
juiz brasileiro para processamento de demandas envolvendo violação de direi-
tos da personalidade nos sites de relacionamento social, a decisão do TJRS em 
Luiza Motta coerentemente fundamentou a legitimidade de usuários de internet 
para medidas judiciais protetivas perante tribunais locais, e não perante tribu-
nais do Estado do local de sede do servidor. Esse entendimento concentra-se na 
acionabilidade do foro segundo o país do domicílio ou residência de usuários da 
Internet (e que podem coincidir, a depender dos casos e suas repercussões, com 
o local em que os prejuízos decorrentes de atos infrativos tenham sido sentidos 

Zuliani, 4ª Câmara Direito Privado, despacho de 17 de julho de 2008.

199 No caso, o vídeo veiculava cenas picantes de sexo em praia na Espanha, protagonizadas pelos 
demandantes na ação principal, e que havia sido armazenado por usuário na plataforma YouTube e 
circulado por e-mails em distintos grupos de destinatários. 

200 Bastaríamos observar os casos envolvendo bloqueio e suspensão de acessos à plataforma WhatsApp 
no curso de processos civis e criminais.
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com maior intensidade pela vítima), e, alternativamente, os tribunais do país de 
sede de empresas subsidiárias dos provedores de serviços201.

Ao longo do desenvolvimento do Direito de Internet no Brasil, os tribunais 
consideraram, igualmente, a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do 
Consumidor aos contratos celebrados entre os usuários de internet e o Google 
para a manutenção dos perfis pessoais na rede Orkut, paralelamente à fixação 
da competência dos tribunais brasileiros. Essa tendência, inclusive, encontra-
-se fortemente justificada na opção de política legislativa atualmente predomi-
nante na regra contida no Art. 22, inciso II, do Código de Processo Civil. No 
campo do DIP, restaria pouco espaço para se rejeitar qualquer qualificação de 
contratos celebrados entre pessoas físicas e uma empresa provedora de serviços 
de Internet que não aquela fundada em relação jurídica de consumo; essa qua-
lificação, destaca-se, é essencial para auxiliar tribunais em questões de questões 
de lei aplicável e jurisdição (particularmente nos casos envolvendo duplamente 
competência rationae materiae e competência rationae personae)202. 

Os serviços de relacionamento social, de conteúdo e de aplicações, ofere-
cidos por empresas de Internet, têm como destinatários específicos usuários 
de internet, pessoas naturais ou pessoas jurídicas (nesse caso, a relação jurí-
dica pode ser típica ou característica de direito empresarial). Por outro lado, 
a abrangência da utilização dos serviços pode ocorrer em escala nacional ou 
transfronteiriça, já que as operações do empresário possibilitam, em geral, que 
quaisquer usuários pessoas físicas tenham acesso ao site de relacionamento ou 

201 Transcreve-se, aqui, o excerto relevante da decisão: “Nada mais justo que se possibilite à agravada, na 
certa impossibilidade de obter movendo ação contra empresas com sede em outro país, buscar a solução para 
a controvérsia em ação movida contra empresa que de uma forma ou de outra represente aquelas neste país”.

202 Especificamente em relação à regra de jurisdição, o Art. 22, inciso II, do CPC fixa competência 
internacional concorrente (ou relativa) do juiz brasileiro para litígios pluriconectados envolvendo 
relações de consumo, adotando-se como critério o domicílio ou residência do consumidor, autor 
da ação, no Brasil. Como já tivemos oportunidade de analisar: “Em linha com as hipóteses anteriores 
e inspirado também pelo princípio da proteção da parte mais fraca, o art. 22, II, estabelece regra de 
competência concorrente da Justiça brasileira para apreciação de ações fundadas em litígios de consumo 
com conexão internacional. O dispositivo, contudo, restringe-se ao foro do domicílio ou residência do 
consumidor no Brasil. Trata-se do reconhecimento de foro específico para ações propostas pelo consumidor, 
em tutela individual ou coletiva, como previstas nos Arts. 93, I e II, e 101 da Lei n. 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). A solução parece atender a um importante critério de proximidade, também 
associado ao direito de acesso à justiça e maior facilidade do juízo processante”. Cf. POLIDO, Fabrício B. 
P. Arts 26-40, In: STRECK, Lenio Luiz, NUNES, Dierle e CUNHA, Leonardo C. (org.). Comentários 
ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.73 ss. 
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aplicativo, o que facilmente circunscreveria a relação jurídica ali subjacente ao 
âmbito material de aplicação de normas de proteção do consumidor.203  

Em julgados proferidos no período anterior ao Marco Civil, alguns tribunais 
consideravam genericamente a responsabilidade de subsidiárias brasileiras de 
empresas de internet de atuação multinacional pela oferta dos serviços de re-
lacionamento social e pelas informações sobre usuários registrados. Em Couto/
Google, o TJMG observou que por pertencer ao mesmo grupo econômico da 
sociedade Google Inc., sediada no Estado da Califórnia, Estados Unidos, a sub-
sidiária Google Brasil Internet Ltda. também seria responsável civilmente por 
condutas praticadas por terceiros usuários no site Orkut, podendo figurar como 
demandada nas ações ajuizadas perante tribunais brasileiros: 

“(...) a despeito de a Agravante ser, de fato, uma pessoa jurídica diversa 
da Google Inc., é fácil constatar que elas pertencem a um mesmo grupo 
econômico, sendo certo que a Google Brasil Internet Ltda. é uma repre-
sentante da grande empresa “Google” no Brasil. Não se pode, pois, exigir 
do consumidor que acione a Google Inc. quando, no país, existe uma 
representante sua, a Google Brasil, a qual, aliás, vem respondendo às 
autoridades governamentais, como o Ministério Público Federal, sobre 
as diversas denúncias de crimes cometidos com a utilização do “Orkut”.

O usuário do Orkut, na qualidade de consumidor, pode e deve dirigir-se 
à representante da Google Inc. no Brasil, a Google Brasil Internet Ltda., 
ora Agravante, principalmente porque existe, no Brasil e na língua por-
tuguesa, o ‘site’ do Orkut, não podendo a representante da grande em-
presa no Brasil participar somente das glórias, não respondendo pelos 
problemas apresentados pela gigantesca rede de relacionamento” 204

203 Ver, por exemplo, TJMG, Couto/Google Brasil, Agravo de Instrumento n° 1.0024.06.043621-9/001, 
Relator Des.Pereira da Silva, 10ª Camara Cível, acórdao de 17 de outubro de 2006 (“É público e notório 
que o “Orkut” configura uma prestação de serviços ao público, disponibilizada pela “GOOGLE”. 
Basta, para tanto, conferir o “Estatuto de Serviços” do Orkut, disponível no site “www.orkut.com”. São 
cabíveis, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão”).

204 Agravo de Instrumento n° 1.0024.06.043621-9/001, Relator Des.Pereira da Silva, 10ª Camara Cível, 
acórdão de 17 de outubro de 2006. (com a ementa assim transcrita: “Agravo de instrumento. Cautelar 
de produção antecipada de prova. 'Orkut'. Criação de Perfil Falso. Exclusão Do Perfil. Prestação de 
informações. Responsabilidade. Google do Brasil e Google Inc. Código de Defesa do Consumidor. 
Empresas do Mesmo Grupo Econômico. Princípio da Aparência. Estando configurada a atividade 
de prestação de serviços em relação à rede de relacionamentos denominada 'ORKUT', a Google 
Brasil Internet Ltda., na qualidade de representante da Google Inc., neste país, é responsável pelo 
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A questão relativa à interação entre direitos, especificamente liberdade de 
expressão e direitos da personalidade, na Internet também foi endereçada pe-
los tribunais brasileiros. Em Cemaf Comércio/Google205, discutiu-se a violação 
de direitos de personalidade, especificamente a honra e imagem dos autores, 
a partir de material ofensivo veiculado em comunidade virtual mantida pela 
rede Orkut. Subjacente à questão da violação de tais direitos, havia exis-
tência de relação empregatícia entre a empresa Cemaf e um dos réus, cujas 
pretensões trabalhistas seriam objeto de lide em outra ação judicial específica. 
Além do pedido formulado para indenização por danos morais, os autores 
buscaram a imediata exclusão do conteúdo ofensivo veiculada na comunidade 
virtual criada. Em relação ao conflito entre direitos, o tribunal observou que 
a liberdade de expressão, assegurada à coletividade de usuários na rede de 
relacionamentos, não poderia ser ilimitada quando em conflito em direto com 
a dignidade da pessoa206 

Do mesmo modo, como fundamentado na decisão de Cemaf Comércio/
Google, o alcance dos danos morais decorrentes da criação da comunidade 
ofensiva (no caso, denominada “Senzala Zest”) não dependeria do número de 
usuários participantes, mas antes da possibilidade de que o material veiculado 
fosse “acessado por qualquer um dos milhões de usuários” registrados no site 
Orkut. Os argumentos da decisão podem ser considerados como contrapontos 
à concepção do exercício irrestrito da liberdade de expressão pelos usuários de 
Internet ao criarem, em sites de relacionamento social, comunidades virtuais 
(ou grupos de afinidade) que tenham como objetivo ulterior a violação de direi-

fornecimento dos dados capazes de identificar de quem partiu a criação de perfil falso de um de seus 
usuários, tudo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Agravo não provido”). 

205 Cemaf Comércio de Alimentos Ltda. e Michel Revy vs. Ribeiro Martins e Google Brasil Internet Ltda., 
Processo n° 0266/07, 22ª Vara do Trabalho, São Paulo/Capital, decisão de 26 de março de 2007. 

206 Assim a argumentação do magistrado: “Neste último caso, existem as chamadas comunidades, grupos 
que reúnem os usuários em torno de um interesse em comum. Neste contexto, os temas destes grupos podem 
expressar simpatia ou antipatia por determinado assunto, costume, pessoa, ou mesmo empresa. É certo que 
restringir tais manifestações seria, de forma inequívoca, promover a censura à liberdade de expressão”. No 
entanto, a liberdade de expressão e o uso de termos coloquiais e jocosos não são direitos ilimitados, sobretudo 
quando entram em conflito direto com a dignidade da pessoa (seja esta física ou jurídica), ofendendo a sua 
honra e maculando a sua imagem em razão de origem, raça, sexo, cor, opção sexual, credo, idade, etc. No caso 
em tela, a denominação da comunidade ("Senzala Zest") e sua descrição demonstram que o objetivo do grupo 
é não apenas reunir os empregados e ex-empregados da empresa Zest Italian Grill, mas também denegrir a sua 
imagem, como se vê pelas expressões "escravos" (fl. 24) e Gororóba Zest" a do segundo autor”.
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tos humanos e prática de crimes (e.g. discurso de ódio, racismo etc.) ou violação 
positiva de direitos de personalidade de terceiros. 

No caso comentado, o magistrado sustentou que a exclusão da comunidade 
alegadamente ofensiva não traria qualquer “restrição ou prejuízo ao conjunto de 
usuários do site de relacionamentos Orkut”. A solução encontrada parece in-
clusive justificar-se na prevalência de determinados valores relativos aos direitos 
conflitados: de um lado a liberdade de expressão da coletividade de usuários, e 
de outro, a honra e imagem dos autores207. 

Outro aspecto jurisdicional relevante em litígios transfroteiriços da Internet, 
desde a perspectiva brasileira, diz respeito ao âmbito de aplicação da regra do Art. 
21, inciso III, do CPC. A partir dela, a competência internacional concorrente dos 
tribunais brasileiros poderia ser fixada, particularmente segundo o amplo alcance 
da conexão fundada em “fato ocorrido ou ato praticado” no território nacional. 

Da perspectiva do contencioso internacional privado da Internet, apesar da 
generalidade e flexibilidade da regra, dois cenários seriam factíveis: de um lado, 
a definição objetiva do local de ocorrência do ato delitual como sendo suficiente 
para embasar a jurisdição do Estado brasileiro para processamento da demanda; 
de outro, a definição objetiva do local em que os prejuízos são sentidos com 
maior intensidade pela vítima ou titular dos direitos violados208. 

Sobre esse último aspecto, alguns critérios localizadores formariam base ju-
risdicional para resolução de litígios pluriconectados: (i) primeiro acesso reali-
zado para registro do perfil no site de relacionamento social e sucessivos ‘logs’ 

207 Em Cemaf/Google, a decisão limitou-se à ordem de remoção do conteúdo alegadamente ofensivo, 
e não a suspensão do acesso de usuários da rede de relacionamento social ao site Orkut. Trata-se 
de uma solução diametralmente oposta àquela encontrada no caso Cicarelli, pois nele a decisão 
impugnada determinou a suspensão do acesso à plataforma YouTube e remoção do conteúdo 
alegadamente infrativo. Com efeito o vídeo havia sido retirado do ar após uma decisão judicial, no 
entanto foi replicado e distribuído por outras pessoas, além de ter sido novamente armazenado no 
YouTube com outros nomes. Essas divergências na jurisprudência brasileira somente tenderiam a 
desaparecer após a entrada em vigor do Marco Civil, particularmente em virtude do Art. 19, caput, 
dispositivo que, em princípio, apenas determina imputação de reponsabilidade civil ao provedor de 
aplicações de Internet em caso de não atendimento à requisição ou ordem judicial para remoção de 
conteúdo alegadamente infrativo. Para a repercussão do caso Cicarelli, ver comentário de Carlos 
Affonso de Souza, na matéria do Globo “Por que o caso Cicarelli x Google pode ser o último do tipo 
no Brasil”. Edição: 21.05.2015. Disponível em: g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/10/por-que-o-
caso-cicarelli-x-google-pode-ser-o-ultimo-do-tipo-no-brasil.html.

208 Trata-se de discussão normativa e teórica em linha com as modernas abordagens da responsabilidade 
civil extracontratual e lei aplicável à obrigações delituais no DIP (4.1 e 4.2 infra).
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de acesso pelo usuário de internet; (ii) domicílio do titular dos direitos de per-
sonalidade violados; local em que o ato de armazenamento (upload) das infor-
mações pessoais, incluindo fotografias, foi concretizado; (iii) local de acesso de 
terceiros-usuários de internet ao conteúdo da página ofensiva criada; (iv) sede 
da empresa/servidor/provedor de serviços de internet.

No cenário pós-Marco Civil, casos recentes ainda deixam de explorar 
questões possíveis de interface com jurisdição e direito internacional privado 
no Brasil, ainda que considerem critérios de conexão relevantes, tais como lo-
calização de servidores, sede de empresas de processamento e guarda de dados 
no estrangeiro e país de registro do nome de domínio. Boa parte do silêncio 
se deve à orientação persistente de muitas decisões de primeira instância, en-
tre tribunais brasileiros, que unilateralizam soluções genuinamente afetas ao 
processo civil transnacional. Sob o pretexto de afastar a cooperação jurídica 
internacional (auxílio direto, cartas rogatórias), simplificam trâmites proces-
suais, buscando atingir empresas subsidiárias brasileiras integrantes de grupo 
econômico de empresas de internet, constituídas e existentes no estrangeiro, 
apenas com recurso à interpretação literal do Art. 21, parágrafo único do 
Código de Processo Civil, e Art.11 do Marco Civil de 2014209. Outras perdem 

209 “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados 
pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um 
desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira 
e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos 
registros. § 1º. O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das 
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. 
§ 2º. O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada 
no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo 
econômico possua estabelecimento no Brasil. 
§ 3º. Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, 
informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, 
à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao 
sigilo de comunicações”.
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a oportunidade de avançar nas interfaces com direito internacional privado, 
talvez muito mais pelo desconhecimento sobre o elevado grau de tecnicidade 
e pela profundidade teórica que o tema exigiria por parte da interpretação 
normativa e construção das decisões210. 

210 Nesse sentido, cf. TJSC, Apelação Cível n. 0301825-09.2015.8.24.0139. Des. Jairo Fernandes 
Gonçalves. 5ª Câmara de Direito Civil, acórdão de 05/07/2017 (suscitando questões relativas a 
acesso e modificação de dados “mantidos no exterior”; remoção de perfis falsos de rede social e 
responsabilidade do provedor de aplicação relativamente à notificação de existência de perfil 
falso em sua plataforma); TJSP, Ney Matogrosso/Kim Kataguiri, Apelação Cível n. 1132494-
75.2015.8.26.0100, Rel. Des. Beretta da Silveira Câmara. Turma: 3ª Câmara de Direito Privado, 
acórdão de 14.06.2017. No último, discutiu-se a concessão de liminar para que o Facebook bloqueasse 
imediatamente as páginas do ativista Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, com informações 
consideradas inverídicas em relação a suposto apoio dado pelo cantor Ney Matogrosso ao processo 
de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff; para que a empresa Google removesse todo o 
conteúdo que vinculasse o nome do autor ao nome de Kim Kataguiri; e para o bloqueio de canal 
no YouTube do demandado com notícias sobre o evento; a decisão ainda determinava às empresas 
a preservação e a guarda dos registros de aplicação e acesso; e que o Facebook fornecesse os dados 
cadastrais e endereço de I.P. relacionados ao demandado. No caso, especificamente, Kim Kataguiri 
havia compartilhado, em sua página no Facebook, e em outras plataformas, foto abraçado com Ney 
Matogrosso em uma lanchonete em São Paulo, tendo referenciado, na legenda, os seguintes dizeres: 
“Depois da manifestação de ontem, encontrei um grande ídolo e defensor do impeachment: Ney 
Matogrosso.”. A afirmação, após grande polêmica e repercussão negativa, desagradou o cantor, que 
resolveu mover a ação contra o líder do MBL. Ver ainda o caso Top Documents, Cautelar Inominada 
n. 0805175-58.2015.4.05.8400. Justiça Federal no Rio Grande do Norte – JFRN. Juiz Federal Magnus 
Delgado Câmara, 1ª Vara Federal, Natal, decisão de 07/04/2015 (discutindo determinação de 
remoção e bloqueio de site no estrangeiro, no qual o magistrado recorre à aplicação do Art. 3º, I, II e 
III; Art. 7º, I e VII; Art. 10, § 1º e Art. 11, § 2º, do Marco Civil, para ordenar, às empresas provedoras 
de acesso, suspensão de acessos ao domínio tudosobretodos.se.). 
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Capítulo 4 
 

Lei aplicável às obrigações  
extracontratuais e violação transfronteiriça 

de direitos da personalidade

4.1.  Obrigações extracontratuais e violação transfronteiriça 
de direitos da personalidade

Outro importante tema no Direito Internacional Privado da Internet diz 
respeito à interface com aos aspectos da qualificação e lei aplicável em maté-
ria de obrigações extracontratuais (delituais) nas redes. O presente capítulo 
lida especificamente com uma modalidade de cybertorts: os lícitos transfrotei-
riços de violação de direitos da personalidade. 

Antes de qualquer discussão conceitual e normativa sobre as questões aqui 
exploradas, é importante ter em mente que o tema se desdobra em duas gran-
des abordagens: de um lado, permite reconhecer que relações intersubjetivas 
na Internet têm se desenvolvido ancoradas no exercício de direitos e garan-
tias fundamentais, como a liberdade de expressão, proteção da privacidade, 
livre iniciativa, autonomia privada, proteção do consumidor e das relações 
laborais211. De outro, constata-se a existência de autênticos conflitos de con-
cepções e de interesses sobre os objetivos sistêmicos envolvidos na própria 
‘Governança da Internet’, entre a proteção da privacidade e de dados pesso-
ais de usuários, e flexibilidades associadas aos modelos de negócio, atividade 
empresarial nas redes, governo eletrônico e papeis constritivos do Big Data. 

À essa altura do debate, do ponto de vista das políticas circundando po-
tenciais questões constitucionais, civis e regulatórias – e que importam para o 

211 Cf. POLIDO, Fabrício B. P. Direito internacional e sociedade global da informação: reflexões sobre o 
direito de acesso à internet como direito fundamental da pessoa humana. In: Revista da Faculdade de 
Direito da UFMG: Estudos em Memória do Prof. Washington Albino de Souza, ed.esp, 2013, p.197 e ss. 
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direito internacional privado, também não seria possível desviar-se por qualquer 
retórica de ‘primazia branca’ de certos direitos individuais, como liberdade de 
expressão e livre iniciativa – em detrimento de outros, como aqueles relativos à 
esfera da privacidade, dados pessoas e direitos da personalidade. O equilíbrio de 
interesses permanece princípio fundante nas relações de direitos, obrigações e 
responsabilidades e internet. Qualquer visão oposta serviria apenas como pre-
texto para que estados, empresas e organizações, salvaguardem seus interesses 
imediatos de regular e explorar o grande espaço transnacional da informação 
que é a Internet, relegando a proteção de direitos de usuários a segundo plano. 
Por isso, o objetivo sistêmico de equilíbrio de interesses seria mais adequado 
para responder aos problemas que afetam a regulação da Internet em seus níveis 
políticos, substantivos e procedimentais. 

O reconhecimento e a afirmação de certos direitos fundamentais nas redes, 
como por exemplo, o ‘direito de privacidade online’ e direitos da personalidade 
(nome, honra, imagem e intimidade), permitem a consideração tradicional, já as-
sentada desde uma abordagem dogmático-normativa, de que potenciais violações 
estarão suscetíveis a incidência de um regime de prevenção, repressão ou sancio-
namento. Entre esses regimes, encontra-se o “regime das responsabilidades”. Em 
tempos de flexibilização, fluidez e (de)regulamentação promovidas pelos mantras 
da indústria de alta tecnologia, da economia digital e novos modelos de negócios 
na Internet, é justamente o regime da responsabilidade o mais desafiado212. 

Especificamente quanto aos atos de violação transfronteiriça de direitos da 
personalidade na Internet, são apresentadas dificuldades em relação à qualifi-
cação e determinação do direito aplicável. A questão, como será examinada 
adiante, não se apresenta como problema inédito do ponto de vista do direito 
internacional privado. O domínio normativo das obrigações extracontratuais 
(em oposição às obrigações contratuais) fora constantemente negligenciado 
pela literatura jusprivatista internacional no século XX213; entretanto, sofreu 
profundas transformações em função da complexidade dos litígios transfrontei-

212 Não diferentemente, como de resto analisado no presente trabalho, o desenvolvimento de novos 
modelos contratuais e proprietários, muito acentuados e prestigiados na literatura que se ocupa das 
políticas e direito da Internet, deve estar articulado e equilibrado com os modelos de responsabilidade.

213 Sobre isso, ver advertências do Professor Otto KAHN-FREUND em aula proferida na Academia de 
Direito Internacional da Haia, "Delictual liability and the conflict of laws", in Recueil des cours, vol. 124 
(1968-II), p.5, anotando que o tema da lei aplicável às obrigações delituais teria sido, com raras exceções, 
deixada em segundo plano nas vertentes teóricas e doutrinárias do direito internacional privado. 
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riços apreciados pelos tribunais nacionais e regionais e da própria releitura polí-
tica, normativa e econômica a respeito da teoria da responsabilidade, ‘sociedade 
do risco’ e seus efeitos na internacionalidade214. 

Para a discussão aqui travada, haveria necessidade de se reconsiderar a re-
levância prática de regras de conexão (objetivas e adequadas) para solução de 
lei aplicável aos casos com conexão internacional envolvendo violação de di-
reitos da personalidade, nos quais privacidade, difamação, exposição pública 
não-autorizada, apropriação comercial injustificada se manifestam em distintas 
percepções. Nos sistemas de ‘common law’, a doutrina denomina ‘cybertort’ a 
disciplina jurídica da responsabilidade civil extracontratual decorrente dos ilí-
citos/delitos praticados na Internet.215 Com frequência, atribui-se ao direito in-
ternacional privado a tarefa de estabelecer um conjunto de normas e princípios 
que possam auxiliar na qualificação e localização dos fatos e relações jurídicas 
implicadas nos atos ilícitos civis com conexão internacional, assim como a de-
signação da lei material aplicável às obrigações delituais emergentes da violação 
transfronteiriça de direitos na Internet.216 

A estrutura das redes de relacionamento social, plataformas de compartilha-
mento de arquivos e vídeos, aplicativos de mensagens confirma uma realidade 
inédita para o direito e suas interfaces com a Internet, sobretudo porque as 
redes telemáticas tornaram-se, inexoravelmente, extensão da vida privada dos 
usuários217. Direitos da personalidade não raro estariam suscetíveis à violação 
por terceiros usuários, por empresas provedoras de serviços e por governos. O 
tema da violação desses direitos nas redes também é amplamente discutido e 
examinado pela literatura, sempre com muita ênfase nas orientações casuís-
ticas dos tribunais domésticos e comunitários, a exemplo das demandas com 

214 Cf. por exemplo, estudos coligidos em BERNAL PULIDO, Carlos e FABRA, Jorge (ed). La filosofía 
de la responsabilidad civil: Estudios sobre los fundamentos filosóficos-jurídicos de la responsabilidad 
civil extracontractual. Bogotá: Externado, 2013, p.21 e ss; DICKINSON, Andrew. The Rome II 
Regulation: the law applicable to non-contractual obligations. Vol. 1. Oxford: Oxford University 
Press, 2010; BUREAU, Dominique e WATT, Horatia Muir. Droit International Privé. 2.ed. Tome II – 
Partie Spéciale. Paris: Puf, 2010, p.375 e ss; LOUSSOUARN, Yvon; BOUREL, Pierre. VAREILLES-
SOMMIÈRES, Pascal. Droit international privé. 10.ed. Paris: Dalloz, 2013, p. 623 e ss.

215 Cf. rustad/KoEnig, Rebooting Cybertort Law, cit., p. 335 ss.; idem, Harmonizing Cybertort Law 
for Europe and America”, in Journal of High Technology Law n.5, 2005, p.13 e ss. 

216 Cf. MANKOWSKI, Peter. Das Internet im Internationalen Vertrags- und Deliktsrecht. In: Rabels 
Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht, vol.63, 1999, p.203 e ss. 

217 Sobre isso, cf. TOSI, Emilio. Diritto privato dell'informatica e di Internet, cit., p.54 e ss.
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conexão internacional fundadas em difamação, ‘libel’, apropriação comercial 
injustificada de direitos de nome e imagem218 Para a presente reflexão, seria 
oportuno apenas verificar como as questões de direito internacional privado 
se relacionam com problemas de lei aplicável aos casos privados transnacionais 
emergentes na Internet.

De modo geral, litígios relacionados aos direitos da personalidade na inter-
net referem-se à violação dos direitos ao nome, à imagem, à honra e privacidade 
dos usuários. Em tais casos, os tribunais são confrontados com as estruturas e 
arquitetura das redes, como noções de metadados, endereços IP, acessibilidade, 
provedores, intermediários, banco de dados, perfis de relacionamento social, 
contas de e-mails etc. No extremo, todos resumem algo muito mais intuitivo: as 
distintas e variadas manifestações da informação e a suscetibilidade dos bens 
informacionais à circulação em escala transfronteiriça e reticular. 

Serviços de relacionamento social, provedores de conteúdo, aplicativos, pla-
taformas de compartilhamento traduzem, de um lado, inovadores modelos de 
negócios da economia informacional, espelhados na livre iniciativa e padrões 
de concorrência nos mercados. De outro, também podem levar a casos de viola-
ção de termos contratuais, apropriação injustificada de dados armazenados nos 
perfis/cadastros de usuários, divulgação não autorizada do conteúdo de comu-
nicações privadas, dentre outros atos que também podem originar ou derivar a 
prática de ilícitos de violação de direitos da personalidade (e.g. sites, postagens 
ofensivas, intercâmbio e disseminação de mensagens difamatórias, utilização 
de fotos para endossar correspondência comercial ou interação com usuários 
de internet sem qualquer conexão efetiva com o titular dos direitos de imagem 
associados, criação de perfis não autorizados com nomes de terceiros etc). 

Não somente nesse campo haveria ocorrência de ilícitos transfronteiriços. 
Consequências jurídicas relevantes decorrem da utilização de material protegi-
do por direitos de autor sem autorização prévia do titular e fora das hipóteses de 
exceções à proteção conferida ou da exploração de marca para comercialização 
de produto ou serviço sem autorização do titular, além de atos de concorrência 
desleal, falsa correspondência entre a procedência ou origem e qualidade do 

218 Cf. fundamentalmente, BEVERLEY-SMITH, Huh, The Commercial Appropriation of Personality. 
Cambridge/UK: Cambridge Univ. Press, 2002, p.25 e ss; PiELEmEiEr, James. Choice of Law for 
Multistate Defamation: the state of affairs as internet defamation beckons. In: Arizona State Law 
Journal, vol.35, 2003. p.65 ss; rustad/KoEnig, Rebooting Cybertort Law, cit., p 335 ss.
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bem ofertado, e demais práticas relacionadas219. Em muitos desses casos, fica 
evidente o caráter transfronteiriço da violação e da produção dos efeitos dano-
sos, de tal maneira a desafiar o princípio da territorialidade como limitador da 
regulação e da adjudicação na Internet.  

O fato de uma pessoa manter atividades na Internet, seja ao corresponder-se 
com outros usuários, armazenar e divulgar vídeos ou ao criar sítios a partir de 
informações pessoais (perfis com pseudônimos virtuais, fotografias, preferên-
cias e outros dados), não significa que ela tenha renunciado a seus direitos de 
personalidade. Em plataformas, aplicativos e outras bases de dados, existem 
suficientes incentivos para a ‘apropriação injustificada’ ou ‘indevida’ de infor-
mações pessoais por terceiros usuários, provedores de serviços de internet, de 
aplicações e de conteúdo. Esses comportamentos, em geral, podem configurar 
atos de violação dos direitos da personalidade: são captados pela realidade da 
internet e seus efeitos, multiplicados pelos vários sistemas jurídicos com quais a 
atividade cibernética tenha vínculos suficientes.220 Também a ausência de regu-
lação substantiva de proteção de dados pessoais, em distintos sistemas domésti-
cos, também não parece ser impeditivo para exercício da jurisdição pelos tribu-
nais nacionais na tarefa de resolução de litígios transfronteiriços da Internet 221.

4.2.  Regras de conexão e determinação do direito 
aplicável aos ilícitos

Existe significativa dificuldade, do ponto de vista do direito internacional 
privado, para definição de regras de conexão determinadoras de lei aplicável 
às obrigações delituais com conexão internacional. Em particular, essa tarefa, 
ao menos à primeira vista, dependerá de duas variáveis centrais: a primeira diz 

219 Cf., por exemplo, BEVERLEY-SMITH. Huh, The Commercial Appropriation of Personality. cit., p.50 e 
ss; KOHL, Uta. Jurisdiction and the Internet: Regulatory competence over online activity, cit., p.33 e ss. 

220 Cf. exemplos concretos de ilícitos de violação de direitos da personalidade discutidos em 3.3 e 3.4 supra.

221 Nesse domínio, em particular quanto a problemas de lei aplicável e jurisdição em casos envolvendo 
transferência internacional de dados, ver D'AMBROSIO, Marcello. Confidentiality and the (Un) 
Sustainable Development of the Internet. In: Italian Law Jorunal, vol. 2, 2016, p.253-.268; IRIS, 
Transferência internacional de dados no Projeto de Lei 5.276/2016. Policy Paper. Belo Horizonte: 
Instituto de Referência em Internet e Sociedade. 2017. Disponível em: http://irisbh.com.br/wp-
content/uploads/2017/05/Policy-Papper-Portugues.pdf
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respeito à adequada qualificação dos casos em contato com uma pluralidade de 
ordens jurídicas e eventual dissociação geográfica ou espacial entre a ocorrên-
cia do fato delitual e o dano222; a segunda, por seu turno, refere-se às escolhas 
de política regulatória sobre responsabilidade civil, mecanismos de apuração 
dos danos e padrões de indenizações aplicáveis, levando a distintas visões dos 
ordenamentos jurídicos domésticos sobre o problema. A escolha de lei aplicá-
vel, portanto, é decisiva para que as partes visualizem e estimem as consequ-
ências da responsabilidade extracontratual, particularmente nos casos em que 
os tribunais tenham de decidir pela imputação da responsabilidade e quantum 
indenizatório em relação à parte autora do ato ilícito. Não se trata de uma de-
manda específica dos casos pluriconectados envolvendo a Internet. Entretanto, 
a multiplicidade das conexões proporcionadas pela ubiquidade, virtualidade e 
caráter multiterritorial dos atos praticados naquele ambiente fazem da grande 
rede mundial de computadores autêntico laboratório para questões de lei apli-
cável aos ilícitos cibernéticos223.

As relações obrigacionais extracontratuais ou delituais resultantes de atos 
ilícitos aparecem nas mais variadas manifestações.224. Enquanto categorias tão 
caras aos privatistas de tradição romano-germânica e originalmente ao método 
conflitual clássico no direito internacional privado, os atos ilícitos e quase-de-
litos são fontes das obrigações, ao lado dos contratos. Por exclusão, dos ilícitos 

222 Cf. BEitZKE, Gunther. Les obligations délictuelles en droit international privé, in Recueil des 
cours, vol.115 (1965-II), pp. 67 e ss.; FErrari Bravo, Luigi. Les rapports entre les contrats et les 
obligations délictuelles en droit international privé, in Recueil des cours, vol. 146 (1975-III), p. 341 e 
ss ; DOLINGER, Jacob. Evolution of principles for resolving conflicts in the field of contracts and 
torts. In: Recueil des Cours, vol. 283, 2000, pp. 187 e ss; BUREAU, Dominique e WATT, Horatia 
Muir. Droit International Privé. 2.ed. Tome II. cit, p.382.

223 Tobias LUTZI, Internet Cases in EU Private International Law, cit., p.698 e ss, aborda o problema 
segundo a percepção do “mosaico de leis aplicáveis”. Preferimos a opção pela ‘pluralidade de leis 
aplicáveis’, pois a disciplina da responsabilidade civil extracontratual no direito internacional 
privado admite a dissociação da lei material, entre a que regula o ato ilítico e a extensão do dano 
e aquela da obrigação específica de reparar. Não à toa, o campo de estudos e de prática judicial da 
responsabilidade civil extracontratual continua a representar um dos mais complexos em qualquer 
abordagem que se atribua ao tema, desde a dogmática privatista, jusfiolosófica, a teoria crítica, a 
análise econômica, dentre outras. 

224 Sobre isso, ver strEngEr, Irineu. Direito Internacional Privado. 5ª ed. São Paulo: LTr. 2003, p.705 
(sustentando ser impossível circunscrever eficazmente, do ponto de vista do direito doméstico as 
soluções envolvendo as obrigações extracontratuais emergentes de atos ilícitos). 
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resultam obrigações extracontratuais.225 Nesse sentido, parece ser de interes-
se para o direito internacional privado a delimitação conceitual e normativa 
de regras de conexão determinadoras de direito aplicável aos atos de violação 
transfronteiriça de direitos de personalidade na Internet. Tanto nos sistemas 
de tradição romano-germânica como os de ‘common law’, o modelo clássico de 
imputação de responsabilidade civil extracontratual requer a identificação dos 
elementos do ato delitual, os danos ocorridos e a relação causal existente entre 
o ato praticado e os danos. Ainda que se trate de atos ilícitos ou delitos de inter-
net, o Direito admite o dever pré-existente das partes – não exaustivamente, de 
usuários, servidores, criadores e provedores de conteúdo, de abstenção de toda e 
quaisquer práticas infrativas direcionada a direitos de titularidade de terceiros, 
dentro da coletividade. Da mesma forma, a metodologia para qualificação da 
responsabilidade civil (por imputação ou atribuição) está justificada nos casos 
de violação positiva da lei ou do contrato e da prática de atos cujos resultados 
podem ser individualizados em danos específicos, com prejuízos sentidos ime-
diatamente pelo titular dos direitos tutelados.226

A emergência de obrigações delituais constituídas a partir da interação 
entre sujeitos na Internet não altera a racionalidade intrínseca à responsabi-
lidade civil extracontratual. Consequentemente, a qualificação de atos ilícitos 
relacionados à violação de direitos de personalidade (nome, honra, imagem e 
intimidade), direito de privacidade, direitos de propriedade intelectual e atos de 
concorrência desleal acompanha o método de aplicação das normas conflituais 
de direito internacional privado. O regime de responsabilidade civil extracon-
tratual, por sua vez, é consagrado na grande maioria dos países de tradição 
romano-germânica como princípio geral227, e em representação mais arrojada, 
propõe uma série de deveres conexos às partes228. 

225 São casos que referem a atividades extranegociais praticadas pelos sujeitos de direito e que podem 
repercutir efeitos em mais de um ordenamento jurídico; com o DIP permanece a tradicional tarefa 
de indicar a lei aplicável. Os atos ilícitos, porquanto não estejam dependentes da vontade das partes, 
embasam as chamadas obrigações delituais, diferenciando-se, portanto, de negócios contratuais.

226 Cf., por exemplo, strEngEr, Irineu. Direito Internacional Privado, cit., p.711.

227 Destacam-se, por exemplo, as normas contidas no artigo 1382 do Código Civil francês de 1804, 
artigo 2043 do Código civil italiano de 1942, § 823 do Código Civil alemão de 1896, artigo 1708 e ss 
do Código civil e comercial argentino de 2015 e o artigo 927 do Código civil brasileiro. 

228 Cf., por exemplo, a moderna concepção da responsabilidade civil traduzida pelo disposto no Art.1710 
do Código Civil e Comercial Argentino (“Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en 
cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a 
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Como examinado anteriormente, a método clássico do Direito Internacio-
nal Privado relativo à lei aplicável às obrigações delituais em contato com plu-
ralidade de ordens jurídicas refere-se a um rico universo de casos jusprivatistas 
internacionais. Normalmente, a questão traduz-se na determinação do direito 
material que deve regular a responsabilidade pelos danos decorrentes de ilícitos 
transfronteiriços ou ‘multiterritoriais’, tais como os manifestados por acidentes 
ocorridos no estrangeiro, no curso do transporte de passageiros, em automóveis, 
trens, aeronaves e embarcações; pela atividade poluidora e uso de energia nu-
clear em escala transnacional229 

No que concerne aos ocorridos na Internet, a disciplina da responsabilidade 
civil extracontratual alcançaria, quanto à lei aplicável, pretensões das vítimas 
de atos infrativos (e.g. usuários de internet, titulares de páginas em websites e 
perfis em sites de relacionamento social), empresas em casos de propriedade 
intelectual e concorrência desleal, assim como a extensão dos danos materiais 
e morais causados a sujeitos de direito relativamente a seus bens jurídicos. A 
lei aplicável, inclusive, poderá compreender a responsabilização de certos agen-
tes230 ou excluí-la totalmente ou parcialmente. A hipótese de exclusão se veri-
fica, em certos sistemas jurídicos domésticos, no tocante às condutas de inter-
mediários de internet (e.g. provedores de serviços de conexão e de aplicações), 
que não podem ser responsabilizados imediata ou primariamente por certos 
atos, atividades ou usos praticados por terceiros na Internet; nesse sentido, são 
agentes não endereçados pelo dever geral de indenizar estabelecido pela regra 
de responsabilidade civil, ressalvadas situações muito excepcionais231 

las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; 
si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, 
tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del 
enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo”).

229 Ver desenvolvimento da disciplina em BEitZKE, Günthe. Les obligations délictuelles en droit 
international privé. cit., pp. 67 e ss. O autor também destacava outros casos, como crimes contra a 
honra e crimes de imprensa. 

230 Idem, p.719 (com a atualidade para o tema aqui analisado: “Seja qual for, tecnicamente, deve-se 
considerar o dano como todo prejuízo que o sujeito de direito sofra em consequência da violação dos 
seus bens jurídicos, apenas interessando ao direito positivo enquanto fato que condiciona a aplicação 
de uma pena ou constituição de um dever de indenizar, como consequências jurídicas”).

231 Bons exemplos são oferecidos pelo Marco Civil da Internet relativamente à “Responsabilidade por 
Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros”. O Art.18.da Lei exclui expressamente 
provedores de conexão à internet da responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros. O Art. 19, por sua vez, ressalva a responsabilidade contributiva, secundária/
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Nos sistemas de tradição jurídica anglo-americana, a evolução do tema 
aponta para a tendência de se admitir a preferência geral pela adoção da regra 
da lex fori para determinação da lei aplicável às obrigações delituais pluriconec-
tadas. Na década de 1950, Ehrenzweig232 sustentava a aplicação da lex fori como 
forma de proteção do titular do bem jurídico violado em casos de responsabili-
dade civil extracontratual. Dessa forma, obrigações delituais são disciplinadas 
pela lei do local em que a pretensão à indenização é invocada. A regra traduz 
contraposição manifesta à lex loci delicti - lei do local em que o ato ilícito ocorre, 
tal como efetivamente adotada pelos sistemas de tradição romano-germânica 
para determinação do direito aplicável às relações jurídicas obrigações delituais 
com conexão internacional.233 

Em ambos modelos, no entanto, já seriam previsíveis as dificuldades prá-
ticas envolvendo regras de conexão tão estanques em relação à determinação 
da lei aplicável às obrigações delituais transfronteiriças, justamente pela au-
sência de uma solução unitária possível em cada sistema jurídico doméstico. 
Uma análise sobre a prática dos tribunais mostraria que a tentativa de adoção 
de uma única regra de conexão no direito internacional privado no cam-
po das obrigações extracontratuais seria uma tarefa absolutamente inútil.234 
Como bem observa Beitzke:

"Por outro lado, muitas confusões parecem ser causadas pela ideia de que 
é necessário encontrar, a todo custo, uma única regra que se aplique a 
todos os tipos de delitos e, talvez, também inclua quase-delitos em sen-
tido mais amplo. Nem em obrigações contratuais nem em direito penal 
internacional estamos satisfeitos com uma regra. A análise da jurispru-
dência, portanto, mostra que não há uma regra geral e que a jurispru-

vicária do provedor de aplicações de internet (“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente 
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”)

232 EHrEnZWEig, Albert A. Specific principles of private transnational law. In: Recueil des Cours, 
vol.124 (1968-II), pp. 167 e ss. 

233 BEitZKE,Günther. Les obligations délictuelles en droit international privé.cit., pp. 68-69. 

234 Nesse sentido, cf. BEitZKE, Günther. Les obligations délictuelles en droit international privé, cit. 
p.70, criticando o unitarismo das soluções nessa área.



124

Fabrício Bertini Pasquot Polido

dência segue regras diferentes. O método de procurar uma única regra e 
adaptá-la a certos casos pode levar a uma regra inexata e sem valor "235. 

Leituras teóricas distintas no direito internacional privado, relacionadas às 
questões de lei aplicável às obrigações delituais indicam, por sua vez, uma gama 
de soluções fundadas em diferentes conexões essencialmente objetivas236. Como 
exemplos, destacam-se: 

i. local no qual o ato ilícito foi praticado; 

ii. local do domicilio, residência habitual e nacionalidade de uma das 
partes ou da vítima;

iii. local em que a vítima tenha sentido com maior intensidade os 
efeitos dos danos; 

iv.  local de registro ou classificação do bem cujo manuseio tenha 
resultado em ato ilícito; e 

v. a conexão e convergência entre competência jurisdicional e a 
aplicação da lex fori.

Nos sistemas jurídicos domésticos, vale ressaltar, as normas que determinam 
dever geral de reparação ou indenização por danos causados ao titular dos bens 
violados são normas de aplicação imediata, de observância direta pelas partes. 
Nesse ponto, especificamente, a regência material dos fatos, situações e relações 
jurídicas pluriconectadas envolvendo obrigações delituais cria um domínio au-
tônomo no direito internacional privado e que estaria suscetível, ao contrário 

235 Idem, p.70. (Do original: "D’autre part, beaucoup de confusions semblent être causées par l’idée qu’il soit 
nécessaire de trouver à tout prix une règle unique s’appliquant à tous les types de délits et englobant peut-être 
encore les quasi délits aus plus large sens du mot. Ni en matière d’obligations contractuelles ni en droit pénal 
international on se contente d’une seule règle. L’analyse de la jurisprudence montrera donc qu’il n’existe 
pas une règle générale et que la jurisprudence suit des règles différentes. La méthode de chercher une règle 
unique et de l’adapter à certains cas risque de mener à une règle inexacte et sans valeur").

236 A esse respeito, ver especialmente WoLFF, Martin. Das Internationale Privatrecht Deutschlands, 
3. Auflage, Berlin/Köln, Springer, 1954; KroPHoLLEr, Jan. Internationales Privatrecht. 6ed. 
Tübingen: Mohr Siebeck. 2006, §53, item IV; graZiano, Thomas Kadner. Europäisches 
Internationales Deliktsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, p.19 e ss.
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do que sucede com a determinação da lei aplicável às obrigações contratuais, à 
pouca margem para autonomia da vontade237. 

Também é importante observar que a incontestável atualidade da técnica da 
pluralidade das regras de conexões levou a uma modernização das leis internas, 
normativas comunitárias e tratados e convenções em matéria de lei aplicável 
às obrigações extracontratuais238. Especificamente no direito convencional e 
comunitário, merecem ênfase as regras estabelecidas pela Convenção da Haia 
sobre lei aplicável a acidentes de trânsito de 1971 (Arts.3 e 4)239; Convenção 
da Haia sobre Lei Aplicável à Responsabilidade sobre o Fato do Produto de 
1974 (Arts.4 e 5)240; Regulamento nº 864/2007 da União Europeia sobre Lei 
Aplicável às obrigações extracontratuais – “ Regulamento Roma II” (Art. 4); 
Protocolo de São Luiz sobre Matéria de Responsabilidade Civil Emergente de 
Acidentes de Trânsito entre os Estados Partes do Mercosul de 1996 (Arts.3 e 
4) 241; e o Protocolo à Convenção de Basileia sobre Resíduos Perigosos relativa-
mente a Responsabilidades e Compensações de 1999242. 

As soluções ali previstas encampam uma série de conexões, gerais ou subsi-
diárias, que justamente potencializam alternativas para determinação do direito 
aplicável aos casos pluriconectados envolvendo responsabilidade extracontratu-
al ou delitual. A técnica prestigiada, dentro de uma tendência de modernização 
normativa nessa área, é aquela baseada em múltiplas conexões: (i) “lei interna do 
Estado onde ocorreu o acidente”; (ii) lei interna do Estado em que estiver regis-
trado o veículo”; (iii) “lei interna do Estado do lugar da lesão”; (iv) “lei interna 
do Estado de residência habitual da pessoa diretamente sofredora do dano”; 

237 Apenas em situações residuais, a possibilidade de escolha de lei aplicável para regular as obrigações 
extracontratuais é vislumbrada, como dispõe, por exemplo, o Art. 14 do Regulamento Roma II. A 
regra oferece alternativas de fórmulas negociais preventivas/anteriores ou corretivas/posteriores à 
ocorrência do fato delitual ou ilícito transfronteiriço, a partir das quais as partes podem optar pela 
escolha de lei aplicável. 

238 Cf. BUREAU, Dominique e WATT, Horatia Muir. Droit International Privé.. 2.ed. Tome II, p.392 e ss.

239 Texto disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=81. O Brasil 
não é signatário da Convenção. 

240 Texto disponível em: https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text/?cid=84. O Brasil 
não é signatário da Convenção.

241 Incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 3.856, de 3.7.2001.

242 A Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
seu Depósito foi concluída em Basileia, Suíça, em 22 de março de 1989, e incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993.
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(v) “lei interna do Estado do principal local de comércio da pessoa responsável”; 
(vi) “a lei do país onde ocorre o dano, independentemente do país onde tenha 
ocorrido o fato delitual ou do país ou países onde ocorram as consequências 
indiretas desse fato”; (vii) “lei do país que apresente vínculo manifestamente 
mais estreito, diferente do país em que o dano tenha ocorrido”243; (viii) “direito 
interno do Estado Parte em cujo território ocorreu o acidente”; (ix) “direito 
interno do Estado Parte no qual se produziu o fato (delitual)”.

Vale destacar que a adoção, em 1971, do Restatement (Second) of Conflict of 
Laws nos Estados Unidos renovou as percepções da disciplina do direito inter-
nacional privado no que concerne ao método de determinação da lei aplicável 
aos casos envolvendo obrigações delituais pluriconectadas. Segundo os princí-
pios gerais ali estabelecidos (Par.6º), os tribunais podem empreender um juízo de 
ponderação/casuístico sobre o direito material do Estado que mantenha ‘vínculos 
mais estreitos’ com a relação jurídica analisada, observados os seguintes critérios 
hermenêuticos: i) necessidades dos sistemas interestaduais e internacionais; ii) 
políticas pertinentes do foro; iii) políticas pertinentes de outros Estados interes-
sados e o interesse relativo desses Estados de regular a questão particular; iv) 
proteção das expectativas razoáveis; v) considerações fundamentais concernentes 
à área do direito; vi) certeza, previsibilidade e uniformidade das soluções e vii) 
simplicidade na determinação e aplicação da lei competente244. 

Com base na orientação do Restatement Second, a responsabilidade civil 
extracontratual envolvendo ilícitos pluriconectados deve ser disciplinada pela 
lei interna do Estado que apresente vínculos mais estreitos com o delito e 
com as partes (Par.145.1). A determinação da lei aplicável aos delitos deve, 
nesse caso, observar o contato com o ordenamento jurídico, mensurado de 
acordo com sua relevância (pertinência) à questão analisada. O Restatement 
parte da consideração de que a lei com a qual a relação jurídica tenha ‘maior 
proximidade’ seja determinada segundo: i) o local em que o dano ocorra; ii) o 
local em que ocorra o fato delitual causador do dano; iii) domicílio, residência 
habitual e nacionalidade da pessoa física ou, em caso de pessoa jurídica, da 

243 Segundo o Art. 4.3. do Regulamento Roma II, uma “conexão manifestamente mais estreita com um 
outro país poderá ter por base, nomeadamente, uma relação preexistente entre as partes, tal como 
um contrato, que tenha uma ligação estreita com a responsabilidade fundada no acto lícito, ilícito ou 
no risco em causa”.

244 Principles of choice of applicable law
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principal de atividades; iv) local em que está centrada a relação jurídica even-
tualmente existente entre as partes.245

De modo geral, a experiência comparada parece revelar algumas diferen-
ças consideráveis sobre a forma como os ordenamentos domésticos regulam 
– presente e prospectivamente - aspectos da responsabilidade extracontratual 
e danos. A tendência identificada, como observam Muir Watt e Bureau246, é a 
de definição de regras de conexão gerais acompanhadas de regras específicas 
para espécies de ilícitos transfronteiriços, tais como envolvendo responsabilida-
de sobre fato do produto, acidentes de trânsito, concorrência desleal, poluição, 
delitos telemáticos/cybertorts, delitos transindividuais ou de massa. A separa-
ção desses blocos de regras aponta para determinação de lei aplicável a delitos 
simples e delitos complexos, oscilando entre conexões objetivas fundadas no 
local do fato delitual/ilícito gerador e aquele do dano, assim como alternativas 
ou opções mais temperadas, em certas situações, expressadas pela eleição da lei 
pela vítima do dano ou pelas partes (aqui, no exercício da autonomia da vonta-
de, a exemplo do Art.14 do Regulamento Roma II da UE)247.  

4.3.  ‘Lex loci delicti’ e (in)determinação da lei aplicável 
aos ilícitos de Internet

Tradicionalmente, segundo o método clássico conflitual no direito interna-
cional privado, a determinação do direito material aplicável aos casos envolven-
do obrigações extracontratuais dependeria fundamentalmente da localização 
do ato delitual no espaço, em dado território. A conexão objetiva ou pertinên-
cia do local de ocorrência do delito é justificada ao menos por dois critérios: 
primeiro, pela ausência de autonomia da vontade constitutiva da relação entre 

245 Em comentário ao Restatement (Second), ver fundamentalmente PiELEmEiEr, J. Choice of law 
for multistate defamation: the state of affairs as internet defamation beckons, cit., p.63. Ainda em 
relação ao Parágrafo 145.2 do Restatement Second (“These contacts are to be evaluated according 
to their relative importance with respect to the particular issue”), parece se tratar de diretriz 
hermenêutica aberta permitindo aos tribunais que verifiquem, dentro da casuística (mas não simples 
discricionariedade), as conexões existentes, todas submetidas à regra geral contida no Parágrafo 6º 
do Restatement. 

246 Droit International Privé. 2.ed. Tome II, cit., p.400.

247 Idem, p.400.
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as partes envolvidas – sujeito ativo (pessoa que comete o ilícito) e passivo (pes-
soa que sofre o dano); segundo, pelo fato de ato delitual ocorrer em qualquer 
Estado, por onde quer que a atividade infrativa seja observada. Daí porque, se-
gundo o método clássico (ainda de inspiração savigniana), o local de ocorrência 
dos atos e fatos delituais, dos quais emergem as obrigações (extracontratuais), 
seria decisivo para a determinação da lei que regula seus efeitos.248 Essa cons-
tatação aponta para uma das justificativas para a regra clássica de conexão lex 
loci delicti. 

No extremo, a opção por essa regra de conexão faz com que a norma de con-
flito, de direito internacional privado, ofereça um resultado previsível e orien-
tado pelos valores de certeza e segurança, tão repetidamente invocados nos 
fundamentos para a escolha ou determinação de lei aplicável em casos plurico-
nectados. A regra submete a disciplina material do ilícito/delito ao ordenamen-
to jurídico do Estado em cujo território ele tenha se aperfeiçoado. A regra lex 
loci delicti é fundamentalmente impregnada pelo princípio da territorialidade, já 
que o elemento espacial de ocorrência do delito atrai, invariavelmente, a aplica-
ção do direito daquele ordenamento no qual o ato ilícito tenha sido praticado.249 

Do ponto de vista metodológico, a doutrina jusprivatista internacional 
reconhece como problemática a aplicação da lei do local do ilícito para 
aqueles casos em que o indivíduo prejudicado pelos efeitos do dano sequer 
tenha relação com o direito do local em que o delito se aperfeiçoa. Em dois 
ou mais países distintos, observa-se justamente a concreta ou potencial “dis-
sociação geográfica ou espacial” entre o ato/fato delitual gerador do dano 
e o dano propriamente considerado250. Nesse sentido, a regra de conexão 
lex loci delicti pode conduzir duplamente a uma metodologia “deletéria” e a 
uma solução irrealista na determinação do direito aplicável. Isso porque a 
conduta da pessoa que praticou o delito (e possivelmente demandado pelo 
titular dos direitos violados) poderia ser perfeitamente lícita ou justificável 
segundo o direito do local de ocorrência do ato (dentro de uma perspectiva 
de qualificação e opção de política regulatória/legislativa do direito estatal, 

248 Cf strEngEr, Irineu. Direito Internacional Privado, cit., p. 715-16 (observado que a lei aplicável é a 
lei do local em que o ato ilícito se aperfeiçoa).

249 strEngEr, Irineu. Direito Internacional Privado, cit., p. 716.

250 BUREAU, Dominique e WATT, Horatia Muir. Droit International Privé. 2.ed. Tome II, especialmente 
p.382 e 393.
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por exemplo). E somente a lei do local de ocorrência do ato delitual é que 
seria competente para disciplinar o regime geral da responsabilidade civil e 
criminal relacionada ao caso com conexão internacional.251 

Em tais circunstâncias, chegaríamos a um cenário dantesco em que o direito 
material de determinado ordenamento poderia serviria como subterfúgio ou 
anteparo de proteção para atos infrativos/delituais ou “paraíso virtual” para o 
autor do dano, caso se tratar de atos praticados na ou intermediados pela In-
ternet. De fato, usuários, provedores de servidores, de conteúdo e de aplicações 
na Internet, encontrariam incentivos suficientes para então alocar sua ativida-
de ilícita nos melhores paraísos cibernéticos (em alusão ao que é denominado, 
aqui, de 'cyber havens’).252 Essa seria uma das principais razões pelo fascínio do 
tema no campo do direito internacional privado. Particularmente, a mesma 
estratégia de deslocalização dos delitos, ou deslocamento dos atos praticados, 
em escala transnacional, redunda em condutas típicas da chamada fraude à lei 
no direito internacional privado. 

Por outro lado, o titular dos bens violados, sentindo os prejuízos em uma 
pluralidade de jurisdições (o que se constata, por exemplo, pela multiplicação 
e velocidade de propagação/irradiação dos efeitos do dano ao longo das redes 
digitais), teria frustrada a sua pretensão de reparação. Esse raciocínio deve ser 
levado ao extremo nas hipóteses de determinação da lei aplicável às obrigações 

251 O assunto tem sido praticamente tabu no direito angloamericano. Em países de tradição do ‘common 
law’, os tribunais costumam indagar se a conduta do autor do dano seria “justificável” ou não do 
ponto de vista do direito do local em que o ilícito é praticado. Na Inglaterra, em particular, o “teste 
da similitude”, bem comentado pelo professor Pierre BourEL (Du rattachement de quelques délits 
spéciaux en droit international privé, cit., p. 255 e ss.), diz respeito à medida da razoabilidade do 
ilícito praticado no estrangeiro em relação aos efeitos que seriam observados se aquele ocorresse sob 
a jurisdição inglesa. Nessa hipótese, o êxito do autor, em uma demanda de indenização pelos danos, 
dependeria da demonstração de que se fosse verificado na Inglaterra o delito constituiria fato punível 
segundo o direito local.

252 Recorro, aqui, ao trocadilho feito com o anglicismo da expressão “copyright havens”, frequentemente 
empregada pela doutrina para designar aqueles Estados nos quais autores e titulares de direitos de 
autor receberiam proteção mínima ou inexistente, uma vez confrontados com potenciais atos de 
violação por usuários de internet. Sobre isso, cf. a orientação adotada pela Comissão Europeia na 
Proposta para Diretiva sobre transmissões de cabo e satéllite de 1996 (Explanatory Memorandum 
COM(91)276, p. 4). Cf. ainda BURK. Dan. Virtual exit in the global information economy. In: 
Chicago-Kent Law Review, vol.73, 1998, pp.961 e ss; ginsBurg, Jane. The Cyberian Captivity of 
Copyright: territoriality and authors' rights in a networked world. In: Santa Clara Computer and High 
Technology Law Journal, vol.20, 2003, p.185 e ss, especialmente p. 192; RICKETSON/GINSBURG. 
International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, Vol.II, Oxford 
University Press, London, 2006, p.1309.
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delituais emergentes no espaço virtual. A disseminação geográfica ou espacial 
dos efeitos não pode ser ignorada. Ela potencialmente afasta a racionalidade 
clássica da territorialidade estrita no direito internacional privado, o que pode 
ser visto como um processo parcialmente erosivo ou de fragmentação da lógica 
vestifaliana do Estado, em que valores da soberania nem sempre resultam máxi-
mos. Da mesma forma, o “direito mais apropriado” a aplicar poderá não apontar 
para um único ordenamento designado pela norma conflitual em sua regra de 
conexão. É precisamente nesse sentido que a disciplina da responsabilidade ci-
vil extracontratual estaria passível a uma espécie de dissociação, fragmentação 
ou depeçage também quanto à lei aplicável.253 

Casos envolvendo atos delituais no espaço virtual, dentre eles aqueles 
relacionados à violação de direitos de personalidade (direito ao nome, hon-
ra, imagem e privacidade), indicam, portanto, a enorme dificuldade prática 
e metodológica na aplicação da regra lex loci delicti. A primeira crítica da 
doutrina aparece quanto à dependência normativa do DIP, nessas situações, 
do critério espacial ou de localização territorial para identificação do direito 
aplicável às obrigações delituais. Isso porque, em ambientes digitais a noção 
clássica de territorialidade cai por terra, na exata medida em que o amplo 
domínio da rede mundial de computadores é - por natureza e contingência 
- multilocalizado e multiterritorial.254

As fronteiras físicas e geográficas entre Estados, determinando a medida de 
soberania sobre o exercício da jurisdição e aplicação de normas do ordenamen-
to jurídico doméstico, são pelo menos, em seus efeitos, mitigadas pela intensa 
velocidade com que o intercâmbio de bens, pessoas, capitais e tecnologias se 
desenvolve na internet. Não somente isso. O fluxo de informações também 
relacionado ancilarmente à atividade cibernética (aqui compreendida como 
conjunto de atos praticados por usuários de internet, servidores e provedores de 
acesso e conteúdo) indica uma dificuldade de precisar sua localização em um 
único território formalmente considerado, inclusive ofuscando o que é público 

253 Cf. GELLER, Paul. Conflicts of Laws in Cyberspace: rethinking international copyright in a digitally 
networked world. In: Columbia-VLA Journal of Law & Arts, vol.20, 1996, p.571 e ss.

254 Sobre isso, ver R. WEBER. Internetrecht in der Schweiz. In: KRÖGER, Detlef; e Gimmy, Marc 
A. (ed.) Handbuch zum Internetrecht: Electronic Commerce-, Informations-, Kommunikations- und 
Mediendienste. Springer, 2000, p.876.
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do privado e vice-versa.255 os métodos do direito internacional privado passa-
riam invariavelmente por uma necessária reconsideração. 

A dissociação espacial entre fatos e efeitos permanece viva na Internet. Nos 
ambientes digitais, atos delituais podem ser praticados por determinado usuário 
de internet enquanto ele se encontre fisicamente domiciliado num dado Estado, 
mas os efeitos imediatos do ilícito, sentidos em outros ordenamentos ao mesmo 
tempo, em virtude da abrangência da rede mundial de computadores. Dessa 
forma, o alcance dos atos poderia resultar na violação de direitos de usuários em 
diferentes ordenamentos. E ainda assim haveria verdadeira justaposição ou en-
trelaçamento de espaços territoriais (formalmente considerados) para efeitos da 
localização do ato ilícito - uma etapa ainda mais diabólica na determinação do 
direito aplicável segundo o método clássico do direito internacional privado256. 

Em questões relativas a atos de violação de direitos da personalidade e 
certos direitos de propriedade intelectual (e.g. direitos de autor, marcas, de-
senhos, nomes de domínio), o caráter transnacional dos efeitos do ato ilícito 
se constata pela facilidade com que os danos automaticamente se comunicam 
com as jurisdições nas quais o titular teria a pretensão de proteger seus bens 
jurídicos.257 Existirão, nesse sentido, situações de convergência ou divergência 
entre a lei do país em que a proteção é invocada (lex loci protecionis) e a lei 
daquele em que o ato delitual é praticado (lex loci delicti), regimes regulatórios 
aqui admitidos como tradicionalmente considerados no método clássico do 
direito internacional privado. 

Em todos esses casos, parece que a natureza técnica da internet pode contri-
buir para qualificação ‘extravagante’ das obrigações delituais: são atos de violação 
ou ilícitos transfronteiriços cujos efeitos se acumulam, se concentrem ou se dis-
sipem, em diferentes ordenamentos que não apenas aquele em que o titular dos 
direitos esteja domiciliado, residente ou tenha sua sede ou em que o ilícito tenha 

255 Criticamente, cf. FRIEDMAN, Lawrence M. The eye that never sleeps: privacy and law in the 
internet era. In: Tulsa Law Review, vol. 40, n.4, 2004, p. 566-67.

256 Evidentemente, as tecnologias de geolocalização, já bem avançadas no estágio de desenvolvimento 
da Internet na atualidade, minimizam a indeterminação geográfica, que, até o final dos anos 2000, 
ainda parecia constituir certo tabu. Paralelamente, outras tecnologias surgem, como as facilitadoras 
de deslocamento, ocultação de IPs e usos de redes privadas virtuais – VPNs-, com o intuito específico 
de mascarar ou modificar os locais de acessos nas redes e a localização mesma de usuários. 

257 É bem possível que os usuários de Internet prejudicados pelos atos de violação praticados por outro 
usuário ou um hacker sejam domiciliados em diferentes países e tenham sentido os efeitos do ato com 
a mesma intensidade quando este seja praticado em outro território. 
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ocorrido. Onde quer que se encontrem indivíduos ou grupos atuantes no espaço 
virtual, os efeitos lesivos dos atos contra eles praticados poderiam ser sentidos em 
maior ou menor intensidade em diferentes sistemas jurídicos simultaneamente. 
É precisamente nesse sentido mesmo, como observado por Boggiano258, que a 
internet representa terreno fértil para o desenvolvimento do direito internacional 
privado. Basta verificarmos, nos casos de violação de direitos da personalidade e 
propriedade intelectual, a partir de redes telemáticas, os pontos nodais de contato 
e os alcances da comunicação entre usuários. Conexões e usuários potencializam 
os danos decorrentes de atos delituais, particularmente pela velocidade e facilida-
de da disseminação e multiplicação de informações infrativas. 

4.4.  Novas conexões para lei aplicável obrigações  
delituais na Internet?

A literatura internacionalista tem reconhecido a insuficiência metodológica 
da regra lex loci delicti para determinação da lei aplicável às obrigações delituais 
transfronteiriças, em particular porque ela não se apresenta tão universalista 
quanto poderia, à primeira vista, parecer. De grande utilidade, soluções doutri-
nárias já oferecidas por autores como Pierre Bourel259, Ferrari Bravo260, Dolin-
ger261, evidenciam que a lei aplicável aos ilícitos transfronteiriços não poderia 
ser unicamente aquela do Estado em que o ato delitual se aperfeiçoa; elas devem 
ser, antes, examinadas entre as alternativas de elementos de conexão existentes 
na estrutura das relações delituais e segundo a complexidade dos casos262. 

E as alternativas podem apontar para a necessidade de uma lei única a re-
gular a própria disciplina da responsabilidade civil extracontratual e os danos 
emergentes, eliminando riscos de fragmentação de um regime regulatório subs-

258 Cf. apresentações sucessivas à sua obra Derecho Internacional Privado. 4ª ed. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2008. 

259 Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé, cit., p.256-57. 

260 Les rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé, cit., 
especialmente p. 363-82.

261 Evolution of principles for resolving conflicts in the field of contracts and torts, cit., 2000, p.450 e ss.

262 Sobre os fundamentos da modernização da disciplina da responsabilidade extracontratual no DIP, 
ver BUREAU, Dominique e WATT, Horatia Muir. Droit International Privé. 2.ed. Tome II, cit., 
pp.382 e 393. 
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tantivo viável.263 Nessa perspectiva, obviamente, parece que o titular dos direi-
tos violados seria beneficiado em eventual litígio, com a possibilidade de acessar 
a jurisdição na qual tenha manifesto interesse em deduzir a sua pretensão em 
juízo. A racionalidade por detrás da convergência entre lei aplicável e jurisdi-
ção, no campo da responsabilidade extracontratual, tem sido fortificada por 
dois critérios: o primeiro, pela competência internacional fixada pelos tribunais 
do país em que é domiciliado ou residente o autor da demanda; o segundo, de lei 
aplicável, pela lei do país em que autor e/ou vítima dos danos sente com maior 
intensidade os prejuízos resultantes do fato/ato danoso264.

A linha ali apresentada coaduna-se, em certa medida, com a tese defendida 
por Binder265, que advoga a pluralidade de elementos de conexão relacionados à 
disciplina das obrigações delituais no espaço, sustentando um critério mais gené-
rico para determinação do direito aplicável. Segundo ele, deve-se observar o “meio 
social” com o qual o ato delitual esteja associado e a partir dele questionar-se so-
bre a lei aplicável. Essa proposta parece retomar solução centrada na aplicação da 
lei do país em que os resultados do ato são sentidos. O dano é o elemento principal 
dentro do esquema da obrigação delitual/extracontratual, o que vale dizer que 
tanto a responsabilidade como a reparação poderiam ser invocadas na jurisdição 
na qual o dano é percebido. Seguindo essa lógica, normas sobre responsabilidade 
civil são muito mais suscetíveis de cumprir com objetivo sistêmico de proteção da 
vítima nos sistemas legais dos países em que ela efetivamente sinta os prejuízos 
decorrentes do ato/fato delitual.266 A tendência aqui observada, inclusive, seria 

263 Na pratica, isso sugere que diferentes direitos materiais poderiam ser escolhidos para regular o caso, 
variando segundo as circunstâncias nas quais se coloca o problema das conexões nas obrigações 
extracontratuais, como bem observa Irineu STRENGER. Direito Internacional Privado. cit., p.715-16. 

264 Dificilmente, em via contrária, seriam coincidentes lei aplicável e jurisdição nos casos de o autor 
demandar o réu no país de seu domicílio, sede ou residência habitual, sobretudo quando este seja 
alheio ao local do ato delitual, do dano. 

265 Zur Auflockerung des Deliktstatutes. In: Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales 
Privatrecht vol.20, 1955, p.401 ss. 

266 A esse respeito, ver ainda Günther BEITZIKE. Les obligations délictuelles en droit international 
privé., cit., pp. 68-69. Quanto à multiplicação dos danos decorrentes do ato delitual com conexão 
internacional, a literatura sempre destacou a possibilidade de violação multiterritorial ou transfronteiriça 
de direitos de titularidade de uma pessoa sediada em determinado país ou, ainda, a lesão de direitos 
simultaneamente. Segundo a doutrina clássica, uma lei apenas seria aplicável ao ato delitual se este 
se referisse à violação de bens jurídicos “situados” (física e espacialmente) em um único território. No 
entanto, se os bens estiverem submetidos à intensa mobilidade no espaço, sobretudo nas situações em 
que mantenham contatos com uma pluralidade de jurisdições (na gradação possível, com Estados, seus 
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muito útil para evidenciar normas de direito internacional privado orientadas 
para a proteção material de interesses do indivíduo prejudicado, em sintonia com 
as preocupações modernas de política legislativa na área267. 

Do mesmo modo, o direito internacional privado não poderia se distanciar 
da função das normas de direito material, sobretudo no campo da responsa-
bilidade extracontratual por ilícitos de violação de direitos da personalidade. 
A pretensão de titulares à proteção do nome, honra, imagem e privacidade, 
parece ser passível de exercício onde quer que os direitos sejam violados, no 
mundo online ou offline, digital ou analógico. Atos difamatórios, por exemplo, 
em jornal impresso ou noticiário de TV poderiam ter os mesmos efeitos lesivos 
que aqueles praticados no domínio do espaço virtual, com as devidas distinções 
relacionadas à tecnologia que permite a disseminação do conteúdo difamatório. 
Nome e honra, por sua vez, são atributos indivisíveis e seguem a personalidade 
do titular por onde quer que ele transite, entre fronteiras e diferentes Estados, 
em seus territórios e mercados268. As possíveis limitações legais são constatadas, 
como de resto ocorre com litígios envolvendo violação de direitos de persona-
lidade adjudicados pelos tribunais nacionais e comunitários, segundo o crivo 
de outros direitos e garantias fundamentais, como liberdade de expressão, livre 
manifestação de opinião política e direito à informação.  

Se fosse necessário aplicar somente uma lei para regular a responsabilidade 
pelo ilícito e reparação do dano causado, restaria prejudicada a opção de a vítima 
escolher a lei de um Estado dentre aqueles nos quais o ilícito de violação tenha 
sido verificado para solucionar a disputa submetida a determinado tribunal. Duas 
soluções seriam então vislumbradas nesse contexto: ou se aplica a lei do local em 
que o jornal com a notícia difamatória tenha sido publicado ou do local em que 
a radiodifusão seja recebida, ou a lei do local em que a vítima tem seu domicílio 
ou residência habitual. No primeiro caso, a regra de conexão se aproxima da lei 
do local em que o ilícito foi primeiramente praticado pelo agente; no segundo, 
poderia haver coincidência com a lei do local em que os prejuízos foram sentidos 

territórios e mercados internos), haveria dificuldade de incidência de uma única lei aplicável. Parece, 
inclusive, que tal assertiva corresponda com a realidade de tantas categorias de direitos explorados em 
ambientes de internet (e.g. direitos de propriedade intelectual e direitos da personalidade).

267 Cf., por exemplo, as justificativas de política do Regulamento Roma II da União Europeia, em que 
essa tendência expressamente se manifesta. 

268 Trata-se de efeitos do binômio ubiquidade e caráter multidimensional dos direitos da personalidade.
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com maior intensidade pelo titular, começando pelo primeiro ato de publicação, 
transmissão ou de radiodifusão das mensagens difamatórias, estendendo-se a ou-
tros locais com os quais as mensagens tenham contato. 

Não se ignoram, todavia, as leis dos países nos quais a violação da hon-
ra tenha sido propagada. O ato delitual em si não se concluiu pela expressão 
ou manifestação difamatória na mensagem veiculada, mas antes seus efeitos 
estendidos pela divulgação do conteúdo difamatório.269 De acordo com Mills, 
as questões de lei aplicável aos casos transfronteiriços envolvendo difamação 
apresentam dificuldades concretas e são deliberadamente excluídos das opções 
de política legislativa em matéria de lei aplicável às obrigações extracontratuais 
pela sensibilidade ali implicada: 

“While the jurisdictional issues are important and have a significant 
impact on the issues of applicable law, there are distinct questions 
and concerns raised by the choice of law question for cross-border 
defamation on social media. Indeed, it is a topic which perhaps raises 
some of the most difficult issues in private international law, as well as 
having important broader consequences for media law and free speech 
regulation. At a general level, it concerns choice of law in defamation, 
which has proven a particularly challenging subject in practice and in 
proposed law reforms – at present it remains excluded from both UK and 
EU statutory rules concerning choice of law in tort”270

Por outro lado, alguns exemplos de sofisticação técnica legislativa no direito 
internacional privado podem ser aqui ilustrados. Na tarefa de especificar a lei 
material aplicável às obrigações delituais, a partir da qual também se regulam 

269 Cf. fundamentalmente a opinião de Irineu STRENGER, Direito Internacional Privado, cit., p.731 
(duvidando que seja possível deixar de lado a aplicação dos direitos dos Estados nos quais a difamação 
tenha sido difundida).

270 MILLS, Alex. The law applicable to cross-border defamation on social media: whose law governs free 
speech in ‘Facebookistan’. In: Journal of Media Law, vol. 7, n.1, 2015, p.1 (Tradução livre: "Embora as 
questões jurisdicionais sejam importantes e tenham desdobramentos significativos para as questões 
de lei aplicável, existem questões e preocupações distintas suscitadas pela escolha de lei em casos de 
difamação transfronteiriça nas mídias sociais. Na verdade, é um tópico que talvez levante algumas 
das questões mais difíceis no direito internacional privado, além de ter consequências mais amplas 
para o direito de mídia e regulamentação da liberdade de expressão. Em nível geral, diz respeito à 
escolha da lei em matéria de difamação, que provou ser um assunto particularmente desafiador na 
prática e nas reformas de direito propostas - no presente, continua excluído das regras legais do Reino 
Unido e da UE relativas à escolha da lei em matéria de responsabilidade civil delitual").
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direitos e responsabilidades das partes em litígios relacionados a ilícitos trans-
fronteiriços, o direito suíço oferece soluções alternativas e relacionadas entre 
si. A Lei de Direito Internacional Privado de 1987271 detalha regime particu-
lar para solução de conflitos de lei e jurisdição envolvendo matéria delitual 
(Arts.129-142), compreendendo várias qualificações possíveis, tais como atos de 
concorrência desleal, responsabilidade pelo fato do produto, acidentes em rota, 
emissões danosas e atos de violação de direitos de personalidade.272 

No campo de lei aplicável a violação de direitos da personalidade, especifi-
camente, o Artigo 139(f) da Lei de 1987, estabelece que as pretensões fundadas 
em atos lesivos, praticados a partir de meios de comunicação social, notada-
mente jornal, rádio, televisão, ou outros meios públicos de informação, serão, 
segundo a escolha da vítima, disciplinadas (i) pelo direito do Estado de sua resi-
dência habitual, desde que o autor do dano tenha contado que os efeitos lesivos 
do ilícito seriam produzidos/gerado naquele Estado; (ii) do direito do Estado em 
que o autor do dano tenha sua sede ou residência habitual; ou (iii) do direito 
do Estado em que tenham sido produzidos os efeitos lesivos do ato, desde que o 
autor do dano tenha contado que estes seriam produzidos naquele Estado. 

Em linha com o quadro de modernização das normas de direito inter-
nacional privado na União Europeia, em 2007 foi aprovado o Regulamento 
sobre lei aplicável às obrigações extracontratuais273 (“Roma II”), que exclui 
expressamente, de seu âmbito de aplicação “obrigações extracontratuais que 
decorram da violação da vida privada e dos direitos de personalidade, incluin-
do a difamação”274. Essa matéria revelou-se certamente como uma das mais 
controvertidas durante a fase de elaboração do Regulamento e permaneceu 
pendente, entre as propostas do Parlamento sobre o tema e as dificuldades 
de sua evolução no Conselho e na Comissão da União Europeia275. Entre as 

271 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), du 18 décembre 1987. Disponível em: <https://
www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html> (status: 20 de fevereiro de 2018).

272 Importante destacar que a Lei Suíça não faz exceções mesmo que se trate de um único direito 
aplicável envolvido, tanto no caso de estrangeiros litigando em tribunais suíços, ou quando nacionais 
suíços sejam vítimas de danos decorrentes de acidente automobilístico ou aéreo no estrangeiro.

273 Regulamento (CE) n.° 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, 
relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (“Roma II”).

274 Cf. Art.1(g) do Regulamento EU nº 864/2007. A esse respeito, ver JUNKER, Abbo. Rom II-VO Art. 
1, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 7.Aufl. München: C.H.Beck: 2018, Rn 43. 

275 Criticamente, cf. MILLS, Alex. The law applicable to cross-border defamation on social media, cit., p.12.
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razões, destaca-se, acima de tudo, uma opção de política legislativa: não seria 
adequado adotar regras de lei aplicável em matéria de responsabilidade extra-
contratual, segundo as fórmulas setoriais do Regulamento (atos de concor-
rência desleal e restritivos à concorrência; danos ambientais; responsabilidade 
pelo fato do produto) para regime único/singular em matéria de privacidade, 
difamação e direitos da personalidade. No limite, a orientação política da 
União Europeia nesses campos tem sido justamente a de reconhecer os dife-
rentes interesses em consideração nos domínios regulados e a necessidade de 
regras de conexão específicas para cada um deles276. 

Historicamente, como se sabe, o Artigo 5(3) da Convenção de Bruxelas sobre 
Jurisdição e Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras de 1968277, 
antecessora, no Direito da União Europeia, do Regulamento n 1215/2015 (Bru-
xelas-I ‘Recast’)278, consolidava, como o critério de jurisdição especial, o local de 
ocorrência do fato danoso, permitindo a fixação de competência dos tribunais 
dos Estados Membros para ações envolvendo responsabilidade extracontratual 
com conexão internacional.279 A ausência de regras de conexão determinadoras 
de lei aplicável a essa matéria, somente poderia ter sido superada com as fórmu-
las incluídas pelo Regulamento Roma II de 2007. 

Ainda assim, no Regulamento Roma II, eventuais alterações normativas 
de seus dispositivos teriam de especificar se a regra de conexão específica para 
determinação de lei aplicável à responsabilidade extracontratual decorrente 
de atos difamatórios e de violação de direitos da personalidade permaneceria 
fundada na lex loci delicti; ou ela compreenderia outras hipóteses, tais como 
a lei do local de publicação dos fatos ou informações consideradas infrativas, 
ou a lei do local em que os prejuízos são sentidos pela vítima ou titular dos di-
reitos. Como examinado anteriormente, o Artigo 3(1) do Regulamento Roma 

276 Idem, p.12 (assim concluindo o autor, em sua crítica: “The exclusion of defamation is thus partially 
the product of a determination that there does not need to be a ‘one size fits all’ rule of choice 
of law in tort”). Segundo Abbo JUNKER, Rom II-VO Art. 1, cit., Rn.43, como a Comissão, o 
Conselho e o Parlamento não conseguiram chegar a um acordo sobre uma norma de conflito na área, 
particularmente em virtude de conflito de interesses, “a bola foi devolvida aos Estados-Membros”.

277 “Artigo 5° O requerido com domicílio no território de um Estado Contratante pode ser demandado num 
outro Estado Contratante: (...) 3. Em matéria extracontratual, perante o tribunal do lugar onde ocorreu o 
fato danoso”.

278 Regulamento (UE) n.º 1215/2015, de 12 de dezembro de 2012, relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial (reformulado).

279 Cf. correspondente Artigo 7(2) do Regulamento (UE) 1215/2015.
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II refere-se à lei do país em que ocorre o dano. Nos casos de difamação e vio-
lação de direitos de personalidade, ela poderá coincidir com a lei do local do 
domicilio ou residência habitual da vítima, titular dos direitos violados, como 
seria, por exemplo, em relação àquele usuário de internet que tenha sido alvo 
de atos difamatórios ou de apropriação injustificada de direitos de imagem 
por terceiros usuários ou empresas; nesses casos, a lei do país em que o titular 
esteja domiciliado será relevante para fins de determinação do direito apli-
cável280. Pouco precisa seria, contudo, a regra de conexão fundada na “lei do 
país onde se tenha verificado ou haja probabilidade de se verificar o elemento 
ou elementos mais significativos do dano”281. 

As questões de lei aplicável aos atos de violação transfronteiriça de direitos 
da personalidade, ali incluídos atos difamatórios e violação da privacidade, con-
tinuarão em evidência nos próximos anos. Revisitados tanto o método clássico 
do direito internacional privado como problemas apresentados pela internet, 
seria possível identificar uma pluralidade de elementos de conexão relacionados 

280 Segundo a proposta formulada pelo Parlamento da União Europeia, para revisão do Regulamento 
Roma II e inclusão do Artigo 5-A em seu texto, a escolha poderia estar fundada em múltiplas regras 
de conexão, reconhecendo o particularismo e a tendência da complexidade dos casos envolvendo 
responsabilidade extracontratual decorrente de atos de violação de direitos da personalidade e à 
‘vida privada’. Segundo a proposta apresentada:
[Art. 5-A: A Vida privada e direitos de personalidade 
1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra de uma violação do direito à reserva da vida 
privada ou dos direitos de personalidade, incluindo a difamação, é a lei do país onde se tenha verificado ou 
haja probabilidade de se verificar o elemento ou elementos mais significativos do dano. 
2. Contudo, a lei aplicável será a lei do país em que o réu for habitualmente residente se não puder razoavelmente 
ter previsto a ocorrência de consequências substanciais das suas ações no país designado no nº 1. 
3. Quando a violação for causada pela publicação de material impresso ou por uma emissão, o país em 
que o elemento ou elementos mais significativos do dano ocorram, ou sejam passíveis de ocorrer, será 
considerado o país a que a publicação ou o serviço de emissão se dirige principalmente ou, se isso não for 
evidente, o país em que o controlo editorial é exercido, e será aplicável a lei desse país. O país a que se 
dirige a publicação ou a emissão será determinado, em particular, pela língua da publicação ou emissão, ou 
pelo volume de vendas ou de audiências num determinado país como proporção do total de vendas ou de 
audiências, ou por uma combinação destes fatores.
4. A lei aplicável ao direito de resposta ou medidas equivalentes e a quaisquer medidas cautelares ou 
injunções de proibição contra um editor ou emissora relativamente ao conteúdo de uma publicação ou 
emissão e respeitantes à violação da vida privada ou de direitos de personalidade resultante do tratamento 
de dados pessoais será a lei do país em que o editor, emissora ou tratador tiver a sua residência habitual.] 
Cf. Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de maio de 2012, que contém recomendações à 
Comissão sobre a alteração do Regulamento (CE) n.º 864/2007 relativo à lei aplicável às obrigações 
extracontratuais (Roma II). 

281 Cf. Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de maio de 2012. 
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à lei aplicável aos ilícitos pluriconectados. Esses elementos expressam várias 
situações particulares, dentre as quais: 

vi. a lei do local em que os prejuízos são efetivamente sentidos/
experimentados pela vítima, coincidente ou não com a lei do local 
de seu domicilio ou residência habitual;

vii. a lei do local no qual os direitos, alvos de violação, sejam 
economicamente explorados pelo titular282; 

viii. a lei do local em que o servidor ou o provedor de conteúdo esteja 
localizado; 

ix. a lei do domicilio do usuário de internet, seja enquanto vitima ou 
enquanto autor do ato delitual. 

A partir dessas reflexões preliminares, algumas considerações poderiam ser 
formuladas. A primeira diz respeito à aproximação entre os objetivos de política 
normativa em matéria de lei aplicável às obrigações extracontratuais nos Esta-
dos e espaços regionais integrados, como a União Europeia, e método conflitual 
clássico no direito internacional privado. As proposições clássicas de Savigny, 
sobre a “sede da relação jurídica”, apontam ainda para ideais de conexão mais 
estreita, particularmente quando aquela coincida com o domicílio ou residência 
habitual das partes ou o ponto no espaço no qual a relação irradia seus efeitos 
com maior intensidade283. 

282 Em tempos de espetacularização e exposição midiática nas redes sociais e plataformas de vídeos, 
permanecem em evidência casos envolvendo celebridades e discussão sobre a pretensão de exploração 
comercial de direitos da personalidade, de forte apelo nos países de tradição jurídica angloamericana, 
como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. A esse respeito, cf. Hu BEVERLEY-
SMITH. The Commercial Appropriation of Personality. cit., especialmente p.25 e ss. Nos Estados Unidos, 
em particular, leis estaduais e precedentes no ‘common law’ referem-se às bases legais para demandas 
envolvendo atos/condutas delituais discutidas nos litígios de responsabilidade civil por invasão de 
privacidade. Segundo Johnatan ROSENOER (CyberLaw: The law of the Internet. Springer: New York, 
2012, p.129 e ss), elas se fundam em: (i) intrusão sobre a reclusão do indivíduo; ii) apropriação de nome 
ou semelhança; (iii) publicidade dada à vida privada; e (iv) publicidade colocando uma pessoa sob 
falsa associação em relação a algo ou alguém. Alguns estados federados, no entanto, não reconhecem 
essas bases Segundo o autor, tribunais de Nova Iorque se recusam a admitir ações fundadas em falsa 
associação (‘false light’). Pessoas naturais, bem como celebridades, são protegidas pelas leis da Nova 
Iorque e da Califórnia sobre a apropriação indevida de nome ou semelhança.

283 System des heutigen römischen Rechts. Vol.VIII. Berlin: Bei Deit und Comp. 1849, especialmente p.57 e ss.
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Para além de qualquer ‘virada dogmática radical’ sobre o tema, a proble-
mática aqui transposta para ilícitos de violação transfronteiriça de direitos da 
personalidade ou privacidade na Internet atinge preocupações teóricas e políti-
cas muito mais delicadas. Não parece ser exitoso que Estados, unilateralmente, 
ou mesmo a União Europeia, possam regular aspectos de lei aplicável nesse 
domínio e em definitivo, porque as políticas normativas envolveriam também 
questões sobre o exercício de outros direitos fundamentais, como a liberdade de 
expressão e direito à informação. 

Como observado por Svantesson, a preferência pela aplicação da lex fori em 
casos envolvendo violação da privacidade e direitos da personalidade nas redes 
digitais, contudo, teria algumas vantagens: ela asseguraria que vítimas obtives-
sem proteção segundo a lei do país em a proteção é reclamada, ao mesmo tempo 
em que provedores de conteúdo gozariam de um mesmo grau de previsibilidade 
em litígios pluriconectados284. Ainda nessa hipótese, lei aplicável e jurisdição 
poderiam ou não caminhar conjuntamente, dificultando estratégias de conten-
cioso internacional privado no campo dos delitos cibernéticos. 

O equilíbrio entre objetivos sistêmicos, em diferentes regimes normativos, 
como mencionado anteriormente, parece servir como um dos principais ele-
mentos a justificar a conduta mais cautelosa dos Estados. Seria muito arriscado 
estabelecer, por exemplo, na estrutura das regras de conexão sobre lei aplicável 
às obrigações extracontratuais emergentes de atos de violação de direitos da 
personalidade e privacidade, elementos conceituais sobre “publicação”, ou criar 
listas taxativas sobre modalidades de publicação na Internet. E-mails, postagens 
em redes sociais, blogs ou sites, ou mesmo vídeos em plataformas abertas, po-
dem resultar, tecnicamente, em uma publicação tal como concebida para am-
bientes analógicos285; são formas que permitem veicular, inclusive, expressões 
literárias e artísticas, materializando obras de autoria e, em certos contextos, a 
própria manifestação do pensamento político, cultural, econômico.

284 The Rome II Regulation and choice of law in internet-based violations of privacy and personality 
rights-on the wrong track, but in the right direction? In: Austrian Review of International and 
European Law, vol. 16, 2014, p. 294.

285 A esse respeito, ver também SVANTESSON, The Rome II Regulation and choice of law in internet-
based violations of privacy and personality rights, cit., p.292-3.
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Capítulo 5 
 

Direito Internacional Privado,  
conflitos do trabalho e novas tecnologias

5.1.   O ‘locus’ e a atualidade do direito internacional 
privado do trabalho

Entre os importantes eixos analíticos das vertentes internacionalistas do Di-
reito e suas releituras contemporâneas encontra-se aquele da intersecção entre o 
direito internacional privado e o direito do trabalho286. Apesar de uma primeira 

286 Em perspectiva de revisão bibliográfica, destaco importantes trabalhos que devem ser examinados 
como pontos de partida para análise da discussão aqui proposta: SZÁSZY, E. Les conflits de lois 
en matière de droit du travail. In: Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 54, n.1, 1971, 
p.229-489; VAN HECKE, G. Les travaux de l'Institut de droit international sur les conflits de lois 
en matière de droit du travail. In: Revista española de derecho internacional; vol. 25, 1972, p.193-
200; RUSSOMANO, Gilda Meyer. Direito Internacional Privado do Trabalho. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1979, especialmente p.75 e ss; GAMILLSCHEG, Franz. “Rules of public order in private 
international labour law”. In: Recueil des cours, vol.181, 1983, p. 285-347; MALINTOPPI, Antonio. 
“Les rapports de travail en droit international privé”. In: Recueil des cours, vol. 205, 1987, p.333-
394. ROCHA. Osíris. Contrato Internacional de Trabalho: conseqüências brasileiras. Revista LTr: 
Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 58, n. 5, maio 1994. p. 531-533; SÜSSEKIND, Arnaldo. Conflitos 
de leis do trabalho no espaço. In: Revista de Direito do Trabalho, n. 103. 2001, p.20-26; JUKER, 
Abo. Internationales Arbeitsrecht in der geplanten Rom I-Verordnung. In: Recht der internationalen 
Wirtschaft, vol. 52, n.6, 2006, page 401-408; BIRK, Rolf. Arbeitskollisionsrecht und Globalisierung. 
In: Japanischer Brückenbauer zum deutschen Rechtskreis: Festschrift für Koresuke Yamauchi zum 60. 
Geburtstag. Berlin: Duncker & Humblot, 2006, p.31-41; DEINERT, Olaf, Internationales Arbeitsrecht: 
deutsches und europäisches Arbeitskollisionsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013; MOURA RAMOS, 
Rui Manuel Gens. Da Lei aplicável ao contrato de trabalho internacional. In: Boletim da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, suplemento. n.36. 1991, p.1 e ss; idem, O contrato individual 
de trabalho em direito internacional privado. In: CASELLA, Paulo B. (org.). Dimensão internacional 
do direito: estudos em homenagem a G.E. do Nascimento e Silva. São Paulo. LTr, 2000, P. 329-361.
STRENGER, Irineu. Regime jurídico de relação empregatícia em direito internacional privado. 
Revista de Direito do Trabalho. Sao Paulo. v.13. n.73. 1988, p.27 e ss; MAGANO, Octavio Bueno. 
“Conflito de leis trabalhistas no espaço”. In: Revista LTr: legislação do trabalho e previdência social. 
v.51. n.8. 1997, p.917 e ss; MATTEI, Alberto. “Il ruolo del diritto internazionale privato nella 
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provocação dogmática quanto aos potenciais riscos de reduzir certas áreas de 
aplicação do conhecimento a “disciplinas”, as questões aqui apresentadas suge-
rem reflexões mais críticas. Trata-se, primeiramente, de tentativa de revisão de 
certos capítulos do “direito internacional privado do trabalho”, como segmento 
de estudo dedicado aos problemas teóricos, jurisprudenciais e institucionais em 
torno das relações laborais pluriconectadas. Elas permitem considerar, classica-
mente, as relações jurídicas de direito do trabalho em suas dimensões transfron-
teiriças, vinculadas a uma pluralidade de sistemas jurídicos nacionais. Dentro 
de uma perspectiva mais tradicional, portanto, esse segmento permitiria ao ju-
rista compreender a precisa delimitação de campos de aplicação das regras de 
conexão determinadoras de direito aplicável a essas relações, assim como das 
regras de jurisdição e competência internacional dos tribunais para resolução 
de litígios trabalhistas transnacionais, de cooperação jurídica internacional e 
o reconhecimento e execução de decisões estrangeiras em matéria trabalhista. 

Qualquer abordagem meramente formalista desse campo de estudos – do 
direito internacional privado do trabalho – poderia, contudo, ofuscar a impor-
tância que ele preenche na agenda do próprio direito internacional na atualida-
de, entre seus desafios, paradoxos e pretensões multidisciplinares. Seria possível 
falar-se em “direito global do trabalho” como domínio pertencente aos regimes 
autocontidos ou regimes autônomos, tais como a lex mercatoria, a lex sportiva 
e a lex informatica, dentro de paradigmas teóricos suportados, por exemplo, em 
escritos de Luhmann e Teubner, a pretexto de uma racionalização generali-
zante do funcionamento de normas, instituições e da procedimentalização do 
direito a partir da compreensão de sistemas e subsistemas?287 Ou para teorias 
que explicam distintas dimensões do pluralismo jurídico e transnacionalização 
do direito público e privado, superando certas dicotomias hoje insustentáveis, 
considerando a porosidade, as afinidades, a mutabilidade e o caráter dialógico 
entre sistemas jurídicos, componentes da ordem jurídica transnacional?288

mobilità transnazionale del lavoro”, in Sociologia del Diritto. vol.38. n.3. 2011, p.100 e ss; MOURA 
RAMOS, Rui Manuel Gens. O contrato individual de trabalho em direito internacional privado. 
In: CASELLA, Paulo B. (org.). Dimensão internacional do direito: Estudos em homenagem a G.E. do 
Nascimento e Silva. São Paulo: LTr, 2000, p. 329 e ss.

287 Cf. Ralf ROGOWSKI, “The emergence of reflexive global labour law”, in: Industrielle Beziehungen-
The German Journal of Industrial Relations, vol. 22, n.1, 2015, p.72 e ss;

288 A esse respeito, cf. excelentes ensaios em DELMAS-MARTY, Mireille. Le pluralisme ordonné, Paris: 
Le Seuil, 2006 (trad. Ordering pluralism: a conceptual framework for understanding the transnational 
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Se para essas questões, ainda não chegamos a um veredito final, importa 
retornarmos aos contextos de reconhecimento, da realidade das forças de tra-
balho e erosão de paradigmas da proteção social, de internacionalização das 
relações laborais a partir de marcos históricos da globalização, das migrações, 
da emergência das novas tecnologias e da irreversível marcha em favor da ob-
servância dos direitos humanos no século XXI, particularmente a proteção dos 
direitos fundamentais do trabalho289. Todos eles parecem reforçar, cada qual a 
sua medida e limitações, a relevância do tema ora examinado. 

Por que, então, seria oportuno revisitar contornos metodológicos do direi-
to internacional privado dentro de suas possíveis interfaces com o direito do 
trabalho na atualidade? Talvez a primeira percepção seria aquela em função 
da complexidade das relações laborais (encaradas dentro do perfil do próprio 
direito internacional social290). Essa complexidade encontra-se materializada 
pelo intenso intercâmbio de fatores do comércio internacional; deslocalização 
das plataformas produtivas e de trabalho; atuação transnacional de empresas 
(particularmente em vista da expansão e alargamento de suas atividades, por 
sucursais, agências, filiais e subsidiárias, além de arranjos contratuais colabo-
rativos e cooperativos); da realocação e redistribuição dos postos de trabalho e 
vínculos formais de emprego em escala global291. 

legal world. Bloomsbury Publishing, 2009); e SHAFFER, Gregory C. (Ed.). Transnational legal ordering 
and state change. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

289 Nesse sentido, registro algumas de minhas reflexões anteriores, em percurso de pesquisa discutindo 
aspectos da nacionalidade, capital, trabalho e tecnologias, em distintas abordagens: POLIDO, 
Fabricio B.P. “Regime de participação do capital estrangeiro em empresas de comunicação social 
eletrônica: Notas sobre o Projeto de Lei nº 29/2007 e âmbito de aplicação do Estatuto da Igualdade 
entre Brasil e Portugal de 1971”, in Revista de Direito Mercantil vol.149/150, 2008, p.233-251; idem, 
“Direito internacional e sociedade global da informação: reflexões sobre o direito de acesso à internet 
como direito fundamental da pessoa humana”, in Revista da Faculdade de Direito da UFMG: Estudos 
em Memória do Prof. Washington Albino de Souza, ed.esp, 2013, p.197-252; idem, “A Convenção nº 
87 da OIT sobre Liberdade Sindical de 1948: Recomendações para a adequação do direito interno 
brasileiro aos princípios e regras internacionais do trabalho”, in Revista do TST, v. 78, 2012, p. 124 e ss 
(em coautoria com a Professora Maristela BASSO); e Direito Internacional da Propriedade Intelectual: 
Fundamentos, Princípios e Desafios. 1ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, esp. Cap.3. 

290 Sobre isso, ver excelente trabalho do Professor Pedro A. Gravatá NICOLI, Fundamentos de Direito 
Internacional Social: sujeito trabalhador, precariedade e proteção global. São Paulo: LTr, 2016. 

291 Particularmente, existem preocupações que hoje inspiram a Agenda do Trabalho Descente da OIT, 
introduzida no âmbito da organização no final da década de 1990.
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Da mesma forma, as forças propulsoras da globalização econômica e da 
diversificação da atividade produtiva vêm permitindo o desenvolvimento de 
novos serviços e de bens informacionais no quadro das relações econômicas 
internacionais, todas elas resultantes de novas dinâmicas do capitalismo. En-
quanto no final do século XIX, o mundo do trabalho estruturava-se a partir do 
capitalismo industrial, ao qual agregaram-se, ao longo do século XX, matizes do 
capitalismo financeiro e tecnológico, na atualidade é o capitalismo informacio-
nal que conduz toda uma orquestra de elementos políticos, econômicos, cultu-
rais e sociais. Ele se fundamenta em novos padrões de exploração das forças do 
trabalho, paradoxalmente ancorados em antigas modalidades de concentração 
dos bens de capital e de consumo, mas moldados segundo a otimização corpo-
rativa e hipervaloração de bens informacionais, a exemplo das indústrias da 
informática, da internet, da nanoengenharia, da biotecnologia292. 

Assim como do ponto de vista de políticas legislativas, direitos sociais têm 
sido estabelecidos por meio de prestações positivas do Estado, fundamentadas a 
partir de valores de justiça, proteção social, seguridade e realização do mínimo 
essencial para o trabalhador-sujeito, as novas tecnologias reabrem uma janela 
de questões que poderiam ter se apaziguado no direito do trabalho. Não parece 
ser tão simples, contudo. Em tempos de (des)intermediação e exoneração de 
responsabilidades, de terceirização e ‘uberização’, as constantes revoluções das 
tecnologias de informação e comunicação transformam a realidade das relações 
laborais. Como bem observa Jean Jacques Salomon, a tecnologia é um “processo 
social”293: uma sociedade se define muito mais pelas tecnologias que resolveu 
adotar do que necessariamente por aquelas que decidiu criar. 

Se novas tecnologias têm sido hoje empregadas para ressignificar o processo 
produtivo, maximizar a exploração da mão de obra por plataformas decentrali-
zadas - entre bytes, logs de acesso e intercâmbio de dados-, elas sugerem muito 
mais do que um ethos muito fragmentário de como a sociedade da informação 
captura a realidade do trabalho, admitindo eficiência a qualquer custo. Voltan-

292 Em distintas perspectivas sobre o tema, cf. Manuel CASTELLS. The Economic Crisis of American 
Society. Oxford: Blackwell, 1980, p.15 e ss; Michael HARDT and Antonio NEGRI. Empire. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p.34 e ss; JESSOP, Bob. Informational capitalism 
and empire: the post-Marxist celebration of US hegemony in a new world order. In: Studies in Political 
Economy, 2003, p.39 ss. 

293 What is technology? The issue of its origins and definitions. In: History and Technology: International 
Journal, vol.1, n.2, 1984, p.113-156.
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do à essencial distinção feita por Arendt, a modernidade tecnológica, subjugada 
por imperativos transientes, supérfluos, vorazes, sacramenta a vitória de um 
novo animal laborans – por seus anseios eternos de abundância, de saciedade, 
de conforto e de descarte-, sobre o homo faber294. Permanência, estabilidade e 
durabilidade parecem não ter mais lugar para o sujeito-trabalhador. 

Nesse contexto de transformação (e mudança de paradigmas), não seria pos-
sível investigar questões de fundo sobre direito internacional privado do traba-
lho sem compreender, igualmente, agendas domésticas e regionais sobre a situa-
ção jurídica do trabalhador migrante, suas relações em torno da nacionalidade, 
identidades, políticas domésticas de inclusão e acolhimento. A deslocalização 
das plataformas produtivas na indústria em escala global e os múltiplos cenários 
de crises econômicas e financeiras, ambientais e humanitárias, também permi-
tiram a geração de contingente humano bastante suscetível às readequações da 
atividade laboral. Destacam-se, aqui, as formas de recrutamento transnacional 
de mão de obra ou exploração de atividades decentralizadas por meio de pres-
tação de serviços (terceirização transfronteiriça ou ‘transnational outsourcing’); 
transferência internacional de trabalhadores e prestadores de serviços para ati-
vidades em mercados integrados, também produtos cada vez mais sofisticados 
das novas formas de globalização295. 

O direito internacional privado do trabalho, na medida em que compor-
te discutir certas questões relativas ao reconhecimento de situações jurídi-
cas - individuais e coletivas – pluriconectadas em matéria laboral (i.e., que 
pela estrutura, natureza das relações se vinculem a vários sistemas jurídicos 
simultaneamente), deve ambientar-se com a crescente litigiosidade interna-
cional em matéria de relações laborais (litígios transfronteiriços de natureza 

294 Em essencial, destaco o debate sobre as instrumentalidades em ARENDT, Hannah. The Human 
Condition. 2.ed. Chicago: University of Chicago Press, 1958, p.144 e ss.

295 Nas últimas três décadas, a extensão geográfica de certos países industrializados tem possibilitado 
a produção por terceirização em setores industriais mais dinâmicos, de tal modo que as empresas 
transnacionais dedicam parte de seus investimentos em produção no exterior a partir desse 
modelo. Essas empresas buscam ambientes nacionais de maior liberalização – fluxos financeiros, 
juros elevados para operações de crédito, atrativos incentivos fiscais e baixa pressão tributária – 
correspondendo a mercados hoje organizados em conformidade com regras previstas em acordos 
comerciais multilaterais adotados no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Sobre isso, ver 
estudos de McGREW, Anthony, in RAVENHILL, John (ed.). Global political economy. 4.ed. Oxford/
New York: Oxford Univ Press, 2014, p.225-255; idem, "Globalization in hard times: Contention in 
the academy and beyond", in George RITZER (ed.) The Blackwell companion to globalization. 1e.d. 
Malden, Oxford: Blackwell, 2007, p. 29-53.
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pública, privada e mista). Também deve ter como pressupostos fatos sociais 
irrefutáveis na sociedade. O incremento de complexidade das relações entre 
empregados e em pregadores em escala transnacional, somada a outros fato-
res, determi na o aumento do número de litígios e acentua suas peculiarida-
des, especificamente em função das tensões com a constitucionalização de 
direitos sociais, eco nômicos e culturais nos últimos 40 anos296.

Por fim, é possível ainda observar a complexa dinâmica de relacionamen-
to das fontes normativas e procedimentos institucionais envolvendo o direito 
internacional do trabalho, como criticamente observado pela literatura espe-
cializada297. Essa dinâmica afasta qualquer radical simplificação em torno da 
dicotomia público-privado, e projeta na própria fundamentação de um “sistema 
internacional de proteção social do trabalho” certos valores e premissas, como 
a justiça social, o pleno emprego, a segurança, padrões e direitos básicos, todos 
eles hoje estabelecidos no quadro mais amplo da Agenda da Organização Inter-
nacional do Trabalho sobre Trabalho Decente, lançada em 1998. 

Se é possível na atualidade sustentar a objetivada interação sistêmica 
entre as normas de direito internacional privado, as constituições nacionais, 
os tratados e convenções em matéria de direitos humanos, então é forçoso 
reconhecer a relevante contribuição promovida pelas convenções da Orga-
nização Internacional do Trabalho para o desenvolvimento progressivo do 

296 Gilda Meyer RUSSOMANO (Direito Internacional Privado do Trabalho. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1979, p.85) analisava a questão à luz da emergência de agendas socialmente mais sensíveis para o 
direito internacional privado do trabalho: “(…) cresceu a importância da questão social, sobretudo a 
partir do começo do século XIX, e se avaliarmos ao mesmo tempo, o papel que, dentro dela, desempenha o 
Direito do Trabalho, introduzindo, na consciência jurídica moderna, ideias altamente nobres de proteção 
do trabalhador – como trabalhador e como pessoa humana – capazes de sugerir ao Direito Internacional 
Privado soluções originais e de conduzi-los aos horizontes de novos princípios doutrinários.

297 Nessa linha, os artigos de Ralf ROGOWSKI, The emergence of reflexive global labour law, cit., 
p.72 e ss; VOSCO, Leah F. Decent Work 'The Shifting Role of the ILO and the Struggle for Global 
Social Justice. In: Global Social Policy, vol. 2, n.1, 2002, p.19-46. SENGENBERGER, Werner. 
"International labour standards in the globalized economy: Obstacles and opportunities for achieving 
progress", in: John D. CRAIG e Michael S. LYNK (ed.). Globalization and the Future of Labour Law. 
Cambridge: Cambridge UP, 2006, exemplificam distintas abordagens sobre os principais processos 
de internacionalização vs. transnacionalização das relações do trabalho e a conformação de regimes 
autônomos de regulação. 
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próprio direito internacional, ancorado na substantivação orientada pela 
proteção social do sujeito-trabalhador298. 

A adoção das “convenções fundamentais” pela OIT justificou-se em priori-
dades regulatórias e objetivos sistêmicos da governança mundial do trabalho299, 
resumidas pelos seguintes instrumentos, que estabelecem e visam assegurar os 
direitos humanos do trabalho:

i. Convenção nº 29 relativa à eliminação do trabalho forçado de 
1930300: regulamentando obrigações sobre a proibição do trabalho 
forçado ou obrigatório em todas as suas formas. Entre as exceções, 
contudo, estão o serviço militar, o trabalho penitenciário 
adequadamente supervisionado e o trabalho obrigatório em 
situações de emergência, como guerras, incêndios, terremotos; 

ii. Convenção nº 87 relativa à Liberdade Sindical e Proteção do Direito 
de Sindicalização de 1948: estabelece a liberdade associativa para 
fins sindicais e o direito de todos os trabalhadores e empregadores 
de constituir organizações representativas de interesses e de a 
elas se afiliarem, sem prévia autorização; a Convenção dispõe 
de outras garantias institucionais para o livre funcionamento 
dessas organizações, sem ingerência das autoridades públicas e 
governamentais.

iii. Convenção nº 98 relativa ao Direito de Sindicalização e de 
Negociação Coletiva de 1949301: estabelece proteção contra atos 
ou condutas de discriminação que busquem limitar ou cercear 
a liberdade sindical (práticas anti-sindicais) eventualmente 
endereçadas a organizações de trabalhadores e de empregadores; 

298 Nesse sentido, cf. BASSO, Maristela e POLIDO, Fabrício B.P. “A Convenção nº 87 da OIT sobre 
Liberdade Sindical de 1948: Recomendações para a adequação do direito interno brasileiro aos 
princípios e regras internacionais do trabalho”, in Revista do TST, v. 78, 2012, p. 124-219, esp. 
p.135 e ss (em que são discutidas as contribuições evolutivas das convenções da OIT para o direito 
internacional público e direito internacional privado). 

299 Sobre a Declaração da Filadélfia de 1998 e seus desdobramentos, cf. VOSCO, Leah F. "Decent Work 
'The Shifting Role of the ILO and the Struggle for Global Social Justice" cit., p.19 e ss.

300 Cf. Decreto n. 41.721, de 25.6.57.

301 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 49, de 27.8.1952, e incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro pelo Decreto nº 42.288, de 19.9.1957.
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proibições expressas contra atos de ingerência de umas nas outras, 
e medidas de promoção da negociação coletiva entre as partes, 
para facilitação do diálogo tripartite – entidades de trabalhadores, 
empregadores/empresas e autoridades governamentais; 

iv. Convenção nº 100 relativa à Igualdade de Remuneração de 
1951302: estabelece normas relativas à assimilação de direitos de 
remuneração e benefícios entre homens e mulheres por trabalho de 
igual valor, portanto, medidas antidiscriminatórias concernentes 
à remuneração;

v. Convenção nº 105 relativa à Abolição do Trabalho Forçado de 
1957303: estabelece proibição do recurso a toda e qualquer forma 
de trabalho forçado ou compulsório como meio de coerção ou de 
educação política; castigo por expressão de opiniões políticas ou 
ideológicas; mobilização de mão de obra; como medida disciplinar 
no trabalho; punição por participação em greves, ou como medida 
de discriminação.

vi. Convenção nº 111 relativa à Discriminação (Emprego e Ocupação) 
de 1958304: estabelece a formulação de políticas nacionais que visem 
eliminar toda a discriminação em matéria de emprego, formação 
profissional e condições de trabalho por motivos de raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, e 
promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento;

vii. Convenção nº 138 relativa à Idade Mínima de 1973305: objetiva a 
abolição do trabalho infantil, ao estipular que a idade mínima de 
admissão ao emprego não deverá ser inferior à idade de conclusão 
do ensino obrigatório.

viii. Convenção nº 182 relativa às Piores Formas de Trabalho 
Infantil de 1999306: defende a adoção de medidas imediatas e 

302 Cf. Decreto n. 41.721, de 25.6.57.

303 Cf. Decreto n. 58.822, de 14.7.66.

304 Cf. Decreto n. 62.150, de 19.1.68.

305 Cf. Decreto n. 4.134, de 15.02.2002.

306 Cf. Decreto n. 3.597, de 12.09.2000.
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eficazes que garantam a proibição e a eliminação das piores 
formas de trabalho infantil.

A Agenda da OIT sobre Trabalho Decente, instituída em 1998, represen-
tou um compromisso dos países membros de promover quatro frentes prioritá-
rias para dar nova roupagem ao processo de elaboração normativa e decisório 
no âmbito da organização: (i) padrões e princípios fundamentais do trabalho; 
(ii) emprego; (iii) proteção social e (iv) diálogo social, tendo o gênero e desen-
volvimento como abordagens transversais. Com efeito, a Agenda do Trabalho 
Decente, em linha com os movimentos contemporâneos de promoção de di-
reitos humanos e desenvolvimento sustentável na ordem internacional (e.g. as 
Declaração de Johanesburgo e Metas do Milênio para o Desenvolvimento, hoje 
convertidas e ampliadas na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável), reconhece as dinâmicas de transformação do mundo do trabalho, 
flexionadas segundo a dimensão social da globalização e demandas coletivas 
de respeito aos padrões de trabalho e justiça social - patamares mínimos que 
não podem ser rebaixados dentro da racionalidade própria dos direitos sociais 
assegurados pelos tratados e constituições nacionais. 

Se de um lado, todos esses aspectos conformam novo perfil institucional 
para o direito internacional do trabalho, retomando certos valores humanistas 
e comunitaristas, de outro, eles apontam para as deficiências e falhas dialógi-
cas entre o direito internacional privado (particularmente por seus métodos, 
normas de determinação de lei aplicável e jurisdição internacional) e outros 
regimes dentro das vertentes internacionalistas especialmente a proteção inter-
nacional dos direitos humanos. Seria de se questionar em que medida o direito 
internacional privado, para além de interagir com aspectos políticos, sociais e 
econômicos da realidade posta do trabalho, poderia introjetar, em suas regras 
e princípios, valores mais intrusivos de proteção social do trabalho, inibindo 
condutas legislativas e jurisdicionais tendentes a uma aparente neutralidade ou 
tecnicidade da disciplina307. 

307 Alguns autores têm criticado, de modo incisivo, o predomínio dogmático-formalista no direito 
internacional privado, propondo questões que devam voltar-se a dimensões éticas e estéticas e de 
justiça nas incursões teóricas do Direito Internacional Privado. Sobre isso, cf. BriLmaYEr, Lea. The 
Problem of Provenance: The Proper Place of Ethical Reasoning in the Selection of Applicable Law. 
In: Donald Earl CHILDRESS iii (ed.) The Role of Ethics in International Law. Cambridge: Cambridge 
Univ. Press.2011. pp. 101-124; e H. Patrick GLENN. The ethic of international law, in Donald Earl 
CHILDRESS iii (ed.). The Role of Ethics in International Law. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 2011. 
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Ora, isso se verifica nas situações em que ou a escolha da lei aplicável para 
regular certas relações jurídicas envolvendo o trabalhador (individuais e coleti-
vas) é feita de modo a priorizar sistemas jurídicos menos socialmente protetivos, 
ou em que sequer o princípio da vulnerabilidade é reconhecido como hábil para 
restaurar equilíbrio de interesses na esfera das relações entre empresas e empre-
gados. Da mesma forma, estratégias de manipulação de jurisdição em litígios 
trabalhistas pluriconectados devem ser escrutinadas à luz dessa preocupação 
com os padrões e princípios fundamentais do trabalho (como previstos nas con-
venções fundamentais da OIT), além da proteção social e do diálogo social. São 
todas essas reflexões ainda muito insipientes que gostaríamos de aprofundar em 
futuros trabalhos. Na próxima seção, são analisados os principais aspectos de 
direito internacional privado relacionados às relações trabalhistas e como eles 
podem ser revisitados dentro de uma abordagem metodológica. 

5.2.  Direito internacional privado e relações  
laborais transfronteiriças

Tradicionalmente, a doutrina tem apontado para os principiais contornos 
e delimitado certas questões de análise na interface entre direito internacional 
privado e direito do trabalho308. Elas estariam adstritas a um domínio muito 
particular, que se manteve, por décadas, sob certa negligência nos círculos aca-
dêmicos e internacionalistas, e que poderia reclamar o caráter autônomo de um 
“direito internacional privado do trabalho”309. 

pp. 246 e ss (sustentando que valores éticos são melhores definidos a partir das relações entre estados e 
não entre indivíduos simplesmente. Juízos ético-valorativos no direito internacional (público e privado) 
seriam capazes de justificar novas pretensões de validade para normas e decisões nesse domínio; e 
mesmo uma abordagem positiva da disciplina não seria barreira ou obstáculo para reconhecer 
ditas pretensões, sobretudo porque a ética subjacente ao direito oferece respostas normativas para 
a formulação das soluções aos casos concretos. A esse respeito, ver muir Watt, Horatia. Future 
Directions? In Horatia MUIR WATT e Diego P. FERNANDEZ ARROYO (ed.) Private International 
Law and Global Governance Law. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014, p.343-382.

308 Cf. RUSSOMANO, Gilda M. Direito Internacional Privado do Trabalho, cit., p.75 e ss.

309 Na Academia da Haia, comparativamente a outros temas, poucos foram os juristas que se dedicaram 
ao estudo das questões jusprivatistas internacionais relativas ao direito do trabalho. Destaco os 
seguintes trabalhos que seguramente ilustram os principais problemas de análise em torno da lei 
aplicável, jurisdição e reconhecimento e execução de decisões estrangeiras: JAMBU-MERLIN, 
Roger. La loi applicable aux accidents du travail en droit international et en droit communautaire. In: 



153

Direito Internacional Privado nas Fronteiras do Trabalho e Tecnologias

Primeiramente, parece ser admissível reconhecer que as relações jurídicas 
laborais e de seguridade social podem apresentar efeitos transnacionais em 
múltiplos níveis (i.e. quanto aos contratos individuais, convenções coletivas, 
responsabilidade decorrente de acidentes de trabalho/infortunística, e direi-
tos e interesses em torno da previdência social no estrangeiro), ainda que 
o direito material do trabalho esteja associado à natureza formal do direito 
público interno. De outra perspectiva, também há preocupações sobre o re-
conhecimento da situação jurídica e locus social do trabalhador ou prestador 
de serviços em trânsito, em mobilidade transfronteiriça, particularmente en-
quanto ele esteja profissionalmente ligado a distintos países, quer de modo 
simultâneo quer de modo sucessivo310. 

Admitidas algumas premissas metodológicas do direito internacional pri-
vado, estendidas para capturar a realidade das formas no direito do trabalho, 
seriam os seguintes blocos de questões suscitadas: 

a) questões de qualificação e regência (regime legal aplicável) do con-
trato internacional de trabalho: lei aplicável às relações trabalhistas ou 
relações de emprego decorrentes do contrato de trabalho com efeitos 
internacionais/transfronteiriços; questões de jurisdição do Estado e de 
seus tribunais domésticos (competência internacional) para solução de 
litígios trabalhistas com conexão internacional; lei aplicável aos con-

Recueil des cours, vol. 180, 1983, p. 237-294; GAMILLSCHEG, Franz. Rules of public order in private 
international labour law. In: Recueil des cours, vol.181, 1983, p. 285-347; MALINTOPPI, Antonio. 
Les rapports de travail en droit international privé. In: Recueil des cours, vol. 205, 1987, p.333-394. 
Outros, dedicaram-se a analisar temas de interface com o direito internacional do trabalho, na 
perspectiva publicista, como os indispensáveis estudos de WOLF. Francis. L'interdépendance des 
conventions internationals du travail, in Recueil des Cours, Vol. 121 (1967), p.113-219; e VALTICOS, 
Nicolas. Un système de contrôle international: la mise en oeuvre des conventions internationales du 
travail. In : Recueil des Cours, vol. 123 (1968), p.311-407.

310 Examinando-se o caso brasileiro, por exemplo, é possível que a pessoa natural mantenha domicílios 
simultâneos, sendo o profissional um deles. O Código Civil de 2002 admite essa possibilidade, 
reconhecendo os vínculos que um indivíduo poderia manter com outros países, em função da 
atividade laboral exercida, e ali eleger o foro ou centro de exercício de suas prerrogativas e aptidões 
profissionais. O Artigo 72 assim explicita essa escolha ou alternativa, como possível regra de conexão: 
  Art. 72: É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar 
onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles 
constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem”.
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tratos internacionais de prestação de serviços, contratos internacionais 
temporários e relações de subcontratação311; 

b) lei aplicável, jurisdição, reconhecimento e execução de decisões es-
trangeiras em matéria previdenciária, de seguridade social e respon-
sabilidade por acidentes de trabalho, além de aspectos de cooperação 
jurídica internacional312;

c) temas individuais e coletivos em matéria de contrato de trabalho e 
questões clássicas de DIP (e.g. direito aplicável às convenções coletivas 
de trabalho que apresentem elementos de internacionalidade, jurisdição 
dos tribunais e reconhecimento e execução de decisões estrangeiras);313

d) questões de cooperação jurídica internacional em matéria trabalhista 
e previdenciária, particularmente em casos envolvendo reconhecimento 
de direitos laborais e benefícios decorrentes de acordos, convenções e 
protocolos de assistência mútua e cooperação entre estados.

Especificamente em relação às questões de determinação de direito material 
aplicável e a potencial concorrência de leis que regulam as situações jurídicas 
internacionais do trabalho314, frequentemente são admitidas regras de conexão 

311 Cf. SCHNORR, G. Aspects of private international law pertaining to the profession of labour 
supplying: (temporary work). In: Cahier/Institut international du travail temporaire; vol. 9, 1974, 
p.33 e ss; STRENGER, Irineu. Regime jurídico de relação empregatícia em direito internacional 
privado.In: Revista de Direito do Trabalho. Sao Paulo. v.13. n.73. 1988, p.27 e ss; DEPREZ, Jean. La 
loi applicable au contrat de travail international, in: Droit Social. n.1. 1991, p.21 e ss; DEPREZ, Jean. 
Rattachements rigides et pouvoir d'appreciation du juge dans la determination de la loi applicable 
au contrat de travail international. In: Droit Social. n.4. 1995, p.323-8; MOURA RAMOS, Rui 
Manuel Gens. Da Lei aplicável ao contrato de trabalho internacional. In: Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, n.36. 1991, p.1-953; MAGANO, Octavio Bueno. Conflito de leis 
trabalhistas no espaço. In: Revista LTr, vol.51. n.8. 1997, p.917 e ss; 

312 Cf. RUSSOMANO, Gilda M. Direito Internacional Privado do Trabalho, cit., p.100 e ss.

313 Dentre outros, cf. Roger JAMBU-MERLIN, La loi applicable aux accidents du travail en droit 
international et en droit communautaire. In: Recueil des cours, vol. 180, 1983, p. 237 e ss; DEPREZ, 
Jean. La loi applicable au contrat de travail international. In: Droit Social. n.1. 1991, p.21 e ss; DEPREZ, 
Jean. Rattachements rigides et pouvoir d'appreciation du juge dans la determination de la loi applicable 
au contrat de travail international. In: Droit Social. n.4. 1995, p.323 e ss. Entre nós, cf. ALVES, Ricardo 
de Paula. Contrato de trabalho e direito internacional privado. Revista da Pós-Graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de RS. Porto Alegre. Vol.5. 2002, p.105 e ss.

314 Às quais, por exemplo, Gilda M. RUSSOMANO (Direito Internacional Privado do Trabalho, cit., p.76 
e ss) refere-se ao chamado “conflito de leis de natureza trabalhista”. 
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baseadas em múltiplas variações e estabelecidas segundo as diferentes matrizes 
de políticas legislativas dos Estados. Elas podem ser objetivamente consideradas 
em leis e tratados (de acordo com um critério de localização territorial) ou de-
finidas pelas partes dentro do alcance do princípio da autonomia da vontade. 

Russomano315, Strenger316 e Moura Ramos317 observam que a definição de 
questões jusprivatistas internacionais do trabalho frequentemente apontam 
para uma pluralidade das regras de conexão, tais como: (i) lei do local de execu-
ção do contrato de trabalho; (ii) lei do local onde a atividade laboral é realizada 
ou os serviços são prestados; (iii) autonomia da vontade, e, portanto, a lei esco-
lhida pelas partes; (iv) lei do local em que o trabalhador executa o trabalho; (v) 
lei do país em que é domiciliado ou sediado o empregador; (vi) lei do local em 
que as partes têm domicílio no momento de criação da relação ou vínculo de 
trabalho, na ausência de uma escolha pelas partes318. 

De todo modo, regras de conexão objetivas operando na interface entre di-
reito internacional privado e direito do trabalho, com exceção à flexibilidade al-
cançada pela autonomia da vontade, ainda são idealizadas a partir da existência 
um critério mais forte, estritamente ancorado no princípio da territorialidade. 
Ao examinar o problema, Valladão enfatiza a intrínseca relação que se cons-
truiu entre a tendência de “territorialização” das relações laborais e questões de 
lei aplicável e jurisdição no direito internacional privado319. A territorialidade, 
dessa forma, atua como princípio elementar tanto para a definição do situs, do 
local em que o trabalho é desenvolvido ou no qual a prestação de serviços é 
realizada, dentro, portanto, de uma perspectiva mais tradicional. E é evidente, 
nessa linha, que o trabalho e as relações sociais dele decorrentes estejam asso-
ciados a uma série de políticas e preocupações regulatórias do Estado, como em 

315 Direito Internacional Privado do Trabalho, cit., p.83.

316 Regime jurídico de relação empregatícia em direito internacional privado, cit., p.28-29. 

317 Da Lei aplicável ao contrato de trabalho internacional”, cit., p.36 e ss.

318 Sobre as regras de conexão, cf. ainda ROCHA. Osíris. Contrato Internacional de Trabalho: 
consequências brasileiras. In: Revista LTr: Legislação do Trabalho. vol. 58. n.5, 1994. p.531; DEPREZ, 
Jean. La loi applicable au contrat de travail international. cit.,p.21 e ss; idem. Rattachements rigides 
et pouvoir d'appreciation du juge dans la determination de la loi applicable au contrat de travail 
international, cit., p.323-8; MOURA RAMOS, Rui Manuel Gens. O contrato individual de trabalho 
em direito internacional privado. In: CASELLA, Paulo B. (org.). Dimensão internacional do direito: 
Estudos em homenagem a G.E. do Nascimento e Silva. São Paulo: LTr, 2000, p. 333 e ss. 

319 Direito Internacional Privado. Tomo 3. 3.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, p.98.
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países que contem com uma constitucional social e econômica e leis domésticas 
especificamente disciplinando aspectos materiais da proteção do trabalhador. 

Em uma segunda tendência, é importante destacar que o tratamento do tema 
evoluiu também rumo ao abandono gradual das regras da conexão objetivas, fun-
dadas puramente no critério da territorialidade (e.g. lei do local de execução do 
contrato, lei do país em que a prestação de serviços é realizada, lei da sede do 
empregador), dando lugar à adoção de um princípio de formulação doutrinária 
e jurisprudencial. Trata-se do princípio da “lei mais favorável ao trabalhador320. 

E por que ele seria tão expressivo na atualidade? Porque sugere uma técnica 
de substantivação das regras de conexão e diálogo com princípios, apontando 
para a abordagem contemporânea do direito internacional privado de fazer ar-
ticular o princípio da proteção da parte vulnerável (partie faible, weaker party) e 
a definição do direito aplicável e da jurisdição para solução de litígios fundados 
em relações jurídicas envolvendo partes mais fracas321. 

Essa técnica de substancialização, a nosso ver, reflete um estágio de especia-
lização das regras de conexão e aperfeiçoamento de critérios baseados na jus-
tiça material emergentes das relações jurídicas e conflitos, como por exemplo, 
a conexão estabelecida entre a proteção da parte mais fraca e a lei designada 
como direito aplicável. Contudo, ela não evita a hipótese de colisão, antinomia, 
ou mesmo contradições na disciplina do direito internacional privado, em que 
estão em risco duplamente o objetivo da harmonia normativa internacional e a 
certeza na escolha da lei a ser aplicada aos casos multiconectados. Assim, por 
exemplo, o Regulamento Roma I da União Europeia (que trata da lei aplicável 

320 Muito tem sido elaborado em torno da adoção da regra de conexão fundada na “lei mais favorável 
ao trabalhador” no direito internacional privado do trabalho, a exemplo de oLivEra BosKovic, 
La protection de la partie faible dans le règlement Rome I, Recueil Dalloz, 31, 2008, p. 2177 ss.  No 
Brasil, ver doutrina sustentada por Haroldo VALLADÃO. Direito Internacional Privado. Tomo 
3. Cit., p.99 e ss; Gilda M. RUSSOMANO, Direito Internacional Privado do Trabalho, cit., p.92 e 
ss; Octávio B. MAGANO, Conflito de leis trabalhistas no espaço, cit., p.917 e ss. Jorge SOUTO 
MAIOR, Elementos de conexão no direito do trabalho, em face da globalização da economia, 1996, 
p.6, disponível em: http://www.jorgesoutomaior.com.

321 Nesse sentido, ver excelentes estudos de POCAR, Fausto. La protection de la partie faible en droit 
international privé. In: Recueil des cours, vol.188, 1984, p. 339-418; MOURA RAMOS, Rui M. Gens. 
La protection de la partie contractuelle la plus faible en droit international privé portugais, in Das 
relações privadas internacionais. Estudos de Direito Internacional Privado, Coimbra, Almedina, 1995, 
p. 212 ss: oLivEra BosKovic, La protection de la partie faible dans le règlement Rome I. In : 
Recueil Dalloz, 31, 2008, p. 2177 ss. Criticamente, citaríamos, ainda, os Artigos 4.1. 5.1 e 5.2 do 
Regulamento Roma I da União Europeia. 
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às obrigações contratuais) expõe a opção por cláusulas de exceção em matéria 
de aplicação do direito estrangeiro, pelas quais o juiz do foro pode afastar o 
direito designado como aplicável nos casos em que considerar existir maior co-
nexão do litígio com o ordenamento jurídico de outro país. Ela poderia sugerir 
ênfase aos princípios da proximidade ou dos vínculos mais estreitos no direito 
internacional privado, admitidos como autênticos “freios neutralizadores” dos 
efeitos distorcidos da aplicação estrita de determinada regra de conexão.322 

Como alternativa, o recurso às cláusulas de exceção afasta os efeitos decor-
rentes da concretização da regra de conexão primária, indicadora do direito 
aplicável, para beneficiar um critério essencialmente baseado na discriciona-
riedade do juiz, pois permite que o tribunal, ao apreciar o caso com conexão 
internacional, favoreça a aplicação da lei material com a qual este mantenha 
"vínculos mais estreitos". Igualmente, a materialização de justiça como objetivo 
do Direito Internacional Privado expõe-se com maior intensidade nas regras de 
conexão que vinculam certas preocupações de ordem legislativa comunitária 
ao resultado do direito aplicável, portanto, como técnica de escolha de lei. São 
exemplos regras de conexão alternativas ou supletivas centradas na proteção da 
parte mais fraca (e.g. categoria dos consumidores, trabalhadores e segurados), 
além de normas espaciais auto-limitadoras, pelas quais o direito material indi-
cado como aplicável converge ao ordenamento jurídico de um Estado com base 
na incidência do princípio da territorialidade. 

Especificamente quanto à escolha da lei aplicável às relações trabalhistas plu-
riconectadas com base na lei mais favorável ao trabalhador, bastaríamos observar 
ser intuitivo (e comprovável por evidências empíricas e probatórias) que determi-
nados indivíduos e grupos se encontram em situação de maior vulnerabilidade 
enquanto em trânsito, na condição de estrangeiro, migrante. Essa constatação 
serve de base, inclusive, para guiar políticas legislativas e internacionais em torno 

322 Recorremos, aqui, às elucidativas expressões utilizadas pelo professor Jacob DOLINGER, Direito 
Internacional Privado: o princípio da proximidade e o futuro da humanidade, in Revista Brasileira de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, 2004, p. 139-149, especialmente p.140. No Regulamento 
Roma I, cf. especialmente o Art. 4.3 (“Caso resulte claramente do conjunto das circunstâncias do 
caso que o contrato apresenta uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente 
do indicado nos n.os 1 ou 2, é aplicável a lei desse outro país”) e Art. 8.4 (“Se resultar do conjunto 
das circunstâncias que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com um país diferente do 
indicado nos n.os 2 ou 3, é aplicável a lei desse outro país”). 
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da proteção de menores, idosos, minorias, trabalhadores e consumidores323. A 
sustentação teórica de eficiências alocativas em matéria de contratos internacio-
nais e escolha de lei aplicável fundada na autonomia da vontade das partes não 
poderiam justificar uma aplicação generalizante para a regra de determinação de 
lei aplicável aos contratos internacionais de trabalho324. 

Da mesma forma, não seria possível reduzir a amplitude das situações em que 
o trabalhador-sujeito se encontre em mobilidade ou trânsito internacional a fór-
mulas ou arquétipos normativos característicos das técnicas clássicas de codifica-
ção do direito internacional privado e do direito do trabalho, como em leis nacio-
nais especializadas. A influência e vicissitudes da globalização, da circulação de 
trabalhadores migrantes, prestadores de serviços, da transferência de plataformas 
produtivas, da desmaterialização e ressignificação dos bens (variando entre cate-
gorias de bens de consumo e de capital para "bens informacionais") são tomados 
como elementos transformadores da racionalidade das normas e instituições nes-
ses domínios de intenso diálogo sistêmico, conformando um direito internacional 
privado do trabalho. Em confronto com políticas sociais e interesses legislativos 
dos Estados, seria possível reconhecer a tendência em marcha, no século XXI, de 
vulnerabilização do trabalhador (indivíduo-sujeito) em quadros mais amplos de 
flexibilização das leis, de desmantelamento ou rebaixamento dos patamares de 
proteção social e do frágil reconhecimento das múltiplas formas de trabalho que 
não apenas pelos vínculos empregatícios fundados no contrato de trabalho325. 

A interação entre direito internacional privado e direito do trabalho também 
permite suscitar discussões sobre moralidade e valores sociais que fundamentam 

323 A esse propósito, os trabalhos da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado têm se 
dedicado, nas últimas décadas a cuidar da harmonização e uniformização das normas de DIP em 
matéria de proteção de menores, adultos (dentro do campo do direito de família internacional), 
caminhando também para as situações internacionais envolvendo a proteção do consumidor-turista 
na atualidade. Por isso mesmo, acredito que seja oportuno, em linha com a substancialização do direito 
internacional privado, de uma integração necessária entre a CDIP e a Organização Internacional do 
Trabalho nesse campo, a partir do que eu venho denominando “neofederalismo” das organizações 
internacionais no campo do direito internacional privado (nas vertentes do compartilhamento e 
convergência das competências institucionais). 

324 RUHL, Giesela. Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic 
Convergence and Economic Efficiency, cit., esp. 167 ss (abordando a chamada prioridade das leis 
protetivas envolvendo contratos de consumo, contratos de trabalho e contratos de seguros). 

325 Esse diagnóstico permite considerar a relativização da ideia de autonomia da vontade, da crise da 
supremacia das relações jurídicas decorrentes do trabalho e vínculos de emprego segundo um perfil 
objetivo bastante tradicional ao tratamento dogmático-formalista do direito do trabalho). 
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as relações laborais dentro de espaços integrados e ambientes de cooperação, tão 
marcadamente característicos da globalização no século XXI. Abandona-se a as-
séptica categoria das regras de conflito (baseadas nas conexões) para inovadoras 
"regras de diálogo de sistemas e de jurisdições”. E ainda mais além. Se admitirmos 
a observância das normas constitucionais, no caso do Brasil, o próprio direito in-
ternacional privado do trabalho também deve necessariamente incorporar a ideia 
do primado da justiça social e valor do trabalho, ambos princípios fundantes da 
ordem econômica e social do Estado brasileiro.326 Eles conformam, igualmente, 
parâmetros materiais (ou substantivos) para escrutínio das relações laborais que se 
travam entre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e empresas/empregado-
res estrangeiros com atividades desenvolvidas no território nacional e também em 
outros estados, na medida em que interesses de trabalhadores estejam em questão. 

5.3.  Debates interseccionais entre direito internacional 
privado e trabalho 

Nos itens antecedentes, foram examinadas algumas questões que podem ser 
suscitadas no contexto da mobilidade do trabalhador-sujeito e das empresas, da 
proteção de seus interesses, e do reconhecimento dos efeitos transfronteiriços 
das relações de trabalho, desde a perspectiva do direito internacional privado. 
A partir desse marco analítico, é possível estabelecer algumas premissas para 
investigação da atualidade das relações transnacionais do trabalho, que deno-
minamos anteriormente de “relações trabalhistas pluriconectadas” (em alusão à 
categoria formal das relações jurídicas com conexão internacional”, e como elas 
se identificam com uma agenda normativa e científica de interface proporcio-
nada pelo direito internacional privado do trabalho.

 5.3.1. Transferência e recrutamento de trabalhadores  
no exterior 

Aspectos concernentes à transferência de trabalhadores ou recrutamento 
de mão de obra nacional para realização de prestação de serviços e atividades 

326  Cf. Arts.170 e ss da Constituição de 1988. 
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laborais no estrangeiro têm sido destacados em estudos discutindo as políticas 
de proteção social no direito internacional do trabalho e as correlações com os 
processos de flexibilização das relações de trabalho327. Empresas multinacio-
nais, em suas complexas estratégias e políticas de internacionalização, adotam 
modelos de negócios muito bem definidos para o deslocamento – geográfico ou 
imaterial - de plataformas de produção de bens e prestação de serviços em es-
cala global. Elas se voltam, como já tem sido evidenciado pela literatura crítica 
em economia internacional e direito do trabalho, para países com atrativos em 
matéria fiscal, trabalhista e ambiental, ou mesmo para espaços nacionais carac-
terizados por governos ditatoriais e tendentes a prática de atos de corrupção e 
exploração de mão de obra feminina e infantil328. 

Seguindo um referencial de valores próprios, com abandono gradual da so-
lidariedade e do engajamento social nas relações laborais, estados, sindicatos, 
empresas e trabalhadores caminham para horizontes muito incertos, ditados 
por objetivos de curto prazo, retornos imediatos, elevado desempenho (‘perfor-
mance’) das economias nacionais por seus mercados de capitais e regimes de 
atração de investimentos, além de sucessos competitivos – todos muito carac-
terísticos das diferentes prédicas da globalização financeira do final do século 
XX e retomadas com a globalização tecnológica no início do século XXI329. O 
Direito como um todo, nesse contexto, desempenharia uma função meramente 
confirmatória de expectativas dos agentes, apto a ser objeto de barganhas e 
simplificações, além de tratamento como mercadoria330.  

327 A esse propósito, ver ensaios da obra coletiva de John D. CRAIG e Michael S. LYNK (ed.). 
Globalization and the Future of Labour Law. Cambridge: Cambridge UP, 2006; CONAGHAN, Joanne; 
FISCHL, Richard Michael; KLARE, Karl (ed.) Labour law in an era of globalization: Transformative 
practices and possibilities. Oxford University Press on Demand, 2004.

328 Dentre vários, ver GALLAGHER, Mary Elizabeth. Contagious capitalism: Globalization and the 
politics of labor in China. Princeton University Press, 2011, esp. capítulo 4.

329 A esse respeito, cf. SMITH, Jackie. Economic Globalization and Labor Rights: Towards Global 
Solidarity. In: Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, vol. 20, n.2, 2006, p. 873-882. 

330 Cf., por exemplo, RIBSTEIN Larry E; O’HARA, Erin. The Law Market. Oxford: Oxford Univ.Press 2009, 
p.284 e ss (em que os autores exploram uma “nova perspectiva” para o Direito, admitido como “produto” 
que pode ser adquirido por indivíduos e empresas, independentemente das fronteiras geográficas; em 
linha com análise das questões ali suscitadas, os autores buscam demonstrar como a estrutura e o 
funcionamento dos mercados criam esse fenômeno ou tendência, assim como as forças econômicas, legais 
e políticas que as influenciam. Reconhecem que o mercado do Direito, por seus tribunais e escritórios 
de advocacia, também constrange a capacidade dos governos de elaborar e aplicar leis, assim como de 
proteger os cidadãos contra atividades que prejudicam seus interesses e direitos.
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Nas últimas décadas, grandes empresas brasileiras atuantes nos segmentos 
de petróleo, energia, mineração, siderurgia e construção, tais como Petrobrás, 
Odebrecht e OAS, Camargo Correa, Gerdau foram se lançando em ativida-
des de internacionalização, moldadas em estratégias mais agressivas de suas 
unidades de negócios ao redor do globo. Com um significativo contingente 
de empregados e prestadores de serviços transferidos para o estrangeiro, elas 
também não ficaram imunes de litígios trabalhistas, particularmente em vir-
tude de atividades laborais realizadas em suas plataformas de produção/cons-
trução sediadas na África, Oriente Médio, Ásia e Américas, e operadas por 
subsidiárias, sucursais, filiais e representantes, ou mesmo mediante negócios 
com terceiras subcontratadas. 

É possível identificar, no passado, que a adoção de leis infraconstitucionais 
atendendo a determinados segmentos deu-se de modo seletivo, como ocorreu 
com a adoção da Lei nº 7.064/82 (“Lei Mendes Junior”)331. A lei, que regula a 
“situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no 
exterior”, também forneceria uma exceção ao entendimento geral então pro-
pugnado no âmbito da Justiça do Trabalho em torno do Enunciado de Súmula 
nº 207 do TST, de 1985, hoje cancelado332. Segundo ele, o Tribunal admitia 
um critério para interpretação de regra de conexão em matéria de contratos 
internacionais de trabalho baseado na lei do local da prestação dos serviços333. 

331 Distintas análises de contexto sobre a transferência e recrutamento de trabalhadores para atividades 
laborais no estrangeiro são fornecidas por trabalhos especializados na área de Administração e, 
tais como: SALGADO, Thaís Ettinger. Programas de expatriação e repatriação: políticas e práticas de 
recursos humanos nas transnacionais brasileiras. Tese de Doutorado em Administração apresentada à 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 2014; SPANGER, Maria A.Fleury Costa. Glamour 
e sombras na expatriação de executivos e executivas globais: intercorrências no trabalho e na família. 
Tese de Doutorado em Tecnologia apresentada à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012. 
Disponíveis na base CAPES de teses: www.bancodeteses.capes.gov.br.

332 A antiga Súmula 207 assim dispunha: "a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país 
da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação" (redação dada pela Res. 13/1985, DJ 
11.7.1985).

333 Entre os principais conflitos suscitados pela lei, destacam-se aqueles relativos à permanência do 
empregado transferido no estrangeiro, regularidade de colhimentos de FGTS e INSS, de pagamentos 
de verbas trabalhistas, e aspectos da continuidade da prestação de serviços. Nos exemplos mais 
frequentes, o empregado transferido para o exterior em caráter definitivo (sem retornar, portanto, 
ao Brasil) tem o seu contrato de trabalho rescindido com a empresa sediada no Brasil. Em seguida, 
é admitido por uma empresa integrante do mesmo grupo de sociedades da sua empregadora original 
no estrangeiro (e.g. subsidiárias da controladora ou holding do grupo). A Lei teria sido idealizada 
com o objetivo principal de proteção de empregados que foram transferidos para o estrangeiro com 
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Em linha com o Art. 198 do Código Bustamante (Tratado de Havana de Di-
reito Internacional Privado de 1929)334 e situações distintas de casos envolven-
do obrigações contratuais de direito civil (regidas, segundo a regra de conexão 
contida no Art.9o da ex-LICC, hoje LINDB, pela “lei do local de constituição”), 
a Súmula 207 consagrava a regra lex loci executionis para determinação de lei 
aplicável a contratos internacional do trabalho. Ao adaptar essa regra à realida-
de fática das relações laborais, o Tribunal consolidou entendimento de que a lei 
de regência de um contrato internacional de trabalho seria aquela do local da 
prestação de serviços, e não a do local de contratação, eventualmente funda-
mentada a partir de uma aplicação extensiva do Art. 9º da LINDB335. 

Casos envolvendo lei aplicável aos contratos individuais de trabalho sem-
pre redundavam em semelhante análise. Em 1988, o Professor Irineu Strenger, 
manifestando-se em parecer sobre questões de direito internacional privado 
relativas a litígio emergente de contrato de trabalho entre empregado e uma 
instituição financeira, firmado em Hamburgo, Alemanha, discutia tecnicamen-
te a “força do contrato” como elemento de conexão e os limites de reconheci-

a expectativa de retorno para o Brasil, mas tornou-se obsoleta para regular situações envolvendo a 
transferência resultante em permanência definitiva do trabalhador.

334 Incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 18.871/1929 (“Artículo 198. También 
es territorial la legislación sobre accidentes del trabajo y protección social del trabajador”). 

335 Ver, por exemplo, TST, ERR 265663 - Rel. Min. Milton de Moura França, DJU 03.03.2000, p32 (cuja 
ementa se transcreve para ilustrar a formação de orientação jurisprudencial na área: 
"LEI TRABALHISTA - CONFLITO ESPACIAL - ENUNCIADO Nº 207 DO TST -"LEX LOCI 
EXECUTIONIS" - APLICABILIDADE (...). EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL - 
SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR. Na hipótese de empregado contratado no Brasil, (...) 
para prestar serviços no exterior, a legislação pertinente para reger as obrigações decorrentes do 
pacto laboral deve ser apurada com base em dois critérios, representados, respectivamente, pelos 
seguintes brocardos latinos: "jus loci contractus" e "lex loci executionis". O primeiro, adotado pelo 
artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, assenta-se na diretriz segundo a qual "para qualificar 
e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem". O segundo critério, ou seja, o 
da "lex loci executionis", preconiza, por sua vez, ser aplicável a lei do lugar da prestação do trabalho. 
É o adotado pelo artigo 198 do Código Bustamante, ratificado no Brasil pelo Decreto nº 18.871, de 13 
de agosto de 1929, segundo o qual "[...] é territorial a legislação sobre acidentes do trabalho e proteção 
social do trabalhador". Considerando que ambos os critérios apresentados encontram-se previstos 
em regras de mesma hierarquia e simultaneamente em vigor no ordenamento jurídico pátrio, há 
que se fazer uma opção em relação a um deles, tendo-se em conta o caráter mutuamente excludente 
das disposições neles contidas. Nessa hipótese, em vista do caráter especial do artigo 198 do Código 
Bustamante, que, especificamente, regula a questão referente ao conflito de leis trabalhistas no 
espaço, há que ser afastada a aplicabilidade do artigo 9º da LICC, dada a generalidade de suas 
disposições, nos exatos termos do Enunciado nº 207 desta Corte (...). Embargos providos."). 
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mento do direito estrangeiro fundados na ofensa à ordem pública336. A “lex loci 
executionis”, segundo ele, deveria ser admitida como a lei do local normal de 
trabalho, i.e., de realização da atividade laboral, de prestação de serviços pelo 
empregado. O local de execução é aquele em que "as partes, nos respectivos ins-
trumentos ou em instrumento posterior, houveram designado para cumprimen-
to do contrato"337: Na ausência ou falha desta regra, continua Strenger, e não 
existindo lugar convencionado para execução, atender-se-ia àquela lei do pais 
no qual o contrato deve ser cumprido, pela natureza da obrigação estabelecida. 

Segundo abordagem, que por muito tempo perdurou sobre o tema, reco-
nhecia-se a separabilidade entre a lei do local de constituição das obrigações e 
a lei do local de execução do contrato de trabalho. Em linha com a doutrina 
advogada por Strenger, a lei do local de constituição das obrigações abrangeria 
a validade e os efeitos decorrentes das obrigações pactuadas, ressalvando-se, 
para a lei do local de execução, tudo aquilo que fosse concernente à execução, 
às formalidades do pagamento, à moeda em que este tenha de ser feito, formas 
de quitação e das indenizações subsequentes338. 

Em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho teve oportunidade de revisar os 
entendimentos jurisprudenciais nesse campo e confirmar o que já vinha sendo 
decidido em litígios discutindo relações trabalhistas existentes ou constituídas 
no estrangeiro, envolvendo brasileiros ou residentes aqui domiciliados. O acór-
dão paradigma se referia a uma controvérsia entre a BrasOil – subsidiária da Pe-
trobrás Internacional – e um empregado contratado para trabalhar como ope-
rador de guindastes em plataforma petrolífera nas águas costeiras de Angola339. 
Naquela ocasião, o TST afastou a aplicação do princípio da territorialidade, a 
justificar a “lei do foro do contrato”, questionando-se sobre qual lei trabalhista 
deveria ser aplicada para regular as relações envolvendo trabalhadores brasilei-
ros transferidos ao exterior. 

Segundo a fundamentação do acórdão paradigma, ainda antes da edição da 
Súmula de 1985 a Lei nº 7.064/1982 já havia previsto uma exceção ao princí-

336 Regime jurídico de relação empregatícia em direito internacional privado. In: Revista de Direito do 
Trabalho. Sao Paulo. v.13. n.73. 1988, p.27 e ss. 

337 Idem, p.28-29

338 Idem, p.30

339 Cf. Processo E-RR no. 219000-93.2000.5.01.0019. Relatora: Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
acórdão de 22/09/2011. 
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pio da territorialidade, destinada para assegurar a aplicação da lei brasileira às 
relações trabalhistas envolvendo empregados brasileiros de empresas atuantes 
no segmento de engenharia e que eram transferidos para realizar serviços no 
estrangeiro, em linha com a redação original do Art.1o do diploma, posterior-
mente alterado pela Lei no 11.962/2009. Com efeito, o Art.3o, inciso II da Lei 
Mendes Jr. preserva, no tocante à lei de “proteção ao trabalho”, a aplicação da 
lei brasileira, sempre que ela seja mais favorável do que a legislação territorial 
eventualmente aplicável340. Trata-se de uma autêntica regra de conflito prevista 
na legislação extravagante, fora, portanto, da constelação de tratados e conven-
ções ou de uma lei específica de direito internacional privado. 

Entendendo não mais fazer sentido o confronto entre “lei do local de pres-
tação de serviços” e “lei do foro do contrato”, o TST cancelou a Súmula. Al-
gumas questões, contudo, parecem ter ficado pendentes. Representaria a visão 
do Tribunal, àquele momento, visão mais protetiva em relação a empregados 
ou prestadores de serviços, nacionais brasileiros, realizando atividades no es-
trangeiro? Haveria uma preocupação de proteção social de relações laborais 
transfronteiriças envolvendo brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil e 
transferidos para o exterior, segundo as diretrizes de empregadores? A “lei mais 
favorável”, no âmbito do conflito de leis trabalhistas, seria apenas aquela mais 
conducente com a regulação concreta de certos aspectos concernentes à “pro-
teção social do trabalhador?

Ainda que não esclarecidas questões de fundo, o cancelamento da Súmula 
207 pelo TST, parece sugerir o resgate de uma tendência de substantivação 
do direito internacional privado, a partir da ideia de que a regra de conexão 
mais adequada para determinação da lei aplicável ao contrato internacional de 
trabalho é a lei mais favorável ao empregado, segundo o sentido geral oferecido 
pelo Art.3o, inciso II, da Lei nº 7.064/1982341. Esse entendimento, a nosso ver, 
permite justificar um regime uniforme para tratamento de situações jurídicas 

340 Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, 
independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços: 
(…) II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com 
o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em 
relação a cada matéria.

341 Sobre isso, ver artigo de ROSA, Marilia Zanchet. A materialização do direito internacional privado 
brasileiro: o cancelamento da súmula n° 207 do TST. In: Cadernos do Programa de Pós-Graduação em 
Direito. Ed. Esp. v.8. n.1. 2013, p.131 e ss. 
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envolvendo trabalhadores transferidos do Brasil, por seus empregadores, para 
prestação de serviços no estrangeiro, e que se consolida com a entrada em vigor 
da Lei no 11.962/2009. No limite, a substancialização de uma regra de confli-
to de leis, corroborando certos objetivos de política de proteção social, é aqui 
traduzida pela preocupação do legislador e dos tribunais de assegurar a ob-
servância de certos direitos, interesses e benefícios emergentes das relações de 
trabalho. Poderia ainda justificar uma forma de compensação do trabalhador 
pela mudança de domicílio profissional, em todas suas dimensões, incluindo 
familiares, financeiras e de restauração de qualquer forma de instabilidade. 

Diferentemente, a situação dos trabalhadores recrutados no Brasil para 
prestação de serviços no exterior, por intermédio de empresas brasileiras com 
atuação transnacional ou empresas estrangeiras, não foi objeto de reflexões ju-
risprudenciais mais profundas. No acórdão do caso BrasOil Angola342, reforçou-
-se, inclusive, que a hipótese a requerer a aplicação da lei mais favorável ao 
trabalhador é aquela em que ele inicia as atividades no Brasil e é transferido 
para o exterior, para a prestação de serviços segundo os comandos do empre-
gador343. No caso de recrutamento ou contratação do trabalhador diretamente 
por empresa estrangeira para realização de atividades laborais no exterior, seria 
aplicável o princípio da territorialidade. 

5.3.2.  Bandeiras de conveniência e litígios envolvendo 
trabalhador marítimo

Um segundo bloco de casos relevantes à luz de um repensar contemporâneo 
do direito internacional privado do trabalho diz respeito à situação jurídica dos 
trabalhadores marítimos e às chamadas “bandeiras de conveniência”. Parece 
haver certo consenso, na literatura especializada, de tratar-se de campo mina-
do, tradicionalmente negligenciado pelas dinâmicas reguladoras em nível do-
méstico e internacional. Segmentos da indústria marítima, em distintos ramos, 
como transporte modal, frete e turismo, com frequência se valem de estraté-
gias de redução de custos de transação, custos fiscais, ambientais e laborais, 
buscando jurisdições mais atrativas para condução de negócios. A expressão 

342 TST, Processo E-RR no. 219000-93.2000.5.01.0019, cit.

343 Na visão do Tribunal, seria justamente o escopo do Art. 3º, inciso II da Lei nº 7.064/82. 
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“flag shopping”, característica desse fenômeno, define exatamente a estratégia 
de alocação artificial ou baseada em juízo de eficiência econômica, da ação de 
armadores e proprietários de registrar navios e embarcações em um Estado di-
ferente daquele em que a titularidade dos direitos proprietários344. 

Nesse contexto, embarcações são abandeiradas em Estados que oferecem, 
dentro de um espaço de concorrência global, maiores facilidades de registro, 
imunidades e isenções tributárias, ou mesmo a vinculação fraudulenta entre 
a titularidade de direitos detidos por armadores, proprietários e operadores e a 
lei do país da sede ou bandeira do navio. Além desses aspectos, as bandeiras de 
conveniência forjam um regime legal aplicável às embarcações e às operações 
marítimas a certos Estados não signatários de tratados e convenções fundamen-
tais em matéria de Direito do Mar, como por exemplo, a Convenção Internacio-
nal para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973 (Marpol)345. 

Como decorrência prática, a não observância de normas marítimas in-
ternacionais ou elisão de sua aplicação pelos Estados e navios neles aban-
deirados proporcionam, tecnicamente, redução de custos sociais, fiscais, de 
segurança marítima e aqueles associados à prevenção da poluição marinha. 
Também os trabalhadores marítimos são colocados em situação de preca-
riedade, particularmente pelo fato de muitos países do grupo daqueles das 
bandeiras de conveniência potencialmente representarem jurisdições menos 
protetivas do ponto de vista social ou providas de entraves processuais para 
solução de litígios trabalhistas346 

344 Mesmo para o direito internacional público e direito do mar, o tema apresenta dificuldades. Os 
navios são bens, podem ser objeto de relações patrimoniais e negócios entre particulares, incluindo 
Estados, e seu registro (ou abandeiramento) em relação a um Estado é também endereçado pela 
Convenção das Nações Unidas Sobre Direito do Mar. Em seu artigo 91, a Convenção estabelece 
a obrigatoriedade de as embarcações manterem vínculo com um único Estado Pavilhão, que o 
submeterá à jurisdição exclusiva do Estado de Registro. A atribuição de registros ou bandeiras de 
conveniência satisfaz formalmente a obrigação internacional estabelecida pela Convenção. 

345 Incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 2.508, de 4 de março de 1998.

346 Entre os principais países de bandeira de conveniência destacam-se: Libéria, Panamá, Honduras, 
Costa Rica, Bahamas, Bermudas, Singapura, Filipinas, Malta, Antígua, Aruba, Barbados, Belize, 
Bolívia, Mianmar, Camboja, Ilhas Canárias, Ilhas Caiman, Ilhas Cook, Chipre, Guiné Equatorial, 
Gibraltar, Líbano, Luxemburgo, Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, Antilhas Holandesas, São Vicente 
e Granadinas, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka, Tuvalu e Vanuatu, entre outros. O problema é 
alarmante e intensificado pela insegurança internacional das operações marítimas realizadas por 
navios e embarcações abandeiradas segundo a decisão de conveniência de armadores e proprietários, 
frequentemente empregadores. Segundo dados da Organização Marítima Internacional e da 
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Quais seriam as perspectivas para um reajustamento de normas determi-
nadoras de lei aplicável às relações trabalhistas (e.g. do contrato internacional 
de trabalho marítimo, das convenções coletivas e de seguridade) e de normas 
definidoras da competência internacional de tribunais domésticos para solução 
de litígios trabalhistas nesse domínio? Isso porque, nas situações jurídicas inter-
nacionais envolvendo o trabalhador marítimo, em confronto com as bandeiras 
de conveniência, seria possível vislumbrar truncadas questões de direito inter-
nacional privado relativas à disciplina substantiva aplicável às relações traba-
lhistas e à jurisdição (e.g. a acionabilidade de tribunais domésticos – do país da 
bandeira do navio, do país do armador ou proprietário, ou do país da residência 
habitual ou da nacionalidade do empregado). 

Entre os modelos possíveis, parece apropriado correlacionar a lei aplicável à 
lei mais favorável ao empregado, selecionada entre as distintas possibilidades em 
conexão com as relações laborais travadas. Em geral, trabalhadores marítimos 
são recrutados em estados distintos daqueles das bandeiras das embarcações. 
Também, a tripulação de um navio é composta por integrantes trabalhado-
res de distintas nacionalidades, submetidos a consideráveis jornadas, condições 
muitas vezes precárias e exaustivas, e que serão objeto de escrutínio por tri-
bunais domésticos de Estados mantendo mínimo vínculo ou conexão com as 
relações laborais multiconectadas. 

5.4. DIP e modernidade do Direito Internacional  
do Trabalho

Do que já foi analisado nas seções anteriores, será possível constatar a ne-
cessidade de uma interação sistêmica mais contundente entre o direito inter-
nacional privado e o direito do trabalho. Ela ocorre a partir de alguns eixos 
comuns, sendo a dimensão global o mais importante de todos. Em primeiro 
nível, significa admitir que a complexidade das relações laborais em ambientes 
de integração, de mobilidade de pessoas, de avanços tecnológicos exige trata-

Federação dos Transportadores Marítimos, mais de 60% dos navios operantes no globo encontra-
se sob o regime de bandeiras arvoradas em países que não mantém qualquer relação econômica, 
fiscal, trabalhista com os negócios principais das empresas empregadoras. Sobre isso, cf. DEMARIA, 
Federico. Shipbreaking at Alang–Sosiya (India): An ecological distribution conflict. In: Ecological 
Economics vol. 70, 2010, p.250–260.
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mento uniforme na diversidade. Esforços de regulação do direito do trabalho no 
plano internacional devem sofrer, na atualidade, transformações quantitativas 
e qualitativas, especialmente quanto aos papeis desempenhados pelos atores: 
governos, sindicatos, empresas, organizações da sociedade civil, e a OIT. 

Por outro lado, a revitalização de princípios e regras do direito internacional 
privado concernentes às relações de trabalho (para além da velha concepção 
do “conflito de leis trabalhistas”) se associa aos objetivos próprios da discipli-
na, como o respeito à internacionalidade das situações jurídicas, a diversidade, 
harmonia de soluções baseada no diálogo de fontes e de jurisdições e a coor-
denação de sistemas jurídicos. A opção por uma regra de conexão baseada na 
“lei mais favorável ao trabalhador”, como alcançada na evolução doutrinária e 
jurisprudencial (incluindo aquele do ambiente de livre circulação de trabalha-
dores no quadro da União Europeia e a vigência do Regulamento Roma I)347 re-
toma um debate sobre a adequação dos fins. Ela se fundamenta no ajuste entre 
o objetivo de regulação de aspectos da proteção social do trabalhador, definida 
ora pela jurisdição do Estado (em suas políticas e competências legislativas) ora 
pelo reconhecimento de situações jurídicas envolvendo a pessoa no estrangeiro, 
caracterizadas pela vulnerabilidade.

O juiz nacional, diante de um litígio trabalhista plurilocalizado (a exemplo 
do que ocorre com relações envolvendo trabalhadores transferidos, trabalha-
dores marítimos), recorre à escolha de lei aplicável com base na regra da lei 
mais favorável ao trabalhador, que pode coincidir o direito do foro. Do ponto 
de vista da técnica do direito internacional privado, o recurso à lei mais fa-
vorável ao trabalhador pode representar, dependendo das circunstâncias do 
caso, ou incidência de normas de aplicação necessária (a respeito, por exem-
plo, do que estabelece o Art.9 do Regulamento Roma I da União Europeia348) 

347 Sobre o tema, cf. fundamentalmente MOSCONI, Franco. Giurisdizione e legge applicabile ai raporti 
di lavoro con elementi internazionalità. In: Quaderni di Diritto del Lavoro e Delle Relazioni Industriali, 
n.20, 1998, p.55 e ss; MOURA RAMOS, Rui Manuel Gens. O contrato individual de trabalho 
em direito internacional privado. In: CASELLA, Paulo B. (org.). Dimensão internacional do direito: 
estudos em homenagem a G.E. do Nascimento e Silva. São Paulo: LTr, 2000, p. 329 e ss; FRANZINA, 
Pietro. Questioni relative al distacco del lavoratore nel diritto internazionale privato della Comunità 
europea, in Lavoro e Diritto, n.1, 2008, p 97 e ss.

348 “Art. 9.1.As normas de aplicação imediata são disposições cujo respeito é considerado fundamental 
por um país para a salvaguarda do interesse público, designadamente a sua organização política, 
social ou económica, ao ponto de exigir a sua aplicação em qualquer situação abrangida pelo seu 
âmbito de aplicação, independentemente da lei que de outro modo seria aplicável ao contrato, por 
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ou a de normas imperativas (cf. Art. 6.1 do Regulamento Roma I da União 
Europeia). Na precisa observação de Mattei349, as normas de aplicação ime-
diata tutelando o trabalhador (dentro de um objetivo mais amplo de proteção 
social das relações de trabalho) podem constituir um instrumento apropriado 
contra os riscos de ‘dumping’ social, em virtude do fato de se dar prevalência 
para o princípio da concretização dos efeitos. 

Por outro lado, especialmente no que concerne à escolha de lei aplicável 
ao contrato individual de trabalho, com fundamento no princípio da auto-
nomia da vontade, as normas imperativas em matéria social têm prevalência 
de aplicação como garantia de um tratamento mais protetivo ao trabalhador. 
Essa aplicação ocorre relativamente (i.e. individualmente considerada a re-
lação contratual objetivada) à lei escolhida pelas partes ou à lei designada 
por regras de conexão objetivas em matéria de relações trabalhistas plurico-
nectadas (e.g. lei do local de prestação habitual dos serviços, lei do local do 
estabelecimento do empregador ou contratante)350. 

Isso significa que normas imperativas em matéria laboral operariam no pla-
no subsequente à regra de conflito determinando o direito aplicável ao contra-
to, como espécie de filtro relativamente ao direito estrangeiro que seria aplicado 
segundo a autonomia da vontade ou regras de conexão objetivas. As normas de 
aplicação necessária (‘overriding mandatory rules’), por sua vez, representam 
“limite preventivo” e são aplicadas de modo precedente (‘ex ante’) à individua-
lização da lei que seria aplicável ao contrato351. 

Além da relação que pode ser estabelecida entre a regra de conexão ba-
seada na lei mais favorável ao trabalhador e normas de aplicação necessária, 

força do presente regulamento. 2. As disposições do presente regulamento não podem limitar a 
aplicação das normas de aplicação imediata do país do foro. 3.Pode ser dada prevalência às normas 
de aplicação imediata da lei do país em que as obrigações decorrentes do contrato devam ser ou 
tenham sido executadas, na medida em que, segundo essas normas de aplicação imediata, a execução 
do contrato seja ilegal. Para decidir se deve ser dada prevalência a essas normas, devem ser tidos em 
conta a sua natureza e o seu objecto, bem como as consequências da sua aplicação ou não aplicação”.

349 Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilità transnazionale del lavoro, cit., p.102.

350 Art. 6. 1.O contrato individual de trabalho é regulado pela lei escolhida pelas partes nos termos 
do artigo 3.o. Esta escolha da lei não pode, porém, ter como consequência privar o trabalhador da 
proteção que lhe proporcionam as disposições não derrogáveis por acordo, ao abrigo da lei que, na 
falta de escolha, seria aplicável nos termos dos n.os 2, 3 e 4 do presente artigo.

351 MATTEI, Alberto. Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilità transnazionale del 
lavoro, cit., p.101.
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a interface entre DIP e relações laborais transfronteiriças tende a expressar 
melhor a materialização de objetivos de proteção social do trabalhador, em 
confronto com normas internas e internacionais. Nesse ponto, fica mais 
evidente a interação entre fontes normativas dentro do quadro das conven-
ções e tratados da OIT, das Nações Unidas, das constitucionais nacionais, 
dos códigos e leis internas, além da conformação de princípios inspirando 
os regimes da lei aplicável e jurisdicionais envolvendo a apreciação das situ-
ações jurídicas pluriconectadas352. 

Com efeito, os contornos entre direito internacional privado do trabalho e 
tendências de substantivação das regras conflituais, como examinado no item 
5.2 supra, convergem para decisões de justiça material nas escolhas de lei aplicá-
vel e jurisdição, para além de um modelo liberal em que a liberdade das partes é 
tomada como pressuposto para reconhecimento da igualdade formal. A despei-
to de boa parte das regras de conexão objetivas determinadoras da lei aplicável 
a relações jurídicas laborais pluriconectadas ainda estar associada ao princípio 
da territorialidade (lei do local de prestação laboral, lei do local de execução 
das obrigações, lei do local de celebração do contrato), ainda deve existir um 
caminho tortuoso em busca da fina sintonia entre o princípio da autonomia da 
vontade e a lei mais favorável ao trabalhador353.

Em articulação com as fontes do direito internacional do trabalho, o direito 
internacional privado teria um objetivo sistêmico a alcançar. Seria o de asse-
gurar e materializar a escolha de lei aplicável e alternativas de jurisdição para 
solução de litígios trabalhistas pluriconectados, segundo critérios inspirados em 
preocupações éticas, de proteção dos direitos fundamentais do trabalho e aces-
so à justiça em escala global. Eles parecem atender, ainda, a um imperativo 
que justifica políticas sociais do trabalho em nível transnacional (e não apenas 
centradas numa lógica puramente territorialista), tais como aquelas estrutura-
das segundo a Agenda da OIT sobre Trabalho Decente, a interface mandatória 

352 Sobre essa possível interface, ver ainda Ralf ROGOWSKI, The emergence of reflexive global labour 
law, cit., item 3.

353 Aqui valeria uma nota de oportuna crítica sobre os riscos de positivação de um regime automático 
de reconhecimento dos efeitos de contratos internacionais do trabalho e de convenções coletivas 
nos ordenamentos jurídicos internos, em torno de situações que favoreçam a “prevalência do 
negociado sobre o legislado”. Nem mesmo a abordagem em torno do princípio da lei mais favorável 
ao trabalhador não poderia afastar efeitos eventualmente prejudiciais de aplicação de um regime 
negociado (em detrimento do legislado), pois também aquele princípio remente os tribunais a um 
ordenamento jurídico estatal designado como aplicável. 
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entre direitos e princípios fundamentais, em conformidade, consistência e inte-
ratividade com as convenções e tratados de direitos humanos; proteção social 
do trabalho (dimensão contratual e de reconhecimento coletivo); e o diálogo 
social (dimensão coletiva das relações laborais).354 São todas elas as matrizes 
que representem a materialização da justiça social como finalidade última do 
direito internacional privado do trabalho - proposta de uma abordagem meto-
dológica que transforme a realidade das formas dessa área tão significativa para 
compreensão dos fatos, situações e relações jurídicas laborais plurliconectadas.

Ainda haveria uma última indagação: como seria possível admitir a in-
fluência do processo de constitucionalização da OIT, segundo as óticas do 
institucionalismo gerencial, juridicidade internacional e experiências do di-
reito judicial do trabalho, sobre políticas e a prática do direito internacional 
privado do trabalho? Talvez a primeira resposta seja a hipótese de que a 
constitucionalização da OIT (entre fontes normativas, procedimentos e me-
canismos de controle)355 sirva de parâmetro para elaboração, interpretação 
e aplicação das normas de direito internacional privado e direito processual 
internacional do trabalho (lei aplicável e jurisdição), inclusive com soluções 
que transitem por uma teoria interpretativa discursiva admitindo a preva-
lência da justiça social e proteção dos direitos humanos do trabalho como 
objetivos sistêmicos da interação das normas.

Nesse sentido, além de uma necessária convergência de trabalhos de harmo-
nização nesse campo, organizações internacionais, como a OIT e a Conferên-
cia da Haia de Direito Internacional Privado, teriam espaço de manobra para 
construir, dentro do novo federalismo das organizações internacionais (ie. con-
vergência e compartilhamento de papéis na ordem internacional), consensos 
sobre os temas aqui tratados. Isso porque, ao menos segundo a OIT, existe um 
caminho já trilhado rumo à normatividade e constitucionalização dos direitos 
fundamentais do trabalho em escala global.

354 Retomo, aqui, as observações contextuais de VOSCO, Leah F. Decent Work 'The Shifting Role of the 
ILO and the Struggle for Global Social Justice, p.19 e ss (discorrendo sobre a intersecção temática das 
agendas da OIT na contemporaneidade e como elas se encontram com questões relativas a emprego, 
direito individual e coletivo do trabalho). Nessa linha, ver ainda PERULLI, Adalberto. Social rights and 
administrative regulations for effectiveness and sustainability: what modernization of labour law? Working 
Paper. International Labour Office, Geneva: ILO, 2012, especialmente p.10 e ss.

355 Sobre isso, cf. BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício B. P. A Convenção nº 87 da OIT sobre 
Liberdade Sindical de 1948: Recomendações para a adequação do direito interno brasileiro aos 
princípios e regras internacionais do trabalho, cit., p. 130 e ss. 
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Essas observações se referem, em certa medida, a uma proposta mais estru-
tural no campo do direito internacional privado do trabalho. Admitem-se au-
tênticos diálogos conscientes entre sistemas jurídicos em seus aspectos legislativos 
(e não mais a abordagem do diálogo de fontes meramente consideradas) e as-
pectos jurisdicionais, todos mediados por alguns atributos, como porosidade dos 
ordenamentos, afinidades de agendas temáticas e valores comuns construindo a 
ordem pública internacional (que justificariam, por exemplo, afastar a aplicação 
do direito estrangeiro regendo contratos internacionais do trabalho ou execu-
ção de convenções coletivas estrangeiras no foro). 

Esses diálogos voltam-se para a tarefa de coordenação sistêmica levada a cabo 
pelo direito internacional privado no confronto com realidades das expressões do 
trabalho, as identidades (nacionais, culturais, religiosas, transcivilizacionais), sem 
uma obsessão pelo isolamento ou reflexividade, a propósito do que certas leituras 
descritivas e acríticas de Luhman, Teubner e sectários poderiam estabelecer. Pelo 
contrário, a “reflexividade” do direito do trabalho, centrada no reconhecimento 
de regimes autônomos envolvendo a regulação das relações laborais transfrontei-
riças não se basta apenas na racionalidade das esferas normativas e procedimen-
tais como funções da economia, relações industriais e organizacionais. Ela com-
preende a legitimidade do diálogo de sistemas jurídicos como pontes de transição 
entre a situação presente e o devir das ordens jurídicas em contato. 

5.5. Varia: o irresistível caráter transnacional do trabalho

Questões de interface entre direito internacional privado, trabalho e tec-
nologias permanecem candentes na agenda de investigação interdisciplinar do 
direito internacional, particularmente atuais em contextos de intensa mobilida-
de de empresas, plataformas produtivas e de mão de obra no globo. Também se 
reportam a situações jurídicas internacionais envolvendo o trabalhador-sujeito 
que não podem ser reduzidas a fórmulas ou arquétipos normativos característi-
cos das técnicas clássicas de codificação do direito internacional privado e do 
direito do trabalho, como em leis nacionais especializadas. 

As tendências da globalização na contemporaneidade; o perfil dos trabalha-
dores migrantes e da alocação transnacional de prestação de serviços; a cons-
tante transferência de plataformas produtivas para jurisdições de baixa prote-
ção social do trabalhador; e a acentuada exploração dos bens informacionais 
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são tomados como elementos transformadores da racionalidade das normas e 
instituições nesses domínios de intenso diálogo sistêmico. Oferecem bases para 
nova conformação do direito internacional privado do trabalho. 

Consideradas as diversas agendas de políticas sociais e interesses legislativos 
dos Estados, é possível reconhecer a tendência em marcha, no século XXI, de 
vulnerabilização do trabalhador (indivíduo-sujeito) em quadros mais amplos de 
flexibilização das leis, de desmantelamento ou rebaixamento dos patamares de 
proteção social e do frágil reconhecimento das múltiplas formas de trabalho que 
não apenas pelos vínculos empregatícios fundados no contrato de trabalho. Es-
ses sintomas afetam também a dinâmica das relações privadas transnacionais, 
colocando em questionamento o reconhecimento automático de situações jurí-
dicas existentes e constituídas no estrangeiro, em transição para uma forma de 
“reconhecimento seletivo”, calibrado por valores de ordem pública, normas de 
aplicação necessária e em sintonia com o objetivo de proteção social do trabalho. 

Também a interação entre direito internacional privado e direito do traba-
lho reafirma discussões sobre moralidade e valores sociais que fundamentam 
as relações laborais dentro de espaços integrados e ambientes de cooperação, 
tão marcadamente característicos da globalização no século XXI. Como visto, 
parece não ter mais lugar a asséptica categoria das regras de conflito (baseadas 
nas conexões) no DIP. Elas são adaptadas em inovadoras "regras de diálogo de 
sistemas e de jurisdições”, particularmente segundo elementos incorporados da 
Agenda da OIT sobre Trabalho Decente: a interface mandatória entre direitos 
e princípios fundamentais, em conformidade, consistência e interatividade com 
as convenções e tratados de direitos humanos; proteção social do trabalho (di-
mensão contratual e de reconhecimento coletivo); e o diálogo social (dimensão 
coletiva das relações laborais). 

Esses elementos reforçam a tese em torno da materialização da justiça social 
como finalidade última do direito internacional privado do trabalho. A partir 
dessa compreensão, é possível consolidar a proposta de abordagens metodológicas 
que transformem a realidade das formas de um domínio tão significativo para 
compreensão dos fatos, situações e relações jurídicas laborais em nível global. 
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Capítulo 6 
 

Transnacionalização de serviços de 
tecnologia e informação e plataformas 

de intermediação do trabalho356

6.1. Transnacionalização de serviços de tecnologias e o 
trabalho – terceirização, ‘offshoring’ e teletrabalho

Recentes preocupações da academia e da construção legislativa comparada 
parecem apontar para novas formas de expressão do conflito social do trabalho 
e suas interfaces transnacionais. Elas revelam os múltiplos envolvimentos de 
sujeitos variados para além do Estado, da empresa, trabalhadores e sindicatos 
ou das figuras tradicionais empregado-empregador como concebidas no direito 
do trabalho e direito social, e avançam para as categorias de intermediação por 
plataformas digitais e de automação357. 

A emergência e a consolidação do direito internacional do trabalho e do 
direito internacional privado do trabalho ao longo do século XX foram funda-
mentais, com visto no capítulo anterior, para unificar certas questões relativas 
ao perfil regulatório das relações laborais em escala global a questões jurisdi-

356 O presente capítulo constitui versão expandida do trabalho “Plataformas de intermediação do 
trabalho humano no Direito Internacional Privado do Trabalho e Direito Comparado: reflexões a 
partir dos horizontes conflituais e seus dilemas na mundialização”, por mim apresentado no Congresso 
“Direito, Trabalho e Tecnologia”, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Minas 
Gerais, entre os dias 30 de maio de 2 de junho de 2017, em Belo Horizonte. Vídeos disponíveis em: 
http://www.oabmg.org.br/educacaocontinuada/home/congresso_direitodotrabalho. 

357 Em distintas perspectivas, cf. DOH, Jonathan P. Offshore outsourcing: Implications for international 
business and strategic management theory and practice. In: Journal of Management Studies, vol. 42, n.3, 
2005, p.695 ss; e ANDERSEN, Poul Houman. Regional clusters in a global world: Production relocation, 
innovation, and industrial decline. In: California Management Review, v. 49, n. 1, 2006, p. 101 ss.
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cionais e cooperativas, nas quais decentralização de plataformas produtivas, 
terceirização e outros eventos são intensamente observados. 

Por outro lado, a explosão dos usos social e comercial da Internet e de 
ferramentas de informação e comunicação, desencadeada no final da dé-
cada de 1990, em marcha até a atualidade, levou a novas modalidades de 
realização da atividade laboral e identificação de interesses deliberados de 
desregulação social, como os promovidos por grandes conglomerados em-
presariais atuantes no segmento das novas tecnologias e informática. Dessa 
forma, qualquer reflexão sobre efeitos ou desdobramentos das tecnologias 
disruptivas sobre o Direito não poderia afastar-se de um debate que é essen-
cial a toda atuação, prática e justificativa de suas instituições, qual seja, o 
de reconciliação entre poder, responsabilidade e justiça. Parece não ser um 
debate meramente suscetível de ser respondido do ponto de vista técnico e 
legal; questões de legalidade e normatividade/juridicidade não seriam prota-
gonistas, mas antes coadjuvantes. As questões centrais gravitam, acima de 
tudo, em torno de problemas relacionados a um debate moral mais amplo e 
de saber como tecnologias disruptivas em modelos de negócios, contratação, 
realização do labor humano afetam a forma como Estados, organizações 
internacionais, governos, legisladores e tribunais concebem (ou desconside-
ram) a proteção do trabalho como objetivo sistêmico. 

A relação entre direito internacional e trabalho extrapola a dicotomia 
público/privado. Por exemplo, ao mirar os perfis regulatórios, adjudica-
tórios e executivos no direito internacional privado (o de dizer o direito 
aplicável, o de estabelecer jurisdição e o de executar decisões), qualquer 
indagação posterior sobre questões conflituais concernentes às relações la-
borais pluriconectadas também padece de atualidade se não voltar para 
a constatação de tendências na modernidade. Dentre elas, apontam-se a 
intermediação e desintermediação, a exoneração de responsabilidades e 
assimetrias de poderes contratuais sacramentada por mutações legislativas 
e decisões judiciais. Essas tendências afetam o equilíbrio das relações hu-
manas, especificamente no campo do trabalho, para as quais existem certas 
expectativas de proteção social, de recomposição do equilíbrio na vulne-
rabilidade/dependência, de proteção das relações de emprego e diálogo so-
cial (inclusive como múltiplas agendas da Organização Internacional do 
Trabalho). Ao menos na sistemática do direito internacional do trabalho, 
ditas expectativas se convertem em objetivos sistêmicos, e não meras dire-
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trizes programáticas a serem implementadas pelos ordenamentos jurídicos 
domésticos e comunitários358. 

Essa provocação inicial permite distintas análises, do ponto de vista do di-
reito internacional privado do trabalho, sobre as relações intermediadas pelas 
plataformas tecnológicas. A primeira pergunta seria a de determinar se a inter-
face entre direito internacional privado, trabalhos e tecnologias é meramente 
técnica e neutra, desde o desenho legislativo ou a fundamentação e discurso 
argumentativos nos tribunais, ou se ela permite engajamento crítico com os 
objetivos sistêmicos do direito internacional do trabalho na atualidade. 

Não seria necessário, aqui, revisitar certos aportes dogmáticos sobre o pro-
blema, tais como classificações, enquadramentos, definição de natureza jurídica 
e funções das plataformas de intermediação do trabalho. A constatação sobre 
as condicionantes da exploração do trabalho humano em ambientes de novas 
tecnologias informacionais e digitais abre espaços para compreensão dos efeitos 
da transnacionalização do Direito, especificamente no campo da subcontrata-
ção, prestação de serviços e teletrabalho. 

A partir das plataformas, como é sabido, a realização da atividade laboral 
pode ocorrer em escala transfronteiriça. Especificamente no segmento de lití-
gios envolvendo contratos internacionais de terceirização (‘international out-
sourcing contracts’) e serviços de tecnologia da comunicação e informação, 
por exemplo, questões regulatórias e jurisdicionais são suscitadas a ponto de 
envolver domínios do direito internacional do trabalho, desde a perspectiva das 
normas da OIT e direitos domésticos, como o direito internacional privado359. 

358 Hedva SARFATI e Giuliano BONOLI. Labour Market and Social Protection Reforms in International 
Perspective: Parallel or Converging Tracks? Aldershot: Ashgate, 2002; ver ainda, BASSO, 
Maristela e POLIDO, Fabrício B.P. “A Convenção nº 87 da OIT sobre Liberdade Sindical de 1948: 
Recomendações para a adequação do direito interno brasileiro aos princípios e regras internacionais 
do trabalho”, cit, p.135 e ss. 

359 Como observado no Capítulo 5, salvo pela lembrança à Súmula 207 do TST, hoje cancelada, a discussão 
doutrinária e jurisprudencial em torno do direito internacional privado do trabalho faz ressurgir e 
animar a aplicação de suas teorias sobre as relações jurídicas laborais envolvendo novas tecnologias. 
Sobre o conceito de terceirização, desde uma perspectiva dogmática, por sua utilidade didática, 
destaco a expressão formulada por Mauricio Godinho Salgado (Curso de direito do trabalho. São 
Paulo: Editora LTr, 2008, p.306), que assim descreve: “Para o Direito do Trabalho, terceirização 
é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe 
seria correspondente. Por tal fenômeno insere - se o trabalhador no processo produtivo do tomador de 
serviços sem que se estendam a este os laços jus trabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade 
interveniente. A terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho 
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 Na experiência internacionalista, formas de terceirização transfronteiriça 
respondem pelas tendências de exteriorização da atividade empresarial, como 
resumidas em modalidades de negócios de ‘offshore outsourcing”. Segundo a 
OCDE, um conceito globalmente empregado seria assim formulado: 

“A segunda forma (de offshoring) envolve a transferência parcial ou total 
da produção de bens ou serviços para uma empresa não coligada (offshore 
outsourcing) no exterior. Esse negócio consiste na subcontratação realizada no 
exterior. A empresa estrangeira não coligada poderia ser: i) ou uma empresa 
controlada por residentes do país, ou ii) empresa estrangeira controlada por 
terceiro, ou iii) empresa sediada no país da subcontratação e controlada por 
outro grupo de sociedades/econômico”360. 

Na atualidade, atividades envolvendo a intermediação e subcontratação em 
vários segmentos da indústria são gestadas e gerenciadas por plataformas digi-
tais e informáticas, aplicativos ou aplicações de internet, programas de compu-
tadores e outros mecanismos engendrados por novas tecnologias de comunica-
ção e informação. Eles servem a uma ampla gama de serviços em P&D, como 
consultoria de software e TI, serviços de análise e análise técnica, marketing e 
publicidade, consultoria de gestão, gerenciamento de recursos humanos e servi-
ços de recrutamento de mão-de-obra361. 

Observando-se a conformação das plataformas digitais de intermediação do 
trabalho e terceirização transfronteiriça, o estudo de questões do direito inter-
nacional privado do trabalho deve voltar-se para a compreensão da realidade 

no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e intelectuais 
junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com 
ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe prestação de 
labor, mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador envolvido”. 

360 OCDE, Offshoring and Employment: Trends and Impacts. Paris: 2017, p.15. Disponível: <http://www.
oecd.org/sti/ind/offshoringandemploymenttrendsandimpacts.htm>
(Do original: “The second form involves the partial or total transfer of the production of goods or services 
abroad to a non-affiliated enterprise (offshore outsourcing). This operation consists of subcontracting 
abroad. The non-affiliated foreign enterprise could be either i) a firm controlled by residents of the country, 
or ii) a foreign affiliate controlled by a third party, or iii) an affiliate of the outsourcing country controlled 
by another group’).

361 Importante observar que muitos desses serviços são relacionados às TICs ou encontram-se para elas 
habilitados e perfazem importante parte dos segmentos de serviços na balança comercial dos países 
industrializados e países emergentes, com dados disponíveis para alguns (por exemplo, software e 
serviços de TI), e indisponíveis para uma larga maioria. 
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de certos sistemas jurídicos domésticos e prática dos Estados, como nos casos 
da China, India, Canadá, além das políticas normativas em discussão na Or-
ganização Internacional do Trabalho sobre os temas. Da perspectiva da regula-
mentação pública internacional do trabalho, das questões do direito individual 
e coletivo do trabalho, a oportunidade de examinar aspectos da transnaciona-
lidade do trabalho envolvendo ferramentas de tecnologias de informação e co-
municação (TICs), segundo modelos de estudos ou perfis nacionais, é também 
um relevante exercício de direito comparado. 

Exemplos da China, Índia, Canadá, referem-se a países com referenciais, 
sociais, culturais, econômicos e históricos absolutamente distintos e apontam 
claramente qual é e qual será, nos próximos anos, a narrativa das instituições do 
próprio direito internacional do trabalho. Ela se constata a partir do engajamen-
to de atores na OIT e na Organização de Cooperação de Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) em torno da adoção de políticas de regulação transnacional 
do trabalho realizado por meio de plataformas de tecnologia. As plataformas de 
intermediação, por sua vez, gravitam em torno de experiências de terceirização, 
teletrabalho e recrutamento de mão de obra em escala transfronteiriça para 
atuação em segmentos específicos da indústria, mais amplamente considerada, 
a indústria de serviços e de bens da tecnologia da informação362. 

Não é de hoje que países asiáticos, do Sul Global, como China e Índia vem 
ganhando destaque no cenário de (de)regulamentação e (de)localização das pla-
taformas de produção em termos geopolíticos. Setores de indústria local também 
foram intensificados a partir de viradas tecnológicas, políticas de inovação e regi-
mes de proteção de direitos de propriedade intelectual a partir do início dos anos 
2000, ainda que voltados para fornecimento de produtos e serviços à indústria 
sediada em países desenvolvidos do hemisfério norte, especialmente nos Estados 
Unidos e Europa. De acordo com a observação de análise por Andersen: 

“What may be surprising for both politicians and companies is the 
speed with which companies in China and India are catching up 
technologically, thus making them potential competitors to producers in 

362 A transferência e deslocalização de plataformas produtivas e de serviços, reestruturações societárias, 
constituição de empresas no estrangeiro; concentrações empresariais, terceirização e recrutamento de 
mão-de-obra, prestação de serviços e teletrabalho em escala transnacional (‘cross-border outsourcing’ 
e ‘cross-border telework’) são hoje característicos do segmento de tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) e das novas estruturas de escala e cadeias de valor na Indústria 4.0.
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Western Europe and the USA. As a consequence, Chinese and Indian 
firms are fast in building competitive inroads into a number of industries. 
For example, close to 80% of Wal-Mart’s suppliers are now Chinese. In 
comparison, 10 years ago, less than 10% of Wal-Mart’s products came 
from outside the United States. Similar changes can be found in a range 
of industries as Chinese and Indian manufacturers are building up 
capabilities paired with superior access to low-cost production”363.

A OCDE, por seu turno, projeta discursos e aparentes consensos sobre o ‘po-
tencial transformador’ das economias da OCDE (organização da qual o Brasil 
pretende participar como membro pleno), com o emprego de produtos e servi-
ços derivados dos segmentos de informática e TICs e altamente associados a 
liberalização do comércio e investimentos. São segmentos com ampla facilidade 
de circulação ou mobilidade transnacional de fatores – intenso potencial de 
adaptação (‘adaptabilidade’) de novas tecnologias a outros setores da indústria 
e transformação das forças produtivas. As novas tecnologias operantes sobre o 
trabalho também ensejam, desde uma perspectiva sociológica e jusfilosófica, a 
ressignificação e re-subjetividade do indivíduo-trabalhador. 

Por outro lado, a prestação de serviços e realização de teletrabalho em es-
cala transnacional têm sido modelos a validar a ideia de que as formas de tra-
balho intermediado por plataformas digitais e de intermediação pelas TCIs, 
nos contextos nacionais, devem passar por crivos de uniformidade, transpo-
sição de fórmulas e realidades regulatórias, gestados naquelas organizações, 
e importados para leis e regulamentos nacionais, mediante incorporação de 
padrões, leis modelos, recomendações, códigos de conduta. Como se sabe, são 
instrumentos não vinculantes (‘non binding’) ou de ‘soft law’ que exercem 
força persuasória, de irresistível aproximação, em relação a governos, legis-
ladores, tribunais, ONGs e empresas, transformando realidades legislativas, 
decisórias e práticas corporativas em vários segmentos da indústria. 

363 Regional clusters in a global world: Production relocation, innovation, and industrial decline, cit., 
p.101 (Tradução livre: “O que pode surpreender, tanto para os políticos quanto para as empresas, é a 
velocidade com que empresas na China e na Índia estão se aproximando tecnologicamente, tornando-
as concorrentes potenciais para os produtores da Europa Ocidental e dos EUA. Como conseqüência, 
empresas chinesas e indianas são rápidas em construir incursões competitivas em vários segmentos. 
Por exemplo, cerca de 80% dos fornecedores da Wal-Mart são agora chineses. Em comparação, há 
10 anos, menos de 10% dos produtos da Wal-Mart vinham de fora dos Estados Unidos. Mudanças 
similares podem ser encontradas em várias indústrias, já que os fabricantes chineses e indianos estão 
construindo capacidades emparelhadas com acesso superior a baixas produção de custos”.)
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 O confronto com as novas tecnologias, com a Internet e cenários ‘disrup-
tivos’, não poderia simplesmente endossar, por parte dos legisladores e juízes, 
espécie de abstenção ou “não-interferência sobre as relações reguladas pelas 
áreas duras do Direito”364. Essa observação é muito precisa, porque ela passa 
pela consideração de vários interesses implicados nas relações de trabalho, re-
lações de consumo, meio ambiente e direitos humanos – todos eles, segundo 
uma dada percepção histórica e contemporânea, intocáveis pelo Estado em suas 
ondas legislativas reformistas ou mesmo pelo ‘direito flexível’ das organizações, 
corporações e demais atores não estatais. 

6.2. Teletrabalho: seus aspectos transnacionais e a OIT

Especificamente em relação ao teletrabalho transfronteiriço (‘cross-border 
telework’), o conceito tem sido explorado pela OIT em alguns de seus docu-
mentos que analisam não apenas a situação nos direitos nacionais (como seria 
em relação ao exercício investigativo dos perfis de direito comparado)365, mas 
também questões clássicas de direito internacional privado. Destacam-se pre-
ocupações quanto ao regime jurídico aplicável, segundo cada direito material 
aplicável às relações laborais (e.g. no caso de contratos internacionais indivi-
duais de trabalho e de prestação de serviços), e critérios determinadores funda-
dos na lei do local em que o trabalhador exerce a atividade, na lei do local de 
sua residência habitual, a depender da regra de conexão objetiva considerada 
dentro das normas de direito internacional privado relevantes, assim como a 
autonomia da vontade366.

364 Tal como precisamente formulada pela Profa. Ana Frazão, da Universidade de Brasília, por ocasião 
de sua apresentação no Congresso “Direito, Trabalho e Tecnologia”, realizado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção de Minas Gerais, entre 30 de maio e 2 de junho de 2017, em Belo 
Horizonte. Disponível na página: http://www.oabmg.org.br/educacaocontinuada/home/congresso_
direitodotrabalho. 

365 OIT, Final report, Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking for 
Workers and Employers in the ICTS and Financial Services Sectors (Geneva, 24–26 October 2016), 
International Labour Office, Sectoral Policies Department, Geneva, ILO. Disponível em: www.ilo.
org/sector/Resources/publications/WCMS_547099/lang--en/index.htm

366 OIT, Final report, Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking for 
Workers and Employers in the ICTS and Financial Services Sectors. International Labour Office, 
Geneva, 24–26 October 2016., item 35. Disponível em: www.ilo.org/sector/Resources/publications/
WCMS_547099/lang--en/index.htm
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Do ponto de vista da racionalidade gerencial ou corporativa, a questão 
não pode ser tomada como meramente técnica, intituiva ou insignificante. 
Apesar da visão entusiasmada da OIT e outras organizações internacionais 
sobre benefícios potenciais do teletrabalho367, atividades envolvendo presta-
ção de serviços intermediadas por plataformas eletrônicas apenas oferecem 
‘flexibilidades’ segundo o local em que são (ou a partir do qual são) realizadas. 
Isso porque as técnicas e leituras de direito internacional privado permane-
cem ligadas a ideia de que aspectos materiais da relação laboral são regidos 
segundo o contrato e o direito aplicável (leis, códigos e regulamentos com 
disciplina sobre jornada de trabalho, férias e demais direitos do empregado, 
diferenciações quanto ao tipo de trabalho e equipe de trabalho, aspectos co-
letivos eventualmente associados). E a determinação do direito aplicável, se-
gundo certos regimes (como no do Regulamento Roma I da União Europeia), 
é relegada à autonomia da vontade das partes.

Assim, as escolhas de lei aplicável ao contrato de trabalho são relevantes 
não apenas para fins de determinação do regime substantivo aplicável, mas 
também para o reconhecimento de situações envolvendo as plataformas de te-
letrabalho em determinados sistemas jurídicos domésticos. Assim, as leis nacio-
nais regulando plataformas de teletrabalho per se atribuem determinados efeitos 
e vínculos de intermediação, com a possibilidade de enquadramento daquilo 
que pode ser ou não compatível ou ajustável ao teletrabalho (noção de funções 
que são “telework-compatible”); da mesma forma, os resultados aplicativos da 
lei laboral doméstica ao teletrabalho, na ausência de tratados, convenções ou 
diretrizes da OIT, permanecem decisivos para definir o caráter contratual das 
relações e, por conseguinte, também afetar a esfera das convenções coletivas368.

O teletrabalho não representaria, portanto, apenas condição de alegada di-
versificação das formas de exercício da atividade laboral ou facilidades de adap-

367 Por exemplo, cf. OCDE, Be Flexible! Background brief on how workplace flexibility can help European 
employees to balance work and family. Paris: OECD, 2016. Disponível em: https://www.oecd.org/els/
family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf

368 “It was important to ascertain whether individuals and specific functions were telework-compatible to ensure 
that any telework was voluntary, which collective agreements would then build on”. Cf. ILO, Challenges 
and opportunities of teleworking for workers and employers in the ICTS and financial services sectors. 
Issues Paper for the Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking 
for Workers and Employers in the ICTS and Financial Services Sectors. Geneva, 24–26 October 
2016. Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/
publication/wcms_531111.pdf
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tação de trabalhadores às necessidades domésticas e demandas de igualdade de 
gênero. Na interface com o DIP, preocupações ainda resistem e subsistem em 
torno de políticas: o que efetivamente deveria anteceder uma análise legal ou 
de juízo de valor dentro da interface de questões de lei aplicável, jurisdição em 
solução de conflitos e direitos sociais? 

A alocação de plataformas de intermediação de serviços e teletrabalho em 
jurisdições de baixa proteção social ou o recrutamento de mão de obra e deslo-
camento para essas mesmas localidades – quer em escala interna ou em escala 
transnacional -resultam em localização deliberada de trabalhadores e suas ati-
vidades laborais em determinados espaços geográficos, que serão determinantes 
para consequências regulatórias. Aqui, portanto, escolhas feitas por decisões 
corporativas estratégicas (e de alcance global) observam estritamente políticas 
legislativas laborais baseadas na jurisdição prescritiva do Estado tido como favo-
ável369; fazem com que as relações jurídicas trabalhistas de base estejam subme-
tidas à regência de um sistema legal específico e que responda a pretensões mais 
pragmáticas de eficiência alocativa e distributiva de recursos e trabalhadores, 
sejam empregados, terceirizados ou prestadores de serviços370. 

A realidade das formas, portanto, parece ser mais sensível sobretudo se con-
siderado como arranjos envolvendo contratos individuais de trabalho e de pres-
tação de serviços são estruturados para reduzir padrões sociais de proteção das 
relações laborais. A submissão desses contratos a determinado sistema jurídico 
doméstico e potenciais restrições decorrentes da lei aplicável sobre convenções 
coletivas são justamente os principais fatores de preocupação na agenda de in-
terface entre direito internacional privado e trabalho. 

369 Segundo Alex MILLS, Rethinking Jurisdiction in International Law, cit., p. 194 ss, a “jurisdição 
prescritiva”, diz respeito aos limites da soberania de um Estado para legislar sobre determinada matéria;

370 Curiosamente, a própria racionalidade estratégica dessas escolhas, de transferência ou deslocalização 
de plataformas de produção e trabalho para determinados países e regiões do globo, subverte dogmas 
da análise econômica do direito internacional privado em contratos internacionais. Giesela RÜHL, 
por exemplo, sustenta não ser válido o trinômio lei aplicável-autonomia da vontade-eficiências para 
regimes de contratos internacionais de consumo, de trabalho e de seguros (Party Autonomy in the 
Private International Law of Contracts, cit., p. 153 ss.). Com efeito, se a empresa é tomada como feixe 
de contratos, decisões políticas e institucionais, as eficiências alocativas e distributivas nos esquemas 
de intermediação e decentralização da produção ou serviços não mais dependeriam do arranjo de 
contratos individuais, mas sim das preferências e barganhas regulatórias locais e governamentais 
facilitando a presença do empresário, empregador e subcontratante. 
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Mais recentemente, em 2016, a OIT promoveu novas discussões sobre a 
necessidade de criação de comissões nacionais para estudo de temas sobre te-
letrabalho em escala transnacional, inclusive quanto ao posicionamento relati-
vamente à estrutura tripartite de representação na Organização. Vulnerabilida-
des e proteção laboral ecnotram-se entre os tópicos. Enquanto o assunto seja 
relevante para discussões sobre capacidade laborativa comparada, vale dizer, 
entre diferentes países e o potencial de seus sistemas domésticos para forma-
ção técnica, habilidades essenciais e conhecimento para teletrabalho em vários 
setores econômicos, restam também preocupações sobre grupos vulneráveis371. 

Apesar de a agenda global do teletrabalho, como promovida em muitos 
países da Europa setentrional e nos Estados Unidos, ser divulgada pelos bene-
fícios gerados em torno de mulheres (i.e. exercício de prerrogativas de mater-
nidade e dedicação às famílias), pessoas de maior idade e redução de tempo 
de deslocamento e trânsito a que muitos trabalhadores estão submetidos, não 
seria tão simples a adataptação desses grupos às estuturas de telecentros, re-
des virtuais privadas e centros de inovação social372. Em muitos países do Sul 
Global, hoje empregados como centros, ‘hubs’ de teletrabalho e plataformas 
de prestação de serviços, existem ainda efetivas barreiras quanto ao conhe-
cimento em torno de informática e redes. Computadores, conectividade, lin-
guagem digital definitivamente não parecem ser prioridades em muitas áreas 
desfavorecidas do globo373. 

A OIT propõe ao menos duas diferentes alternativas nesse campo, uma de 
natureza de política pública, e outra normativa. No primeiro bloco, estaria a 
criação de observatórios sobre teletrabalho nos Membros e que possam oferecer 
apoio a essa modalidade e para trabalhadores, além de servirem como repertó-

371 OIT, Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking for Workers and 
Employers in the ICTS and Financial Services Sectors. cit., item 49.

372 Crtiticamente, cf. LOUBIER, Andrea. Benefits of Telecommuting for the future of work. Forbes. July 20,2017. 
Disponível: https://www.forbes.com/sites/andrealoubier/2017/07/20/benefits-of-telecommuting-for-the-futu-
re-of-work/#cc5354116c65

373 A OIT reflete sobre os incentivos ao teletrabalho em setores em que os trabalhadores não teriam 
acesso à internet rápida ou infraestrutura similar, em áreas mais remotas e vulneráveis, aperfeiçoando 
e reduzindo o custo de acesso à internet, especialmente em áreas rurais, com o objetivo, de ‘moderar 
a elevada migração de trabalhadores rurais para áreas urbanas’. Segundo a Organização, práticas de 
teletrabalho seriam alternativas para esse cenário. Cf. OIT, Global Dialogue Forum on the Challenges 
and Opportunities of Teleworking for Workers and Employers in the ICTS and Financial Services Sectors. 
cit., item 53.
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rios de estatísticas à Secretaria da Organização. A segunda diz respeito à apli-
cação de tratados existentes para regulamentar a relação374, além da elaboração 
de instrumentos não vinculantes (‘soft law’), como recomendações e diretrizes 
boas práticas, a serem internalizadas e domesticadas pelos legisladores nacio-
nais e aplicadas pelos tribunais em temas de segurança cibernética e proteção 
da privacidade nas relações envolvendo teletrabalho, trabalhador e empresas375. 

Por fim, o entendimento da OIT também repercute diretamente sobre a 
elaboração de diretrizes sistematizando normas existentes em direito interna-
cional privado e como elas se relacionam com ferramentas sobre teletrabalho 
transfronteiriço/transnacional, incluindo aqueles estruturados segundo contra-
tos-tipo dos modelos adotados União Europeia. A Organização considera ser 
apropriado encontrar medidas para auxiliar governos e legisladores dos Mem-
bros a “promover análise incorporando os pontos de vistas de vários grupos” 
sobre a matéria. Questões de jurisdição e lei aplicável podem ser referidas nos 
casos envolvendo contratos internacionais de trabalho; a depender dos siste-
mas jurídicos em contato, diferentes regimes legais serão levados em conta na 
regulamentação de questões centrais na política de emprego (ie. horas extras, 

374 A OIT reconhece que nenhum instrumento internacional do trabalho aborda especificamente a 
questão do teletrabalho. No entanto, segundo a Organização, a Convenção nº 177 sobre o trabalho 
doméstico de 1996 e a Recomendação nº 184 sobre o trabalho doméstico de 1996, ambas adotadas 
pela Conferência Internacional do Trabalho de 1996, seriam igualmente aplicáveis ao teletrabalho 
domiciliar, mesmo que a aplicabilidade concreta desses instrumentos ao teletrabalho estariam longe 
de ser geralmente aceitas. Na visão da OIT, o próprio conceito de trabalho doméstico, nos termos da 
Convenção nº 177 restaria flexível o suficiente para incorporar as demandas do teletrabalho (“(a) o 
termo trabalho em casa significa o trabalho realizado por uma pessoa, a ser referido como um trabalhador 
em casa” (i) na sua casa ou em outras instalações à sua escolha, que não o local de trabalho do empregador; 
(ii) por remuneração; (iii) que resulte em um produto ou serviço como especificado pelo empregador, 
independentemente de quem forneça o equipamento, materiais ou outros insumos utilizados, a menos 
que essa pessoa tenha o grau de autonomia e independência econômica necessárias para ser considerada 
um trabalhador independente sob leis, regulamentos ou decisões judiciais.”). Cf. ILO, Challenges and 
opportunities of teleworking for workers and employers in the ICTS and financial services sectors. Issues 
Paper. cit., item 70.

375 Encaro, aqui, a admissão da lex informatica igualmente intrusiva ou ingerente sobre o regime das 
normas da OIT: segurança de e no trabalho e combate à precariedade  passam a ser marginais. O que 
importa parece ser a verdadeira adaptabilidade do trabalhador ao domínio pleno de conhecimentos 
informáticos, sem embargo de sua intensa exposição a horas gastas em computadores, aplicativos de 
mensagens e outras ferramentas de Internet e redes virtuais privadas. De outro lado, no que o debate 
acadêmico comportar crítica, o teletrabalho também implica a ressignificação do trabalhador e das 
relações sociais em seu entorno (ie. transformação da subjetividade do indivíduo-trabalhador; perda 
gradual de contextos identitários corporativos que são substituidos por comandos de algorítimos, logs 
de acessos e esquemas de linguagem de máquina e inteligência artificial). 
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indenizações, interações com convenções coletivas e seguridade social), para 
além das políticas corporativas adotadas pelas empresas empregadoras e sub-
contratantes. 

6.3.  Terceirização transnacional e teletrabalho em 
sistemas comparados 

Poderíamos nos perguntar sobre as razões pelas quais a China e Índia têm sido 
consideradas protagonistas na expansão aparentemente irreversível das platafor-
mas deslocalizadas de contratação e intermediação do trabalho humano, como 
manifestação mais autêntica dos movimentos de terceirização transfronteiriça 
(crossborder outsourcing) facilitado por redes informáticas e digitais. Por que a bus-
ca de mercados laborais nesses países serve a ambientes de execução de contra-
tos de terceirização? A resposta preliminar torna-se mais clara nos dias de hoje. 
Apesar das diferenças visíveis entre os países, os padrões normativos de seus sis-
temas jurídicos nacionais, em referenciais políticos, sociais e culturais, têm levado 
empresas sediadas no hemisfério norte e atuantes no segmento de tecnologias a 
desconcentrar suas unidades de produção e prestação de serviços pela fixação de 
subsidiárias naquele país ou recurso direto à subcontratação de serviços principais 
ou secundários para a realização da atividade empresarial no estrangeiro. 

Da mesma forma, estudos e relatórios econômicos e setoriais, sobretudo os 
produzidos pela OCDE, argumentam que eficiências e sinergias em cadeias de 
valor são facilitadas tanto pela maximização de resultados como pelas reduções 
de custos de transação expressamente endossadas ou suportadas por menores 
padrões de proteção social do trabalho376. Segundo a linha analítica proposta 
pela OCDE, condições indignas ou precárias de trabalho podem facilmente 
compensar quaisquer pressões tributárias ou eventuais obstáculos burocráticos 
enfrentados pelas empresas, prestadoras de serviços e terceirizados377. 

376 Em distintas perspectivas, Cf. MOLNAR, Margit; PAIN, Nigel; TAGLIONI, Daria. The internationalisation 
of production, international outsourcing and employment. OECD Economics Department Working Paper 
No. 561. Paris: OECD, 2007; OLSEN, Karsten Bjerring. Productivity impacts of offshoring and outsourcing. 
Paris: OECD, 2006. Disponível em: www.oecd.org/sti/ind/36231337.pdf.

377 Sobre isso, ver posição informada pela OCDE sobre a situação da Índia (em cotejo com a China) 
relativamente a plataformas de intermediação do trabalho por ferramentas de ICTs, teletrabalho e 
terceirização: “Since services are becoming more tradable and increasingly independent of location, firms 
are starting to offshore certain business functions, such as administrative support units and research and 
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 Paralelamente, grandes empresas atuantes no segmento de tecnologias, as 
quais, em vários países nos quais se encontram sediadas, exercem posição do-
minante em seus mercados relevantes, também tem incentivos para alavancar 
subcontratações ou mesmo deslocar suas plataformas produtivas e de prestação 
de serviços para paraísos laborais378. A convergência entre comportamentos de 
subcontratar em escala transnacional e de elisão da incidência de normais apli-
cáveis em matéria de proteção trabalhista, consumeirista ou de direitos huma-
nos já seria suficiente para compensar qualquer pressão tributária ou imposta 
por obstáculos burocráticos, normalmente alegados como ônus (‘burden’) pelos 
agentes econômicos em transações empresariais nesses ambientes. 

6.3.1. Índia

Grandes conglomerados de tecnologia contratam prestadores de serviços 
na Índia para operar nos serviços de consultoria, pós-venda, ‘call centers’ 
de grandes empresas de tecnologia, negócios, auditoria contábil, serviços 
bancários e financeiros379. 

consultancy services, to countries with relatively lower labour costs and a talented workforce in order to 
focus on their core activities and increase their competitive advantage. Due to the wage-cost advantage and 
the large pool of English speaking skilled labour, India has become a prime location for IT and ICT-enabled 
services offshoring in recent years”. Cf. OCDE, Is China the new centre for offshoring of it and ICT-
enabled services?. Working Party on the Information Economy (doc DSTI/ICCP/IE(2006)10/FINAL). 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques: Paris, 29-Mar-2007. Disponível 
em: www.oecd.org/sti/ieconomy/38327582.pdf. (Tradução livre: “À medida que os serviços se tornam 
mais comercializáveis e cada vez mais independentes da localização, as empresas começam a explorar 
certas funções de negócios, como unidades de apoio administrativo e serviços de consultoria e 
pesquisa, em países com custos laborais relativamente baixos e uma força de trabalho talentosa para 
se concentrar em seu núcleo atividades e aumentar sua vantagem competitiva. Devido à vantagem 
do custo salarial e ao grande grupo de mão-de-obra especializada em língua inglesa, a Índia tornou-se 
localização privilegiada para a deslocalização de serviços de TI e TIC nos últimos anos”). 

378 Como aqui indicada, a expressão ‘paraísos laborais’ designa países cujos sistemas legais contam com 
menores padrões de proteção nas relações de trabalho, pelo baixo custo de proteção, baixo custo do 
trabalhador, e que, isoladamente, já compensariam outras pressões, por exemplo, no campo tributário, 
ou mesmos nos obstáculos burocráticos, a respeito de países, por exemplo, que enfrentam problemas 
administrativos e também corrupção nos seus respectivos sistemas judiciários e executivos. Sobre o 
tema, ver BRADBURY, John. The social and economic imperatives of restructuring: A geographic 
perspective. In: KOBAYASHI, Audrey; MACKENZIE, Suzanne (Ed.). Remaking Human Geography. 
London: Routlegde, 2014, p.21 ss.

379 Sobre aspectos legais, ver VAGADIA, Bharat. Outsourcing to India: A legal handbook. Springer 
Science & Business Media, 2007.
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Esses eventos têm chamado atenção da comunidade internacional para pro-
blemas laborais que elas suscitam também do ponto de vista do direito inter-
nacional privado do trabalho. A área em questão muitas vezes é negligenciada 
na própria prática do Direito, sendo necessário questionar-se sobre a jurisdição 
a ser acionada nos litígios, questões de lei aplicável (i.e a leis que regulará os 
contratos individuais de trabalho, contratos de prestações de serviços) nos con-
textos de realização da atividade laboral. Com efeito, existem consequências 
aplicativas relevantes para a gradação do nível de proteção social a ser conside-
rado, desde práticas de law shopping propriamente consideradas, com também 
as de forum shopping.

6.3.2. China

Diferentemente das práticas já reconhecidas na Índia, a China tem sido 
pressionada enormemente pelas organizações internacionais, especialmente 
a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização de Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para elevar seus padrões de 
prestação de serviços na área de tecnologias de informação e comunica-
ção380. Ao contrário da capacidade instalada indiana para esse segmento, a 
China não contaria com muitas ‘vantagens comparativas’ no amplo quadro 
da terceirização transnacional de serviços tecnológicos ou pós-venda, por 
exemplo, sobretudo pelas dificuldades ainda existentes em relação à língua 
inglesa, praticamente utilizada por todas as grandes empresas de tecnologia 
como idioma global para prestação dos serviços e do trabalho nesse campo. 
A ressalva, entretanto, é feita para a elevada participação chinesa na força 
de produção e maior exportadora de bens relacionados às tecnologias de 
informação e comunicação381. 

380 Cf., por exemplo, OCDE, Potential Offshoring of Ict-Intensive Using Occupations. Working Party on the 
Information Economy. Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation 
for Economic Co-operation and Development 05 de abril de 2005 (Doc DSTI/ICCP/IE(2004)19). 
Disponível em: <www.oecd.org/sti/ieconomy/34682317.pdf>

381 Idem, p.9. A OCDE aponta existir, na China, uma escassez de diplomados adequados para trabalhar 
em atividades envolvidas globalmente em TI e serviços habilitados para tecnologias de informação 
e comunicação, pois os nacionais careceriam de “linguagem relevante” e “as habilidades de cultura 
empresarial e corporativa” típicas do Ocidente.
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Isso faz com que exista essa pressão cada vez mais frequente sobre a necessi-
dade dos chineses e da mão de obra chinesa de buscar formação educacional e 
‘criar cultura’ para prestação de serviços transnacionais. Esse aspecto tem sido 
observado pela OCDE, cujos estudos reafirmam dito déficit também a respeito 
de uma aplicação eficiente do teletrabalho transnacional. A organização enfa-
tiza exatamente a necessidade de que o Estado chinês concentre seus esforços 
para formação universitária e profissional em língua inglesa, para que chineses 
sejam recrutados e exerçam o trabalho nesses campos, nos setores da indústria 
das tecnologias de comunicação e informação382. 

A partir de 2006, a OCDE começou a publicar estudos setoriais que ana-
lisam os desdobramentos da terceirização a partir de plataformas de comuni-
cação e informação na China, relacionando indicadores em segmentos de co-
mércio internacional, mão de obra, e infraestrutura criada por investimentos 
estrangeiros. O país tem gradualmente se concentrado como polo atrativo para 
plataformas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) empregando mão de obra 
de cientistas alegadamente mais capacitados para setor de informática e TI383. 
Em geral, boa parte da análise quantitativa e qualitativa, empreendida pela 
Organização, estabelece comparativos com os Estados Unidos e países da Euro-
pa, buscando demonstrar que, além de aspectos da competitividade, os baixos 
salários pagos a trabalhadores, a realocação de atividades no território chinês e 
crescimento excepcional baseado em exportações, resultariam em redução de 
postos de trabalhos nos membros da OCDE. 

6.3.3. Canadá 

Outro exemplo que merece destaque para a presente investigação é o Ca-
nadá. O país responde, hoje, por interessantes casos de contratação transna-
cional do trabalho por plataformas de intermediação, por teletrabalho, como 
também por programas de computador e aplicativos desenvolvidos para a rea-
lização de trabalhos por determinadas empresas multinacionais de origem nos 

382 OCDE. Is China the new centre for offshoring of it and ICT-enabled services? Working Party on the 
Information Economy. Organisation de Coopération et de Développement Economiques/Organisation 
for Economic Co-operation and Development. 29-Mar-2007 (Doc DSTI/ICCP/IE(2006)10/FINAL). 
Disponível: <www.oecd.org/sti/ieconomy/38327582.pdf>

383 OCDE, Offshoring and Employment: Trends and Impacts. Paris: 2017, p.30 e ss. Disponível: <http://
www.oecd.org/sti/ind/offshoringandemploymenttrendsandimpacts.htm>
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Estados Unidos, e que transferem suas unidades de negócios e prestação de 
serviços para o Canadá. 

Em termos socioculturais, o Canadá contaria com vantagens em termos 
de teletrabalho, expressadas pela elevada capacitação profissional de seus na-
cionais e estrangeiros residentes, com diferentes programas de incentivos de 
recrutamento a distância e estabilização de emprego por outras modalidades 
como home office. A proximidade geográfica e a larga fronteira territorial 
com os Estados Unidos ampliam fatores de contratação internacional do tra-
balho e prestação de serviços, afetando justamente empresas de capital majo-
ritariamente estadunidense384. 

Evidentemente, o deslocamento de plataformas de produção, negócios e 
serviços para outros países, como o Canadá, geram fatos de repercussão po-
lítica. Nos Estados Unidos, a campanha do republicano, e agora presidente 
eleito presidente, Donald Trump, empregou diversos recursos retóricos para 
‘denunciar’ empresas locais que ‘evadiram’, que deslocaram suas plataformas 
de produção e prestação de serviços para outros países, inclusive, grandes 
empresas de tecnologia sediadas no Vale do Silício, Califórnia (Google, Mi-
crosoft, Facebook). Posteriormente, em programa do poder Executivo, empre-
sas tornaram-se beneficiadas de isenções tributárias e benefícios fiscais para 
permanecerem nos Estados Unidos385-386. 

384 A exemplo disso, a Associação Canadense de Teletrabalho estima cerca de 10% da força de trabalho 
do país, ou 2,5 milhões de pessoas, atualmente trabalhando fora dos ambientes físicos de escritórios ao 
menos um dia por semana. Segundo pesquisa realizada pela consultora mundial de recursos humanos, 
WorldatWork, 40% das empresas do setor público e privado no Canadá teriam oferecido aos seus 
funcionários, em 2016, a oportunidade de teletrabalho, em comparação com a proporção de apenas 
25%, registrada em 2007. As empresas de recrutamento internacional consideram o crescente número 
de teletrabalho a "tempestade perfeita" no campo de novos negócios nos segmentos de tecnologias da 
informação. Sobre esses temas, ver por exemplo, dados em: http://data.tc.gc.ca/archive/eng/programs/
environment-utsp-teleworkcanada-1052.htm e https://www.worldatwork.org/home 

385 BBC, Donald Trump vows 'consequences' for companies leaving US, 4 de dezembro de 2016, 
Disponível em: www.bbc.com/news/world-us-canada-38173437

386 A Oracle Corporation é empresa estadunidense do segmento de computação, com sede na Califórnia. 
Ela é reconhecida mundialmente por desenvolver e comercializar programas e tecnologias de bases de 
dados, sistemas de computação em nuvem e produtos corporativos para empresas, como sistemas de 
gestão de bases de dados. A Oracle tem a segunda posição em faturamento, logo atrás da Microsoft, 
em produção de software (estimados 37,7 bilhões de dólares, segundo Relatório Anual de 2017 (Form 
10-K, United States Securities and Exchange Commission. June 27, 2017).
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Questões relativas à terceirização transfronteiriça no Canadá dizem res-
peito à incidência de leis especiais, para além das concernentes à relação de 
trabalho, e que informam a conclusão de contratos por empresas canadenses 
e partes estrangeiras. Entre elas, destacam-se a Lei de Proteção da Concor-
rência e Lei de Investimentos, ambas de 1985 (com obrigações de notificação 
à autoridade regulatórias), Lei de Proteção de Dados e Privacidade (PIPEDA) 
e Lei da Propriedade Intelectual. Especificamente em relação às normas tra-
balhistas, no Canadá, direito do trabalho é de competência das províncias, de 
modo que cada uma delas tem promulgadas suas leis estabelecendo aspectos 
relativos à competência dos tribunais locais, padrões mínimos de proteção, 
obrigações legais de notificação em caso de rescisão do contrato de trabalho, 
verbas indenizatórias. Leis federais de trabalho aplicam-se para setores de in-
dústria específicos, como os setores bancário, de telecomunicações, transpor-
te aéreo e transporte rodoviário interprovincial.387 

Em geral, uma das diferenças mais significativas entre as legislações traba-
lhistas no Canadá e nos EUA diz respeito à ausência, no Canadá, do conceito 
de "emprego à vontade" do empregador (“employment at will”). Nos estados 
federados dos Estados Unidos, empregadores são livres para rescindir o contrato 
de trabalho unilateralmente sem aviso prévio ao empregado. No Canadá, em-
pregados têm direito à notificação "razoável" sobre a rescisão (em similaridade 
ao ‘aviso prévio’), ou à proposta de pagamento em substituição ao aviso prévio, 
baseado, entre outros fatores, na idade do trabalhador, tempo de serviço e no 
nível de responsabilidade assumida na relação de emprego388.

6.4. Lei aplicável e jurisdição em litígios envolvendo 
teletrabalho e terceirização transfronteiriça 

A exponencial corrida pelas ondas de terceirização transfronteiriça (cross-
-border outsourcing) e a internacionalização do teletrabalho impõem ao di-
reito internacional privado algumas tarefas conceituais e normativas. A pri-

387 Sobre terceirização no Canadá, ver LANGILLE, Brian A. e DAVIDOV, Guy, Beyond Employees and 
Independent Contractors: A view from Canada. In: Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 21, 
n.1, 1999, p. 7 e ss.

388 U.S.-Canada Outsourcing: A Canadian Perspective. Disponível em: http://corporate.findlaw.com/
business-operations/u-s-canada-outsourcing-a-canadian-perspective.html. 
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meira diz respeito à relação intrínseca entre a função regulatória – a saber a 
determinação de lei aplicável e os regimes substantivos de proteção das rela-
ções de trabalho – e qualificações dos fatos, situações e relações jurídicas plu-
riconectadas. A segunda diz respeito à compreensão sobre as consequências 
trazidas pelo deslocamento físico ou ‘virtual’ das plataformas produtivas e de 
prestação de serviços envolvendo teletrabalho para países com baixa proteção 
laboral, e que também tem repercussão, como mencionado anteriormente, do 
ponto de vista da jurisdição. 

A partir dessas tarefas conceituais, é possível, assim, estabelecer blocos de 
questões de análise desdobradas em aspectos de direito internacional privado, 
direito internacional do trabalho, direito comparado e estratégias de decisão so-
bre a “internacionalização” de contratos de prestação de serviços de tecnologia 
e informação e teletrabalho. Sobre essas últimas, vale destacar, empresas atuan-
tes no segmento da terceirização transfroteiriça, como prestadoras de serviços, 
selecionam países para estabelecer suas atividades, escolha que envolve padrões 
regulatórios locais e jurisdições consideradas mais ‘apropriadas’ ou ‘adequadas’ 
para as operações comerciais ali sediadas. 

Na empreitada investigativa sobre as estratégias a serem buscadas (a qual remete 
à assistência oferecida por conglomerados da advocacia internacional), empresas 
prestadoras de serviços objetivam,, em geral, amplo grau de liberdade sobre a esco-
lha de regimes de lei aplicável a contratos e de resolução de litígios deles emergentes. 
Da mesma maneira, objetivam regimes regulatórios que lhes sejam mais favoráveis 
para adaptação ou clivagem das atividades empresariais realizadas e, por conse-
guinte, das relações de trabalho. Na medida em que estratégias de terceirização 
transnfronteiriça em segmentos de tecnologias de comunicação e informação não 
encontram limites ou barreiras territoriais, sobretudo pelo caráter intangível que 
caracteriza os bens e serviços ofertados, empresas também se voltam para preocupa-
ções do ponto de vista dos regimes de propriedade intelectual, direito penal econô-
mico e direito tributário. Com isso, elas podem, desde uma pespectiva das políticas 
gerenciais e do gerenciamento legal, avaliar os riscos implicados nessas modalidades 
de negócios transnacionais. 

E por que esses temas envolvem regimes híbridos de direito internacional 
público e privado? A resposta mais imediata exige pressupor que a transna-
cionalização do trabalho, quer pela terceirização ou plataformas de interme-
diação, é objeto de regulação transversal, passando pelas políticas normativas 
de estados, em suas leis e regulamentos, de organizações internacionais e de 
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empresas multinacionais. No plano multilateral, por exemplo, negociações na 
OIT têm sido levadas a cabo segundo argumentação teórica e empírica, reco-
mendações, decisões e experimentos legislativos em determinados países, com 
o objetivo de consolidar níveis incontestáveis de eficiências da exploração do 
teletrabalho e da terceirização, de modo geral389. Do ponto de vista do siste-
ma internacional de proteção do trabalho, existe um componente político 
inegável no escopo de regulamentar, como regulamentar e até onde alcançar 
relações laborais pluriconectadas. 

Desde 2005, em documentos sobre o tema da terceirização transnfroteiriça 
e teletrabalho produzidos pela a OIT, questões do direito internacional privado 
são suscitadas e podem afetar a prática dos direitos nacionais, sobretudo em 
virtude da forma como legisladores e tribunais concebem as regras de conexão 
determinadoras de direito aplicável a relações que embasam a prestação de ser-
viços ou o emprego propriamente considerado. Evidentemente, a escolha por 
deslocar plataformas de trabalho, antes de representar agência ou mera escolha 
de política corporativa da empresa, resulta também na alteração de componen-
tes regulatórios do ponto de vista de direitos humanos associados às relações de 
trabalho em dado espaço nacional.  

A técnica que o próprio direito internacional privado nos oferece, para de-
terminação da lei aplicável a determinados contratos, que poderia simbolizar 
tema totalmente antiquado, perfaz também no direito do trabalho o papel de 
escrutinar certos produtos de política legislativa. Entre o law shopping favorável 
a estratégias de decentralização das plataformas de produção e trabalho e esva-
ziamento das relações de emprego existem níveis consideráveis de indução. Dito 
isso termos mais simples: quanto mais favoráveis ou ‘apropriadas’ as leis traba-
lhistas incidentes em virtude de decisões gerenciais das empresas por decentra-
lização das plataformas de produção, mais facilmente as relações de emprego 
convencionais serão evitadas por parte dos agentes econômicos. 

Os efeitos não param por aí. Tem sido factível a própria mudança de orienta-
ção de tribunais nacionais, mesmo sobre concepção sobre fórmulas, consensos, 
regras e princípios relativos ao direito internacional privado do trabalho, especi-

389 Cf., por exemplo, OIT, Challenges and opportunities of teleworking for workers and employers in the 
ICTS and financial services sector. Issues Paper for the Global Dialogue Forum on the Challenges and 
Opportunities of Teleworking for Workers. Geneva, 24–26 October 2016. Disponível em: www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/publication/wcms_531111.pdf.
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ficamente quanto à lei aplicável e jurisdição para solução de litígios trabalhistas 
pluriconectados (ou contendo “elementos de internacionalidade”). Abandonou-
-se gradualmente a regra ancorada em noções de ‘territorialidade do contrato’ 
ou ‘foro do contrato’390, que poderiam resultar artificiais em determinadas situa-
ções fáticas, em favor da adoção de regras que evoluíram critérios de ‘adequação’ 
das relações jurídicas às condições pressupostas da proteção social do trabalho. 

O salto qualitativo, como observado na jurisprudência brasileira391, não 
poderia passar desapercebido. A concepção sobre “lei mais favorável ao traba-
lhador”, que permite, em sede de controle judicial, que tribunais escrutinem 
fatos, situações e relações jurídicas laborais que viajam ou circulam em nível 
transnacional, não poderia ser reduzida a mero criacionismo ou ativismo do 
Poder Judiciário. Ela expressa, antes, a possibilidade de estabelecimento de 
limites ou freios ao reconhecimento e aplicação do direito estrangeiro que 
seria aplicável ou de decisões judiciais estrangeiras que resultariam absoluta-
mente desconectadas da realidade social do local em que o trabalhador busca 
tutela das relações de emprego ou mesmo emergentes da prestação de serviços 
contratualmente pactuada. 

 O problema central, contudo, parece residir no abandono subsequente da 
regra da lei mais favorável ao trabalhador (que ainda se inspira em aspectos da 
vulnerabilidade das relações entre empregado e empregador, mas hoje se projeta 
para outras manifestações do trabalho e do empregador complexo392), para fle-
xibilização a partir de diretrizes, recomendações da OIT a respeito da aplicação 
ampliativa do princípio da autonomia da vontade em contratos internacionais 
de trabalho e de prestação de serviço. Criticamente, a proposta transige so-
bre regras já formuladas jurisprudencialmente e positivadas nos ordenamentos 
domésticos e comunitários, como estabelecidas pelo Regulamento Roma I da 

390 Cf. 5.3. supra.

391 Cf. 5.3.1 supra.

392 Sobre o tema, ver excelente trabalho do Prof. Pedro Augusto Gravatá NICOLI, Fundamentos do 
Direito Social Internacional Social. São Paulo: Ltr, 2015, que explora as múltiplas formas de trabalho 
e precariedade na exploração do trabalho no capitalismo globalizado. Somos tributários da tese de 
que o resgate da proteção social do trabalho deve ser objetivo sistêmico do regime internacional 
da proteção do trabalho, particularmente no entrelaçamento dos regimes das convenções da OIT, 
tratados de direitos humanos e regimes domésticos. 



195

Direito Internacional Privado nas Fronteiras do Trabalho e Tecnologias

União Europeia393, para além de um âmbito restritivo do princípio da autono-
mia da vontade em matéria de lei aplicável a contratos individuais de trabalho.  

Com efeito, o Art.8º do Regulamento optou expressamente por uma fór-
mula geral de conciliação entre a possibilidade de escolha de lei aplicável a 
contratos de trabalho pelas partes e o alcance de normas de aplicação ime-
diata nos Estados Membros, especialmente em casos envolvendo mobilidade 
ou deslocamento de trabalhadores394. É precisamente no quadro mais amplo 
de mobilidade transfronteiriça de trabalhadores e suas forças laborais que se 
apresentam muitas das questões jusprivatistas internacionais (de direito inter-
nacional privado, ou de conflito de leis), e que se entrechocam com políticas 
legislativas locais em matéria de proteção do trabalho: (i) vedação de condutas 
de elisão das normas de aplicação imediata do país do qual um trabalhador 
tenha sido destacado/recrutado; (ii) vedação de qualquer forma de privação da 
proteção aos trabalhadores segundo normas de ordem pública dos direitos dos 
Estados Membros (aqui no sentido das normas que não podem ser derrogadas 
por pactos/acordos entre as partes, ou somente a favor do trabalhador)395; e (iii) 
preservação preferencial do vínculo entre o país em que a prestação de trabalho 
se realiza habitualmente e o contrato de trabalho, em detrimento de qualquer 
opção pela lei do país ou Membro em que a prestação de trabalho ocorra de 
modo transitório ou em caráter temporário396. 

393 Regulamento (CE) No 593/2008, de 17 de junho de 2008, sobre a lei aplicável às obrigações 
contratuais (“Roma I”).

394 Como observado no capítulo 5, o Regulamento Roma I estabelece regras de conexão alternativas 
para determinação de lei aplicável aos contratos individuais do trabalho: (i) lei do local em que o 
trabalhador presta habitualmente o seu trabalho em execução do contrato (local que não se altera, 
segundo o Regulamento, quando o trabalhador estiver temporariamente empregado noutro país); (ii) 
lei do país onde se situar o estabelecimento que contratou o trabalhador (portanto, lei da sede da 
pessoa jurídica empregadora e contratante); (iii) lei do país cujo ordenamento jurídico resultar mais 
estreitamente conexo ao contrato de trabalho (da redação do Art.8(4) do Regulamento Roma I: “Se 
resultar do conjunto das circunstâncias que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com um 
país diferente do indicado nos n.os 2 ou 3, é aplicável a lei desse outro país”).

395 Cf. Item 35 do Exposição de Motivos do Regulamento Roma I: “Os trabalhadores não deverão ser 
privados da protecção que lhes é conferida pelas disposições que não podem ser derrogadas por 
acordo ou que só podem sê-lo a seu favor.”

396 Cf. Item 36 da Exposição de Motivos do Regulamento Roma I: “No que diz respeito aos contratos 
individuais de trabalho, a prestação de trabalho noutro país deverá ser considerada temporária caso 
se pressuponha que o trabalhador retomará o seu trabalho no país de origem, após o cumprimento 
das suas tarefas no estrangeiro. A celebração de um novo contrato de trabalho com o empregador 
originário ou com um empregador pertencente ao mesmo grupo de empresas que o empregador 
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Dois comentários adicionais podem ser feitos aos consensos legislativos e 
judiciais já estabelecidos nesse campo. As soluções apontam para um compro-
misso mínimo entre equilíbrio, de justiça material no desenho normativo das 
regras de conexão determinadoras de lei aplicável a contratos internacionais do 
trabalho e relações que necessitam de certos padrões de proteção social. Se o 
direito internacional privado apenas se circunscrevesse a uma discussão técnica 
sobre jurisdição (que tribunal acionar?), lei aplicável (qual direito aplicar?) e re-
conhecimento e execução de decisões estrangeiras, não seria possível alcançar 
certo refinamento acerca dos papeis regulatórios e adjudicatórios das normas 
de conflito e seus entrelaçamentos com objetivos sistêmicos mais amplos dos 
regimes domésticos, comunitários e internacionais do direito do trabalho (e.g. 
justiça social, proteção social do trabalho)397. 

Nesse ponto, por exemplo, poderíamos destacar que a Constituição Federal 
de 1988 reconhece o ‘valor social do trabalho’ como fundamento da República 
Federativa do Brasil, a funcionalizar todas as relações laborais intermediadas 
pela atividade empresarial no território nacional (Art.1º, inciso IV, da CF/88). 
Do mesmo modo, o desenvolvimento da atividade econômica por empresas, 
componente da ordem econômica na Constiuição, reconhece a valorização do 
trabalho humano e livre iniciativa como fundamentos, dentro de princípios da 
justiça social (Art.170, caput). 

Não é exagero reconhecer, pois, que os tribunais brasileiros estão adstri-
tos à observância de normas constitucionais que podem assumir, em diferentes 
matizes, caráter de normas imperativas e de ordem pública, particularmente 
enquanto confrontadas com a aplicação da lei estrangeira a relações jurídicas 

originário não deverá impedir que se considere que o trabalhador presta temporariamente o seu 
trabalho noutro país”.

397 Ainda na vigência da Convenção de Roma de 1980 sobre Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, 
substituída pelo Regulamento Roma I na União Europeia, Roger Blanpain observava sobre o teletrabalho 
transfronteiriço: “In case of transborder telework, mention should be made of the European Convention on 
the Law applicable to Contractual Obligations (1980), which has been ratified by most Member States. This 
means that the freedom of choice of the applicable law is the general rule. Regarding employees, however, 
special rules prevail. The choice of law shall not result in depriving the employee of the protection afforded to 
him by the obligatory or mandatory rules of law which would be applicable in the absence of choice. In case of 
no choice by the parties, the law applies of the country where the employee habitually carries out his work in 
performance of the contract. If work is done in more countries, the place of the business through which he was 
engaged is determining for the applicable law. (Cf. The legal and contractual situation of teleworkers in 
the European Union: the law aspects including self-employed. Consolidated Report. 1997. Disponível 
em: edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/97/wp9728en.pdf.) 
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trabalhistas ou a determinação do foro para resolução de litígios com elemen-
tos de internacionalidade (litígios transnacionais do direito do trabalho). Nesse 
sentido, juízes nacionais estariam em condições de enfrentar dilemas interpre-
tativos em torno de questões de jurisdição e lei aplicável, observando o jogo 
de equilíbrio que deve haver entre políticas do direito internacional privado e 
objetivos sistêmicos de proteção do trabalho. 

Um cenário a ser explorado em cotejo com as atuais formas de intermedia-
ção de trabalho por plataformas tecnológicas de serviços de comunicação e 
informação (dentro, portanto, da crescente indústria de TICs e internet) e sus-
cetíveis a deslocalização/deslocamento, diz respeito a situações já escrutinadas 
pelos tribunais domésticos. Dentre elas, destacam-se casos envolvendo recruta-
mento transnacional de trabalhadores feito por empresas brasileiras, constru-
toras, petroleiras, mineradoras com a atuação e prestação de serviços fora do 
Brasil; ou mesmo de litígios transfronteiriços envolvendo relações de trabalho a 
bordo de navios e aeronaves, sobretudo naquelas hipóteses do abandeiramento 
de conveniência com intuito de reduzir padrões de proteção do trabalho segun-
do determinado sistema jurídico doméstico398. 

Curiosamente, certas alegorias revelam as aproximações (mas não igual-
dade ou coincidências) entre os novos casos envolvendo intermediação de 
trabalho e terceirização vias plataformas de TICS e casos já antigos e conhe-
cidos. De um lado, o reposicionamento de servidores telemáticos e desloca-
mento artificial das sedes de empresas prestadoras de serviços e terceirizado-
ras, como expoentes da marcha frenética do capitalismo tecnoinformacional 
globalizado; e de outro, o reposicionamento ou destacamento do trabalhador/
empregado em plataformas de produção da indústria sediadas no estrangeiro 
(e.g. em países da África e Ásia) e abandeiramento de conveniência de aero-
naves e embarcações para exploração do trabalho. 

Essas comparações são interessantes do ponto de vista de modelos analí-
ticos que permitam auxiliar a compreensão sobre o perfil dos conflitos legais 
no campo disruptivo das tecnologias, trabalho e seus horizontes internaciona-
listas. Qualquer solução que se vislumbre deve minimamente refletir sobre os 
limites entre a arquitetura das redes, adaptabilidade das ferramentas de TCIs 
e equilíbrio entre a responsabilidade e a proteção social nas relações de traba-
lho. O Direito não poderia simplesmente sucumbir a uma lógica informática 

398 Sobre isso, cf. 5.3.2. supra.
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ou pragmática, sem passar pelo debate sobre intermediação, exoneração de 
responsabilidades e uso de TCIs nas relações de trabalho. Também na escolha 
de políticas regulatórias, a sujeição de relações trabalhistas a determinados 
sistemas jurídicos caracterizados por baixa proteção do emprego formal de-
pende de um controle político e jurisdicional. Esse controle designa efeitos 
para confrontar exportação de modelos legislativos (por meio de transplan-
tes jurídicos) ou mesmo instrumentos internacionais não vinculantes (de soft 
law) que objetivam rebaixar padrões e expectativas sociais em sistemas jurí-
dicos domésticos, afetando a legislação e as tendências jurisprudenciais nos 
países quanto à resolução de litígios. 
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Capítulo 7 
 

Dimensões do Direito Internacional Privado na 
interface com os direitos de propriedade intelectual

7.1.  Dreito Internacional Privado e Propriedade Intelectual

Não seria exagero iniciar este capítulo com uma observação preliminar que 
afasta qualquer tentativa de simplificação de temas relacionando o direito inter-
nacional privado e tecnologias, especialmente nas interfaces estabelecidas com 
o campo normativo da propriedade intelectual. Raramente, em um tratamento 
manualístico ou doutrinário do DIP no Brasil ou em outros países, não existe 
muito espaço (ou interesse) para uma seção sobre aspectos de jurisdição, lei 
aplicável e reconhecimento de decisões estrangeiras envolvendo casos da pro-
priedade intelectual em seus aspectos transfronteiriços399. 

399 A literature de base tem sido extremamente profícua, no entanto. Sobre isso, ver WADLOW, 
Christopher, Enforcement of intellectual property in European and international law: the new private 
international law of intellectual property in the United Kingdom and the European Community, London: 
Sweet & Maxwell, 1998, pp.25 e ss; PERTEGÁS SENDER, Marta, Cross-border enforcement of patent 
rights: an analysis of the interface between intellectual property and private international law, Oxford: 
Oxford University Press, 2002, pp.22 e ss.; CORTESE, Bernardo. Il trasferimento di tecnologia nel 
diritto internazionale privato: licenza e cessione di privative industriali e know-how. Padova: Cedam, 
2002, p.20 ss. FAWCETT, James J. e TORREMANS, Paul L.C. Intellectual property and private 
international law. 2.ed. Oxford: Oxford Press, 2011, p.15 ss; BOSCHIERO, Nerina. Il principio di 
territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di legge e giurisdizione, In: AIDA, vol.16, 
2007, p.34-104. Ainda que à primeira vista possa parecer, o debate sobre a interface entre DIP e 
propriedade intelectual não é novo, e foi em larga medida encabeçado pelos acadêmicos alemães na 
tentativa de aproximação do tema com o movimento de integração econômica nas Comunidades 
Europeias. Estudos clássicos foram desenvolvidos, como o importante trabalho do Professor 
Eugen ULMER. Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht: Rechtsvergleicheichende 
Untersuchung mit Vorschlägen für die Vereinheitlichung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Köln: Carl Heymann, 1975, pp.25 e ss. Sobre o assunto, ver também artigos de DROBNIG, Ulrich. 
Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht; NEUHAUS, 
Friderich, Freiheit und Gleichheit im Internationalen Immaterialgüterrecht; e Von HOFFMANN. 
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O diálogo entre os dois mundos também parece muito precário e com rarís-
simas exceções se faz apresentar mais denso do ponto de vista teórico, para além 
de resenhas ou colacionados de decisões dos tribunais nacionais e regionais, 
como representadas pela Corte de Justiça da União Europeia. Também existe 
muita resistência, por parte da literatura jusinternacionalista, sobre qualquer 
função do direito internacional privado em aspectos regulatórios da proprieda-
de intelectual, sobretudo pela rígida separação que é feita nesses campos entre 
aspectos de harmonização e uniformização, e pela aparente preponderância da 
OMPI na discussão sobre o tema. 

Apesar das resistências culturais e da insistente incompreensão de legisla-
dores e tribunais sobre o efetivo papel do princípio da territorialidade na pro-
priedade intelectual, os sistemas normativos nacionais passaram a se ajustar, a 
partir de movimentos legislativos e de codificação, regimes legais de interface 
com o DIP, em suas normas conflituais, jurisdicionais e de reconhecimento. 
A tarefa foi timidamente sentida no campo de atuação de Estados nos foros 
multilaterais, como na OMPI, com os Tratados da Internet e Direito de Autor, 
na Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, com o Projeto de 
Sentenças Estrangeiras (‘Judgments Project’) e na União Europeia, com a con-
solidação dos mecanismos existentes nos Regulamentos Roma II400 e Bruxelas 
I (Regulamento UE 1215/2015 ‘Recast’) em tema de lei aplicável a obrigações 
extracontratuais, jurisdição e reconhecimento de decisões estrangeiras. Inicia-
tivas e projetos de leis domésticas captaram algumas fórmulas agregando as in-
terfaces entre regras de conflito determinadoras de lei aplicável a relações jurí-
dicas pluriconectadas da propriedade intelectual, particularmente nas áreas de 
direitos de autor e conexos, contratos de licenças e transferência de tecnologia. 

A interação entre DIP e propriedade intelectual expõe as divergências entre 
objetivos de política legislativa muito distintos401. De um lado, o DIP se apre-

Verträge über Gewerbliche Schutzrechte im IPR, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht n.40, 1976, pp. 176 e ss.  

400 Regulamento nº 864/2007 da União Europeia sobre Lei Aplicável às obrigações extracontratuais.

401 Já tivemos a oportunidade de analisar a questão anteriormente, desde a perspectiva da propriedade 
intelectual. Cf. POLIDO, Fabrício B. P. Reavaliando os Métodos Clássicos do Direito Internacional 
Privado na interface com os direitos de propriedade intelectual – Parte I. In: Revista da ABPI, vol.94, 
2008, p. 11 ss; idem, Reavaliando os Métodos Clássicos do Direito Internacional Privado na interface 
com os direitos de propriedade intelectual – Parte II. In: Revista da ABPI, v. 95, 2008, p. 51 ss; idem, 
Private International Law and Copyright in Digital Networks: Is there any room left for a global 
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senta, em sua função tradicional, com a tarefa de delimitar campos normativos 
dedicados à determinação de lei aplicável às relações jurídicas pluriconectadas, 
às questões relativas à jurisdição e ao reconhecimento de atos e decisões es-
trangeiras pelos estados. A propriedade intelectual, por sua vez, destaca-se pela 
função de gerenciar o equilíbrio entre a proteção à atividade criativa e inova-
dora e a redistribuição de benefícios associados ao acesso ao conhecimento, a 
concorrência de agentes econômicos no mercado e o incentivo à inovação nos 
vários campos da indústria e das tecnologias.402 

Foi a partir da década de 1990, com a emergência de novas ferramentas 
de comunicação e informação e do uso da Internet para fins domésticos e co-
merciais, que foram intensificadas as preocupações com a interface DIP/PI, em 
diferentes tradições jurídicas dos Estados Unidos e Europa, além da intersecção 
de culturas jurídicas. Foi o ambiente propício à formulação das bases do “direi-
to internacional privado da propriedade intelectual”, campo de investigação 
voltado para o tratamento de questões envolvendo lei aplicável, jurisdição e 
reconhecimento de atos e sentenças estrangeiras em matéria de propriedade 
intelectual. Ele encontrou-se plenamente adaptável aos programas e ações em 
curso nas organizações internacionais, como a estratégia harmonizadora leva-
da a cabo pela OMPI em determinados domínios da propriedade intelectual, 
especificamente direitos de autor e conexos, marcas e nomes de domínio, e na 
atividade política e normativa de organizações não governamentais, como a 
International Law Association – ILA, o American Bar Association e American 
Law Institute-ALI, na formulação de princípios e diretrizes gerais, e demais 
instrumentos de ‘soft law’. 

Muitas das iniciativas existentes recapitularam esforços acadêmicos e cientí-
ficos sobre o debate que já se travava em certos países da Europa e Ásia (Japão e 
Coreia do Sul), e a prática observada nos tribunais domésticos, e especialmente 
da Corte de Justiça da União Europeia (então Tribunal de Justiça da Comunida-
de Europeia) na solução de litígios transfronteiriços envolvendo a propriedade 

regulation?” In: WIPO. (Org.). WIPO Master of Laws in Intellectual Property: Collection of Research 
Papers. Geneva, Turin: World Intellectual Property Organization, 2007, p. 21 ss.

402 Para uma abordagem geral sobre tais temas, ver LANDES, William M. e POSNER, Richard A., The 
Political Economy of Intellectual Property Law, Washington: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory 
Studies, 2004, pp.8 ss.; SALOMÃO FILHO, Calixto, Direito Industrial, Direito Concorrencial e 
Interesse Público. In: BAIOCCHI, Enzo e SICHEL, Ricardo (orgs). 20 Anos da Lei n.9279/96: Estudos 
em Homenagem ao Prof. Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2018.
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intelectual. Em destaque, os casos lidavam com determinação da lei aplicável, 
titularidade, registros, e atos de violação (‘infringement’) de direitos.

Ainda que se reconheça a baixa integração e harmonização na área de 
interface, o direito internacional privado tem servido como um dos meca-
nismos complementares aos componentes de gerenciamento e proteção dos 
direitos de propriedade intelectual na ordem global. Esse aspecto se eviden-
cia nas vertentes de planejamento estratégico e do contencioso internacional 
privado da propriedade intelectual403. Não seria mero casamento de conveni-
ência, portanto, mas antes resultado da fusão de dois elementos centrais: de 
um lado, o primeiro resultante do próprio desenvolvimento das convenções 
e tratados multilaterais da propriedade intelectual administrados pela OMPI 
e pela OMC (no caso, o TRIPS); de outro, o reconhecimento da necessidade 
de uma reorientação finalística do próprio direito internacional privado, jus-
tificada pelas relações de coordenação de soluções oferecidas pelos sistemas 
jurídicos, pela pluralidade e complexidade das fontes normativas404 e de suas 
potencialidades regulatórias em áreas substantivas do direito, sem limitar-se 
ao reducionismo da dicotomia público/privado.

Tendo em vista a fragmentação da unidade normativa dos ordenamen-
tos nacionais, a influência de tratados e convenções específicos, como a 
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883, a 
Convenção de Berna para a Proteção das Obras Artísticas e Literárias de 
1886 e o Acordo TRIPS no âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio (“OMC”)405, constata-se a oportunidade de revisão das várias doutrinas 
jusprivatistas internacionais aplicadas aos microssistemas regulatórios da 

403 Cf. itens 9.2 e 9.3 infra. 

404 Dentre os expoentes, ver, fundamentalmente, Werner GOLDSCHIMDT, Estudios jusprivatistas 
internacionales, Rosário: Depalma, 1969, p.36 e ss; JUENGER, Friedrich K, General course on 
private international law. In: Recueil des cours, vol.193, 1985, p.119 e ss.; BOGGIANO, Antonio, 
Derecho Internacional Privado, Depalma: Buenos Aires, 2002; BODENHEIMER, Edgar, The need 
for reorientation in American Conflict of Laws. In: Hastings Law Journal n.28, 1979; GARCIA 
VELASCO, Ignácio, Derecho Internacional Privado, Salamanca, 1994, p.57 e ss. e HAY, Peter, 
Flexibility versus predictability and uniformity in choice of law: reflections on current European and 
United States conflicts law. In: Recueil des cours, vol.226, 1991, p. 282-412.

405 O Acordo Relativo aos Aspetos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio integra o Anexo IC da 
Ata Final da Rodada Uruguai que institui a Organização Mundial do Comércio, em vigor no plano 
internacional desde 1º de janeiro de 1995, incorporado no direito brasileiro pelo Decreto nº 1.355, de 
31 de dezembro de 1994.
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propriedade intelectual (seguindo as categorias distintas de direitos). Igual-
mente, círculos de especialistas da propriedade intelectual oferecem recen-
tes contribuições ao campo da harmonização normativa em matéria de lei 
aplicável, sobretudo em direitos de autor e conexos, marcas e patentes406. 
Percebe-se, pois, influências mútuas de ambas as áreas na reconstrução da 
disciplina de interface que justifique a convergência de objetivos sistêmicos 
e de política normativa entre DIP e a propriedade intelectual.

Por outro lado, seria então relevante investigar qual o papel do DIP no qua-
dro de estabilização da harmonização dos direitos de propriedade intelectual 
na ordem global. Teria ele condições de desempenhar, igualmente, a função 
originária de coordenação de sistemas jurídicos e de respeito à aplicação do 
direito estrangeiro407 quando invocado pelos tribunais nacionais em casos pluri-
conectados da propriedade intelectual? Isso seria percepítivel em determinados 
cenários, como os que descrevem fatos, situações e relações jurídicas envolven-
do a propriedade intelectual (em distintos planos – bens, obrigações contratuais 
e extracontratuais e sucessões), com efeitos que são sentidos em diferentes or-
denamentos, à primeira vista nem sempre perceptíveis e coerentes, justamente 
pela dificuldade de localização no espaço? 

A correlação que na atualidade se enfatiza entre o direito internacional pri-
vado e direitos de propriedade intelectual parece justificar um campo bastante 
especializado ancorado em princípios e regras de ambos domínios normativos e 
que funcione igualmente como importante ferramenta para solução de litígios 
pluriconecctados envolvendo casos de titularidade; nulidade de direitos depen-
dentes de registros; atos de violação (‘infringement’); concorrência desleal; ne-
gócios de licenciamento e responsabilidade civil por atos ilícitos (obrigações ex-
tracontratuais). Tanto nos campos tradicionais das criações, tais como as mar-
cas, desenhos industriais, modelos de utilidade, patentes, bem como em áreas 
dos chamados regimes ‘sui generis’ (e.g. programas de computador, variedades 

406 Cf. Jane GINSBURG. The Private International Law of Copyright in an Era of Technological 
Change. In: Recueil des cours, vol.273, 1999, p.239 e ss.

407 Refiro-me aqui à clássica obra de Werner GOLDSCHIMDT, Derecho Internacional de la Tolerância, 
8ª edição, Buenos Aires: Depalma, 1995, em que o autor expõe a missão do direito internacional 
privado na aproximação das instituições dos ordenamentos jurídicos dos países, sem pretensão de 
criar conflitos, mas sim a concorrência prática das soluções possíveis para os casos envolvendo as 
relações jurídicas caracterizadas pelos elementos de estraneidade. 
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vegetais e conhecimento tradicional), essa interação entre as matérias aparece 
com mais frequência. para determinar as soluções das questões apresentadas. 

Se observados seus métodos clássicos em diálogo com a propriedade intelec-
tual, o direito internacional privado destina-se a solucionar questões jurídicas 
que primariamente surgem dos aspectos fáticos da territorialidade dos sistemas 
normativos estatais e intracomunitários. Nesse sentido, as perguntas centrais 
permanecem ainda aquelas sobre lei aplicável aos casos com elementos de in-
ternacionalidade (aqui, portanto, retomando-se o caráter indireto das regras 
de conflito como determinadoras de direito aplicável); sobre a jurisdição dos 
tribunais domésticos ou comunitários que poderão adjudicar determinado lití-
gio (bases de jurisdição concorrente ou exclusiva), e em que medida as decisões 
estrangeiras envolvendo direitos de propriedade intelectual podem ou não ser 
reconhecidas e executadas nos Estados408. 

Em matéria de lei aplicável, no domínio dos direitos de propriedade intelec-
tual, são invocados, com freqüência, elementos de conexão objetivos de “base 
territorial”. Entre eles, destacam-se nacionalidade, domicílio ou residência do 
autor/criador; local onde a proteção é reclamada (lex loci protecionis), local de 
primeira publicação da obra, local de registro ou de concessão daqueles direi-
tos de propriedade intelectual dependentes de sistema atributivo (e.g. marca, 
desenho industrial e patentes), e o local de ocorrência do fato/ato ilícito que 
deu ensejo à violação de tais direitos. A realidade dos elementos de conexão 
em matéria de PI exige um verdadeiro trabalho de pesquisa e averiguação. Ele 
envolve a determinação da titularidade dos direitos adquiridos e exercidos em 
distintos sistemas jurídicos, a validade de contratos internacionais envolvendo 
bens imateriais, e até, muitas vezes, indagações ontológicas sobre a natureza de 
tais direitos e a função que assumem na sociedade.409

A relação entre direito internacional privado e propriedade intelectual tam-
bém aponta para preocupações de política internacional. Tendências expan-
sivas de proteção dos direitos de PI no sitema multilateral do comércio, espe-
cialmente após o advento do Acordo TRIPS/OMC, e a realidade dos negócios 

408 Essa última área, do reconhecimento de decisões, tem sido rediscutida nos trabalhos em curso do 
Judgments Project, da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Cf. 8.5 infra.

409 Sobre tal observação, cf. AUSTIN, Graeme, “Private International Law and Intellectual Property 
Rights: a Common Law overview”, in WIPO Forum On Private International Law And Intellectual 
Property, Geneva, January 30 and 31, 2001, p.3 e ss. (documento WIPO/PIL/01/5). 
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praticados nos mercados da economia da informação, intermediados pela Inter-
net, tornam dificultosa a aplicação das normas de DIP com base nas regras de 
conexão tradicionais. O mesmo se pode afirmar para o problema da determina-
ção do direito aplicável às relações jurídicas pluriconectadas envolvendo atos de 
violação de direitos autorais pela Internet (violação multiterritorial); ou a práti-
ca de licenciamento e de constituição de consórcios ou pools de patentes em es-
cala global por titulares situados em vários países. Chega-se a encruzilhadas nas 
quais o DIP é chamado necessariamente a reconsiderar seus métodos, particu-
larmente para apoiar ou suportar objetivos sistêmicos de outros regimes, como 
na propriedade intelectual. Se diferentemente fosse, o DIP acabaria condenado 
à insuficiência de suas fórmulas, ao tecnicismo artificial e anacrônico –situação 
de total contrasenso tanto para clássicos como vanguardistas da área410. 

7.2.  Métodos de aplicação do DIP e identificação do 
direito aplicável. 

A relação de interface entre DIP e direitos de propriedade intelectual per-
nance em estado de incerteza, mas de contínuos questionamentos nos meios 
acadêmicos e tribunais. Ele é produzido muito mais pelas polêmicas sobre o 
alcance da aplicação das normas de conflitos de lei no espaço aos problemas en-

410 Caberia aqui uma explicação quanto aos dois exemplos propostos: em temas envolvendo a violação 
multilterritorial de direitos de autor, hoje mais reforçada pelo uso de certas ferramentas de Internet, 
a preocupação na disciplina da propriedade intelectual tem sido a de matizar as situações/casos 
concretos em torno das limitações e exceções previstas nas leis domésticas e tratados sobre a 
matéria. Assim, a escolha ou determinação do direito material aplicável, para além de uma fórmula 
territorialista, teria consequências para a imputação de responsabilidades. O DIP, segundo suas 
técnicas, não poderia servir, segundo o direito designado como aplicável à proteção autoral, para 
converter autênticos usuários (a exemplo de quem utiliza legitimamente uma obra, conforme 
exceções e limitações aos direitos conferidos pelo titular) em piratas ou infratores. Da mesma 
forma, em matéria de lei aplicável a contratos de licença e constituição de ‘pool’ de patentes, o 
resultado indicativo da regra de conflito, seja pela autonomia da vontade, seja por conexão objetiva 
(local de execução do contrato, local de prestação característica, local de exploração principal da 
tecnologia licenciada), poderia ter efeitos secundários ou elisivos em matéria de responsabilidade 
extracontratual e direito concorrencial (controle de condutas anticompetitivas por empresas). São 
situações que ilustram que formas de ‘law shopping’ também podem ser estabelecidas em várias 
frentes no direito de propriedade intelectual; para casos envolvendo direitos de PI independentes 
de registros, como direitos de autor e conexos, o deslocamento ou manipulação de certos elementos 
de conexão (como nas redes digitais) pode ter resultados muitos distintos do ponto de vista tanto 
da lei aplicável quanto jurisdição (cf. Capítulos 3 e 4 supra).
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volvendo direitos de propriedade intelectual, do que necessariamente pela apa-
rência de distanciamento entre as disciplinas.411 O direito internacional privado, 
em sua função genuína, resiste em suas narrativas técnicas e instrumentais com 
a função de assegurar, ao máximo, que as questões envolvendo fatos, situações 
e relações jurídicas com elementos de estraneidade recebam tratamento segun-
do regras de conexão objetivas ou autonomia da vontade na determinação de 
direito aplicável. Alguns recorrem a noção de ‘justiça conflitual’ como uma das 
medidas para contemplar, no jogo do direito internacional privado, interesses 
das partes e dos sistemas jurídicos em consideração na justificativa da aplicação 
do direito estrangeiro pelo juiz do foro412. A relevância do método de aplica-
ção das normas de DIP, portanto, define-se como indispensável à aproximação 
de suas funções com os regimes normativos da propriedade intelectual. Desse 

411 Esse quadro tem sido adequadamente alterado na atualidade, graças a importantes esforços de 
estudiosos do direito da propriedade intelectual e do direito internacional privado, assumindo uma 
abordagem mais funcionalista de ambas as disciplinas. Assim, ver, fundamentalmente, estudos 
de GINSBURG, Jane. Global Use/Territorial Rights: Private International Law Questions of the 
Global Information Infrastructure. In: Journal of Copyright Society n. 42, 1995, pp. 318 e ss; idem, 
Copyright Without Borders? Choice of Forum and Choice of Law for Copyright Infringement in 
Cyberspace, In: Cardozo Arts & Entertainment Law Review n.15, 1997, pp.153 e ss.; idem, The Private 
International Law of Copyright in an Era of Technological Change in Recueil des cours vol.273,1999, 
pp.239 e ss. Ver ainda, FAWCETT, James. Special rules of private international law for special cases: 
what should we do about intellectual property. In: Reform and development of private international 
law: Essays in Honour of Sir Peter North, Oxford: Oxford University Press, 2002. pp 137-166; Na 
escola francesa, cf. BOUCHE, Nicolas. Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle. Paris: 
L'Harmattan, 2002, p.461 e ss.; LUCAS, André, Aspects de Droit International Privé de la protection 
d’oeuvres et d’objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux, OMPI, Genève, 16-18 
décembre 1998 (documento GCPIC/1). Na Alemanha, a tarefa de analisar a interface entre DIP e 
propriedade intelectual foi sendo resgatada pelos pesquisadores do Instituto Max Planck für Geistiges 
Eigentum,Wettbewerbs- und Steuerrecht (Munique) e do Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht (Hamburg), como nos trabalhos reunidos na obra Intellectual Property in the 
Conflict of Laws, Tübingen, Mohr, 2005. (organizado por Jürgen Basedow, Josef Drexl, Annette Kur e 
Axel Metzger). No Brasil, fundamentalmente, cf. LUCHESI, Thiago, Aspectos de Direito Internacional 
Privado Relacionados à Propriedade Intelectual, Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento 
de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, agosto de 2004, 
pp.22 e ss; Idem, Propriedade Internacional e Direito Internacional Privado. In: RODRIGUES, 
Edson B. POLIDO, Fabricio B.P. Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e 
desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, p.365 ss; VARGAS NETTO, Helio. Contratos internacionais 
da propriedade intelectual sob os aspectos do Direito Internacional Privado. Monografia apresentada à 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientação de Luiz Otavio Pimentel. Disponível em: www.
egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33723-43904-1-PB.pdf. 

412 Dentre todos, ver KEGEL, Gerhard. Fundamental Approaches, Chapter 3. In: LIPSTEIN, Kurt (ed.). 
International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. III: Private International Law. Mohr, 1971, esp. p.38.
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modo, a determinação do “direito aplicável” às relações jurídicas pluricontecta-
da (i.e. que se vincula a diferentes sistemas jurídicos) da propriedade intelectual 
também poderá envolver a “natureza conflitual” emergente de fatos, situações e 
relações jurídicas concernentes às patentes, marcas, desenhos, direitos de autor 
e conexos, programas de computador, variedades vegetais etc. 

As questões de direito aplicável podem não parecer, à primeira vista, as mais 
consistentes no domínio da propriedade intelectual, sobretudo porque grande 
parte dos sistemas jurídicos nacionais, harmonizados segundo tratados e con-
venções específicas adotadas no âmbito da OMPI e OMC, baseiam-se em so-
luções de discricionariedade dos Estados Membros, segundo os princípios da 
territorialidade e da independência dos registros. Não haveria, nesse sentido, 
espaço para discussão sobre o direito aplicável, pois determinada categoria da 
propriedade intelectual na qual tanto a aquisição quanto a manutenção de di-
reitos dependam de atos administrativos de concessão e gestão de registros por 
autoridades governamentais (e.g. carta-patente, certificado de marca expedidos 
e mantidos por escritórios da PI), somente o direito do país em que o registro 
é concedido é que pode regular as relações jurídicas dali emergentes (autoria, 
titularidade, validade/nulidade, capacidade das partes, legitimidade para reque-
rer depósito de registros etc.). 

Em sentido oposto, muitas das soluções vislumbradas por ‘normas de con-
flito’. no direito internacional privado, apontam para o direito estrangeiro ou 
direito nacional como sendo aplicáveis aos casos pluriconectados, ou ainda es-
tabelecem, como fundamento de política legislativa, a autonomia de vontade 
como base para escolha do direito aplicável pelas partes (e.g. em obrigações 
contratuais, extracontratuais, certas relações jurídicas em matéria de direito de 
família e das sucessões). E na propriedade intelectual – examinando-se dogma-
ticamente a categoria dos bens imateriais – ou mesmo no domínio do direito 
das coisas, predominam soluções unilateralistas, a resultar na aplicação irrestri-
ta do direito do país no qual o bem esteja situado e/ou registrado (por força da 
regra de conexão objetiva “lex rei sitae”). 

Muitos aspectos implicados nas relações humanas intersubjetivas em torno 
de “objetos de direito”, como nas categorias da propriedade intelectual, inde-
penderiam do atributo da autonomia da vontade; esse aspecto é bem delineado, 
por exemplo, no tocante à questão da determinação da titularidade dos direitos 
de patente, de desenho ou de marca. Salvo na hipótese de a titularidade re-
sultar conforme a definição dada por direitos e obrigações em um contrato de 
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cessão ou transferência, com recurso à escolha do direito material aplicável às 
obrigações emergentes da cessão e da transferência propriamente consideradas, 
nenhum efeito haveria essa escolha quanto aos direitos conferidos pela titula-
ridade, questões de validade/nulidade, pois eles se regulam pela lei do país do 
registro daquela marca ou patente413. 

Levando-se em consideração a tradição jurídica romano-germânica, tam-
bém inspiradora do direito brasileiro, é possível verificar a utilidade ainda cor-
rente do método clássico idealizado por Von Savigny414 para a aplicação das 
norms de direito internacional privado na solução de “conflitos de leis no espa-
ço” envolvendo envolvendo casos pluriconectados da propriedade intelectual. 
A partir de sua obra, como mencionado anteriormente, Von Savigny recorreu a 
uma técnica sistemática para determinação da lei aplicável às relações jurídicas 
de qualquer natureza, salientando que lei aplicável deve ser aquela da lei do 

413 Esse exemplo ilustra perfeitamente a distinção que deve ser feita entre autonomia da vontade no 
campo dos contratos internacionais da propriedade intelectual (facultando a escolha do direito 
aplicável para regular as obrigações deles emergentes) e as limitações de escolha quanto ao direito 
aplicável à proteção dos bens e direitos conferidos ao titular dos direitos de exclusivo (e.g., fabricar, 
usar, colocar à venda, importar a invenção ou o bem incorporando a marca e desenho) segundo a 
lei do país do registro ou do país da exploração econômica da obra (no caso dos direitos de autor 
e conexos). Essa distinção, tão crucial para certo rigor – mas não formalismo – dogmático na 
interface direito internacional privado/propriedade intelectual, parece ter sido ignorada (ou mal 
compreendida) pelo Tribunal de Recursos do Circuito Federal nos Estados Unidos (com jurisdição 
exclusiva para solução de litígios da propriedade intelectual no país), no caso Abraxis BioScience v. 
Navinta (Fed. Cir. 2011), julgado em 14 de março de 2011, disponível em: http://caselaw.findlaw.
com/us-federal-circuit/1559339.html. Por exemplo, o voto dissidente da Juíza Kathleen O’Malley 
sustentou que o contrato de cessão de patentes, objeto do litígio entre as empresas, não poderia ser 
disciplinado pela lei do Estado de Nova Iorque, sem que a escolha de lei aplicável feita pelas partes 
para o núcleo de direitos e obrigações embasando a cessão tivesse repercussão negativa sobre o direito 
regulando os registros, questões de validade e violação/infringement, no caso, segundo a US 1976 
Patent Act (“[B]y virtue of this decision, this court now requires the application of Federal Circuit contract 
law to transfers of existing patent rights, without regard for the state law jointly chosen by the contracting 
parties. The consequences of this decision are not slight. This creation of a new body of law to govern 
transfers of patent rights – one applicable in this Circuit only – will disrupt substantial expectations with 
respect to the ownership of existing patents and impose unnecessary burdens on future transfers thereof. 
Parties may now be barred from pursuing claims for infringement of patents they indisputably own under 
state law, and choice of law provisions in large-scale asset purchase agreements such as that at issue here 
will become meaningless where patents are involved. Because this decision conflicts with Supreme Court 
precedent and needlessly destabilizes parties’ expectations, we should take the opportunity to correct this 
flawed precedent.”).

414 cf. fundamentalmente System des heutigen römischen Rechts, Vol.II, Berlim: Bei Deit und Comp., 
1849.p.57. 
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local da “sede da relação jurídica”, coincidente com a lei do país com o qual o 
fato/relação jurídica tenha maior conexão. 

Com base em sua teoria, Savigny explica que cada comunidade tem seu pró-
prio sistema de direito privado, fundado em valores próprios, que são indepen-
dentes de outros sistemas normativos estrangeiros e dos interesses dos Estados 
soberanos. Por isso, soluções diversas em matéria de direito internacional priva-
do podem ser alcançadas pelos países, a não ser que se chegue a um resultado 
comum, levado a cabo por mecanismos de uniformização. Seguindo a teoria da 
sede, a lei aplicável será aquela que mantém a relação de maior proximidade 
e imanência com a relação jurídica analisada; busca-se chegar ao direito mais 
apropriado para disciplinar a situação jurídica “multinacional”.415 A partir dessa 
concepção, a teoria de Savigny projetou-se nas codificações de DIP nos países 
da Europa continental, especialmente na Alemanha, com a Lei de Introdução 
ao Código Civil Alemão (EGBGB), de 1896416, e na Itália, com as Disposições 
Gerais de Aplicação da Lei, primeiramente em 1894, e posteriormente no Códi-
go Civil de 1942. A mesma influência pode ser identificada, em variadas nuan-
ces, em países de tradição de ‘common law’, como no caso dos Estados Unidos, 
pela adoção do Restatement (First) of Conflict of Laws, de 1934.417 

415 Apesar das releituras críticas contemporâneas, a relevância prática da teoria da sede da relação 
jurídica, preconizada por Savigny para as questões do aplicação do direito no espaço, revolucionou 
o direito privado europeu continental e veio mitigar a supremacia das escolas estatutárias no direito 
inernacional privado e influência do pós-glosador Bártolo de Sassoferato (1314-1357). A tradição 
medieval fundava-se na regra da pessoalidade, pela qual era considerada a aplicação irrestrita da 
lei do feudo sobre seus locais (o senhor feudal, clérigos e servos), justificada pela premissa de que 
a jurisdição acompanha o indivíduo em feudos vizinhos e demais regiões. Não importa onde ele 
esteja; é a lei do feudo que se estende a sua pessoa. Ela inspirou, posteriormente, o estatuto pessoal, 
segundo o qual preferencialmente a lei da pessoa, de sua nacionalidade, regula aspectos das relações 
envolvendo estado, capacidade e direitos de família, até hoje prevalente em certos países da Europa, 
mas mitigada pelas variações entre o domicílio e residência habitual da pessoa. 

416 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, na venas versões reformadas em 1o janeiro de 2002 e 20 
de julho de 2017. Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html. 

417 A orientação sobre a questão da lei aplicável em matéria de conflito de leis no espaço (conflict of 
laws) nos Estados Unidos, e que se distingue da tradição do direito internacional privado de base 
continental, modificou-se substancialmente durante a década de 1960, passando a uma abordagem 
centrada na ideia das “conexões mais estreitas” entre o litígio pluriconectado e determinado sistema 
jurídico estatal (no caso dos EUA, estadual). Nos casos envolvendo conflito de jurisdições, em que 
se manifeste também conflito entre ‘interesses governamentais’, a lei aplicável é a lei do Estado 
federado que tenha maiores interesse em regular a questão analisada, optando-se, portanto, pela 
territorialidade relativa. Pode ser que isso seja justamente uma releitura da teoria de Savigny, e que 
influenciou, posteriormente, a edição do Restatement (Second) of Conflicts of Law. A essa mudança 
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Em outras manifestações, a teoria da sede da relação jurídica também in-
fluencia inúmeras fontes de direito internacional convencional em matéria de 
direito internacional privado, como nas soluções vislumbradas por conven-
ções e protocolos da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado 
(quanto a regras de conexão objetiva em estruturas de normas bilaterais ou 
unilaterais418); codificação de DIPr nos países da América Latina, basicamen-
te como aparece na tradição do Código Bustamante. Na União Europeia, a 
mesma tendência demonstra como o Regulamento Roma I da União Europeia 
sobre a lei aplicável às obrigações contratuais ainda mantém fórmulas do mé-
todo conflitual clássico.

No Brasil, os dispositivos da Introdução ao Código Civil de 1916 e da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro de 1942 retratam o modelo clássico 
conflitual de aplicação do direito internacional privado.

No domínio da propriedade intelectual, a teoria da sede da relação jurídica 
se expressa de modo dependente do principio da territorialidade. A determi-
nação do direito aplicável a questões envolvendo titularidade, validade/nuli-
dade de registros, violação dos direitos de exclusivo, e mesmo a determinação 
da jurisdição (competência internacional dos tribunais nacionais), revelam-
-se centrais na construção de um campo normativo de interface. Pelas suas 
particularidades, a relação de interface não ficaria isenta de uma fragmen-
tação e problemas de ordem metodológica, especialmente se considerarmos 
os diferentes objetivos de política legislativa que caracterizam cada uma das 
áreas envolvidas. A partir dessa interface, é possível verificar certo sincretis-
mo metodológico no qual diferentes tradições jurídicas e esquemas formais 

de perspectiva, que se segue à decisão no caso Babcock, no campo da lei aplicável à responsabilidade 
civil extracontratual (torts) em matéria de acidente de trânsito e a mitigação da regra lex loci 
delicti, denomina-se “Revolução Americana”, até hoje invariavelmente sentida na prática daquele 
país, contudo em distintas frentes. Sobre isso, cf. artigos seminais EHRENZWEIG, Albert A. 
Counter-Revolution in Conflicts Law-from Beale to Cavers. In: Harvard Law Review, vol. 80, 1966, 
p.377 ss; e JUENGER, Friedrich. Choice of Law in Interstate Torts. In: University of Pensilvannia 
Law Review, vol. 118, 1969, p.202-35. Entre nós, ver ARAUJO, Nadia. Direito Internacional Privado, 
7a.ed. cit.,p. 57 ss (observando as mudanças em torno do unilateralismo das soluções preconizado 
pela fórmula estadunidense). 

418 No DIP, normas bilaterais são aos que indicam direito estrangeiro (lex causae) ou direito do foro (lex 
fori) como aplicáveis ao caso, dependendo da regra de conexão estabelecida; normas unilaterais são 
as que designam apenas um resultado possível, 
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se mesclam, entre sistemas normativos fundados na tradição jurídica anglo-
-americana e europeia continental.419 

Nem sempre as questões envolvendo direito internacional privado no campo 
da propriedade intelectual seguem a lógica fundante do método conflitual clás-
sico e das regras de conexão objetivas determinadoras do direito aplicável. Teo-
ricamente, seguindo-se o método clássico, são isolados os elementos de conexão 
da relação analisada como ponto de partida, identificada a regra de conexão 
concernente e, na sequência, a determinação da lei aplicável. Seria então de se 
concluir pela a lei do local mais intimamente ligado à relação jurídica analisada 
– técnica pressuposta na solução de conflitos sobre a relação jurídica que irradia 
efeitos em vários ordenamentos. 

A abordagem tradicional no direito internacional privado se flexiona 
rumo a outras concepções na solução de questões jusprivatistas internacio-
nais da propriedade intelectual, como aquela baseada na identificação de uma 
pluralidade de elementos de conexão para determinação da lei aplicável. Tal 
esquema metodológico depende da combinação dos elementos de conexão 
típicos ao domínio propriedade intelectual, o que permite a concretização da 
função própria do DIP. Nesse sentido, por exemplo, pode ser que a titularida-
de de uma patente seja reconhecida em três Estados X, Y e Z, mas a violação 
da mesma apenas ocorra em X e um posterior negócio de licenciamento seja 
concluído em Z, gerando problemas concorrenciais entre os titulares no mer-
cado doméstico de Y. Segundo uma visão mais simplista, o problemas dali 
emergentes se resolveriam apenas segundo a lei do país do registro da patente, 
coincidindo com a lei do local em que a proteção é reclamada (‘lex loci pro-
tecionis’). No entanto, as respostas podem ser muito mais truncadas do que a 
singeleza da busca pelo direito aplicável. 

As soluções então oferecidas pelas normas de direito internacional priva-
do dependeriam justamente da identificação de uma pluralidade de elemen-
tos de conexão nos casos multiconextados, e que não seriam suficientes para 
se chegar a uma reposta idêntica nas situações analisadas. Essa dificuldade 
ocorre ao menos por duas razões: primeiramente, naquelas envolvendo bens 

419 Essa relação de simbiose aparece evidente em importantes estudos, como em BASEDOW, Jürgen 
at alli. Intellectual Property in the Conflict of Laws, op.cit., pp.17 e ss; DOGAUCHI, Masato, “Private 
International Law on Intellectual Property: A Civil Law Overview”, in WIPO Forum On Private 
International Law And Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2001 (document WIPO/
PIL/01/8), pp. 1-18.
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em trânsito (e.g. bens protegidos por PI submetidos a regimes do comércio 
internacional ou mesmo explorados e disseminados na Internet420); de uma 
perspectiva clássica no DIP, seriam bens de ‘difícil localização no espaço’, tal 
como sucede com os bens imateriais. Na falta de um elemento de conexão, à 
primeira vista identificável naquela relação jurídica analisada, as normas de 
direito internacional privado têm sua aplicação comprometida, segundo o mé-
todo clássico conflitual. Isso porque quanto mais variados forem os elementos 
de conexão identificáveis nos problemas envolvendo direitos de propriedade 
intelectual, mais difícil seria recorrer a uma ou a outra regra de conexão para 
efeitos aplicativos da norma de conflito.421

Interessante notar que um problema inicial aparece como chave para en-
dereçar essas questões envolvendo conflito de leis no campo da propriedade 
intelectual. O ponto de partida deve ser adotado a partir do referencial da dis-
ciplina geral de proteção jurídica dos direitos de propriedade intelectual no en-
trelaçamento dos sistemas internacional e domésticos e o alcance dos regimes 
de proteção sobre as categorias da propriedade intelectual (marcas, patentes, 
desenhos, direitos de autor e conexos, programas de computador, topografias 
de circuitos integrados etc.). A utilização e a exploração de produtos, processos 
e serviços incorporando direitos de propriedade intelectual em nível transna-
cional desencadeiam litígios privados envolvendo aspectos da territorialidade, 
tratamento nacional, independência dos registros (e.g. em marcas, patentes e 
desenhos), assimilação dos prazos de proteção (e.g. em obras de autoria), segun-
do as regras da sistemática dos tratados e convenções internacionais, como a 
Convenção de Paris de 1883, Convenção de Berna de 1886 e o Acordo TRIPS; 
e esse aspectos podem resultar em conflitos de leis propriamente considerados.

Como será examinado a seguir, as questões aparecem como se todas esti-
vessem inseridas dentro de uma racionalidade própria do direito internacional 
privado, o que, à primeira vista, poderia corresponder à efetiva metodologia 
de análise da disciplina no tripé lei aplicável, jurisdição e reconhecimento e 
execução de decisões estrangeiras. Ocorre que, pelo tratamento que se dá aos 

420 Tendência hoje que se verifica com marcas, desenhos, nomes de domínio e direitos de autor e 
conexos, explorados em distintas plataformas e redes na Internet. 

421 Cf. PERRITT JR. Henry, Electronic Commerce: Issues in Private International Law and the role 
of Alternative Dispute Resolution. In: WIPO Forum on Private International Law And Intellectual 
Property, Geneva, January 30 and 31, 2001 (documento WIPO/PIL/01/6), p. 2.
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direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos jurídicos e na sistemá-
tica do direito internacional convencional (e.g. Convenção de Paris de 1883, 
Convenção de Berna de 1886 e o Acordo TRIPS/OMC), o direito internacio-
nal privado também pode se beneficiar de novos conceitos e esquemas, úteis 
para revaloração de sua efetividade na consecução de objetivos intrísencos à 
disciplina da propriedade intelectual. 

7.3. Territorialidade e ‘tratamento territorial’ dos  
direitos de PI.

7.3.1.  Princípio da territorialidade e o direito 
internacional privado

Ainda no fim do século XVII, Ulrich Huber, expoente da chamada Escola 
estatutária holandesa, lançava as bases modernas do princípio da territoriali-
dade, apresentando argumentos a respeito da aplicação da “lei territorial” em 
questões envolvendo elementos de estraneidade. O princípio da territorialidade 
ainda hoje inspira muitas das soluções nos sistemas de direito internacional pri-
vado, e permite três formulações básicas: (i) o direito nacional deve ser vigente 
apenas dentro das fronteiras do Estado; (ii) todo aquele que se encontra nos 
limites dessas fronteiras submete-se a autoridade estatal; e (iii) os efeitos territo-
riais de cada lei estatal devem ser respeitados no estrangeiro422. 

O princípio da territorialidade estrita é, de longe, o fundamento que limita 
e justifica a jurisdição do Estado – regulatória/prescritiva e adjudicatória – nas 
funções de regular as situações e relações jurídicas e a de solucionar litígios 
envolvendo particulares, todos em conexão com seu respectivo sistema jurídico 
estatal. Apesar disso, existem exceções específicas que escapam ao trinômio 
soberania-território-jurisdicão, como a de delimitar, por exemplo, o reconheci-
mento de efeitos extraterritoriais de determinados atos e condutas ocorridas no 
estrangeiro por determinado sistema jurídico estatal. Qualquer fato que venha 
ocorrer no estrangeiro, e que projete efeitos em outros ordenamentos jurídicos, 

422 Em visão critica sobre o assunto, ver MAIER, Harold, Extraterritorial Jurisdiction at a Crossroads: 
an Intersection Between Public and Private International Law. In: American Journal of International 
Law, Vol. 76, 1982, p.284 e ss.
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pode também estar submetido à jurisdição (regulatória e adjudicatória) do foro. 
No caso do direito antitruste, por exemplo, esses efeitos extraterritoriais seriam 
um fenômeno ao mesmo intuitivo como evidente. Um contrato entre empresas 
concluído em um país “A” e que venha gerar efeitos restritivos à concorrência 
nos mercados de outros países “B” e “C” não escapariam, à primeira vista, da 
jurisdição desses dois países, segundo suas leis de proteção da concorrência. 
Trata-se de uma exceção específica à territorialidade estrita e que poderia su-
gerir fator de insegurança na extensão da aplicação unilateral do direito de um 
estado sobre fatos ocorridos e relações jurídicas existentes e constituídas sob ou-
tros sistemas jurídicos. No entanto, não seria esse o resultado. As leis antitrus-
tes nacionais costumam oferecer dispositivos especiais a determinar a própria 
aplicação extraterritorial de suas normas, em linha com o objetivo de alcançar 
efeitos de atos/contratos praticados no estrangeiro, mas com repercussão sobre 
os direitos domésticos423.

Observado em sua função no contexto do direito internacional privado, o 
princípio da territorialidade pode ser concebido em duas variantes: (i) a deter-
minação material-espacial do âmbito de aplicação das normas, ao contrário do 
que aconteceria com o princípio da personalidade (que resultaria na aplicação 
da ‘lei pessoal’ do indivíduo); (ii) limitação ou confinamento dos efeitos de nor-
mas jurídicas a um determinado sistema jurídico doméstico. Essas variantes 
estão correlacionadas às questões de determinação do direito aplicável a fatos, 
situações e relações jurídicas contendo elemento estrangeiro e determinação da 
jurisdição dos tribunais de determinado Estado424. A partir daqui observam-se 
duas implicações práticas decorrentes do principio da territorialidade: ele pode 
afastar ou atrair a aplicação de normas daquele ordenamento jurídico que esteja 

423 Sobre a questão da extraterritorialidade no direito antitruste, ver, fundamentalmente, MÖSCHEL, 
Wernhard, Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, Köln/Berlin/Bonn/Munchen,1983,p.56 e ss; 
GRIFFIN, Joseph P., Extraterritoriality in U.S. and EU Antitrust Enforcement. In: Antitrust Law 
Journal, vol.67, 1999, p.159 e ss. Existe variedade de regras nesse sentido, sugerindo a aplicação 
extraterritorial das normas concorrenciais para regular atos/condutas praticados no estrangeiro 
e para definir a jurisdição de autoridades antitrustes sobre os casos (controle de condutas e de 
concentrações econômicas). No Brasil, cf. Artigo 2º da Lei 12.529/11 (“Art. 2o Aplica-se esta Lei, sem 
prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas no todo ou 
em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos”); Na Alemanha, 
cf. §130 da GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen); no Canadá, a a Lei sobre medidas 
extraterritoriais estrangeiras (Canadian Foreign Extraterritorial Measures Act of 1985).

424 cf. KROPHOLER, Jan.Internationales Privatrecht. 3.ed, Tübingen: Mohr, 1997, p.135 e ss.
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vinculado à relação jurídica analisada. Ilustrando-se o problema, determina-
das regras de conexão objetivas, clássicas na estrutura das normas de DIP, são 
indicativas do direito aplicável segundo o critério do local em que o bem está 
situado (lex rei sitae) ou do local em que a obrigação é constiúida425. 

Em geral, a expressão “territorialidade” no direito internacional privado não 
diz muito sobre as regras de conexão a serem consideradas em determinado 
caso pluriconectado, vale dizer, qual atributo espacial (localização) deve ser es-
colhido ou qual atributo temporal pode ser considerado. Dentre os critérios de 
“territorialidade” concernentes à situação dos bens ou do local de constituição 
da obrigação e a “personalidade”, referente ao estatuto pessoal a determinar as 
regras sobre capacidade e direitos de família, também existirão critérios mistos 
de determinação de elementos de conexão. Esse aspecto diversifica as soluções 
de ‘conflito de leis’ no direito internacional privado (e.g. nacionalidade vs. resi-
dência habitual do sujeito, envolvendo pessoalidade e territorialidade). 

Especificamente no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, 
como será examinado, é possível observar uma racionalidade própria de apli-
cação do princípio da territorialidade. Ele se fundamenta, em primeiro nível, 
nos regimes das Convenções de Paris de 1883, de Berna de 1886, e do Acordo 
TRIPS/OMC e sugere referências muito vagas a elementos de conexão relacio-
nados a fatos, situações e relações envolvendo a propriedade intelectual (re-
gistros, titularidade, validade, formas aquisitivas, atos de violação de direitos); 
frequentemente, são associadas ao local no qual as criações se manifestam ou 
no qual a proteção do bem imaterial é reclamada. O princípio do tratamento 
nacional, estabelecido pelo direito internacional convencional e que informa a 
aplicação das normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual nos 
ordenamentos internos, por sua vez, tem a ver com a ideia de que os Estados 
membros devem assegurar proteção universal às criações de autores nacionais 
e estrangeiros, sem discriminação, portanto sem distinção para quem seja con-
cedida. Nesse sentido, obras, invenções, sinais distintivos podem ser objeto de 
proteção em todos os Países membros, sem que haja discriminação quanto à na-
cionalidade, residência, sede ou estabelecimento de autores, inventores e cria-
dores. Segundo o regime estruturado por essas convenções, os sistemas nacio-
nais dos Membros da OMPI e OMC contam com sistemas jurídicos domésticos 
aptos a tutelar os direitos de propriedade intelectual e com tribunais dotados 

425 Cf., por exemplo, Arts. 8, ‘caput’, e 9, ‘caput’, da LINDB no Brasil. 
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de jurisdição rationae materiae, muitas vezes exclusiva, para processar e julgar 
litígios envolvendo tais direitos426. 

Por isso é que, ainda que se considere o sistema internacional de proteção, as 
fases nacionais são determinantes para aspectos jurisdicionais e de lei aplicável 
à propriedade intelectual. Da mesma forma, o princípio da territorialidade não 
seria negado ou afastado no caso da criação de sistemas internacionais harmo-
nizados de registro dos direitos de propriedade intelectual, como acontece no 
tocante ao Acordo de Madrid relativo ao Registro de Marcas de 1891427, Acordo 
de Haia para Registro de Desenhos Industriais de 1925428 e o Tratado de Wa-
shington para cooperação em matéria de patentes de 1970 (o PCT)429. Todos 
esses instrumentos admitem fases nacionais, nas quais os Estados são chama-
dos a reconhecer ou rejeitar a proteção para uma invenção, marca ou desenho 
industrial, de acordo com o regime de proteção adotado em seus respectivos 
sistemas jurídicos internos, concedendo ou não os registros. Em última aná-
lise, tais microssistemas contêm em si uma ficção, como se o registro da mar-
ca, patente ou desenho industrial tivesse sido processado internacionalmente; 
entretanto, sua concessão ou denegação depende justamente do exame prévio 
levado a cabo pelos escritórios da propriedade intelectual locais, de acordo com 
a legislação doméstica.430

426 Entre os exemplos, como será visto, encontra-se a competência exclusiva dos tribunais do Estado ou 
país do local em que o registro de marca, patente ou desenho é concedido/outorgado; esse registro, por 
sua vez, constitui ato da autoridade administrativa, a exemplo dos escritórios de marcas e patentes, 
cuja atribuição, por força da lei doméstica e tratados da propriedade intelectual, é a de processar a 
análise de pedidos de depósito e conceder cartas-patentes, certificados de marcas e desenhos.  

427 Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891, com as revisões de Bruxelas (1900); Washington (1911); Haia 
(1925); Londres (1934); Nice (1957); Estocolmo (1967) e o Protocolo de 1989. Disponível em: http://
www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/. O Brasil não é parte signatária do Acordo de Madrid.

428 Acordo de Haia relativo ao registo internacional de desenhos e modelos industriais de 6 de novembro 
de 1925. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/. O Brasil não é parte 
signatária do Acordo.

429 Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, de 19 de junho de 1970. Disponível em: http://www.
wipo.int/treaties/es/registration/pct/

430 A fase nacional é processada após as etapas do depósito do pedido no órgão do sistema de registro 
“internacional”, ficando os Estados membros livres para rejeitar a concessão da patente ou negar o 
registro da marca ou do desenho, quando não constatados os requisitos intrínsecos para a proteção, 
em conformidade com aquele ou outro direito nacional. O exemplo do PCT define muito bem como 
esse problema é identificado. Após ter sido depositado com indicação dos países onde o titular 
pretende ver reconhecida a proteção para sua invenção, o pedido de patente é submetido a uma fase 
nacional, na qual cada Estado parte procede ao exame prévio de acordo com seu direito interno. O 
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7.3.2. Localização dos bens imateriais e a regra  
‘lex loci protectionis’

A literatura do DIP pouco endereçou o tema da qualificação e tratamento 
dos bens imateriais, especialmente pela alegada dificuldade de enquadrá-los em 
uma regra de conexão objetiva universal para bens móveis e imóveis, tal como 
ocorre, à primeira vista, com a lex rei sitae. Segundo essa regra, as relações jurí-
dicas envolvendo o estatuto real são qualificadas e regidas pela lei da situação do 
bem, confirmando, pois, a prevalência do princípio da territorialidade absoluta 
para solucionar tal questão a partir dos sistemas nacionais. Em boa parte dos 
países de tradição jurídica romano-germânica, a qualificação dos bens tutelados 
pela propriedade intelectual redunda na difícil tarefa de determinação de sua 
‘natureza jurídica’. Direitos de propriedade intelectual normalmente são consi-
derados bens móveis para efeitos de aplicação do regime jurídico pertinente. O 
direito brasileiro, por exemplo, elege essa assimilação ou equiparação para fins 
da regulação da matéria de direitos de autor e conexos e direitos de propriedade 
industrial (marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais).431 

fato de se empregar um sistema de registro internacional não significa vinculação à concessão da 
patente. Importa verificar apenas que os direitos decorrentes do registro, portanto dependente de um 
sistema atributivo, aperfeiçoam-se nos limites daquele território em especial – são direitos nacionais, 
disciplinados pela lei do país onde a proteção para a invenção é reclamada. Mais uma vez, o princípio 
da territorialidade se confirma como forma de justificar a proteção nacional da patente, e não uma 
aparência de “registro internacional”, como se tal fosse o escopo do PCT. Sobre isso, cf. LUCHESI, 
Thiago, op.cit., p.41.

431 Cf. Artigo 5º da Lei 9.279/96 e Artigo 3º da Lei 9.610, nos quais os direitos de propriedade industrial 
e os direitos de autor e conexos são equiparados a bens móveis para efeitos legais. Essa equiparação 
terá consequências aplicativas relevantes, particularmente quanto aos instrumentos de mobilização 
de crédito, circulação de direitos e garantias mobiliárias envolvendo direitos patrimoniais de PI. 
Entre países latino-americanos, igualmente, o caso da Colômbia demonstra a aplicação de usos de 
direitos de PI dentro de estratégias de investimentos e mobilização de crédito e monetização. O 
Art.6º da Lei 1.676/2013 (sobre promocción de acceso al crédito y garantías mobiliarias), estabelece a 
possibilidade de outorga de garantia mobiliárias sobre direitos patrimoniais derivados da propriedade 
intelectual, permitindo a titulares alternativas de solicitação de recursos no sistema financeiro 
nacional, assim como ocorre com garantias reais sobre bens imóveis. Segundo a lei, uma sociedade 
empresária, titular de uma patente de invenção, pode utilizá-la como ativo para financiamento 
de seus planos de investimento em pesquisa e desenvolvimento e geração de novas patentes; todo 
retorno por remuneração por royalties, pagos por terceiro-licenciado, por exemplo, pode ser dado em 
garantia para contratação de empréstimos/financiamentos. Essa é uma das principais características 
da elasticidade dos direitos patrimoniais da propriedade intelectual, proporcionada pela natureza do 
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Savigny, afastando-se da dicotomia rígida que separa as disciplinas jurídi-
cas aplicáveis aos bens móveis e bens imóveis, admitia uma tese unitarista a 
justificar a generalidade dos bens jurídicos na aplicação do princípio da ter-
ritorialidade.432 Segundo essa formulação, a aplicação da lex rei sitae para dis-
ciplinar os bens evitaria uma distinção rígida entre móveis e imóveis. A ideia 
foi plenamente consagrada na tradição jusprivatista internacional no início 
do século XX, especialmente após inúmeras reuniões do Instituto de Direito 
Internacional Privado433. A determinação do direito aplicável à propriedade 
extraordinária, tal qual aparecia intitulada no direito brasileiro (“propriedade 
sobre bens intelectuais”), decorreria da constatação da lei do local da situa-
ção, seguindo a regra da lex rei sitae. No Brasil não seria muito diferente. A 
fórmula anteriormente consagrada por Teixeira de Freitas, no fim do século 
XIX no Brasil, inserindo os direitos de propriedade intelectual na categoria 
“direitos reais extraordinários”, restou parcialmente anacrônica. Isso porque 
desprezaria a dificuldade de identificação dos elementos de conexão associa-
dos à localização dos bens imateriais, de modo a conduzir a uma simples e 
aparente solução com base na lex rei sitae.434 

A partir daqui, um dos pontos problemáticos relativos a aspectos de direi-
to internacional privado na interface com a propriedade intelectual seria a 
questão da localização dos bens por meio dos métodos tradicionais. Em última 
análise, trata-se justamente o ponto de partida para determinar a disciplina 
de proteção dos direitos de propriedade intelectual, fundada nos regimes das 
Convenções de Paris, de 1883, de Berna, de 1887, e no regime do Acordo 
TRIPS/OMC e mosaicos de leis nacionais. Um retorno às lições clássicas faz-
-se absolutamente necessário. 

bem imaterial/intangível e sua assimilação, por força legal, a “bem móvel” quanto à circulação, mas 
também a “bem imóvel”, quanto aos aspectos registrais.  

432 System des heutigen römischen Rechts, Bd.VIII, cit., p.169 e ss.

433 Sobre isso também, cf. STRENGER, Irineu, Direito Internacional Privado, p. 615 e ss.

434 Vale resgatar a importante lição do Professor Amílcar de Castro, Direito Internacional Privado, Rio 
de Janeiro: Forense. 1977, p.82, que observa o problema como focado meramente no critério formal 
adotado para determinação de esquemas típicos no direito positivo, como acontece com a rígida 
classificação entre bens imóveis e móveis no direito internacional privado. A mesma idéia é reforçada 
por Irineu STRENGER, Direito Internacional Privado. cit., p. 620, referindo-se à importância do 
princípio da territorialidade no campo do conflito de leis no espaço.  



221

Direito Internacional Privado nas Fronteiras do Trabalho e Tecnologias

Etienne Bartin435, na França, buscava advogar teses especiais sobre o tra-
tamento dos direitos de propriedade intelectual no direito internacional pri-
vado. Em sua opinião, deveriam ser fundamentalmente disciplinados pela lei 
do país onde fossem primeiramente adquiridos, portanto, do país de origem 
(‘pays d'origine’). A orientação de Pillet e Niboyet436, por sua vez, contrapunha-
-se à ideia de Bartin. Os autores sustentavam, interpretando os dispositivos da 
Convenção de Paris de 1883 e de Berna de 1886, que as questões conflituais 
envolvendo direitos de propriedade industrial e direitos de autor deveriam ser 
submetidas à lei do país onde a proteção é reclamada, e não à lei do país de 
origem da criação ou da nacionalidade do autor/inventor. Essa contraposição 
confirmava, fundamentalmente, a dicotomia entre duas importantes regras de 
conexão de DIP associadas ao tratamento dos direitos da propriedade intelec-
tual - a lex loci originis e a lex loci protectionis.

A dificuldade da interface entre ambos domínios sempre foi tamanha, que a 
solução dada pelas Convenções de Paris e de Berna poderia passar despercebida, 
sendo quase que obscura em muitos sentidos. Todavia, as convenções permane-
ceram admitidas pelos autores como centrais para a determinação da disciplina 
aplicável aos conflitos de leis no espaço entre os sistemas jurídicos dos países 
das Uniões – conformando o chamado ‘domínio unionista’ . Essa proposição 
leva a algumas consequências: antes de se falar em questões de lei aplicável a 
casos pluriconectados no tratamento da disciplina da propriedade intelectual, 
seria necessário recorrer à sistemática do direito internacional convencional. 
A exigência seria justificável pela especialidade da área, até hoje perseguida à 
risca para certos aspectos da aquisição, efeitos e extinção dos direitos incidentes 
sobre as criações, obras e invenções protegidas.437 Segundo Ulmer438, seria jus-
tamente no “espírito” das Convenções que se encontra o ponto de partida para 
a análise dos elementos de conexão em matéria de propriedade intelectual e a 
conseqüente aplicação das normas conflituais. 

435 Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence françaises, Bd.2, Paris: Édition 
Domat-Montchrestien 1930/1935, pp.36 e ss;. idem, Legislatión territoriale des monopoles intellectuels, 
in Clunet n.61, 1934, pp.793 e ss.  

436  Manuel de droit international privé, 2e édition, Paris: Librarie du Recueil Sirey, 1928, p.110. 

437 Cf. BASSO, Maristela, Direito Internacional da Propriedade Intelectual, cit., p.75.

438 „Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im Internationalemn Privaterrecht“, op.cit., p. 483. 
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Seguindo essa visão, que praticamente impregnou as leituras subsequentes 
sobre o tema, a sistemática de solução de questões de direito internacional pri-
vado associadas a bens da propriedade intelectual residira na regra da lei do 
país onde a proteção dos direitos é reclamada (lex loci protectionis) e, portanto, 
associando a solução dos conflitos de leis ao importante princípio da territo-
rialidade na propriedade intelectual. Apenas em situações especiais a regra de 
conexão da lei do país de origem (lex loci originis) poderia ser aplicada, como 
no caso dos direitos de autor e conexos, para a obra de autoria.439 Uma especia-
lidade e abordagem dicotômica como essas aparecem na doutrina a enfatizar 
a aplicação do princípio da territorialidade, consagrado pelas Convenções de 
Paris e Berna. Não diferentemente, toda narrativa a respeito da interface entre 
direito internacional privado e propriedade intelectual vem ser construída a 
partir dessas correlações.

Na Escola alemã, principalmente, o problema examinado sempre teria sido 
debatido com muito ânimo acadêmico. No passado, insistia-se também na 
importância da regra lex loci originis para determinação do direito aplicável 
às relações jurídicas envolvendo propriedade intelectual, como na concepção 
de que o  ”centro de gravidade” e a “sede das relações jurídicas” envolven-
do a titularidade e utilização dos direitos de propriedade intelectual residisse 
vinculado ao sistema jurídico do país de origem da criação que se pretendia 
ver tutelada. Essa era a abordagem postulada por Neuhaus440, que sustenta a 

439 Os artigos 2º (1) e (2) da Convenção de Paris de 1883 e 5º (2) da Convenção de Berna de 1886 trazem 
a lex loci protectionis como a regra de conexão a ser observada nos casos de proteção envolvendo a 
aquisição, os efeitos e a extinção dos direitos de propriedade intelectual.
“Art. 2º: (1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, 
no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem 
atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos 
na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais 
contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas 
aos nacionais.(2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é 
requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de 
propriedade industrial.”
“Artigo 5º (2): “O gozo e o exercício destes direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; este gozo 
e este exercício são independentes da existência de protecção no país de origem da obra. Em conseqüência, 
para além das estipulações da presente Convenção, a extensão da protecção, bem como os meios de recurso 
garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos, regulam-se exclusivamente pela legislação do país 
onde a protecção é reclamada”.

440 Freiheit und Gleichheit im Internationalen Immaterialgüterrecht. In: Rabels Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht n.40, 1976, p.191e ss.
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prevalência da aplicação da regra lex loci originis para questões jusprivatistas 
internacionais da propriedade intelectual. A questão da aquisição e fruição 
dos direitos, desde a Revolução Francesa, diz o autor, foi o tema central da 
disciplina, daí porque seria possível verificar que a proteção dos bens imate-
riais por ela tutelados não limitar-se-ia à territorialidade; são “direitos univer-
sais”, de tal modo que a titularidade, aquisição, efeitos, bem como pretensões 
e faculdades daqueles decorrentes deveriam ser determinados, uniformemen-
te, de acordo com a regra lex loci originis.441 Apoiado na mesma ideia, Ulrich 
Drobnig442 vem sustentar, com mais cautela, que a regra da lei do país de 
origem pode aparecer como um “ideal” na solução dos conflitos de leis no 
espaço envolvendo direitos de propriedade intelectual; a universalidade dos 
mesmos depende da existência, titularidade e formas de aquisição - todos 
estes elementos determinados pelo lei do país de origem.

Revendo as divergências teóricas, Eugen Ulmer443 buscou reforçar a tese da 
aplicação da lex loci protectionis e sua prevalência no tratamento da proteção 
dos direitos de propriedade intelectual. É evidente que essa interpretação não 
objetivava somente esclarecer o sentido normativo da regra lex loci protectionis e 
uma possível articulação entre consequências de direito internacional privado 
decorrentes das regras das Convenções de Paris e Berna, mas buscar a valora-
ção de uma função econômica dos bens imateriais. Nessa esteira, o critério da 
localização baseia-se no fato da utilização dos direitos no trânsito econômico, 
i.e., o local onde a patente ou a marca são territorialmente exploradas, o local 
onde a obra é publicada e apreciada pelo público etc. Graças a essa formulação, 
cada um desses pontos de contato, entre sistemas jurídicos distintos em que 
bens da propriedade intelectual estejam alocados e explorados economicamen-
te, constituem elementos de conexão identificáveis na interface entre direito 
internacional privado e propriedade intelectual. 

O problema da localização, portanto, estaria relacionado à função dos di-
reitos de propriedade intelectual em cada Estado e seu mercado interno, além 
das formas de utilização e a destinação dadas pelo titular. Certamente, esses 

441 Idem, p.192.

442 Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht. In: Rabels 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, vol.40, 1976, pp. 176.

443 Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, op.cit, p. 45 e ss., idem Gewerbliche Schutzrechte 
und Urheberrechte im Internationalemn Privaterrecht. cit., especialmente p.485 e ss. e 495 e ss. 
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atributos específicos distinguem a categoria dos bens imateriais protegidos pela 
propriedade intelectual das categorias dos bens móveis e imóveis e com eles não 
se confundem. Como regra geral, o local onde ocorre qualquer ato de explora-
ção (e.g da patente, do desenho, da marca) atrai a aplicação do direito material 
pertinente e é neste em que a proteção dos direitos é reclamada.444 

Ainda se perseguida essa orientação, a doutrina vem justificar a prevalência 
da regra da lex loci protectionis em detrimento da lex loci originis , o que sugere 
afastar a concepção individualista que por muito tempo (e até hoje) é invocada 
para justificar o direito aplicável à proteção dos bens da propriedade intelec-
tual. Criações, invenções, sinais distintivos, desenhos são vistos, assim, menos 
dependentes da personalidade do titular, do “direito de origem”, e muito mais 
ligados ao regime legal doméstico do país em que esses bens desempenham a 
função específica de destinação econômica. Para além de questões de políticas 
regulatórias (industriais, tecnológicas e de inovação), é na interface entre o 
direito internacional privado e os direitos de propriedade intelectual que as 
distinções aparecem com mais intensidade.

A partir daqui, algumas conclusões parciais podem ser formuladas. A utili-
dade e aplicação do princípio da territorialidade no domínio da propriedade in-
telectual traz inúmeras implicações práticas. Toma-se, por exemplo, a categoria 
dos direitos de autor, na qual se infere a regra da lex loci protectionis. O direito 
aplicável à proteção das obras artísticas e literárias é a lei do local onde a pro-
teção é reclamada. Tais direitos, nesse sentido, são disciplinados pelas normas 
materiais da propriedade intelectual do sistema jurídico de cada um dos países 
nos quais criações protegidas sejam exploradas. Evidentemente, essa implicação 
prática não afastaria a existência de um mosaico de leis aplicáveis para proteção 
de um mesmo bem intangível (e.g. a obra de autoria), mas que se explora em 
distintos países. A Convenção de Berna de 1886, ao pressupor uma falha regra 
de conexão no artigo 5º(2)445, assume a opção pela solução territorial na deter-
minação da lei aplicável à proteção das obras de autoria e relações subjacentes 
aos direitos de autor, disciplinando a natureza, o conteúdo, as limitações dos 

444 Idem, p.485.

445 “O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício 
independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da 
presente Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os 
seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada”.
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direitos de exclusividade. Como será analisado, aplicando-se a territorialidade 
são reconhecidos também os princípios do tratamento nacional, dos padrões 
mínimos de proteção e independência dos direitos, conforme estabelecidos no 
regime da Convenção de Berna e recepcionados pelo Acordo TRIPS. 

No campo da proteção das marcas, desenhos e patentes (amplamente, na 
propriedade industrial), o princípio da territorialidade também assume posição 
singular. A lei do país que estabelece os requisitos de patenteabilidade ou de 
acesso à proteção marcária e os procedimentos concernentes sobre os registros 
de uma patente de invenção ou de um sinal distintivo determinam a disciplina 
concernente à validade (formal e material) do ato de concessão pela autoridade 
administrativa doméstica. Nesse caso em especial, a regra da lex loci protectionis 
tem por importante função indicar, como direito aplicável, a lei do país onde o 
ato registral foi concedido, isolando, inclusive, o critério para base jurisdicional 
exclusiva para solução de litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual 
dependentes de registros. A questão em si sobre a validade da concessão de 
uma patente ou do registro de uma marca, conforme outorgado por escritório 
de propriedade intelectual de um país, por exemplo, é absolutamente distinta 
daquela sobre nulidade de um contrato de licenciamento ou de transferência de 
tecnologias que envolvam aqueles direitos em seu objeto.446 

No que concerne a direitos submetidos a formalidades registrais, a validade 
dos registros será examinada de acordo com a lei do país no qual tenham sido 
concedidos, coincidindo, portanto, com o local em que os bens intangíveis são 
explorados e no qual a proteção é reclamada. Um ato de concessão da patente 
é disciplinado por normas materiais e procedimentais segundo a lei patentária 
doméstica, e por essa razão, adstrito à soberania do Estado que reconheceu a 
proteção, ressalvados tratados e convenções sobre a matéria. O princípio da 
territorialidade também vem guiar a jurisdição, inclusive, para processamento 
de litígios envolvendo a nulidade de direitos de propriedade intelectual depen-

446 Nesses casos são distintas as hipóteses de análise, respectivamente, do bem em si (iura in re) e da 
obrigação relativamente à coisa (iura ad rem). Aqui, por exemplo, distingue-se a essência dos artigos 
8º e 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, corroborando a regras da lex rei sitae 
e do locus regit actum. Ao discutir a validade de uma patente, o juiz nacional deve constatar a lei da 
situação do bem e considerá-lo singularmente. Por outro lado, ao tratar dos requisitos de validade de 
um contrato de licenciamento de patente, deve-se atentar para a lei do local em que as obrigações 
foram constituídas, por que ela é que se faz aplicável nesse caso. Ela pode ou não implicar efeitos 
secundários, como, por exemplo, quanto à exigência ou não de averbação ou registro do instrumento 
contratual na autoridade patentária doméstica. 



226

Fabrício Bertini Pasquot Polido

dente de registro. Dessa forma, uma demanda que busque obter a declaração 
de nulidade da patente ou da marca somente poderá ser ajuizada perante os 
tribunais do país no qual o registro foi obtido e não perante os tribunais estran-
geiros. O juiz competente para julgar esse tipo de causa é o aquele do foro onde 
o registro foi concedido.

Em matéria de PI, o reconhecimento da aplicação do direito estrangeiro nem 
sempre é admitida dentro daquele Estado cujos tribunais são acionados para 
apreciar um litígio pluriconectado. Exceções são sempre estabelecidas, especial-
mente em sistemas jurídicos que consideram a ordem pública como elemento 
de limitação à aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional.447 Se admitido 
o registro de uma patente ou marca como ‘ato de império’, emanado de auto-
ridade do Estado estrangeiro, não pode o juiz do foro pretender questionar sua 
validade. Exemplo disso é o tratamento do registro de uma marca efetuado no 
país X e incidentalmente questionada quanto à validade no país Y; ou a con-
cessão de uma patente válida pela autoridade patentária estrangeira e questio-
nada perante os tribunais de outro Estado diferentemente daquele do registro. 
Ambas as questões não poderiam ser apreciadas pelo juiz nacional quanto à 
forma e mérito. Segundo um primeiro argumento, maximalista da soberania 
no direito internacional, esses registros dizem respeito a ato de autoridade do 
Estado estrangeiro e, portanto, nesse ponto específico, seriam revestidos de ca-
ráter público externo; sob outro argumento, os tribunais do foro não poderiam 
processar e julgar uma demanda discutindo validade de um registro de patente 
concedido no estrangeiro, pois não teriam base de jurisdição para tanto, sufi-
ciente ou concorrente. A competência dos tribunais do foro estaria adstrita à 
solução de demandas discutindo a validade da patente concedida localmente, 
portanto, segundo o direito doméstico. 

Por outro lado, toda sistemática de qualificação das relações jurídicas envol-
vendo certas categorias de direitos de propriedade intelectual dá-se pela lei do 
local onde a proteção é reclamada (lex loci protectionis). Se analisada no Brasil, 
a qualificação parte da lei brasileira, pela aplicação, por exemplo, das regras do 
artigo 8º e 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 

447 Basta verificar, no direito brasileiro, o artigo 17 da LINDB e a respectiva limitação da aplicação do 
direito estrangeiro pela ordem pública: “As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 
declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem 
pública e os bons costumes”.
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que estabelecem, como regras de conexão, a lex rei sitae e a locus regit actum, 
respectivamente. Pelo artigo 8º, o direito aplicável para qualificar e disciplinar 
os bens e as relações a eles concernentes é a lei do local onde estão são situados 
e considerados individualmente (iura in rem)448. Diferente seria o caso de se 
qualificar uma relação jurídica obrigacional, como aparece no artigo 9º, envol-
vendo direitos de propriedade intelectual: a lei aplicável é a lei do local onde 
as obrigações foram constituídas, incluindo-se as situações de violação de tais 
direitos (local de ocorrência do ilícito e a obrigação de reparar o dano).449 

Pela importância que o princípio da territorialidade veste ao tratamento ju-
rídico dado pelo direito internacional privado à propriedade intelectual, ques-
tões de localização específica da atividade criativa e inventiva, realizada pelo 
titular em distintos estados, territórios e mercados, permitem reconhecer que 
cada litígio envolvendo direitos de propriedade intelectual sejam, à primeira 
vista, qualificados segundo a lei material do país onde a proteção é invocada. 
A qualificação também é operada pela correta definição do objeto concernente 
aos direitos tutelados (se se trata de uma patente, de uma marca, de direitos de 
autor sobre a obra, ou de desenho).450 Por outro lado, a situação especial dos 
direitos de propriedade intelectual no trânsito econômico, a saber, as diferentes 
formas de divulgação das obras (seja por publicação, por edificação, por digitali-
zação), exploração das invenções e utilização das marcas, faz com que se admita 
uma “pluralidade” de elementos de conexão nas relações a eles associadas.451 
Haveria inegáveis dificuldades em admitir que a existência, aquisição e manu-
tenção dos direitos de propriedade intelectual, explorados em dado Estado e 
frequentemente associados a decisões de política regulatória local (industrial, 
tecnológica e de inovação), fossem reguladas pela lei estrangeira. Por tudo isso, 

448 Cf. Art. 8º, ‘caput’, da LINDB “Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-
se-á a lei do país em que estiverem situados”.

449 Art. 9º, ‘caput’, da LINDB: “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que 
constituírem”. Importante ressaltar que regras de conexão objetivas, como as existentes nos Arts. 8 e 
9 da LINDB, não estariam limitadas a discriminar os fatos e relações jurídicas envolvendo elemento 
estrangeiros em matéria de propriedade intelectual, mas sim indicar o direito aplicável a relações, 
fatos, situações relativas a bens e obrigações, naquela ordem. Admite-se, portanto, uma interpretação 
extensiva de tais regras de conexão para justamente conformar a aplicação da lex loci protectionis nas 
questões envolvendo qualificação e lei aplicável aos bens imateriais e às obrigações da propriedade 
intelectual. Sobre as obrigações extracontratuais e ilícitos de violação, cf. Capítulo 4 supra. 

450 Cf. BOUCHE, Nicolas, Le principe de territorialité, cit., p.395.

451 Idem, p.396.
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admite-se que territorialidade envolvendo a lex loci protectionis ainda constitui o 
princípio geral que informa e disciplina o tratamento dos direitos de proprieda-
de no espaço. É justamente nesse ponto que o tema da interface se insere, ofe-
recendo a chamada ‘reavaliação dos métodos clássicos de direito internacional 
privado’, pois escapa da lógica ‘conflitual’ que ainda hoje muito inspira a área. 

7.4. Escopo da lei aplicável e proteção dos direitos de 
propriedade intelectual

Como analisado no item anterior, a interrelação entre o direito internacio-
nal privado e direitos de propriedade intelectual encontra muito de sua justifi-
cativa na sistemática das Convenções de Paris de 1883 e de Berna de 1886. No 
final do século XIX, elas abordavam aspectos de harmonização substantiva de 
direitos de marcas, patentes, desenhos, direitos de autor, apontando para cená-
rios que permitiram desdobramento das interfaces com o direito internacional 
privado e aspectos processuais internacionais452. É evidente que essas formula-
ções somente poderiam ser consolidadas nos anos subsequentes à criação da 
OMPI, em 1967, com a emergência de círculos acadêmicos internacionalistas 
da propriedade intelectual. A partir daí, foi possível se pensar em questões con-
ceituais e normativas envolvendo regras de conexão, condição jurídica/status 
de autores/inventores estrangeiros, exercício e tutela jurisdicional de direitos de 

452 Sobre os principais aspectos das convenções clássicas da propriedade intelectual e desenvolvimento 
das técnicas de harmonização substantiva na área, cf. POLIDO, Fabrício B. P. Direito Internacional 
da Propriedade Intelectual, cit., p.171 ss. Para a contraposição à ideia de que as convenções clássicas 
mantivessem originalmente interfaces com questões de direito internacional privado, cf. VAN 
EECHOUD, Mireille M. Choice of law in copyright and related rights: alternatives to the lex protectionis. 
The Hague: Kluwer Law International, 2003, p.92 ss, assim se manifestando: “The identification of 
choice-of-law rules for copyright is difficult for a number of reasons. First, the Berne Convention was 
drafted in a period when the Statutist approach had been giving way to new choice-of-law methods for 
some decades, particularly’ Savigny’s allocation method. There is however no indication in the records 
of the diplomatic conferences of a ‘savignyan’ analysis of copyright nor is any such analysis to be found 
in the late 19th century legal writings on the international copyright system”. (Tradução livre: “A 
identificação de regras de escolha de lei aplicável para direitos de autor é difícil por vários motivos. Em 
primeiro lugar, a Convenção de Berna foi elaborada em um período em que a abordagem estatutária 
tinha dado lugar a novos métodos de escolha de lei durante algumas décadas, em particular o método 
de Savigny. Não há indicação, no entando, nos registros das conferências diplomáticas de uma análise 
savigniana para o direito de autor e nenhuma dessas análises pode ser encontrada nos escritos legais do 
final do século XIX sobre o sistema internacional de direito de autor".)
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propriedade intelectual nos países unionistas, harmonização do direito material 
aplicável, e a adoção de importantes princípios em diálogo com aspectos de lei 
aplicável e jurisdição na propriedade intelectual, tais como o princípio do trata-
mento nacional, tratamento unionista e independência dos direitos.453 

É bem verdade que as convenções acabaram por favorecer bases para um 
direito internacional privado comum no domínio unionista, válido e eficaz para 
a solução de questões específicas em confronto com distintos sistemas jurídicos 
em contato, tais como a determinação da titularidade (autores e inventores), 
a nacionalidade da obra, o local de primeira publicação, local do registro para 
aqueles direitos dependentes de um sistema atributivo, dentre outros. O grande 
mérito daqueles instrumentos, como observa Bodenhausen454, foi ter admitido 
alcance universal para suas normas, garantindo proteção nacional aos direitos 
de propriedade intelectual a todos aqueles que podem reivindicá-la em sistemas 

453 O princípio do tratamento nacional admite que os nacionais de todos países unionistas fruirão em 
todos os outros países da União, sem quaisquer discriminações, as vantagens que suas leis concederem 
ou vierem a conceder, e que a proteção conferida seja suficiente para assegurar medidas judiciais 
contra atos de violação dos direitos, observadas as condições e formalidades impostas aos nacionais. 
Esse principio, também adotado pelo Acordo TRIPS em seu artigo 3º (1) implica fundamentalmente 
o reconhecimento da aquisição, efeitos e extinção dos direitos de propriedade intelectual no espaço 
criado pelas Convenções e também entre os Membros da Organização Mundial do Comércio. O 
princípio do tratamento unionista, por sua vez, admite o reconhecimento de vantagens e direitos não 
previstos pelas legislações nacionais; as normas mais benéficas das Convenções devem prevalecer 
sobre a lei interna dos países membros. O princípio da independência dos direitos, embora não ter 
sido expressamente indicado pelas Convenções, decorre do tratamento universal e territorial dos 
direitos de propriedade intelectual. Os bens imateriais, como visto, têm mobilidade independente 
do local de origem, já que ao serem utilizados num ou outro país submetem-se àquele ordenamento 
nacional. Assim por exemplo, uma marca ou patente regularmente registradas em um país da União 
serão consideradas independentes das marcas e patente registradas em outros países (cf. Artigo 
6º e Artigo 4-bis da Convenção de Paris). Os princípios também são resgatados com o Acordo 
TRIPS, que estabelece o tratamento nacional (Artigo 3.1) por força da estrutura do GATT 47. Os 
membros da OMC não podem conceder tratamento menos favorável do que aquele outorgado aos 
seus nacionais, salvo se expressos na Convenções de Paris e de Berna; pelo princípio da nação mais 
favorecida, quaisquer privilégios, benefícios ou imunidades concedidas em matéria de propriedade 
intelectual devem ser estendidos pelo Estado a outros Membros. O TRIPS também estabelece 
outros princípios importantes para o tratamento jurídico da propriedade intelectual, tais como 
exaustão internacional, transparência, single undertaking, cooperação internacional e interação 
entre tratados internacionais. Sobre esses temas, ver BASSO, Maristela, Direito Internacional da 
Propriedade Intelectual, cit., 178 e ss; e POLIDO, Fabrício B.P. Direito Internacional da Propriedade 
Intelectual, cit. p.171 ss. 

454 Problèmes actuels de droit international de la proprieté industrielle, littéraire et artistique. In : 
Recueil des Cours, vol.74, n.1, 1949, p.390.
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jurídicos internos, ainda quando não forem nacionais ou residentes do Estado 
onde tal proteção é reclamada. 

Intuitivamente, essa racionalidade, presente nas Convenções de Berna e de 
Paris, parece combinar-se com uma das vertentes do DIP, como o ‘direito da 
tolerância’ ou “respeito ao elemento estrangeiro”455, que não distingue limites 
de nacionalidade ou espaço para que fatos, situações, relações jurídicas envol-
vendo elementos de estraneidade sejam reconhecidos nos ordenamentos nacio-
nais. Segundo essa perspectiva, direitos de propriedade intelectual se juntam os 
fundamentos do direito internacional privado; apresentam narrativas conjuntas 
e formuladas historicamente a fim de retomar, em vários momentos, a força do 
princípio da territorialidade.456 E territorialidade não poderia ser simplesmente 
reduzida, no domínio da propriedade intelectual, a registros outorgados pelas 
autoridades nacionais, pois o objetivo ou escopo de política legislativa, corrobo-
rada pela racionalidade do regime internacional erigido pelas convenções clássi-
cas, e aprofundado pelo TRIPS/OMC, é o de buscar mecanismos de incentivos 
à atividade inovadora e criativa em escala global, assegurando proteção aos 
direitos de titulares, mas também das exceções e limitações457.  

Especificamente em relação às interfaces com a territorialidade, tendo 
em vista o problema de localização dos bens imateriais/intangíveis, a Con-
venção de Berna, ao disciplinar a proteção dos direitos de autor e conexos, 
pressupõe algumas interfaces com técnicas do DIP e normas de natureza 

455 Em referência, aqui, à literatura interamericana propugnando pela abordagem do DIP como direito 
da tolerância, dos contatos intersistemáticos e do respeito ao elemento estrangeiro. Entre nós, cf. 
Werner GOLDSCHIMDT, Derecho Internacional de la Tolerância, 8ª edição, Buenos Aires: Depalma, 
1995, p.20 ss.

456 cf. GOLDSTEIN, Paul, International Copyrights Law, Oxford: Oxford Press, 2001, p.72. O princípio do 
tratamento nacional, por exemplo, não se apresenta vinculado a uma regra de conexão objetiva, mas 
pressupõe a força vinculante do princípio da territorialidade. Na verdade, aquele diz respeito a uma 
regra de não discriminação aplicável à proteção conferida pelos ordenamentos jurídicos aos autores 
no âmbito da Convenção de Berna (‘ex vi’ a teor do Art. 5.1.), de modo que autores estrangeiros 
possam fruir de tal proteção em todos os países, da mesma forma que aquela conferida para os 
nacionais. Como decorrência do tratamento nacional, admite-se que a lei do país onde proteção 
é conferida é a lei a disciplinar a extensão e os efeitos da proteção sobre uma obra estrangeira. No 
Brasil, por exemplo, o Art.2º da Lei 9.610/98 estabelece que “os estrangeiros domiciliados no exterior 
gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil”; por essa 
regra, dispositivos da Convenção de Berna e do TRIPS, em matéria de direitos de autor, naquilo 
que digam respeito à proteção substantiva e procedimental para obras, tem aplicação assegurada, 
incluindo o tratamento nacional e a territorialidade da proteção. 

457 Cf. POLIDO, Fabrício B.P. Direito Internacional da Propriedade Intelectual. 1.ed. cit., esp. capítulo 5.
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conflitual (e.g. Artigos 3º e 4º), indicando a disciplina da proteção aplicável 
de acordo com a nacionalidade do autor, o local de primeira publicação da 
obra, o local de exibição de um filme, de uma pintura, ou de construção de 
uma obra arquitetônica.458 

Dois importantes elementos de conexão são os da nacionalidade e domicílio 
do autor da obra, como aparecem no artigo 3º da Convenção de Berna de 1886, 
que estabelece a proteção para os autores nacionais dos países da União pelo 
fato da titularidade da obra, esteja ela publicada ou não.459 Importante conside-
rar que a nacionalidade se qualifica pela legislação do país no qual a proteção 
da criação é reclamada. Evidentemente, de nada adiantaria indagar se o autor 
é francês, sem saber o que determina a lei francesa sobre a nacionalidade do 
mesmo. Um outro elemento de conexão diz respeito ao local de primeira pu-
blicação da obra de autoria para efeitos de proteção de um autor não nacional 
da União de Berna. A primeira publicação ocorre justamente no país no qual 
a obra foi editada com o consentimento do autor, não importando o modo de 
fabricação dos exemplares, desde que colocados à disposição do público em 
quantidade suficiente para bem satisfazer as necessidades, levando-se em consi-
deração a natureza do material autoral460. O artigo 3(3) da CUB, primeiramente 
incorporando a definição dada pela Conferência de Estocolmo de 1967, buscava 
expandir a noção de obra publicada para além da definição a que se referia a 
antiga redação pela reforma promovida pela Conferência de Bruxelas de 1948. 
A publicação dependeria apenas de uma primeira oferta da obra ao público. Na 
redação atual, com a Revisão de Paris de 1971, o dispositivo atende a uma única 

458 No que concerne ao domínio do direito de autor, deve-se levar em consideração que Convenção de 
Berna de 1886 parece criar um regime anômalo estruturando regras com efeitos aplicativos de direito 
internacional privado, ao tratar da proteção dos direitos de autor e conexos em distintos sistemas 
jurídicos dos países unionistas, com regras de conexão que se aplicam no domínio unionista.

459 Art. 3 (1): São protegidos, em virtude da presente Convenção:
a) Os autores nacionais de um dos países da União, pelas suas obras, publicadas ou não; 
b) Os autores não nacionais de um dos países da União, pelas obras que publiquem pela primeira vez num 
desses países ou simultaneamente num país estranho à União e num país da União. 
(2) Os autores não nacionais de um dos países da União mas que tenham residência habitual num deles 
são, para efeito de aplicação da presente Convenção, assimilados aos autores nacionais do dito país.

460 Art. 3 (3), primeira parte: “Por “obras publicadas” deve entender-se as obras editadas com o consentimento 
dos seus autores, qualquer que seja o modo de fabrico dos exemplares, desde que a oferta destes últimos 
tenha sido tal que satisfaça as necessidades razoáveis do público, tendo em conta a natureza da obra.” 
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exigência, a de que tais cópias estejam disponíveis para satisfazer às demandas 
do público, considerada a natureza da obra.461 

Existem outras situações envolvendo obras protegidas por direitos de autor, 
no entanto, que sequer poderiam satisfazer a definição do local de primeira pu-
blicação, especialmente porque não seriam obras passíveis de publicação, pela 
natureza que assumem. A obra dramático-musical e a obra cinematográfica não 
seriam suscetíveis de exploração nos mesmos moldes de um livro, coletânea 
ou revista quanto à colocação no mercado para comercialização. Segundo o 
modelo tradicional da CUB, o primeiro contato com o público expectador, por 
exemplo, ocorre no momento de exibição da obra em uma tela ou no palco. 
Igualmente, excertos e partes de sinfonias, que normalmente se expressam em 
pequenas modalidades, são locados ou cedidos para empresas encarregadas de 
executar concertos e não imediatamente executados em público pelo autor.462 
Considerada a abordagem tradicional, o ato da publicação requer algo tangível 
e materializável (incorporável em meio físico ou magnético) para satisfazer a 
noção de primeira publicação463, o que ainda dificulta a análise e qualificação 
de casos envolvendo oferta de material protegido por direitos autorais na Inter-
net, como será examinado adiante.

Outro possível elemento de conexão no campo dos direitos de autor diz respei-
to à questão da simultaneidade da publicação, a saber, quando a obra é publicada 
primeiramente em um país não membro da União e, em seguida, num país unio-
nista. Esse cenário é vislumbrado segundo o Artigo 3(4) da Convenção, que con-
sidera como publicada simultaneamente em vários países “ toda e qualquer obra 
publicada em dois ou mais países dentro de trinta dias a contar da sua primeira 
publicação”464. Tempo e espaço são variáveis essenciais para a localização dos 
bens protegidos por direitos de autor e determinação do regime normativo apli-

461 Cf. GOLDSTEIN, Paul, International Copyright, cit., p.133.

462 Assim, cf. parte final do artigo 3(3) também remete aos casos em que não há publicação em si: “Não 
constituem publicação a representação de uma obra dramática, dramático-musical, ou cinematográfica, a 
execução de uma obra musical, a recitação pública de uma obra literária, a transmissão ou a radiodifusão 
de obras literárias ou artísticas, a exposição de uma obra de arte e a construção de uma obra de arquitetura”.

463 WIPO Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.WIPO: Geneva, 
1978, p.28.

464 Isso porque no artigo 1(b) da Convenção aparece a noção de publicação simultânea: “São protegidos, 
em virtude da presente Convenção: b) Os autores não nacionais de um dos países da União, pelas obras 
que publiquem pela primeira vez num desses países ou simultaneamente num país estranho à União e num 
país da União”.
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cável. Isso porque é possível observar ser necessário localizar o país onde a obra é 
primeiramente publicada, ainda que aquele seja não-membro da União. Supondo 
que um autor não seja nem nacional nem domiciliado em um Estado membro, 
mas tenha publicado sua obra em outro país não membro, estará ele, ainda assim, 
legitimado à proteção conferida pela Convenção, desde que a publique num país 
da União, nos trinta dias contados a partir da primeira publicação. 

Quanto às obras cinematográficas, de arquitetura e de artes plásticas e grá-
ficas, especialmente, a CUB estabelece elementos de conexão diversos daqueles 
envolvendo a nacionalidade e domicílio do autor e o local de primeira publica-
ção da obra (cf. artigo 3º), reconhecendo ampla proteção dos autores nos países 
membros da União. O critério adotado nesse caso é do domicílio do produtor 
da obra cinematográfica e da local de edificação das obras arquitetônicas ou das 
obras de arte gráficas e plásticas que estejam integradas a um bem imóvel situa-
do num país unionista.465 Esses elementos de conexão - domicílio do produtor e 
local de edificação da obra ou de acessão ao bem imóvel- foram inseridos na Re-
visão de Estocolmo de 1967 para ampliar a proteção para duas classes de obras 
que não se enquadravam nos conceitos tradicionais de “publicação”. Em seus 
comentários, Paul Goldstein466 justifica a importância da questão, observando 
que as obras de arquitetura e de arte gráfica, em princípio, somente podem ser 
montadas e exibidas ao público, e não automaticamente reduzidas à publicação. 
Tanto é assim, que o artigo 4(b) permite o enquadramento de questões relativas 
à titularidade da obra no âmbito de aplicação da Convenção. 

7.5.  Varia: Lei aplicável à proteção dos direitos de  
autor e a Internet 

A emergência e a consolidação da Internet e suas ferramentas, nas últimas 
décadas, representaram mudanças significativas nos modelos tradicionais de 

465 “Artigo 4 - São protegidos em virtude da presente Convenção, mesmo que as condições previstas no artigo 
3 não se encontrem preenchidas: 
a) Os autores das obras cinematográficas cujo produtor tenha a sua sede ou residência habitual num 
dos países da União; 
b) Os autores de obras de arquitectura edificadas num país da União ou de obras de artes gráficas e 
plásticas que se integrem num imóvel situado num país da União”. 

466 International Copyrights Law, op.cit., p.133.
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produção, disseminação e exploração das obras de autoria, especialmente as 
literárias, musicais, cinematográficas e audiovisuais. Segundo esse referencial, 
seria possível observar o esgotamento da utilidade de certas conexões objeti-
vas em direito internacional privado, especialmente nos casos violação trans-
fronteiriça de direitos de autor nas redes digitais. Todavia, outras abordagens 
normativas são confrontadas com a adoção de técnicas de geolocalização que 
permitem serem identificados autoria e locais dos quais atos de violação são 
disparados ou praticados. O princípio da territorialidade, por seu turno, ainda 
teria lugar para questões de aplicação da proteção (enforcement) e execução de 
decisões estrangeiras (cautelares e terminativas de mérito) nos Estados. 

Em sentido convergente, as modernas tecnologias de digitalização permitem 
novas discussões sobre a adaptabilidade das obras artísticas e literárias a ‘conte-
údo’ ou ‘material digital’, e que poderiam suscitar questões de direito internacio-
nal privado, particularmente quanto a questões de lei aplicável à titularidade e 
existência dos direitos de autor. Interessante verificar que a CUB admite outra 
concepção que não apenas a da publicação da obra; ela considera a visualização 
do material como ato relevante para efeitos de delimitação, no tempo e espaço, 
o momento em que o conteúdo protegido por direito de autor foi experimenta-
do, sentido pelo público. 

O primeiro contato visual com o leitor, com o apreciador já constitui mani-
festação da obra em si. O mesmo argumento valeria para o armazenamento do 
conteúdo digital protegido (upload) em determinada página da Internet, aplica-
ções e plataformas de compartilhamento de arquivos, ou mesmo nos comparti-
mentos do computador, seja no disco rígido, seja em um disquete, constando-se 
a reprodução da obra.467 

Nesses casos, parece ser meramente aparente a ausência de um elemento 
objetivo de conexão relativamente ao ‘local de primeira publicação’; ele, an-
tes, designa o local de armazenamento digital do conteúdo autoral protegido, 
expressado pela obra de autoria. No domínio da Internet, qualquer material 
protegido por direitos de autor poderá vincular-se, por ubiquidade e contatos 
múltiplos, a diversos sistemas jurídicos simultaneamente. A pluralidade de 
elementos de conexão pode servir à determinação de lei aplicável e jurisdição. 
Tanto a visualização desse conteúdo como atos de violação de direitos de ex-

467 Cf. fundamentalmente, CARBONI, Guilherme. O Direito de Autor na Multimídia. São Paulo, 
Quartier Latin, 2003, p.189 e ss.
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clusivo sobre ele incidentes podem ser sentidos em vários sistemas jurídicos. 
A presença do usuário ou internauta também diz muito sobre os cenários 
normativos possíveis e expressa as tendências e mudanças de comportamento 
na utilização das obras produzidas, disseminadas e exploradas a partir das 
redes. O usuário deixa de ser sujeito passivo, i.e. mero leitor, e passa a sujeito 
interativo. Ele assimila o conteúdo protegido, armazenando-o em suas pas-
tas pessoais, eventualmente compartilhadas com terceiros e também pode 
transformá-lo ou adaptá-lo para outros usos468. 

O fato do armazenamento, divulgação ou veiculação de uma obra na In-
ternet permite que a titularidade seja invocada em qualquer país da União de 
Berna e membro da OMC, já que o conteúdo digital no qual aquela se mate-
rializa (e.g. arquivo em formato “pdf.”, ”html.” e “doc.”) pode ser acessado em 
vários países, estando restrito apenas nos casos em que haja proteção por meio 
de senhas, medidas tecnológicas de gestão de direitos, e pagamentos pelo aces-
so. Assim, seria possível verificar uma pluralidade de elementos de conexão a 
ligar os fatos e situações analisadas (e.g. se se tratar de uma reprodução da obra 
digitalizada) ao sistema jurídico pertinente. Seria, em princípio, muito difícil 
identificar um único local como sendo o local de armazenamento, ou ‘upload’.

Algumas alternativas de resposta aparecem quase intuitivamente, a partir 
da experiência do método conflitual no direito internacional privado vis-à-vis o 
alcance do princípio da territorialidade na propriedade intelectual. A proteção 
da obra é conferida segundo o direito ou o sistema jurídico mais intimamente li-
gado ao ato do primeiro armazenamento eletrônico do conteúdo na Internet469. 
Nesses casos, a regra da relação mais significativa’ (most significant relationship) 
parece apontar para a conexão entre o conteúdo protegido e o ordenamento 
jurídico onde está situado o provedor do site no qual a obra foi armazenada; ou 
da residência habitual ou sede do ‘webmaster’ encarregado pela sua manuten-
ção. Estas soluções sintetizam algumas opções para responder a certas questões 
clássicas da interface entre direito internacional privado e direito de autor na 
Internet e expõem a importância da reavaliação dos métodos do DIP, sem que o 
princípio da territorialidade seja desconsiderado ou que sua admissão implique 
unilateralismo quanto à lei aplicável. 

468 Cf. LUCHESI, Thiago, Aspectos de Direito Internacional Privado, cit., p.67-8.

469 GINSBURG, Jane C. Copyright Without Borders? Choice of Forum and Choice of Law for Copyright 
Infringement in Cyberspace, cit., p.155.



236

Fabrício Bertini Pasquot Polido

Os próximos capítulos exploram alguns dos aspectos normativos emergentes 
da área de interface entre direito internacional privado e a propriedade intelec-
tual. Eles se expressam, por exemplo, por questões de determinação da discipli-
na substantiva da proteção, da titularidade e responsabilidade de terceiros por 
atos de violação. Da mesma forma, são analisados alguns aspectos jurisdicionais 
no tratamento do contencioso internacional privado da propriedade intelec-
tual, particularmente quanto às vertentes da tutela jurisdicional e normas de 
aplicação de proteção (enforcement).
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Capítulo 8 
 

Direito Internacional Privado e  
questões setoriais da propriedade intelectual

8.1.  Titularidade dos direitos de propriedade intelectual  
e ‘conflito de leis’ 

As múltiplas interações entre direito internacional privado e os direitos de pro-
priedade intelectual, como examinado no capítulo anterior, levantam uma série de 
questões típicas da plurilocalização, com as ressalvas possíveis feitas relativamente 
à exploração de obras de autoria, marcas e nomes de domínio na Internet. Perma-
necem como problemas aptos aos setores do DIP, como qualificação, lei aplicável, 
jurisdição, e reconhecimento, certos aspectos concernentes à titularidade, atos de 
violação, contratos internacionais de transferência de tecnologia e licenciamento. 

Da perspectiva interna, os tribunais nacionais, enquanto exerçam jurisdição 
para solucionar certos litígios em matéria de propriedade intelectual, também 
se orientam por respostas que sejam conducentes com questões preliminares 
no âmbito de aplicação das normas de direito internacional privado. Especifi-
camente em relação à jurisdição, como será visto, havendo base exclusiva para 
exercício do poder-julgar nos limites territoriais de um determinado estado, e 
sendo este o local de concessão do direito de propriedade intelectual (e.g. mar-
ca, patente ou desenho), somente os tribunais locais terão competência para 
apreciar litígios envolvendo validade ou nulidade de registros. Caso contrário, 
em se tratando de direitos registrados no estrangeiro, o juiz declinará da com-
petência, declarando inexistente a jurisdição do Estado cujo tribunal tenha sido 
acionado; nesse cenário, as bases jurisdicionais exclusivas para a solução de um 
litígio da propriedade intelectual convergem, fluem para o Estado de concessão 
dos registros. É ele que será, para efeitos da tutela jurisdicional, o país no qual a 
proteção concreta é invocada. 
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Em função do alcance e das matizes do princípio da territorialidade 
e suas interações com os sistemas domésticos da propriedade intelectual, 
qualquer política legislativa em matéria de direito internacional privado não 
estaria preocupada em disciplinar aspectos da titularidade em si de direitos 
de patente, desenho, marca ou direito de autor. Ela ofereceria bases para 
auxiliar a definir, dentro das diretrizes do direito material aplicável, quem, 
entre “X” ou “Y”, seria efetivamente considerado titular, particularmente 
nos casos em que fatos e situações associadas à atividade criativa ou inova-
dora, suscetível de proteção, tenham se expressado em contato com distin-
tos sistemas jurídicos simultaneamente. 

Esse primeiro problema remete tribunais a uma questão de determinação 
da titularidade com base no direito material de propriedade intelectual e que 
depende de uma tarefa de adequada qualificação das relações jurídicas e dos 
direitos subjetivos criados; sem surpresa, essa tarefa apontaria, em visão ali-
nhada com método conflitual clássico, para a aplicação das normas de conflito 
envolvendo direitos de propriedade intelectual.470 Se a qualificação se integra às 
etapas do método clássico conflitual, é evidente que a aplicação de princípios 
e regras de conexão no DIP dependerá da prévia e da correta qualificação dos 
fatos, situações e relações jurídicas pluriconectadas que se examinam. 

A titularidade dos direitos de propriedade intelectual diz respeito à qualida-
de do sujeito a quem estes são atribuídos, sendo disciplinada pela lei do local 
onde a proteção é reclamada. Mais uma vez, infere-se a aplicação da regra lex 
loci protectionis para determinar a questão da titularidade, uma vez que essa vem 
acompanhada da questão da localização dos bens imateriais em determinado 
ordenamento. Basta verificar, por exemplo, que é titular de direitos de autor 
aquele que criou e idealizou a obra ou a adquiriu licitamente, e imediatamente 
reconhecido como tal em conformidade com a lei do país onde a proteção é 
reclamada. Do mesmo modo, é o titular da patente aquele que chegou a uma in-

470 Tais questões aparecem também ilustrativas nos casos de qualificação daqueles bens tecnicamente 
considerados imóveis e extensão do território dos Estados de sua bandeira, tais como os navios e 
aeronaves, que recebem do DIP um tratamento igualmente geral e universal, como ocorre, à primeira 
vista, com relação aos direitos de propriedade intelecctual. O legislador não se preocuparia em 
disciplinar a titularidade do navio ou da aeronave como coisa imóvel para efeitos legais, mas sim 
em elaborar as regras que indicam o direito aplicável às questões envolvendo a titularidade do navio 
singularmente considerado, regida e disciplinada segundo a lei do país do abandeiramento. Sobre 
tais escolhas de política legislativa no DIP, cf. STRENGER, Irineu, Direito Internacional Privado, 5ª 
edição, São Paulo: LTr, 2004, p.621.
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venção (o sujeito inventor) por seus métodos próprios e a quem foi reconhecida 
a proteção de acordo com a lei do país onde o pedido foi depositado e apreciado 
em conformidade com o exame prévio da autoridade patentária, preenchidos os 
requisitos de novidade, passo inventivo e aplicação industrial.471 Em ambas as 
hipóteses, o princípio da territorialidade não é abandonado: identifica os bens 
tutelados e determina a titularidade.472 

No caso dos direitos de autor, como visto, a titularidade é objeto de quali-
ficação segundo a regra da lex loci protectionis, e portanto, determinada sob a 
lex fori, uma vez considerada a perspectiva do juiz nacional que aprecia a ação 
ou demanda com conexão internacional. Não seria de admitir a indicação da 
lei do país de origem como regra de conexão para determinar a titularidade 
da obra, cuja proteção se invoca em outro país. “A” será autor tanto no país 
“X” como no país “Y”, de acordo com a disciplina de proteção estabelecida 
pelas normas dos sistemas jurídicos de ambos. Em cada um dos países, busca-
-se determinar quem primeiramente tornou-se titular do direito e esse dado é 
delimitado pela lex loci protectionis.

Todavia, algumas seriam as exceções problemáticas à aplicação da lex loci 
protectionis para a determinação da titularidade dos direitos de autor sobre a 
obra protegida. A obra cinematográfica, por exemplo, é considerada obra audio-
visual em muitos ordenamentos e, portanto, obra coletiva (cf. artigo 5º, inciso 
VIII, alínea “i”, da Lei 9.610/98, no Brasil). Trata-se de obra composta por uma 
variedade de contribuições individuais reunidas e cedidas para comercialização 

471 Cf. GAMA CERQUEIRA, João, Tratado de Direito da Propriedade Industrial, Tomo 1, pp.219-220

472 Vale lembrar que, em matéria de titularidade dos direitos de propriedade intelectual, a territorialidade 
estrita nada tem a ver com o principio em si do direito internacional privado, já que ela diz respeito, 
primeiramente, ao âmbito de incidência material espacial dos direitos de exclusivo, tal como estejam 
explorados ou submetidos a registro. A proteção em determinado país implica, para o sujeito titular 
do bem protegido, a pretensão de impedir que terceiros se comportem de determinada maneira nos 
limites daquele território considerado onde a proteção é reclamada e a faculdade de controlar os 
meios de oferta do bem tutelado (obra/invenção) no mercado doméstico. Nesse sentido, é possível 
observar, por exemplo, a variedade de normas associadas à territorialidade, como no caso dos direitos 
patrimoniais do autor (e.g a pretensão de usar, faculdade de fruir e de dispor da obra protegida 
e a exigência de autorização prévia e expressa do autor, de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei 
nº 9.610/98), ou no caso da pretensão de o inventor impedir terceiro, sem seu consentimento, de 
produzir, colocar à venda, vender ou importar o invento (produto ou processo), como decorre da 
regra contida no artigo 42 da Lei nº 9.279/96. No campo do DIP, por seu turno, o principio da 
territorialidade determina que a titularidade seja reconhecida e atribuída ao inventor/autor naquele 
país e disciplinada pela lei nacional, ou seja, de acordo com a lex loci protectionis, porque é naquele 
território em que o bem tutelado é explorado e sua proteção, invocada.
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final por um produtor determinado. Em outros países, no entanto, a titularidade 
da obra cinematográfica é atribuída imediatamente ao produtor, que reúne em 
si os direitos de autor. No caso da Convenção de Berna de 1886, especifica-
mente, o artigo 14bis contempla esses dois casos distintos e estabelece regras 
específicas para determinação da titularidade sobre a obra cinematográfica, seja 
ela submetida à lei do país onde a proteção é reclamada, seja ela limitada por 
exceções quanto ao exercício dos direitos de exclusividade.473 

Por outro lado, nos casos envolvendo titularidade de direitos de propriedade 
industrial dependentes de sistema atributivo por registro, é questão preliminar 
saber que existe ato de autoridade estrangeira que concedeu uma determinada 
patente, ou o registro de marca ou desenho industrial. Tal ato, especificamente, 
por ser de caráter público e emanado da autoridade administrativa estrangeira, 
não fica submetido a questionamento pelo juiz do foro. Trata-se apenas de um 
passo preliminar à determinação da titularidade, que depende de ser declarada 
pelo registro. Como ato estrangeiro, a única solução, perante o juiz do foro, seria 
justamente o de reconhecer os efeitos declaratórios da titularidade e constitu-
tivos dos direitos de exclusivo (e.g. da patente, da marca), mas que somente são 
oponíveis, como tais, nos limites territoriais do Estado da concessão. O juiz do 
foro, se acionado para uma controvérsia, poderia apenas questionar certos as-
pectos da validade de negócios jurídicos relativos à patentes, marcas e desenhos, 
como em caso de contratos internacionais estabelecendo, dentre outros, licen-
ças, cessão ou transferência de direitos de PI (e.g. trespasse de estabelecimento, 
venda e compra, transferência de tecnologia).474

Em outros casos, a titularidade de uma patente está associada à desti-
nação que é dada e a sucessão dos direitos dela decorrentes. O artigo 60 da 

473 Artigo 14Bis: (1) Sem prejuízo dos direitos de autor de qualquer obra que possa ter sido adaptada ou 
reproduzida, a obra cinematográfica é protegida como uma obra original. O titular do direito de autor sobre 
a obra cinematográfica goza dos mesmos direitos que o autor de uma obra original, incluindo os direitos 
referidos no artigo precedente. 
(2) a) A determinação dos titulares do direito de autor sobre a obra cinematográfica fica reservada à 
legislação do país em que a protecção é reclamada. 
(b) Todavia, nos países da União em que a legislação reconhece entre esses titulares os autores das 
contribuições prestadas à realização da obra cinematográfica, estes, se se comprometeram a prestar tais 
contribuições, não poderão, salvo estipulação em contrário ou particular, opor-se à reprodução, entrada em 
circulação, representação e execução públicas, transmissão por fio ao público, radiodifusão, comunicação 
ao público, legendagem e dobragem dos textos da obra cinematográfica.

474 Cf. FAWCETT, James J. e TORREMANS, Paul L.C., Intellectual property and private international 
law, Oxford: Clarendon Press, 1998, pp.48 e ss.
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Convenção Europeia sobre Direito de Patentes, por exemplo, estabelece que 
os direitos de exclusividade serão atribuídos ao inventor ou ao seu sucessor de 
direito. Essa sucessão pode ser contratual e disciplinada pelo direito do país 
no qual o negócio de cessão tenha sido celebrado. O direito sobre a invenção 
de um empregado será determinado de acordo com o ordenamento jurídico 
do Estado em que ele está empregado.475 Nesse caso, vale destacar, a Conven-
ção não estabelece uma regra de direito uniforme material, mas sim uma regra 
de conflito, característica do direito internacional privado. Como resultado, 
as possíveis leis domésticas aplicáveis sobre a titularidade da invenção pelos 
empregados podem resultar muito diversificados no conjunto de países signa-
tários da Convenção. Nota-se, aqui, a presença de valores históricos e tam-
bém do reconhecimento de direitos de personalidade atribuídos ao inventor a 
partir da consideração do direito patentário doméstico. 

A qualificação e a localização do bem tutelado pelos direitos de proprie-
dade intelectual, como examinado anteriormente, estão implicadas na deter-
minação da titularidade. Tanto os sistemas normativos de tradição europeia 
continental como os de tradição anglo-americana consideram a dicotomia 
classificatória entre bens móveis e imóveis. Segundo tal classificação, os direi-
tos de propriedade sobre bens “imateriais” ou “intangíveis” são frequentemen-
te equiparados a “bens móveis”, justificando a apropriação pelos indivíduos 
no trânsito econômico e efeitos de proteção pelos ordenamentos nacionais. 
Assim por exemplo, quando se fala que determinada patente pode ser objeto 
de licenças voluntárias ou para uso governamental, quer-se afirmar que os 
direitos dela decorrentes (pretensões e faculdades) são passíveis de transfe-
rência a terceiros mediante ato unilateral do titular ou de império (no caso do 
licenciamento compulsório). Os bens submetidos à proteção por direitos de 
propriedade intelectual, todavia, nem sempre são identificáveis e localizáveis 
pelos métodos tradicionais, a não ser nos casos restritos às formas registrais 
(e.g. a marca, desenhos industriais e patentes), a partir do que não seria tão 
difícil determinar a quem os direitos são atribuídos. Em outros casos, no en-
tanto, a titularidade independe de reconhecimento por sistemas atributivos 

475 Artigo 60: “Right to a European patent - (1) The right to a European patent shall belong to the inventor 
or his successor in title. If the inventor is an employee the right to the European patent shall be determined 
in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the 
employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which 
the employer has his place of business to which the employee is attached.” 
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ou formalidades para concessão dos direitos de exclusivo, como acontece no 
domínio dos direitos de autor, conexos e programas de computador.

A abordagem ‘territorial’ desses direitos, importa destacar, faz com que tan-
to a autoria inicial como titularidade dos direitos autorais, por exemplo, sejam 
determinadas pelo direito do local em que a obra/invenção esteja sendo utiliza-
da, ou seja, a lei do país onde a proteção é invocada. Assim também, seria de se 
afirmar, dentro da territorialidade, como princípio geral a guiar os aspectos da 
titularidade dos direitos de propriedade intelectual, que eventual negócio jurí-
dico de licenciamento possa estar sujeito à lei desse país em questão, a vincular 
a manifestação de vontade do autor à forma do contrato celebrado.476 

Em outros casos, como na tradição angloamericana, não fica muito clara a 
preferência pela adoção do princípio da territorialidade ou da aplicação da regra 
da relação mais significativa (most significant relationship) na determinação da 
lei aplicável à titularidade dos direitos de propriedade intelectual em casos plu-
riconectados. Uma visão mais estrita, do ponto de vista da aplicação da territo-
rialidade, poderia fracionar os direitos aplicáveis à titularidade, especialmente 
se considerarmos que os efeitos dos direitos de exclusividade decorrentes da 
proteção de uma determinada obra podem ser fracionados de acordo com uma 
base territorial. A desvantagem da aplicação da territorialidade nos casos de di-
reitos de autor seria, em contrapartida à regra da ‘most significant relationship’, 
a de atribuir a vários possíveis autores a titularidade de uma mesma obra em 
diferentes territórios.477 

Nesse sentido, um dos aspectos mais controvertidos sobre a titularidade 
de direitos de autor reside na questão do direito aplicável à autoria inicial. 

476 Se o negócio poderia ser considerado nulo em determinados países, quando, em cada sistema jurídico 
admitido, aquele dependesse de determinada forma prescrita em lei, e não pudesse ser livremente 
estabelecida pelas partes (e.g. contratos formais). Essa separação ocorre em muitos sistemas legais nos 
quais se exige averbação ou inscrição do negócio de licenciamento junto as autoridades patentárias 
locais para fins de validade do contrato. Uma abordagem como essa associaria, inevitavelmente, 
o direito que disciplina a titularidade e a transferência dos direitos de propriedade intelectual ao 
direito aplicável aos casos envolvendo violação. Cf., por exemplo, artigo 62, caput e §1º, da Lei nº 
9.279/96 no Brasil. Sobre o problema, ver ainda AUSTIN, Graeme. Private International Law and 
Intellectual Property Rights, cit., p.13. Admitimos que esse cenário poderia concentrar um bloco 
de questões de lei aplicável em torno de titularidade, validade e efeitos das licenças voluntárias e 
disciplina da responsabilidade extracontratual por violação dos direitos de PI. A ressalva ficaria, 
contudo, para a determinação da lei aplicável à responsabilidade civil contratual emergente da 
violação de obrigações previstas para as licenças.

477 Cf. AUSTIN, Graeme, “Private International Law and Intellectual Property Rights”, op.cit., p.14. 
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Nos tribunais dos Estados Unidos, em geral, tem sido adotada a regra do 
Restatement (Second) of the Conflict of Laws, pela qual os interesses das par-
tes envolvidas em um litígio pluriconectado devem ser tutelados pela lei do 
Estado federado mais afeta ao caso, portanto, a regra em sintonia com a 
regra da relação mais significativa. 

Em Itar Russian478 foram suscitadas basicamente duas questões preliminares 
envolvendo a determinação da lei aplicável à titularidade dos direitos de autor 
(entre repórteres e editores do jornal) e da lei aplicável ao ilícito de violação dos 
direitos. Na decisão do caso, o tribunal adotou a regra do Restatement (Second), 
de modo que o direito aplicável seria o direito russo para a titularidade, uma vez 
que as obras em questão haviam sido criadas por nacionais russos e na Rússia 
elas foram pela primeira vez publicadas; quanto ao regime de responsabilidade 
pelos ilícitos de violação dos direitos de autor, o tribunal recorreu à aplicação da 
lei do Estado de Nova Iorque. Nota-se que ao empregar o Restatement (Second) 
of Conflicts of Law, indiretamente recorrendo ao princípio de proximidade, o 
Tribunal invocou a aplicação das leis de direito de autor da Federação Russa 
para disciplinar a titularidade dos direitos de autor no caso, atendendo à ideia 
do país de origem, pelo qual o direito aplicável na determinação da titularidade 
é aquele do local da primeira publicação da obra. Aqui, claramente, preferiu-se 
a lex loci originis, que havia sido a Rússia, à aplicação da lex loci protectionis.479 

478 Itar-Tass Russian News Agency v Russian Kurier, Inc.153 F.3d 82 (2d Cir 1998). Na opinião do Justice 
O.Newman: “On the conflicts issue, we conclude that, with respect to the Russian plaintiffs, Russian law 
determines the ownership and essential nature of the copyrights alleged to have been infringed and that 
United States law determines whether those copyrights have been infringed in the United States and, if 
so, what remedies are available. We also conclude that Russian law, which explicitly excludes newspapers 
from a work-for-hire doctrine, vests exclusive ownership interests in newspaper articles in the journalists 
who wrote the articles, not in the newspaper employers who compile their writings. We further conclude 
that to the extent that Russian law accords newspaper publishers an interest distinct from the copyright of 
the newspaper reporters, the publishers' interest, like the usual ownership interest in a compilation, extends 
to the publishers' original selection and arrangement of the articles, and does not entitle the publishers to 
damages for copying the texts of articles contained in a newspaper compilation.

479 Curioso notar que o próprio Tribunal (idem, Par.10 da decisão) faz a ressalva de que, à luz da 
Convenção de Berna de 1886, nem sempre a lei do país de origem seria mais adequada para disciplinar 
a titularidade dos direitos de autor sobre a obra protegida. Considerou, então, que o direito russo 
seria o mais apropriado para disciplinar a titularidade invocada com base no fundamento da most 
significant relationship: "Copyright is a form of property, and the usual rule is that the interests of the 
parties in property are determined by the law of the state with "the most significant relationship" to the 
property and the parties. The Restatement recognizes the applicability of this principle to intangibles such as 
"a literary idea." Since the works at issue were created by Russian nationals and first published in Russia, 
Russian law is the appropriate source of law to determine issues of ownership of rights. "(...) In terms of the 
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8.2. Atos de violação de direitos de propriedade 
intelectual e aplicação do DIP 

8.2.1.  Disciplina geral dos atos de violação 

Apesar de serem considerados “territoriais”, direitos de propriedade inte-
lectual são importantes ativos no trânsito econômico internacional. Encon-
tram-se ligados a cadeias de valor e novos negócios no comércio e, com frequ-
ência, são estrategicamente defendidos pelas empresas titulares contra atos de 
violação por terceiros e contra práticas de contrafação e pirataria. Em geral, 
muitos dos regimes de exploração de tais direitos, para além das fronteiras do 
Estado no qual foram primariamente reconhecidos ou concedidos, são inti-
mamente suscetíveis à ocorrência, em nível transnacional, da exploração não 
autorizada e reprodução ilegal. 

Qualquer nome que se atribua aos atos ilícitos relacionados à violação de di-
reitos de propriedade intelectual (se exploração indevida, reprodução ilegal, dis-
tribuição não autorizada, contrafação, pirataria), haverá necessidade de correta 
qualificação no foro. Primeiro porque questões sobre o regime legal aplicável 
são identificadas como indissociáveis à responsabilidade das partes violadoras 
e ele pode variar segundo as leis domésticas da propriedade intelectual. Da 
mesma forma, a qualificação, da perspectiva dos tribunais que apreciam ações e 
demandas pluriconectadas envolvendo ilícitos de violação é etapa fundamental 
nas questões jurisdicionais e de lei aplicável no Direito Internacional Privado. 

Na tradição jurídica angloamericana, por exemplo, ilícitos relacionados à vio-
lação de direitos de propriedade intelectual aparecem frequentemente sob a rubri-
ca geral de infringement practices, e, na tradição romano-germânica, classificados 
na categoria de “atos de violação” e “crimes contra a propriedade industrial”.480

United States Copyrights Act and its reference to the Berne Convention, Russia is the "country of origin" 
of these works, see [**27] 17 U.S.C. § 101 (definition of "country of origin" of Berne Convention work); 
Berne Convention, Art. 5(4), although "country of origin" might not always be the appropriate country for 
purposes of choice of law concerning ownership.In deciding that the law of the country of origin determines 
the ownership of copyright, we consider only initial ownership, and have no occasion to consider choice of 
law issues concerning assignments of rights”.

480 Cf. fundamentalmente FAWCETT, James J. e TORREMANS, Paul L.C., Intellectual property and 
private international law, Oxford: Clarendon Press, 1998, pp.119 e ss. 
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O debate atual, com muita propriedade, acaba retornando ao tormento-
so problema da violação transnacional de direitos de propriedade intelectual, 
quando se trata de marca ou patente concedida no estrangeiro, portanto, nos 
limites do território de um dado país, e que passa a ser apreciada pelos tribunais 
de um Estado que, em princípio, não teria jurisdição sobre qualquer disputa 
envolvendo registros concedidos no estrangeiro. Pode ser que a proteção de 
uma “patente estrangeira” deixe um dia de ser aspiração acadêmica e venha 
tornar-se realidade. Como será examinado, até a atualidade, regras de DIP nem 
sempre apresentam soluções claras aos conflitos envolvendo direito aplicável so-
bre casos de violação transfronteiriça de direitos de propriedade intelectual.481 
Se uma patente é territorial, como em princípio se diz, não há como se falar em 
atos de violação ocorridos no estrangeiro, já que os direitos de exclusividade do 
inventor somente são oponíveis em cada sistema jurídico no qual a proteção 
seja reclamada. Daí porque não surgiria, nesses casos, autênticos ‘conflitos de 
leis’ no espaço propriamente considerados, mas sim um “conflito entre direitos” 
decorrentes da proteção patentária. Nessa particularidade reside uma das mais 
interessantes interfaces entre o DIP e a propriedade intelectual. 

No direito inglês, a violação de direitos patentários pode ser apreciada pela 
jurisdição doméstica no caso de patente concedida no Reino Unido e de acordo 
com o sistema da Convenção Europeia de Munique, desde que ela não tenha 
expirado e que tenha havido, no caso de um produto, fabricação, alienação e 
distribuição da invenção protegida sem o consentimento do titular, ou, em caso 
de patente de processo, a utilização deste sem consentimento do inventor, ou 
que haja utilização ou importação de qualquer produto obtido diretamente do 
processo protegido.482 Nos Estados Unidos, medidas e remédios judiciais relacio-

481 A Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) apreciou dois casos de suma relevância para a questão, 
nos quais deve se manifestar sobre competência jurisdicional nacional envolvendo violação de patente 
concedida no exterior. Ver assim Caso C-539/03, Roche Nederland B.V/ Primus, O.Jornal, C59, Volume 
47,6 March 2004. Disponível em: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-539/03; 
Case C-4/03: GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG/LuK Lamellen und Kupplungsbau 
Beteiligungs (Jornal Oficial, C 55/8 de Março de 2003). (http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?num=C-4/03).

482 Patents Act 1977, Section 60(1): “Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for 
an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United 
Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say - (a) 
where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product 
or keeps it whether for disposal or otherwise; (b) where the invention is a process, he uses the process or 
he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the 
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nados à violação de direitos de propriedade intelectual são exaustiva e detalha-
damente descritos pela US Patent Act, compreendendo-se ainda as respectivas 
previsões normativas sobre indenização por danos emergentes ao tempo em que 
terceiro tenha atuado indiscriminadamente de modo a violar os direitos de ex-
clusividade conferidos ao titular. Nos §§ 284 e seguintes da lei, são diferenciadas 
as modalidades de reparação de danos materiais, para compensação do titular, e 
indenização adicional para os casos envolvendo atos ilícitos patentários.483 Em 
todos estes casos, o DIP de cada Estado ou intracomunitário (no caso da União 
Europeia) pode chamado a resolver as questões de conflito de leis no espaço, de 
onde se infere a aplicação do princípio da territorialidade.

8.2.2. Lei aplicável aos atos de violação 

Com frequência, parte-se da constatação de que a lei aplicável sobre atos 
de violação transfronteiriça de direitos de propriedade intelectual seja deter-
minada pelas normas de direito internacional privado daquele Estado onde 
o litígio é apreciado e a proteção é reclamada (da lex fori, da lex loci protec-
tionis). Para alguns autores, o direito internacional convencional relativo à 
proteção da propriedade intelectual (a Convenção de Paris de 1883 e de Paris 
de 1886 e o Acordo TRIPS/OMC) não assumiriam, como única regra para 
determinação do direito aplicável nos casos de violação, a lei do Estado onde 
a proteção é invocada.484 Mais uma vez, como será visto, diferentes discipli-
nas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual (e.g. a distinção per 
se entre direitos dependentes e independentes de atos de registro) conduzem 

circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the 
patent; (c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product 
obtained directly by means of that process or keeps any such product whether for disposal or otherwise”.

483 Interessante observar que o juiz poderia simplesmente triplicar o valor da indenização se entender 
que a medida se torna adequada para compensar o titular cuja patente tenha sido violada.

484 Sobre a preocupação em relação à suficiência das normas de DIPr e violação dos direitos de 
propriedade intelectual, cf. estudos de PETERGAS SENDER, Martha. Patent Infringement, Choice 
of Laws and the Forthcoming Rome II Regulation; TILMANN, Winfried. Community IP Rights and 
Conflict of Laws, LEISTNER, Matthias, Unfair Competition Law Protection Against Imitations: A 
Hybrid under the Future Art. 5 Rome II Regulation?” e KUR, Annette: Trademark Conflicts on 
the Internet: Territoriality Redefined?, na coletânea organizadada por BASEDOW, Jürgen et alli, 
Intellectual Property in the Conflict of Laws, Tübingen, Mohr, 2005. (Materialien zum ausländischen 
und internationalen Privatrecht 44), pp.161 e ss.
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a diferentes regras de conexão na determinação da lei aplicável aos casos 
de violação. Assim, ao optar-se pelo método clássico conflitual, baseado em 
conexões objetivas, diferentes regras de conexão poderiam chegar a soluções 
variadas para a questão apreciada.

Com efeito, pela universalidade a que se propõem, os instrumentos inter-
nacionais da propriedade intelectual podem não oferecer normas uniformes 
a disciplinar questões típicas de direito internacional privado relacionadas a 
ilícitos de violação e regimes de responsabilidade civil, e por conseguinte, a de-
terminação de lei aplicável às obrigações extracontratuais decorrente dos atos 
delituais. Seria de se verificar, com precisão, se determinado sistema jurídico 
apresenta normas específicas para determinação da lei aplicável a essa catego-
ria – violação de direitos de PI-, ou se ele apresenta apenas normas gerais de 
conflito para todos os casos, como aquelas concernentes à lei aplicável às obri-
gações extracontratuais (e.g., segundo a regra da a lei do local em que o ilícito 
ocorreu). Como será examinado, na União Europeia, o tema restou unificado a 
partir da entrada em vigor do Regulamento Roma II sobre lei aplicável às obri-
gações extracontratuais de 2008; para sistemas jurídicos estatais, permanecem 
soluções baseadas na diversidade e territorialidade, segundo os critérios do local 
da ocorrência do ilícito e do local em que a proteção jurídica é reclamada pelo 
titular do(s) direito(s) violado. 

Duas tendências tradicionais aparecem, portanto, como a consideração da 
lei do Estado em que a proteção é invocada (lex loci protectionis) e da lei do 
local de ocorrência do ato de violação (lex loci delicti), ambas coexistindo na 
maioria dos sistemas nacionais, especialmente em países de tradição romano-
-germânica.485 Nos sistemas de tradição de ‘common law’, como no Reino Uni-
do, a regra da lei aplicável sobre os casos envolvendo violação de direitos de 
propriedade intelectual funda-se, basicamente, no princípio da territorialidade 
e, portanto, da lex loci protectionis. A decisão no caso Abko Music vs. Music Col-

485 Cf. item 8.2.3 infra, sobre a regulamentação comunitária europeia. Sobre o problema, ver PETERGAS 
SENDER, Martha, Patent Infringement, Choice of Laws and the Forthcoming Rome II Regulation, 
cit., p.162. DICKINSON, Andrew. The Rome II Regulation: the law applicable to non-contractual 
obligations. Oxford: Oxfrod Univ. Press, 2010, especialmente p.75 ss. 
Como regra geral, a primeira consideração seria buscar, portanto, as normas de direito internacional 
privado do Estado onde o titular pretenda ver protegidos os direitos decorrentes da patente, da 
marca, do desenho industrial ou reconhecidos seus direitos de autor. Nesse caso, o ponto de partida 
para a determinação da lei aplicável é preferencialmente a lex loci protectionis, correspondendo à lei 
do local onde os atos de violação manifestam seus efeitos. 
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lection Internacional486exemplifica em que medida os tribunais ingleses admitem 
a aplicação do direito estrangeiro em matéria de violação transfronteiriça de 
direitos de autor, e como essa mesma conclusão poderia ser dificultosa para os 
litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual dependentes de registro. 
É comum admitir-se que a existência de um “direito de autor internacional” seja 
o resultado do “mosaico” de sistemas normativos confinados à territorialidade, 
como, por exemplo, o direito de autor inglês, o direito de autor francês, o direito 
de autor chinês, o direito de autor brasileiro.487 

Nos Estados Unidos, a jurisprudência também expressa orientação especí-
fica para o princípio da territorialidade em matéria de violação de direitos de 
propriedade intelectual. Por um lado, no campo dos direitos de autor e direitos 
conexos, entende-se pela aplicação de diferentes ordenamentos às diferentes 
relações jurídicas com elemento estrangeiro, tudo dependendo de onde elas se 
manifestem. No caso da violação, a lei aplicável será aquela do local da ocorrên-
cia do ato (o ilícito) de violação dos direitos de autor sobre a obra. É claro que 
nos Estados Unidos, tribunais de vários estados federados também acabaram 
reconhecendo exceções ao princípio da territorialidade, como na hipótese de 
cópias simples feitas dentro do país e que acabaram por facilitar a produção 
subsequente de cópias não autorizadas no exterior. No caso Updsatet vs. Modin 
Publishing488, considerou-se indenização por danos decorrentes de atos de vio-
lação de direitos de autor ocorridos em diversos países, porém determinados de 
acordo com o direito nacional, no caso, o direito norte-americano. 

Atentando-se para uma formulação geral sobre a disciplina jurídica dos 
atos de violação de direitos de propriedade intelectual, vale ressaltar que é 
muito antiga e não pacificada a discussão sobre o direito aplicável aos ilícitos, 
especialmente na sistemática do ‘law of torts’ nos Estados Unidos. Com frequ-
ência, a doutrina enfatiza a aplicação de um único direito que seja ‘suficiente’ 
para disciplinar a pretensão do autor em face da violação de seus direitos.489 

486 Abkco Music & Records, Inc.v Music Collection International Ltd. [1995] RPC 657, 660 (confirmando 
uma regra no domínio dos direitos de autor, segundo a qual “(…) in principle the law of copyright is 
strictly territorial in its application””.  

487 Cf. AUSTIN, Graeme, Private International Law and Intellectual Property Rights, cit., pp.10 e ss.

488 Update Art v Modiin Publishing Ltd, 843 F.2d 67, 82 (2d Cir. 1988).

489 Cf., fundamentalmente, GINSBURG, Jane C., Copyright without Borders? Choice of Forum and 
Choice of Law for Copyright Infringement. In: Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, n.15, 
1997; idem, Global Use/Territorial Rights: Private International Law Questions on the Global 
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Nesse caso, em especial, admite-se justamente a abordagem da única lei (‘sin-
gle law’) aplicável no domínio da propriedade intelectual, especialmente com 
relação a controvérsias entre residentes de diferentes países envolvendo viola-
ção de direitos de autor. Segundo essa concepção, ao apreciar uma demanda 
que tenha como objeto reclamações sobre atos de violação de direitos sobre 
obra de autoria e ela envolva elementos de estraneidade, deve o juiz nacional 
atentar para a aplicação de um único direito a solucionar a disputa.490 Nem 
sempre, todavia, será simples admitir a aplicação de um único direito discipli-
nando ilícitos ocorridos em vários ordenamentos jurídicos, ainda que por trás 
disso esteja uma ideia central de simplificar, ao máximo, a busca pela solução 
adequada ao litígio adjudicado. 

Por essa razão é que, mesmo nos Estados Unidos, alguns autores avaliam a 
viabilidade de tal abordagem sobre único direito aplicável aos litígios envolven-
do atos de violação de direitos de propriedade intelectual em escala transna-
cional. Algumas sugestões foram apresentadas por Jane Ginsburg491, especifica-
mente sobre o tratamento dos atos de violação de direitos de autor na Internet. 
Ginsburg questiona as diversas alternativas de solução de conflitos de leis no 
espaço: a aplicação do direito do local onde o material protegido foi armaze-
nado, da lei do domicilio do autor da obra, ou ainda do direito do país em que 
primeiramente o ilícito ocorreu. Trata-se de abordagem plenamente em linha 
com a pluralidade das regras de conexão, em técnica que objetiva justamente 
modernizar os designs legislativos e facilitar a solução de litígios pluriconecta-
dos por tribunais em casos jusprivatistas internacionais. 

Information Infrastructure, In: Journal of Copyright Society n.42, 1998, pp. 318 e ss. No Reino 
Unido, por exemplo, existe uma regra geral decorrente da aplicação do Private International Law Act 
(Miscellaneous Provisions) de 1996, que determina que o direito aplicável é aquele direito do país em 
que tenha ocorrido o fato/evento constituindo o ilícito em questão. 
Assim na redação do dispositivo: “If it appears, in all circumstances, from a comparison of – (a) the 
significance of the factors which connect a tort or delict with the country whose law would be the applicable 
law under the general rule; and (b) the significance of any factors connecting the tort or delict with another 
country, that it is substantially more appropriate for the applicable law for determining the issues arising 
in the case, or any of those issues, to be the law of the other country, the general rule is displaced and the 
applicable law for determining those issues or that issue (as the case may be) is the law of that other country” 

490 A propósito ver interessante estudo de REINDL, Andreas, Choosing Law in Cyberspace: Copyright 
Conflicts on Global Networks. In: Michigan Journal of International Law, n.19, 1998, p.799 e ss; 

491 Copyright Without Borders? Choice of Forum and Choice of Law for Copyright Infringement, cit. p. 744.
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Quanto à efetividade da aplicação da regra da single law, pode ser que tanto 
as partes envolvidas num litígio como as partes num contrato possam alcançar 
a melhor medida de justiça e eficiência na decisão pelo juiz nacional. Austin492 
aponta para o fato de que a escolha de único direito a disciplinar o ilícito po-
deria simplificar as questões multinacionais envolvendo direitos de PI, muito 
mais do que seria com relação à aplicação de vários direitos estrangeiros sobre 
a relação jurídica caracterizada pelo elemento estrangeiro. Nesse campo espe-
cífico, algumas iniciativas decorrentes do direito internacional convencional, 
e muito mais no domínio do direito internacional público, teriam aptidão para 
harmonizar regras em matéria de conflito de leis no espaço envolvendo ilícitos 
de direitos de autor.493 

A importância de abordagens estritamente justificadas pelo princípio da 
territorialidade no campo da escolha do direito aplicável ao fato/relação jurí-
dica multinacional também seria irrefutável, especialmente se considerado o 
fato de que os Estados mantêm parcela significativa de poderes para implemen-
tar e aprofundar, no plano doméstico, políticas legislativas de direitos de autor 
moldadas por tratados e convenções, especialmente a partir da sistemática dos 
instrumentos administrados pela OMPI e o Acordo TRIPS/OMC.494 Assim, 
não seria possível, à primeira vista, dissociar o tratamento territorial dos ilíci-
tos envolvendo direitos autorais e as regras clássicas de Direito Internacional 
Privado, especialmente quando ambos os temas venham atender necessidades 
domésticas específicas. 

492 AUSTIN, Graeme. Private international law and intellectual property rights: A common law overview, 
cit.p.4

493 AUSTIN, Private International Law and Intellectual Property Rights, cit,.p.12

494 A primeira tentativa sem sucesso de superação da ausência de regras de DIP na Convenção de Berna 
de 1886 foi representada pelos esforços da OMPI na conclusão do anteprojeto de Acordo sobre 
Direito de Autor Internacioal (Draft International Copyright Protection Agreement), segundo a versão 
elaborada pelos Membros em fevereiro de 2004. Observa-se que o artigo 5(2) da Convenção de Berna 
não demonstra ser de de fácil aplicação para a solução de todos os casos envolvendo conflitos de 
lei no espaço em matéria de direito de autor (Cf. item 7.3 supra). Como observa Graeme AUSTIN, 
Private International Law and Intellectual Property Rights, cit., p. 12 e ss, não existe consenso 
sobre saber se o país onde a proteção é invocada (“the country where the protection is claimed”) 
significa, por exemplo, o país revestido de competência territorial para legislar e/ou solucionar um 
litígio envolvendo violação de direitos autorais; ou seria o direito do país onde a proteção invocada o 
competente para regular os ilícitos ali verificados. 
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8.2.3.  Violação de propriedade intelectual e codificação  
na Europa

A legislação interna de alguns países da Europa estabelece que atos trans-
fronteiriços de violação dos direitos de propriedade intelectual sejam regulados 
basicamente, pela lei do Estado onde a proteção é invocada. Trata-se da solução 
adotada pela Lei suíça de direito internacional Privado, de 1987, e pelo Código 
belga de direito internacional privado de 2004. Ambas estabelecem a lex loci 
protectionis como regra de conexão aplicável aos casos de violação de direitos 
de PI (a lei do local onde a proteção é reclamada), bem como uma limitada 
autonomia de vontade atribuída às partes para escolha da lei aplicável ao litígio 
envolvendo a violação. 

O artigo 110(1) da Lei suíça de 1987 estabelece que “os direitos de propriedade 
intelectual são disciplinados pela lei do país onde é a proteção é reivindicada”495 
A Lei ainda prevê a possibilidade de as partes escolherem o foro para a solução do 
litígio envolvendo a violação após o surgimento do ato delitual.496 

Importante notar que a adoção, pela Lei suíça, da regra lex loci protectionis 
não excluiria a possibilidade de aplicação das normas de dois ou mais sistemas 
jurídicos estrangeiros em caso de violação múltipla de direitos de propriedade 
intelectual, como quando o titular reclama a violação ocorrida em diferentes 
Estados (atos de violação multiterritorial) e os prejuízos dela resultantes. Assim, 
a lei de cada Estado onde a proteção é invocada determinará, por exemplo, se 
aquele ato específico deu ensejo à violação de uma patente de invenção, marca 
ou desenho dentro de seu território. Nos casos em que um determinado sistema 
jurídico permita reenvio para solucionar a questão do ato de violação da patente 
praticado no exterior, então a exceção da ordem pública pode ser invocada para 
evitar tal conflito.497 

495 cf. Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), de 18 de dezembro de 1987, Artigo 110(1): Les 
droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’Etat pour lequel la protection de la propriété 
intellectuelle est revendiquée.

496 cf. Artigo 110(2): «En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent 
toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for» 

497 Cf. fundamentalmente PETERGÁS SENDER, Martha. Patent Infringement, cit., p. 163. Assim a 
ordem pública de acordo como o artigo 17 da Lei Suíça de DIPr: “Réserve de l’ordre public suisse - 
L’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l’ordre 
public suisse. »
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No direito belga, o artigo 93 do Código de DIP estabelece que os direitos de 
propriedade intelectual sejam “disciplinados pela lei do país em cujo território a 
proteção é invocada”, e que “a questão da titularidade original de um direito de 
propriedade industrial é disciplinada pela lei do país com o qual haja maior pro-
ximidade em relação à atividade intelectual desempenhada pelo titular”. Caso 
essa atividade seja realizada a partir de uma relação contratual, então presumir-
-se-á que é a lei desse país a lei aplicável à relação.498 

Por outro lado, há países, como a Áustria e a Holanda, que oferecem regras 
alternativas à aplicação da lex loci protectionis. Considera-se a lei aplicável ao ato 
de violação dos direitos de propriedade intelectual a lei do local onde o ilícito 
tenha sido praticado. Essa orientação consagra a regra lex loci delicti. O § 34 da 
Lei austríaca de Direito Internacional Privado499 estabelece que a criação, os 
efeitos e a extinção de direitos de propriedade intelectual são determinados pela 
lei do país em que ocorreu o ato de exploração ou ato de violação.500 Tanto os 
comentários aos casos e como a experiência jurisprudencial firmada pelo Tribu-
nal Superior interpretam essa regra de DIP como se referindo ao direito do país 
no qual a proteção é reclamada. A orientação, em particular, ficou evidenciada 
no julgamento de dois importantes casos, Hotel/Video501 e Adolf Loos-Werk II502, 
a partir dos quais foram apreciadas questões jurisdicionais e de lei aplicável  a 
litígios envolvendo violação de direitos autorais no estrangeiro. O Tribunal re-
forçou a ideia de que o legislador austríaco teria eleito, como regra de conexão, 
a lei do país onde a proteção é invocada. Se o titular reclama violação de direi-
tos de PI por terceiros em vários países, então a violação deverá ser apreciada 
em cada Estado no qual o ilícito tenha ocorrido. 

498 Article 93: 1. Intellectual property rights are governed by the law of the state for whose territory protection 
is claimed; 2. However, the issue of the original owner

499 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht, de 15 de Junho de 1978.

500 Cf. § 34 - (1) Das Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem 
Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird.
(2) Für Immaterialgüterrechte, die mit der Tätigkeit eines Arbeitnehmers im Rahmen seines 
Arbeitsverhältnisses zusammenhängen, ist für das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer die geltende Verweisungsnorm (§ 44) maßgebend.“

501 OGH, 4 OBL 309/86, Decisão de 17 de junho de 1986, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 
- Internationaler Teil 1986, pp.728 e ss. Na decisão a lei aplicável foi a lei austríaca pois a violação teria 
ocorrido no próprio país. 

502 OGH, ÖBl 1989, 197, Decisão de 28 de setembro de 1993, in Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht - Internationaler Teil,1994, pp.638.
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No caso da Holanda, a situação é muito semelhante. A Lei de Direito In-
ternacional Privado sobre Ilícitos de 2001 não apresenta nenhuma referência 
à lei aplicável aos litígios pluriconectados envolvendo violação de direitos de 
propriedade intelectual no estrangeiro. Na ausência de regra específica, aplica-
-se a regra do lex loci delicti, conforme o artigo 3(1) da Lei, orientação que foi 
confirmada na decisão Bigott/Doucal.503 O caso discute certos aspectos relativos 
à lei aplicável em matéria de violação de direitos de autor, tendo o Tribunal 
Superior elegido, como regra de conexão, a lei do local de ocorrência do ilícito. 

No recente desenvolvimento do direito da União Europeia, no campo da lei 
aplicável às obrigações extracontratuais, novas soluções foram estabelecidas para 
questões relativas à violação de direitos de propriedade intelectual que remetam aos 
direitos dos Estados Membros. O Regulamento n.º 864/2007 (“Roma II”) parece 
centrar-se em objetivos de equilíbrio entre interesses do autor presumido do ilícito 
e os interesses da parte lesada504, fixando a regra de conexão lex loci delicti para 
determinação da lei aplicável às obrigações extracontratuais dali resultantes505. A 
lei aplicável converge para a lei do local onde ocorreu ou poderá ocorrer o dano 
direto, o que, inclusive, legitimaria o autor a pretensões cautelares, como ações ini-
bitórias para que o ilícito deixe de ser praticado em determinado Estado membro ou 
para suspender ou bloquear os efeitos danosos dele decorrentes.506 Seguindo ainda 
a antiga orientação da Convenção de Roma de 1980 de lei aplicável às obrigações 

503 Bigott-Batco v. Doucal, Supreme Court of Netherlands, 27th January 1995, in NJ 1999, p.687, publicado 
em 16.04.1999.

504 Segundo a Comissão Europeia, Roma II completou o circuito de harmonização do direito 
internacional privado no direito comunitário europeu no campo das obrigações. O Regulamento 
Bruxelas I, que disciplina a competência, o reconhecimento e execução das sentenças em matéria 
civil e comercial, e Regulamento Roma I sobre lei aplicável às obrigações contratuais são os outros 
dois pilares da atual disciplina harmonizada do direito internacional privado intracomunitário 
para questões de jurisdição e lei aplicável no campo das obrigações. Enquanto a primeira, por seu 
caráter processual, fixa regras que determinam a competência jurisdicional dos Estados membros 
para apreciar um litígio, a segunda veicula normas envolvendo lei aplicável aos contratos. Assim, a 
Proposta Roma II veio assegurar a harmonização paralela das regras de escolha de lei aplicável às 
obrigações extracontratuais e ilícitos, independentemente do foro (tribunal) que conhecer da causa. 

505 Cf. discussão no Capítulo 4 da presente obra. 

506 Em relação a um acidente automobilístico, por exemplo, o lugar do ilícito corresponderia ao local em 
que a colisão ou albarroamento tenha ocorrido, independentemente de eventuais danos patrimoniais 
ou morais que sejam identificados em outro país. Se tanto a pessoa cuja responsabilidade é invocada 
e a pessoa lesada forem domiciliadas no mesmo país no momento em que o ilícito ocorreu, o 
Regulamento Roma II manda aplicar a lei desse país. 
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contratuais (hoje substituída pelo Regulamento Roma I), o Regulamento Roma 
II também prevê cláusula de exceção geral que permite ao tribunais dos Estados 
Membros adaptar a norma conflitual invocada a um caso individual, aplicando-se a 
lei do país que apresentar maior proximidade com o ilícito ocorrido.507

Como examinado no capítulo 4, em matéria de atos ilícitos envolvendo con-
corrência desleal e violação de direitos de propriedade intelectual, o Regulamento 
Roma II aponta para tratamento especial (Arts. 6º e 8º), quando não “exclusivo”, 
enfatizando, para tais casos, a limitação ao princípio da autonomia da vontade; 
às partes não seria facultada a escolha de lei aplicável para a solução de eventuais 
litígios dali decorrentes508. O artigo 6(3) do Regulamento estabelece que a prática 
de concorrência desleal por uma empresa é disciplinada pela lei do país cujo mer-
cado seja, direta e substancialmente, afetado pelo ilícito praticado. Se este ato afe-
tar exclusivamente os interesses de um concorrente determinado (e.g. corrupção, 
espionagem industrial, divulgação de um segredo empresarial), serão aplicadas as 
regras relativas ao domicílio comum ou a cláusula de exceção geral. O artigo 8º, 
por sua vez, trata da violação dos direitos de propriedade intelectual, invocando 
para tanto a aplicação da lei do local em que a proteção seja invocada. Em caso de 
direitos unitários fundados em registros de origem comunitária (e.g. marca e de-
senho comunitários), será aplicável a lei do país em que tais direitos tenham sido 
violados, na ausência de especificação pelo instrumento normativo relevante.509

507 Ver artigo 4º da Convenção de Roma de 1980, como regra de exceção geral: 
1. Quando a lei aplicável ao contrato não tiver sido escolhida nos termos do artigo 3º, o contrato é regulado 
pela lei do país com o qual apresente uma conexão mais estreita. Todavia, se uma parte do contrato for 
separável do resto do contrato e apresentar uma conexão mais estreita com um outro país, a essa parte 
poderá aplicar-se, a título excepcional, a lei desse outro país.
2. Sem prejuízo do disposto no nº 5, presume-se que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com o 
país onde a parte que está obrigada a fornecer a prestação característica do contrato tem, no momento da 
celebração do contrato, a sua residência habitual ou, se se tratar de uma sociedade, associação ou pessoa 
colectiva, a sua administração central. Todavia, se o contrato for celebrado no exercício da actividade 
económica ou profissional dessa parte, o país a considerar será aquele em que se situa ou seu estabelecimento 
principal ou, se, nos termos do contrato, a prestação deverá ser fornecida por estabelecimento diverso do 
estabelecimento principal, o da situação desse estabelecimento.
5. O disposto no nº 2 não se aplica se a prestação característica não puder ser determinada. As presunções 
dos nºs 2, 3 e 4 não serão admitidas sempre que resulte do conjunto das circunstâncias, que o contrato 
apresenta uma conexão mais estreita com outro país.

508 Cf. Regulamento Roma II, Arts. 6(4) e 8(3) respectivamente. 

509 Art. 8(2) do Regulamento Roma II: “No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um 
direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que 
não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.
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A opinião precedente à aprovação do Regulamento Roma II também se vol-
tava contra o problema da aplicação da lex loci proctecionis segundo a concepção 
da Comissão Europeia, especialmente pela limitação de escopo do futuro dis-
positivo referente à lei aplicável aos atos de violação de direitos de propriedade 
intelectual (Art.8).510 É bem provável que seja crescente o número de litígios de 
caráter multinacional e que mais atenção deva ser dada à lei aplicável a esses 
casos, e não necessariamente aos aspectos jurisdicionais. Parece mais plausível 
que os casos de violação de tais direitos em vários países (multiterritorial infrin-
gement) sejam disciplinados pela lex loci protectionis. 

Ao menos no domínio do direito comunitário europeu, considerando-se o 
estágio em que tal debate se encontra, a unificação das normas de DIP relati-
vas à escolha da lei aplicável aos casos de violação permanece em consolida-
ção, como pelas lentes do Regulamento Roma II. O instrumento permite, do 
ponto de vista normativo e da prática dos tribunais dos Membros e da Corte 
de Justiça, a desejada aproximação jurisdicional e a convergência dos modelos 
regulatórios no campo da responsabilidade extracontratual envolvendo viola-
ção de direitos de PI511.

Outro aspecto ainda polêmico, no campo da violação de direitos de pro-
priedade intelectual, diz respeito às interfaces entre o direito europeu de pa-
tentes, lei aplicável e determinação da jurisdição dos tribunais dos Membros. 
O Regulamento Bruxelas I relativo à jurisdição, reconhecimento e execução 
de decisões em matéria civil e comercial não trata diretamente de questões 
jurisdicionais sobre casos envolvendo violação de direitos de propriedade in-
telectual. A competência internacional dos tribunais do Estado Membro no 
qual seja domiciliada a parte demandada permanece como regra geral (Art.4.1), 
diferentemente do que ocorre em relação à competência específica segundo a 
matéria de registros de propriedade intelectual (Art. 24.4)512. A regra do Art.4.1 
do Regulamento Bruxelas I fundamenta-se no princípio actor sequitor fórum rei, 
segundo o qual o autor está obrigado a acionar o réu em seu domicílio513, e para 

510 Cf. PETERGÁS SENDER, Martha, Patent Infringement, cit, p.173; TILMANN, Winfried, Community 
IP Rights and Conflict of Law, p.123 e ss 

511 Cf. PETERGÁS SENDER, Martha, Patent Infringement, cit., p.174.

512 Cf. item 8.3. infra.

513 Artigo 4.o 1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas num Estado-
Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, nos tribunais desse Estado-
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demandas fundadas em obrigações extracontratuais, o tribunal no qual ocorre 
o fato danoso (Art.7.2). Evidentemente, a jurisdição baseada no critério do do-
micílio do réu e alegado infrator poderá coincidir com o foro do Estado Membro 
no qual a marca, patente ou desenho industrial estejam registrados; este foro 
prevalece em caso de demandas incidentais, reconvenção ou defesa baseada na 
validade dos registros.

Problemática é a hipótese em que o réu é acionado por violação de uma 
patente estrangeira, a saber, a patente que não foi concedida ou declarada nula 
no Estado onde a ação foi ajuizada. Importante notar que, antes mesmo de a 
Convenção de Bruxelas de 1968 (substituída pelo Regulamento EU n.44/2001, 
atualmente Regulamento UE n.1215/2015) ter entrado em vigor, os tribunais de 
alguns países europeus já admitiram competência para julgar casos envolvendo 
patentes e marcas estrangeiras. Na Alemanha, algumas decisões consideraram 
que o princípio da territorialidade se limita aos direitos decorrentes da patente, 
e não à competência do juiz nacional, o qual poderia apreciar uma demanda en-
volvendo violação de patente estrangeira com base na lei aplicável respectiva.514

A estabilização de sistemas nacionais de proteção patentária por meio de di-
reito internacional uniforme ou por leis nacionais harmonizadas tem impactos 
consideráveis sobre a possibilidade de serem admitidas ações discutindo paten-
tes concedidas no estrangeiro. Se por um lado, o escopo de proteção da patente, 
tal qual concebido por cada ordenamento estatal, poderia ser disciplinado por 
direito material uniforme, tanto no país em que a relação jurídica envolvendo a 
patente estrangeira é analisada (lex fori), como naquele em que esta foi concedi-
da (lex causae) e é válida, os efeitos produzidos seriam facilmente identificáveis. 
Tanto as partes que litigam como os tribunais nacionais seriam menos relutan-
tes em recorrer à aplicação do direito estrangeiro nesses casos515.

Com efeito, o movimento de unificação do direito patentário na Europa, 
especialmente por meio da Convenção Europeia sobre Patentes de 1973 expli-
ca as razões pelas quais os casos envolvendo violação de patentes resultam em 

Membro. 2. As pessoas que não possuam a nacionalidade do Estado-Membro em que estão domiciliadas 
ficam sujeitas, nesse Estado-Membro, às regras de competência aplicáveis aos nacionais.

514 Cf. BLUMER, Fritz. Patent Law and International Private Law on Both Sides of The Atlantic. In: 
WIPO Forum On Private International Law And Intellectual Property. Geneva, January 30 and 31, 
2001 (documento WIPO/PIL/01/3), p.7 e ss

515 Idem, p.7-8.
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decisões paradigmáticas na jurisprudência. A admissão de uma pluralidade de 
réus perante o mesmo tribunal depende de saber se o expediente é adequado 
para evitar os riscos de ‘decisões inconciliáveis’, resultantes de procedimentos 
separados, de modo a facultar ao tribunal acionado a possibilidade de sus-
pensão do processo (‘stay of proceedings’), como estabelece o Artigo 34(1)
(a) do Regulamento “Bruxelas I”. Nos casos em que patentes paralelas sejam 
violadas (diferentes frações de uma mesma patente europeia), seja por conta 
de fabricação do produto por terceiro, seja por conta de distribuição, soluções 
específicas serão alcançadas.516 

8.3. Nulidade de patentes e aspectos de direito 
internacional privado 

Em linha com a doutrina tradicional, a validade de uma patente deve ser 
examinada de acordo com o teste dúplice envolvendo a análise dos os critérios 
de patenteabilidade para a invenção (requisitos intrínsecos) e forma do pedi-
do de patente (requisitos extrínsecos)517. Da perspectiva negativa, a nulidade 
da patente toca os aspectos do registro e expedição do documento de registro 
(a carta-patente), segundo atos que são originários da competência do órgão 
patentário que procedeu ao exame prévio do pedido formulado pelo inventor 
depositante. A concessão da patente, na larga maioria dos países membros da 
OMPI e OMC, está associada a um ato de natureza registral, de caráter emi-
nentemente territorial e, portanto, submetido às normas do direito local. Tanto 
na Europa como nos Estados Unidos, existe uma importante orientação ju-
risprudencial já consolidada em torno da regra de que a validade do registro 
de uma patente possa somente ser discutida no país onde ele fora outorgado. 
Nos Estados Unidos, trata-se de decorrência da act-of-state doctrine, segundo a 
qual os tribunais domésticos não estão autorizados a exercer jurisdição sobre a 

516 Ibidem.

517 Sobre os aspectos gerais da ação de nulidade da patente, cf. GAMA CERQUEIRA, João, Tratado 
de Direito Industrial, t.I, 2ª edição, São Paulo: RT, 1982, especialmente pp.366 e ss; 383 e ss. O 
Brasil segue um modelo misto entre a tradição anglo-americana e alemã, quanto ao exame prévio 
do pedido de patente pela autoridade competente e publicação deste para efeitos de oposições. A 
Administração examina suas formalidades, entrando na análise do conteúdo – um exame de forma 
e de fundo que se baseia em apreciar se os requisitos de patenteabilidade foram preenchidos, se o 
pedido foi validamente apresentado. 
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validade de atos soberanos dos Estados estrangeiros.518 Desse modo, qualquer 
registro de patente concedido pela autoridade patentária de um país estaria fora 
do alcance da jurisdição de outro Estado. 

A mesma orientação aparece bem evidente na disciplina comunitária do 
Regulamento Bruxelas I.519 Os casos de validade/nulidade de direitos de pro-
priedade intelectual dependentes de sistema atributivo envolvem competên-
cia exclusiva e territorial relativamente àquele Estado no qual foi concedido o 
registro. Aqui, a aplicabilidade do artigo 24(4) do Regulamento independeria 
do domicílio do réu, pois refere-se à regra de competência especial e exclu-
siva.520 Por seu alcance, o dispositivo não diz respeito àquelas hipóteses em 
que os direitos de propriedade intelectual sejam objeto de registro em países 
terceiros, como no caso de uma patente registrada nos Estados Unidos ter 
validade incidentalmente questionada na França. Em muitos países da União 
Europeia, ainda na experiência anterior da Convenção de Bruxelas de 1968, 
os tribunais nacionais adotavam uma aplicação analógica da regra contida no 
antigo artigo 22(4), a fim de declinar da competência para analisar a validade 
da patente concedida em outro país, sustentando, para tanto, princípios de 
direito internacional privado. 

A nulidade da patente é fundada em questões de forma e fundo, associa-
das à concessão do registro (não adequação do pedido formulado, não pre-
enchimento dos requisitos de patenteabilidade da invenção). Uma sentença 
decretando a nulidade da patente tem efeito duplo: desconstitui registro e 
declara a inexistência do direito do inventor, o qual dependia, primeiramente 

518 Sobre o tema, ver McCORMICK, Caitlin. The Commercial Activity Exception to Foreign Sovereign 
Immunity and the Act of State Doctrine in Law and Policy. In: The International Law Journal of 
Georgetown University Law Center. v. 16, n. 2, 1984, pp.477 e ss.

519 Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil 
e comercial, de 27 de setembro de 1968, posteriormente alterada em Lugano, em 1988. 

520 Art.24.4: Têm competência exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do 
domicílio das partes: (...)
Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e modelos e outros direitos análogos 
sujeitos a depósito ou a registo, independentemente de a questão ser suscitada por via de ação ou por via 
de exceção, os tribunais do Estado-Membro onde o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou 
considerado efetuado nos termos de um instrumento da União ou de uma convenção internacional. Sem 
prejuízo da competência do Instituto Europeu de Patentes ao abrigo da Convenção relativa à Emissão de 
Patentes Europeias, assinada em Munique em 5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro 
são os únicos competentes em matéria de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse 
Estado-Membro”. 
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para seu reconhecimento, do ato registral concedido pela autoridade paten-
tária.521 Essa correlação e articulação entre o registro e um sistema atributivo 
de direitos faz com que um litígio envolvendo a nulidade da patente em si (o 
que imediatamente leva a questionar o ato administrativo de concessão) deva 
ser apreciado no país em que o registro tenha sido outorgado. O caso inverso, 
isto é, admitir jurisdição para julgar uma causa envolvendo nulidade da pa-
tente estrangeira, poderia representar a negação, por completo, da aplicação 
do princípio da territorialidade em favor de uma suposta preferência pela lex 
fori. Em última análise, essa escolha resultaria em potencial exame do mérito 
da autoridade patentária de outro Estado e do teor do ato registral, o que, à 
princípio seria abandonar o princípio de respeito aos atos de império (e.g. o 
ato administrativo); este também é recorrente nos casos envolvendo imunida-
des de jurisdição em relação ao Estado estrangeiro522. 

Por isso é que a pretensão à nulidade de uma patente também estará dis-
ciplinada pela lex loci protectionis. No caso brasileiro, por exemplo, a nulidade 
pode ser alegada por qualquer pessoa interessada e pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (cf. artigo 55 da antiga Lei nº 5772/71 e artigo 56 da 
Lei nº 9.279/96), admitida no foro local, a saber, a Justiça Federal, que terá 
competência para julgar uma ação de nulidade. Nessas condições, uma outra 
interpretação não seria admissível.523 Outras questões poderiam tangenciar a 
nulidade da patente, como nos casos em que ela seja alegada incidentalmente 
ou em matéria de defesa em casos de violação. Na Europa existe um verdadeiro 
conflito de jurisdições sobrepostas, como no caso da aplicação da Convenção 
de Munique de 1973 sobre a Patente Europeia pelo Tribunal de Justiça das Co-
munidades (TJCE), que veio estabelecer que os tribunais nacionais poderiam, 
em tese, processar as ações relacionadas a nulidade da patente europeia.

Se seguida a lógica da act-of-state doctrine, no entanto, as autoridades paten-
tárias locais também não poderiam revogar a concessão de uma patente com 

521 Cf. GAMA CERQUEIRA, João, cit., p.498 e ss.

522 Sobre o tema, ver estudo monográfico de UBERTAZZI, Benedetta. Exclusive jurisdiction in intellectual 
property. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

523 Se a validade da patente depende da invenção que faz seu objeto, se a invenção não for privilégio, 
porque não preenche os requisitos de patenteabilidade, a patente constitui um título sem valor algum 
e isso somente poderia ser examinado na jurisdição do país onde foi concedida. E como o ato de 
concessão pela autoridade patentária é que primeiramente reconheceu um direito inexistente, ele 
será objeto de questionamento, nos limites e extensão da competência territorial concernente. 
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base em decisão judicial estrangeira que declarou sua nulidade. O reconheci-
mento de tal provimento está adstrito à competência territorial, i.e, baseada 
na jurisdição a partir da qual a patente foi concedida. Nos casos dos Membros 
da União Europeia, a segunda parte do Artigo 24(4) do Regulamento Bruxelas 
I preserva a competência dos tribunais nacionais do país da concessão. Esse 
duplo regime não seria aplicável, como visto, quando se pretende obter a decla-
ração de nulidade de uma patente concedida nos Estados Unidos. Os sistemas 
jurídicos dos Membros da UE parecem não contemplar a possibilidade de reco-
nhecimento de uma sentença anulatória proferida na jurisdição de um Estado 
diverso daquele em que o registro tenha sido efetuado e a patente, concedida. 

8.4.  Direito internacional privado e sistema europeu  
de patentes

A tradição europeia em matéria de direito internacional privado e proprie-
dade intelectual desenvolveu-se justamente a partir da adoção da Convenção 
de Munique sobre a Patente Europeia de 1973, em vigor no plano internacional 
desde 1978. Esta estabelece um sistema especial de registros centralizados, pes-
quisa, exame de pedidos de patentes, concessões e de recursos de oposição a 
serem analisados pela autoridade patentária competente, o Escritório Europeu 
de Patentes (European Patent Office – “EPO”).524 Os signatários da Convenção, 
que outrora se valiam de um regime eminentemente nacional de proteção dos 
direitos de patentes, somam hoje 30 Estados, dentre os quais 26 são Países mem-
bros da União Europeia. Importante observar que o procedimento adotado pela 
disciplina da Convenção, e vinculativo para o Escritório Europeu, dá-se por 
impulso do interessado, que deposita um pedido para a concessão da “patente 
europeia”, designando os países signatários onde ela deverá ter proteção reco-

524 Há muito tempo a União Europeia negociava a regulamentação normativa para a criação da “patente 
comunitária”. Com o alargamento da União, de 15 para 25 Estados, em maio de 2004, o Conselho 
da UE viu a dificuldade de se chegar a um consenso sobre os trabalhos de tradução dos pedidos 
de patente, das reivindicações em todas as línguas dos Membros. Somente com um Regulamento 
Europeu sobre a Patente Europeia, a União chegaria a um verdadeiro regime de direito uniforme 
sobre proteção patentária, de modo a conviver com o regime erigido pela Convenção de Munique 
sobre a Patente Europeia de 1973. 
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nhecida. Uma vez concedida, sua validade projeta-se em tais países designados 
e seus efeitos, territorialmente concebidos e identificáveis.525 

O regime geral da Convenção sobre a Patente Europeia incorpora a sis-
temática da Convenção de Paris de 1883, cujo artigo 4º determina regras de 
prioridade para os depósitos de pedidos. O Tratado de Cooperação Patentá-
ria (“PCT” - Patent Cooperation Treaty) administrado sob a égide da OMPI 
também vem admitir um procedimento sui generis multilateral e centralizado 
para recebimento e processamento dos pedidos de patentes, além de pesquisas 
simultâneas e exame preliminar opcional do pedido formulado pelo titular da 
invenção. Todavia, a grande diferença em relação ao regime da Patente Euro-
peia, é a de que o Sistema do PCT prevê fases nacionais, enquanto que aquele 
admite uma patente comum. 

Em 2012, a União Europeia caminhou para o modelo da “patente comu-
nitária”, com a adoção de dois importantes instrumentos: o Regulamento 
(UE) 1257/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 
de 2012, sobre a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção 
unitária de patentes; e o Regulamento (UE) 1260/2012 do Conselho, de 17 
de dezembro de 2012, sobre a cooperação reforçada no domínio da criação 
da proteção unitária de patentes no que diz respeito ao regime de tradução 
aplicável. Eles preveem a concessão de patentes europeias de efeito unitário, 
baseadas na cooperação reforçada em matéria de criação e proteção de pa-
tentes no domínio da União Europeia. Com previsão para implementação em 
2018, o sistema centraliza o regime de pagamento de retribuições e resolve a 
questão linguística, sendo que para efeitos judiciais o texto oficial será sempre 
considerado em alemão, francês e inglês526.

As dificuldades de consenso quanto à adoção da patente comunitária, no 
entanto, não impediram que a jurisprudência europeia se desenvolvesse em tor-
no de princípios originados da prática articulando a aplicação da Convenção de 
Munique de 1973 e a antiga Convenção de Bruxelas de 1968 sobre jurisdição 
e reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. Desde o início de sua 

525 A disciplina do procedimento de depósito e análise de pedidos patentários está fundamentalmente 
nos artigos 79, e 90 a 97 da Convenção Europeia. Após a publicação e exame dos pedidos, a patente 
poderá ser concedida ou rejeitada, passando a produzir efeitos nos países designados pelo titular 
depositante. Dentro de 9 meses da data da concessão da patente, terceiros interessados podem 
apresentar seus pedidos de oposição, que deverão ser submetidos á Divisão de Oposição do EPO. 

526 Informações disponíveis em: https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html
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vigência, a Convenção de Bruxelas, atualmente substituída pelo Regulamento 
“Bruxelas I”, estabelecia a regra geral de que as pessoas domiciliadas nos Estados 
signatários poderiam ser acionadas nos tribunais de outros Estados, seguindo-
-se uma ampliação das jurisdições em matéria de direito civil e comercial, nas 
quais se incluíam os litígios privados envolvendo direitos de propriedade inte-
lectual. Em setembro de 1988, por intermédio da conclusão da Convenção de 
Lugano, os Estados-Membros da Associação Europeia de Livre Comércio Livre 
(European Free Trade Agreement) também aderiram à Convenção de Bruxelas, 
formando um único sistema para procedimentos, reconhecimento e execução 
de sentenças em matéria cível e comercial.527 

Com efeito, a disciplina do Regulamento Bruxelas I, como mencionado an-
teriormente, consolida regras unificadas sobre jurisdição e reconhecimento de 
decisões judiciais no domínio intracomunitário; ela não compreende normas de 
direito judicial de patentes, porém seu alcance confere proteção aos indivídu-
os domiciliados nos Estados Membros contra a imposição de foro exorbitante 
que eventualmente seja escolhido pelas partes em litígios envolvendo direitos 
de propriedade intelectual. O juiz nacional, de acordo com os dispositivos de 
Bruxelas I, não poderia também declinar da competência de apreciar uma ação 
ou demanda envolvendo partes domiciliadas nos Estados partes, sustentando a 
doutrina do “forum non conveniens”. Os tribunais nacionais devem, antes, apli-
car com exclusividade as regras do Regulamento Bruxelas I de forma a assegu-
rar a uniformidade das decisões, e observar a disciplina harmonizada no direito 
comunitário primário; segundo ele, tribunais dos Membros podem submeter 
questões de interpretação para a Corte de Justiça da União Europeias (CJUE) e 
obter uma decisão preliminar.528 

527 Cf. Oficial Journal L319, 1988. A última revisão da Convenção de Bruxelas deu-se com a adesão, 
em 29 de novembro de 1996, da Áustria, Finlândia e Suécia (Jornal Oficial C 15 de 15.01.1997) 
e sua versão, consolidada em 1998 (Jornal Oficial C 27 de 26.01.1998). A atual sistemática do 
Regulamento Bruxelas I (Recast) aplica-se à totalidade da matéria civil e comercial, incluindo 
propriedade intelectual, com exceção das matérias fiscais, aduaneiras e administrativas, estado e 
a capacidade das pessoas, regimes matrimoniais, sucessórios, falimentares, arbitragem e segurança 
social. Fundamentalmente, ele admite ser a jurisdição geral a dos tribunais do Estado Membro 
onde o demandado esteja domiciliado, independentemente de sua nacionalidade. Para as pessoas 
jurídicas, o domicílio é definido em função do lugar da sede social, da administração central ou do 
estabelecimento principal. 

528 Cf. Artigo 35 (1) do Tratado da União Europeia (TUE): “O Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias é competente, sob reserva das condições constantes do presente artigo, para decidir a título 
prejudicial sobre a validade e a interpretação das decisões-quadro e das decisões, sobre a interpretação das 
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8.5.  Tendências de harmonização e uniformização  
e interfaces 

Os Tratados da OMPI sobre Direitos de Autor (WIPO Copyright Treaty – 
“WCT”) e sobre Interpretação e Execução de Fonogramas (WIPO Performan-
ces and Phonograms Treaty – “WPPT”), adotados em 20 de dezembro de 1996, 
estabelecem novo esquema de princípios aplicáveis na disciplina da proteção 
dos direitos de propriedade intelectual, especialmente para os meios de comu-
nicação e tecnologia digital. Novos feixes de direitos econômicos de autor, as-
sociados a internet, foram considerados do ponto de vista do direito conven-
cional, para além das categorias já vislumbradas na Convenção de Berna de 
1886 e Acordo TRIPS/OMC. ‘Direitos digitais’ conferem ao autor de uma obra 
literária ou artística, por exemplo, a possibilidade de oferecer o conteúdo auto-
ral protegido por meio eletrônico (e.g. arquivos que armazenam digitalmente 
o conteúdo protegido). Ainda que materialmente complexos e requintados, os 
Tratados de 1996 acabaram deixando de lado importantes questões sobre inter-
pretação, implementação e aplicação de seus dispositivos pelos Países membros 
pelos tribunais nacionais, o que revela uma insuficiência da matéria no âmbito 
das competências atribuídas à Organização. 

Na área da transmissão de dados, surgem inúmeras questões relacionadas ao 
conflito de lei no espaço, tais como o direito aplicável aos negócios transfronte-
riços envolvendo comercialização de material protegido por direitos autorais, ou 
sobre a determinação de jurisdição para solução de litígios pluriconectados en-
volvendo partes domiciliadas nos Estados Membros da OMPI. Os Tratados de 
1996, muitos dos quais restaram incorporados pelos signatários, não trazem re-
gras específicas de direito internacional privado, ou tampouco sobre reconheci-
mento e execução de decisões judicias relacionadas à matéria ali disciplinada.529

Igualmente problemáticas são as questões relacionadas à limitação de res-
ponsabilidade das partes pelos serviços prestados/oferecidos pela Internet, 
como provedores e websites de gerenciamento de informações. Ainda que a 
US Digital Millennium Copyright Act e a Diretiva UE sobre Comércio Eletrôni-

convenções estabelecidas ao abrigo do presente Título e sobre a validade e a interpretação das respectivas 
medidas de aplicação.”

529 Cf. World Copyright Law, 2. ed., especialmente parágrafos 3.30 e ss. 



264

Fabrício Bertini Pasquot Polido

co (E-Commerce Directive)530 contenham normas específicas sobre esse tema, 
cada qual para sistemas jurídicos absolutamente distintos, existem significati-
vas variações de escopo entre elas. A aplicação de um outro direito chegaria a 
resultados muito divergentes no plano interno dos Estados, sem uma resposta 
uniforme que atendesse a uma política legislativa comum em matéria de di-
reito internacional privado.531 

Em vista das questões advindas de um sistema fragmentário de conflito 
de leis na interface com a propriedade intelectual, a OMPI, ainda no final 
da década de 1990, passou a organizar conferências e reuniões de grupos 
de trabalho sobre o estudo desse tema. Em dezembro de 1998, um grupo 
de consultores elaborou coleções sediadas sobre os aspectos de direito in-
ternacional privado na proteção de obras e objetos de direitos relacionados 
transmitidos por redes digitais.532

Seguindo a tendência, o Comitê da OMPI sobre Marcas, Desenhos Indus-
triais e Indicações Geográficas (SCT) também debateu questões relacionadas 
a direito aplicável sobre os litígios envolvendo uso de marcas na Internet. 
Em junho de 1999, o Comitê elaborou estudo sobre o tema, em que foram 
abordados aspectos relacionados à competência internacional, escolha do di-
reito aplicável e execução de sentenças estrangeiras versando sobre ilícitos 
transfronteriços no domínio do direito de marcas. Em sua quinta sessão, em 
setembro de 2000, o Comitê adotou minutas relacionadas a proteção de mar-
cas e outros direitos nos sinais distintivos empregados por estabelecimentos 
comerciais no âmbito da Internet533.

Mais recentemente, na Conferência da Haia de Direito Internacional Pri-
vado, o tema é reaberto com o Judgments Project - projeto de convenção sobre 
reconhecimento e execução de sentenças em matéria civil ou comercial (em 
discussão desde 2010)534 e, também, no Projeto da OMPI para a Convenção 

530 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal 
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 

531 World Copyright Law, parágrafo 13.4 

532 Ver GINSBURG, Jane C., e JANKLOW, Morton L., Private International Law Aspects Of The 
Protection Of Works And Objects Of Related Rights Transmitted Through Digital Networks. In: 
WIPO Conference on Private International Law Aspects for the Protections of Works and Objects of 
Related Rights Transmitted through Global Digital Networks, 16-18 December 1998 (WIPO GCPIC/2).

533 cf. WIPO/SCT/5/2.

534 https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/judgments.
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Modelo sobre Princípios, Direito Aplicável e Reconhecimento de Sentenças em 
matéria de Propriedade Intelectual.535 

Em novembro de 2001, a OMPI realizou um importante Fórum sobre Direito 
Internacional Privado e Propriedade Intelectual536, que enfatizou a elaboração 
do projeto de Tratado Internacional sobre Proteção de Direitos Autorais (Draft 
International Copyright Protection Agreement). O documento teria o objetivo de 
reunir as disciplinas específicas do Protocolo sobre Interpretação dos Tratados 
da OMPI de 1996, o Protocolo sobre Direitos Autorais e Uso Extraterritorial de 
Material Protegido, bem como o Protocolo sobre Limitação de Responsabilida-
de de Provedores de Serviços, a fim de tratar das relações envolvendo comuni-
cação transfronteiriça de dados.537 

São iniciativas mais difusas e que dependem de esforços distintos em foros 
multilaterais. Importante verificar que tempo de espera razoável deve ser ne-
cessário para a adoção de tratado ou convenção que harmonize ou uniformize 
regras de direito internacional privado, especialmente levando-se em conside-
ração as diferentes realidades dos Estados no campo de conflitos de lei, compre-
ensões sobre os modelos de proteção da propriedade intelectual e prioridades 
em política industrial e tecnológica. Trata-se, em última análise, de objetivo 
ambicioso a ser alcançado por fórmulas complexas, muitas vezes precoces para a 
delicada interface entre propriedade intelectual e direito internacional privado. 
Obviamente, a OMPI tem discutido o problema de modo esporádico, particu-

535 O Judgments Project, da Conferência da Haia, diz respeito aos litígios privados civis ou comerciais, 
como matéria geral, enquanto que ao Projeto de Convenção sobre Reconhecimento de Decisões 
em matéria de PI (aqui conhecido como Projeto Dreyfuss/Ginsburg), diz respeito exclusivamente a 
matéria de propriedade intelectual. 

536 cf. WIPO/PIL/01/9, dated as of January 29 2001 - Background Paper for the WIPO Forum On Private 
International Law And Intellectual Property, Geneva. Assim, um dos considerandos do Fórum observa: 
One response to this uncertainty is to directly address aspects of territoriality and private international law 
within the traditional system of international intellectual property law, which is mainly concerned with the 
harmonization of national laws and the development of systems facilitating the international protection of 
intellectual property. In this context, WIPO has dealt with issues of private international law in various 
fields of its work.

537 Cf. assim os instrumentos no âmbito da OMPI: Protocol on Interpretation of the WIPO Treaties 1996, 
Protocol on Space Copyright Law and Extraterritorial Use of Protected Material, e Protocol on Limitation of 
Liability of Service Providers. O Projeto do Tratado Internacional sobre Proteção de Direitos Autorais 
traz uma série de normas de direito internacional privado. Sua estrutura está assim disposta: o capítulo 
1 apresenta as definições utilizadas na interpretação e aplicação das normas; os capítulos 2, 3 e 4 se 
referem ao direito aplicável, competência, reconhecimento e execução de sentenças. 
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larmente após a entrada em funcionamento da Agenda do Desenvolvimento, 
em 2005. Uma das saídas ainda reside na apresentação de consultas aos Estados 
membros sobre a atual situação dos sistemas domésticos de direito internacional 
privado e como seriam as condições jurídico-institucionais para uma futura 
harmonização da interface com a propriedade intelectual.538 

8.6. Anotações de final de capítulo 

Como examinado anteriormente, o direito da propriedade intelectual, na 
concepção admitida pelo sistema das Convenções de Paris de 1883 e Berna 
de 1886 e do Acordo TRIPS/OMC e a moldagem dos sistemas normativos do-
mésticos, são determinados, fundamentalmente, pela consideração de efeitos 
territoriais da proteção. 

Em princípio, o ordenamento jurídico do país onde uma patente foi conce-
dida e é válida não apenas disciplina as normas concernentes ao registro, mas 
também os direitos decorrentes da proteção por ela conferida. Assim, seu prazo 
de duração, a finalidade e alcance, bem como os remédios em caso de violação 
e nulidade são estabelecidos por normas de direito material daquele país que se 
toma como referencial para analisar situações envolvendo conflito em matéria 
patentária. É importante ressaltar, entretanto, que nem sempre isso pode ser 
admitido como maxima lege, já que novos problemas aparecem desafiando as 
abordagens tradicionais. 

O direito internacional privado parece ainda servir como domínio técnico 
para determinação da lei aplicável e jurisdição em litígios envolvendo direitos 
de propriedade intelectual. O problema da localização dos bens imateriais, por 
seu turno, frequentemente se vincula aos limites do território onde a proteção 
dos direitos é invocada (daí utilidade da regra lex loci protectionis). O princípio 
da territorialidade estaria, então, relacionado à função dos direitos de proprie-
dade intelectual em cada ordenamento específico, às formas de utilização e 
destinação dada pelo titular. 

538 O Comitê sobre Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas tem dedicado uma parte 
dos trabalhos sobre o tema. Sobre isso, ver o teor das Consultas formuladas às Representações dos 
Estados membros: WIPO/SCT/4/6, parágrafos 92-94 e 97; e WIPO/ACE/IP/1/3, p.9 e WIPO/ACE/
IP/1/5, p.4.



267

Direito Internacional Privado nas Fronteiras do Trabalho e Tecnologias

Como regra, o local onde ocorre qualquer ato de exploração do bem ima-
terial protegido atrai a aplicação do direito material pertinente e é neste orde-
namento onde se invoca a proteção dos direitos. Admite-se, portanto, preva-
lência da regra da lex loci protectionis em detrimento da lex loci originis. Atos 
de criação e invenção são concebidos como menos dependentes da persona-
lidade do titular, do “direito de origem”, e muito mais ligados à disciplina de 
proteção conferida por aquele ordenamento jurídico onde os bens tutelados 
apresentam uma função econômica específica. 

Importante considerar, todavia, que o fato de ser admitido como critério 
de aplicação de regras e princípios de direito internacional privado em con-
flitos envolvendo direitos de propriedade intelectual, não torna a territoria-
lidade um princípio absoluto. Há de ser feita a devida distinção entre a pro-
teção conferida pelos direitos de propriedade intelectual aos bens tutelados 
e a aplicação de normas de direito internacional privado seguindo regras de 
conexão. As normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, em 
cada ordenamento, ou fundadas em obrigações assumidas pelo Estado num 
tratado ou convenção internacional (e.g. o caso do TRIPS/OMC), é que 
determinam a disciplina substantiva da proteção dos direitos. Nem todos 
os procedimentos relacionados a esses direitos são disciplinados pela lei do 
território onde a patente foi concedida, ou registrados o desenho industrial, 
a marca e o circuito topográfico, por exemplo (e.g. basta pensar processual-
mente nas medidas cautelares contra atos de violação em dado território). O 
mesmo vale para a competência exclusiva do tribunal local para julgar ações 
envolvendo o bem imaterial em si, como a validade do registro da patente, 
da marca, do desenho industrial. 

Seria importante advertir para que a harmonização e uniformização em 
matéria de direito internacional privado não sirva como pano de fundo para 
fortalecimento de padrões de proteção dos direitos de propriedade intelectual. 
Essa preocupação já aparece em outros fóruns específicos, como no âmbito do 
TRIPS/OMC e da sistemática dos tratados administrados pela OMPI. Pode 
ser que alguns países venham advogar por uma urgente necessidade de unifor-
mização, de que o direito aplicável mais justo seja aquele apto a impedir uma 
determinada violação de direitos autorais ou patentários. 

Ao buscar uma solução universal para conflitos normativos multinacionais, 
ainda resta a ideia de que a igualdade na proteção dos direitos de propriedade 
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intelectual no grande “teatro da humanidade”539 permaneça como objetivo a ser 
alcançado e uma espécie de guia para os legisladores e tribunais nacionais. Com 
isso, ainda que direito internacional privado, mesmo em sua feição mais técnica, 
possa servir como base para as instituições da propriedade intelectual, é impor-
tante evitar que seus instrumentos se tornem meros artifícios para suprir as defici-
ências que os Estados encontram no tocante à proteção das criações e invenções. 

Vale observar que eventual desvio de escopo apareceria evidente, por exem-
plo, nas recentes negociações em matéria de direitos de propriedade intelectual 
nos acordos de livre comércio e bilaterais de investimento, concluídos por mui-
tos dos países desenvolvidos com intuito de elevar os padrões de proteção alcan-
çados pelo sistema do Acordo TRIPS e incorporados pelos países membros da 
Organização Mundial do Comércio.540 Até mesmo nesses ambientes, regras de 
conexão genuínas de direito internacional privado não passam despercebidas, 
restando distorcidas pela técnica negociadoras comerciais. Criam-se esquemas 
preferenciais de solução de conflitos de lei no espaço, funcionalizados por estra-
tégias de law shopping; elas buscam a aplicação de leis mais rígidas e desconexas 
com a verdadeira natureza dos casos pluriconectados envolvendo os direitos de 
propriedade intelectual.541

539 A expressão é retirada da obra de Marcel PLAISANT. Traité de droit conventionel international 
concernant la proprieté industrielle. Paris: Sirey, 1949, p.5.

540 Sobre o problema, que essencialmente toca a desestrutura do sistema de direito econômico 
internacional, especialmente no campo da proteção da propriedade intelectual e negociações 
multilarais, ver importantes estudos de DRAHOS, Peter. BITs and BIPs: Bilateralism in Intellectual 
Property. In: Journal of World Intellectual Property, n.4, 2001, p.791 e ss; BASSO, Maristela. Propriedade 
intelectual na era pós-OMC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. Tais questões, em especial, 
fugiriam ao escopo do presente estudo e, portanto, não serão aqui aprofundadas. 

541 Um bom exemplo a respeito é o Capítulo XX do Acordo ALCA que trata dos direitos de propriedade 
intelectual, na versão da terceira Minuta das negociações entre Países. As regras de observância 
(Subseção B.3) trazem normas de competência processual ajustadas para uma maior proteção 
conferida aos titulares, a ser invocada preferencialmente nos Estados partes.
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Jurisdição, contencioso internacional privado e os 
litígios transnacionais da propriedade intelectual

9.1.  Jurisdição e litígios pluriconectados da  
propriedade intelectual

Os capítulos anteriores dedicarem-se a explorar as linhas gerais teóricas sobre as 
interfaces entre direito internacional privado e propriedade intelectual, com ênfase 
nas discussões sobre o princípio da territorialidade, qualificação e lei aplicável, em 
tentativa de reposicionar questões metodológicas e interpretativas emergentes no 
confronto de regimes normativos. As vertentes processuais do direito internacional 
privado e mecanismos de solução de litígios transfronteiriços envolvendo a proprie-
dade intelectual ganharam relevo nas últimas décadas, especialmente em virtude 
do adensamento normativo dos regimes de proteção dos direitos de PI (i.e. novas leis 
e códigos nacionais, tratados especializados, como o TRIPS/OMC e instrumentos 
da OMPI, além do desenvolvimento do direito da União Europeia). 

Jurisdição, cooperação jurídica internacional e reconhecimento de decisões 
estrangeiras em matéria de propriedade intelectual permanecem na agenda do 
dia de organizações internacionais (OMPI, Conferência da Haia de Direito In-
ternacional Privado), além da frequência de casos adjudicados nos tribunais 
judiciais nacionais e comunitários e arbitrais542. Especificamente em relação a 
aspectos de jurisdição envolvendo litígios pluriconectados da propriedade inte-
lectual, toda discussão tem sido guiada, até recentemente, pela ideia de que a 
interação entre princípios da soberania e territorialidade e regimes da proprie-
dade intelectual conduz apenas e tão somente ao argumento de que tribunais 

542 A esse respeito, cf. UBERTAZZI, Benedetta. Exclusive jurisdiction in intellectual property, cit., p.216 ss; 
PLANT, David W. Resolving international intellectual property disputes. Paris: ICC Publishing, 
1999, p.11 ss.
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domésticos têm competência exclusiva para processar e julgar demandas envol-
vendo direitos de PI543. Parece, contudo, que a necessidade de revisitar questões 
de jurisdição, em linha com as modernas tendências do contencioso internacio-
nal privado, torna-se também tarefa elementar para a recomposição metodoló-
gica do princípio da territorialidade no DIP. Dificilmente seria possível refutar, 
por completo, sua incidência e articulações normativas na moldagem das regras 
de jurisdição, com o que legisladores e tribunais nacionais e comunitários ainda 
teriam muito a refletir sobre as possíveis mutações e alternativas nesse domínio. 

Em muitos casos, a territorialidade pode oferece respostas mais restritivas 
sobre a competência dos tribunais para o julgamento de litígios pluriconectados 
envolvendo violação de direitos autorais ou patentários, a nulidade de patentes 
e responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações de contrato de licencia-
mento. Em matéria de direitos de autor, por exemplo, não haveria, em princípio, 
muita dificuldade em se determinar a competência territorial concernente a 
uma ação de violação, a não ser que o ilícito tenha ocorrido em vários países 
simultânea ou cumulativamente. Essa realidade não se revela distinta do que 
hoje ocorre com atos de violação praticados nos ambientes de Internet e redes 
digitais, ou mesmo em casos de pirataria transfronteiriços. 

No que concerne a direitos submetidos a um sistema atributivo e registral, pode 
ser que a conexão estrita com a territorialidade apareça um pouco comprometida; 
em litígios envolvendo violação da patente ou de marca, questiona-se por via inci-
dental a validade dos registros concedidos em determinado foro que não aquele do 
Estado no qual a ação principal seja apreciada. O cenário aponta para diversas situ-
ações processuais: procedimentos paralelos, reconhecimento de decisões interlocu-
tórias, cautelares, e, no limite, de atos de soberania do Estado refutando eventual ju-
risdição para determinar a nulidade da patente que foi concedida no estrangeiro.544

No texto do Anteprojeto de Convenção da Haia sobre Reconhecimento e Exe-
cução de Decisões em Matéria Civil ou Comercial (‘Judgments Project’), atualmente 
em negociação pelos Membros da Conferência de Haia de Direito Internacional Pri-

543 Criticamente, cf. UBERTAZZI, Benedetta. Exclusive jurisdiction in intellectual property, cit., p.281 ss 
(destacando, entre as teses ali sustentadas, de que as regras de jurisdição exclusiva podem resultar 
em violação ao direito internacional e regras sobre denegação de justiça e direitos fundamentais de 
acesso aos tribunais, inclusive em matéria de propriedade intelectual). 

544 Cf. fundamentalmente DOGAUCHI, Masato, Private International Law on Intellectual Property: a 
civil law overview, cit. p.12
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vado545, são previstas regras uniformes de difícil aplicação pelos tribunais dos Estados 
do reconhecimento, particularmente sobre as ‘bases exclusivas de jurisdição’.546 

Isso não parece ser novidade, sobretudo pelo difícil percurso trilhado pela 
Conferência nesses temas. Na versão do antigo anteprojeto que não obteve êxi-
to durante a conclusão da Conferência Diplomática de 2004, objetivava-se uma 
convenção dupla (jurisdição e reconhecimento de decisões), com previsão sobre 
regras de jurisdição exclusiva em várias matérias envolvendo nulidade e atos de 
violação de patentes547. O dispositivo expõe a dificuldade de se determinar se 
os tribunais das Partes Contratantes teriam ou não competência exclusiva sobre 
litígios envolvendo violação de direitos de propriedade intelectual submetidos 
a formalidades registrais. Isso seria de sensível aplicação, já que muitos dos ca-
sos normalmente envolvem, como questão incidental, a validade do privilégio 
concedido – o registro da marca ou da patente violadas, restando às partes uma 
única saída- a de litigar separadamente em múltiplas jurisdições de acordo com 
os países ou locais dos registros concedidos. 

Utilizando-se de interessante exemplo ilustrado por Dogauchi548, poderia o 
juiz de um país “A” decidir sobre a validade ou nulidade da patente registrada num 
país “B” como questão incidental no curso da ação principal que tem como objeto 
a responsabilidade por atos de violação de direitos patentários? A prática dos tri-

545 Preliminary Draft of Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or 
Commercial Matters (February 2018). Disponível em: https://www.hcch.net/en/projects/legislative-
projects/judgments/special-commission.

546 Sobre o tema, Cf. ARAUJO, Nadia, De NARDI, Marcelo e POLIDO, Fabricio. Projeto de Sentenças 
Estrangeiras da Conferência da Haia: Reflexões sobre a 1ª Reunião da Comissão Especial em 2016 
e o Direito Brasileiro. In: Revista de Arbitragem e Mediação, vol.51/2016, p. 95-112; BONOMI, 
Andrea. Courage or Caution? A Critical Overview of the. Hague Preliminary Draft on Judgments. 
In: Yearbook of Private International Law, vol.17 (2015-2016), p. 1-31. 2015-2016; JACOBS, H. Der 
Zwischenstand zum geplanten Haager Anerkennungs- und. Vollstreckungsübereinkommen. In: 
Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und. Rechtsvergleichung, 2017, p. 24-30. 

547 Por exemplo, cf. Artigo 12 – Competência exclusiva 
4. Em litígios que tenham como objeto o registro, validade [ou] nulidade [ou cancelamento ou violação] de 
patentes, marcas, desenhos industriais ou outros direitos submetidos a depósito e/ou registro, os tribunais 
das Partes contratantes, onde o pedido tenha sido apresentado ou levado a cabo, terão competência 
exclusiva. Isso não se aplica aos direitos de autor e direitos conexos, ainda que o registro ou depósito para 
tais seja admitido como possível.
[5.Em relação aos litígios que tenham como objeto a violação de patentes, o parágrafo anterior não exclui 
a competência de qualquer outro tribunal sob Convenção ou sob a lei nacional da Parte Contratante]
[6. Os parágrafos anteriores não se aplicam caso a matéria em questão se referir como sendo incidental.

548 DOGAUCHI, Masato. Private International Law on Intellectual Property: a civil law overview, cit., p.12.
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bunais japoneses admite que a competência nesse caso deve ser fixada na medida 
em que um dos fundamentos para a jurisdição aplicável esteja presente, como o 
que ficou assentado na orientação dos casos Kakyu Minji549 e Fujimoto/Neuran550. 
Somente poderia decretar a nulidade da patente o juiz nacional do país onde ela 
fora concedida (como ato de registro público). Seria também de se questionar, 
nessas condições, os problemas decorrentes de uma homologação, pelo País “A”, 
da sentença estrangeira proveniente de “B”, rejeitando a ação de indenização pe-
los atos de violação da patente, sustentando que esta, então registrada em “B”, era 
de fato nula? Em sendo as partes envolvidas as únicas concorrentes no mercado 
concernente àquela invenção, o reconhecimento de tal sentença teria um efeito 
decisivo para ambos, especialmente porque a parte sucumbente estaria impedida 
de novamente pleitear a indenização pelos danos resultantes do ato de violação, 
considerados os efeitos da coisa julgada daquela sentença proferida em “B”. 

As soluções para muitas dessas questões parecem ainda estar nos limites es-
tritos doutrina do act-of-state e do princípio da territorialidade. O juiz nacional 
não poderia declarar a nulidade de uma patente estrangeira, já que essa questão 
é afeta à competência territorial daquele país onde fora registrada (aqui a terri-
torialidade). Por outro lado, poderia reconhecer a sentença estrangeira que, no 
curso do processo, veio decretar a nulidade, pois, nesse caso, seria justamente 
admitir o reconhecimento de um ato soberano de um Estado, cujos tribunais 
se manifestaram sobre a validade da patente atacada com base no exercício de 
sua competência territorial551. Trata-se de autêntica resposta pela teoria da se-
parabilidade ou cindibilidade das pretensões: de um lado, a pretensão do titular 
de obter indenização pelos atos de violação detectados em determinado país e 
praticados por terceiros; de outro, a pretensão do demandado, alegado infrator, 
de obter a declaração de nulidade da patente que teria sido violada. 

9.2.  Contencioso internacional privado e litígios da 
propriedade intelectual

Em linha com a interface entre direito internacional privado, processo civil 
transnacional e jurisdição, encontram-se questões emergentes do contencioso 

549 Tokyo District Court, Decisão de 12 de junho de 1953, Vol.4, n.6. p.847e ss.

550 Tokyo District Court, Decisão de 27 de janeiro de 2000, Hanrei Times n. 296, 2000

551 DOGAUCHI, Masato Private International Law on Intellectual Property: a civil law overview, cit., p.13.
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internacional da propriedade intelectual552. Elas se referem, como pano de fun-
do, à realidade das formas, dos negócios empresariais e da relevância patri-
monial e estratégica dos regimes de propriedade intelectual em escala global, 
frequentemente associados ao binômio proteção/gestão dos bens tecnológicos 
e industriais. Transposta a ideia para as relações econômicas internacionais e 
seus conflitos subjacentes, também seria possível visualizar a interação indis-
sociável entre os mecanismos de solução de litígios adjudicatórios – judiciais 
e arbitrais – e as formas de defesa dos direitos de propriedade intelectual no 
contexto comercial ou corporativo transnacional. 

Como se sabe, transcorridos vinte anos de vigência da Lei nº 9.279/96, ou 
após a recente entrada em vigor do Código de Processo Civil no Brasil, pouco 
se debatem as interações entre contencioso internacional privado e os litígios 
pluriconectados da propriedade intelectual. Eles se caracterizam pela presen-
ça de certos elementos de internacionalidade, ainda que muito se enfatize a 
respeito do caráter eminentemente “territorial” dos direitos de marcas, paten-
tes, desenhos industriais, ou da existência de um “feixe de direitos nacionais” 
para os direitos de autor553. 

No sentido aqui adotado, o atributo da “internacionalidade” diz respeito 
a uma série de eventos, característicos de fatos, situações e relações jurídicas 
envolvendo direitos de propriedade intelectual projetados no espaço global: o 
país do local da sede de sociedades empresárias titulares de marcas; o país da 
nacionalidade do inventor, autor ou criador; desenho; o país do local da ex-
ploração de tecnologias; o local onde os registros de patentes de uma mesma 
invenção foram concedidos (“patentes paralelas”); o país do local do servidor 
que armazena material protegido por direitos de autor ou marcas e/ou do ma-
terial alegadamente infrativo; o país no qual determinados atos de violação 
de direitos ocorreram. Dessa variedade de “elementos de conexão”, surgem 
questões não apenas de lei material aplicável aos casos, mas também sobre o 
foro a ser acionado em hipótese de litígios entre partes (e.g. entre titulares, 
inventores, terceiros adquirentes de boa-fé, concorrentes, usuários, alegados 

552 Sobre o tema, cf. POLIDO, Fabrício B.P. Contencioso Internacional Privado e Litígios da Propriedade 
Intelectual: Instinto de Defesa ou Luta por Proteção? In: LIMA ASSAFIM, Marcelo, SICHEL, 
Ricardo L.; PINTO, Nelson (ed). A Importância Patrimonial e Estratégica da Propriedade Intelectual. 
Lumen Iuris: Rio de Janeiro. 2017. p.233-248.

553 Criticamente, cf. TORREMANS, Paul. Jurisdiction for cross-border intellectual property 
infringement cases in Europe. In: Common Market Law Review. vol. 53, n. 6, 2016, p. 1625 e ss.
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infratores, piratas e contrafatores) discutindo direitos e pretensões implicadas 
na gestão, circulação, comércio e exploração dos bens protegidos por direitos 
de propriedade intelectual. 

Não são apenas questões relativas à titularidade, aos registros ou contratos 
da propriedade intelectual, vistos desde uma perspectiva dogmática estrita, e 
que se formulam diante da existência de interesses contrapostos entre partes 
situadas em distintos Estados e sob seus territórios e respectivas jurisdições. 
Essa lógica seria muito simplista. Os litígios pluriconectados da propriedade 
intelectual podem esconder realidades complexas, verdadeiros casos difíceis 
(‘hard cases’), não apenas em relação à busca de respostas quanto aos critérios 
que determinam lei aplicável aos casos com conexão internacional, mas tam-
bém pelas dificuldades impostas para o processo civil transnacional na tarefa de 
adjudicação de disputas no campo da propriedade intelectual554. 

Como mencionado nos capítulos precedentes, do ponto de vista do direito 
internacional da propriedade intelectual, observou-se um longo percurso pela 
harmonização substantiva mínima promovida pela sistemática dos instru-
mentos de proteção dos direitos de propriedade intelectual entre os Membros 
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e da Organização Mun-
dial do Comércio. As normas da Convenção de Paris de 1883 sobre Proteção 
da Propriedade Industrial, da Convenção de Berna sobre Proteção das Obras 
Literárias e Artísticas de 1886 e do Acordo TRIPS/OMC555 conformam, na 
atualidade, os mais importantes tratados sistematizando o regime multilateral 
da propriedade intelectual no globo556. Eles não respondem, contudo, a mui-

554 A complexidade dos instrumentos, mecanismos e soluções do contencioso transnacional da 
propriedade intelectual, vista da perspectiva anglo-americana e do direito europeu da propriedade 
intelectual é discutida recentemente por HON, Jacob. International Intellectual Property Litigation 
in the Next Millenium. In: Case West. Journal of International Law, vol. 32, 2000, p.507-516; 
DINWOODIE, Graeme B. International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent 
Comparativist Thought. In: American Journal of Comparative Law, vol. 49, n.3, 2001, p.429 e ss; 
e KAWANO, Masanori; STÜRNER, Rolf. Cross border insolvency, intellectual property litigation, 
arbitration and ordre public. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.

555 Anexo IC do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio. Incorporado ao ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Decreto 1.355/94.

556 Sobre o tema, cf. BASSO, Maristela. Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000; POLIDO, Fabrício B. P. Direito Internacional da Propriedade Intelectual: 
Fundamentos, Princípios e Desafios. 1ª ed. cit., esp. capítulo 3. 
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tas das questões que existem e persistem no campo do direito internacional 
privado da propriedade intelectual. 

Seria possível retomar algumas distinções de escopo que inspiram funciona-
mento dos regimes. De um lado, o direito internacional privado, em sua narra-
tiva clássica, apresenta-se como domínio normativo de regras e princípios dedi-
cados à escolha da lei aplicável às relações jurídicas pluriconectadas, ou “casos 
mistos” (i.e., qual lei aplicar?), e da jurisdição concernente à solução de litígios 
que envolvem essas relações pluriconectadas (ou seja, que tribunal acionar?)557. 
De outro, o direito da propriedade intelectual constrói-se como campo nor-
mativo a regular o equilíbrio entre proteção à atividade criativa e inovadora 
na sociedade e objetivos de distribuição de benefícios associados ao acesso ao 
conhecimento, a concorrência de agentes econômicos no mercado e o incentivo 
à tecnologia nos vários campos da indústria.558 

A partir desse ponto de partida, é possível verificar como as interfaces entre 
jurisdição, propriedade intelectual e direito internacional privado se relacio-
nam em perspectiva evolutiva no contencioso transnacional em matéria civil e 
comercial. Trata-se de oportunidade de verificar, de um lado, as intersecciona-
lidades do tema com a defesa estratégica (desde a perspectiva da aplicação das 
normas de proteção da propriedade intelectual) e gestão patrimonial de ativos 
intangíveis; e de outro, a litigiosidade crescente envolvendo empresas, governos 
e organizações na discussão sobre aspectos da titularidade e negócios sobre bens 
industriais, informacionais e tecnológicos. 

9.3.  Distinções metodológicas no contencioso 
transnacional da propriedade intelectual

Distintos perfis metodológicos podem ser verificados na análise de questões, 
variáveis e realidades no contencioso transnacional da propriedade intelectual. 

557 Sobre isso, cf. POLIDO, Fabrício B. P. Direito Processual Internacional e o Contencioso Internacional 
Privado. Curitiba, Juruá, 2013, p.23 e ss.

558 Para uma abordagem geral sobre tais temas, ver BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à 
Propriedade Intelectual. Vol.I, 2a edição. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 1997; LANDES, William 
M. e POSNER, Richard A., The Political Economy of Intellectual Property Law, Washington: AEI-
Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2004, pp.8 ss.; SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 
Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público. In: Revista de Direito Público da Economia. Vol. 
2, n.7, 2004, pp.29 e ss. 
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Se examinados desde uma perspectiva da advocacia internacional, esses perfis 
sugerem as seguintes linhas ou eixos analíticos relevantes para compreensão 
sobre a litigiosidade em torno da importância patrimonial e estratégica da pro-
priedade intelectual:

a. aspectos substantivos da propriedade intelectual – regulação por leis, 
tratados, princípios, decisões judiciais de tribunais internos e interna-
cionais de situações envolvendo proteção de direitos de titulares, usu-
ários, prazos de proteção, exclusões do escopo de proteção exceções e 
limitações; 

b. aspectos processuais propriamente ditos da propriedade intelectual 
nos campos administrativo, civil e criminal relativos a certos direitos 
de propriedade intelectual;

c. contencioso internacional da propriedade intelectual, distinguindo-se 
entre o contencioso internacional público da PI (e.g. litígios envolvendo 
Estados e submetidos ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, 
para reclamações de violações de obrigações do Acordo TRIPS/OMC) 
e contencioso internacional privado da propriedade intelectual (“pro-
cesso transnacional” – civil e comercial - da propriedade intelectual, em 
que particulares, indivíduos e empresas, são partes litigantes). 

O tratamento do contencioso internacional privado da propriedade inte-
lectual, em especial, volta-se para o complexo dos mecanismos institucionais e 
processuais relativos à resolução de litígios envolvendo direitos de PI, não con-
finados a um único sistema jurídico doméstico. Primeiramente, ele pressupõe a 
relativização (ou revisão) de certos princípios do direito internacional da pro-
priedade intelectual, como os da territorialidade, independência dos registros e 
tratamento nacional (concernentes à base principiológica do DIPI)559. 

Isso porque legisladores e juízes poderiam superar a visão estrita, desde uma 
racionalidade estadocêntrica, de que os direitos de PI são meramente “territo-
riais” ou “nacionais”, apesar de sua vocação internacional e da facilidade com 
que circulam no trânsito econômico internacional. A mesma superação dá-se 

559 Nesse capítulo, desenvolverei apenas as reflexões sobre o contencioso judicial da propriedade 
intelectual, deixando o tema da arbitragem e direitos de propriedade intelectual para outra 
oportunidade de investigação, atualmente em curso no projeto de pesquisa “Estado e Mundialização 
nas Fronteiras do Trabalho e Novas Tecnologias”, do Programa de Pós-Graduação da UFMG. 
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em relação à ideia de que esses direitos dependam exclusivamente de registros 
isolados e incomunicáveis, concedidos por autoridades administrativas como 
decorrência de atos da soberania estatal ou da autonomia de organizações su-
praestatais ou comunitárias (como o caso da União Europeia, quanto às marcas 
e desenhos comunitários560 e à recente patente comunitária561). 

Em segundo lugar, reflexões sobre contencioso internacional privado da pro-
priedade intelectual não podem ficar confinadas apenas à descrição de quais são 
os procedimentos ou mecanismos de defesa da propriedade intelectual segundo 
normas de aplicação da proteção (‘enforcement’), a exemplo das obrigações es-
tabelecidas pela Parte III do Acordo TRIPS e como estas foram implementadas 
pelos ordenamentos jurídicos internos dos Membros da OMC nos últimos 20 
anos. É evidente que, do ponto de vista estratégico, a defesa dos direitos de pro-
priedade intelectual, encarada como parte das ofensivas da indústria e empresas 
contra a exploração ilegal ou injustificada (por atos de contrafação e pirataria), 
surja como um dos grandes movimentos corporativos globais, liderados por es-
critórios de advocacia, órgãos de representação comercial e entidades represen-
tativas de interesses profissionais e comerciais562. 

 Por outro lado, encarar os perfis do contencioso internacional privado 
da propriedade intelectual também sugere a responsabilidade de discutir se-

560 Trata-se das marcas e desenhos registrados no e concedidos pelo Instituto da Propriedade Intelectual 
da União Europeia – EUIPO, sediado em Alicante, na Espanha. 

561 Como visto no capítulo anterior, a patente comunitária não se confunde com a patente europeia. 
Esta é concedida segundo a Convenção de Munique sobre a Concessão de Patentes Europeias, de 
5 de outubro de 1973, tratado multilateral que cria o Instituto Europeu de Patentes e estabelece 
procedimentos para registro de patentes nacionais centralizado via mecanismos do IEP. A patente 
comunitária, por sua vez, representa estágio posterior no desenvolvimento do Direito Europeu de 
Patentes. Nos termos do Regulamento (UE) n. 1257/2012, de 17 de dezembro de 2012, que estabelece 
a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção unitária de patentes, titulares de invenções 
patenteadas podem requerer concessão de “efeito unitário”, nos Estados-Membros participantes, a 
determinadas patentes europeias concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP), segundo as 
regras e procedimentos da Convenção de Munique, com a redação que lhe foi dada pelas revisões de 
17 de dezembro de 1991 e de 29 de novembro de 2000.

562 A exemplo das forças-tarefas de inúmeras entidades governamentais e não-governamentais, como 
o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR), a Câmara de Comércio 
Internacional – CCI, o Câmara de Comércio dos Estados Unidos (Amcham) e tantas outras. Em 
visão crítica e de contestação a esses movimentos, cf. estudos em LI, Xuan e CORREA, Carlos 
(ed.). Intellectual Property Enforcement: International Perspectives. Northampton/MA: Edward 
Elgar, 2009; e DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010, p.20 ss. 
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riamente algumas oportunidades ou janelas normativas. Entre elas, destaca-
-se o fortalecimento de estruturas de cooperação jurídica internacional (e.g. 
cumprimento de medidas de cooperação como cartas rogatórias e auxílio 
direto na produção de provas, obtenção de medidas cautelares ou tutelas 
de urgência, e facilitação da circulação de decisões estrangeiras) associadas 
ao processo judicial transnacional – civil e comercial - da propriedade in-
telectual, em que litígios se apresentem com elementos típicos da interna-
cionalidade563. Outras dessas janelas dizem respeito às potenciais defesas de 
usuários, concorrentes e terceiros nos mercados da informação e tecnologia 
em litígios transnacionais envolvendo titularidade de direitos, invalidade de 
registros, atos de violação e concorrência desleal. 

Nesse último segmento da defesa de alegados infratores da propriedade inte-
lectual, aliás, são relevantes as exceções e limitações, considerando que elas se 
regulam pelos tratados (como o TRIPS e Convenção de Berna de 1886) e leis 
internas dos Membros da OMPI e OMC, e serão levadas em consideração não 
apenas do ponto de vista de mera casuística, mas também em função da relação 
do litígio submetido aos tribunais de um Estado (e.g. normalmente o país em 
que a violação dos direitos é detectada) e da lei potencialmente aplicável para 
determinar a proteção substantiva – direito material da propriedade intelectual 
sobre a obra, criação ou invenção. 

No caso brasileiro, como já sustentamos em relação ao campo patentário-far-
macêutico (recorrente em termos de litigiosidade da propriedade intelectual), 
exceções e limitações também devem ser reexaminadas em sede jurisdicional, 
particularmente em função da interpretação consistente das normas aplicáveis 
à disciplina das exceções aos atos de violação de direitos patentários (como no 
vasto rol do artigo 43 da LPI564), segundo o Art.30 do TRIPS/OMC e instru-

563 Esse tema encontra-se atualmente discutido, com muita evidência, nos trabalhos da Comissão 
Especial do Projeto de Sentenças Estrangeiras (Judgments Project) da Conferência da Haia de Direito 
Internacional Privado, para negociações da futura Convenção sobre Reconhecimento e Execução 
de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial, sendo a propriedade intelectual uma das 
áreas de impasse nas negociações; e na Comissão de Direito Internacional Privado e Propriedade 
Intelectual da International Law Association –ILA. Em ambas frentes, temos a oportunidade de 
representar o Brasil, na condição de delegado e especialista, e acompanhar a evolução do tema da 
cooperação jurídica internacional no processo transnacional da propriedade intelectual. 

564 “Art. 43. O disposto no artigo anterior (direitos conferidos ao titular) não se aplica: I - aos atos praticados 
por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem 
prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, 
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mentos normativos subsequentes (Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde 
Pública de 2001). Trata-se de metodologia hermenêutica característica nas rela-
ções entre direito internacional e direito interno (especialmente no campo do 
direito internacional econômico, em que se verificam índices de conformidade 
com as normas multilaterais comerciais) e que oferece o exato contraponto das 
exceções e limitações ao já bem compreendido rol de direitos de exclusivo de-
correntes da patente e conferidos aos titulares e/ou titulares-inventores565. 

Também no que concerne à apreciação das posições de defesa ou contes-
tação das partes reclamadas no contencioso da propriedade intelectual (e.g. 
em casos de violação de direitos de PI, ou mais radicalmente, de contrafação 
e pirataria), os tribunais devem observar a adequada aplicação dos princípios 
do equilíbrio de interesses de titulares e usuários e da repressão de condutas 
abusivas ou restritivas ao comércio e transferência de tecnologia, pois eles se 
conformam como princípios pivotais do direito internacional da propriedade 
intelectual não apenas em termos substantivos566. Esses princípios também 

com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III - à 
preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por 
profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo 
com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo 
titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com 
matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação 
ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com 
matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido 
introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o 
produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em 
causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por 
patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à 
obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização 
do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40”.

565 Cf. POLIDO, Fabrício B.P. O Artigo 30 do Acordo TRIPS e exceções aos direitos patentários no 
direito brasileiro: por uma razoável integração entre propriedade intelectual e as leis do comércio. In: 
Enzo BAIOCCHI; Ricardo SICHEL (orgs). 20 anos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) 
- Estudos em homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Iuris (prelo, 2016). 

566 Os princípios decorrem dos Arts.7º e 8º do TRIPS. Em particular, os Membros da OMC, seus 
legisladores e tribunais podem adotar quaisquer “medidas apropriadas para evitar o abuso dos 
direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem 
de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de 
tecnologia”. Em distintas vertentes sobre o tema, cf. MEURER, Michael J. Controlling opportunistic 
and anti-competitive intellectual property litigation. In: Boston College Law Review, vol. 44, 2002, 
p. 509 e ss; ASSAFIM, João Marcelo. A transferência de tecnologia no Brasil: aspectos contratuais 
e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013; KLEMPP, Karin. 
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são necessários para a clivagem de modelos inovadores e experimentos legis-
lativos e jurisprudenciais nos Membros da OMPI e OMC, incluindo o Bra-
sil, para fins de assegurar o tratamento igualitário das partes em processos 
transnacionais envolvendo a propriedade intelectual e a proteção das relações 
entre concorrentes em mercados de bens e serviços incorporando proteção 
por marcas, patentes, desenhos industriais e direitos de autor. Em geral, como 
se observa na prática, parece ser mais confortável agir na qualidade de recla-
mante ou autor do que reclamado ou réu. 

Tomando por base essa análise, algumas questões poderiam ser formu-
ladas. Quais fatores atualmente intensificam a ocorrência de litígios da 
propriedade intelectual em escala transnacional e que são imediatamente 
capturados pelas estruturas do contencioso internacional privado? 

Alguns deles podem ser resumidos pelo volume de negócios ou operações 
comerciais envolvendo bens protegidos por direitos de PI e transferência 
de tecnologia entre partes sediadas em diferentes países; a circulação ou 
mobilidade de fatores do comércio internacional, baseados nas tecnologias 
e informação – por bens intangíveis sobre os quais frequentemente inci-
dem distintos níveis ou camadas de proteção por direitos de propriedade 
intelectual (e.g. a proteção cumulativa em bens da informática, envolven-
do direitos de autor, programas de computador e patentes de invenção); e 
a emergência da internet e novos negócios digitais, expondo mecanismos 
inéditos de exploração comercial dos bens da informação e conhecimento 
submetidos à proteção por direitos de PI567. 

Se por um lado a litigiosidade no campo da propriedade intelectual pode 
ser influenciada por fatores contingentes e próprios à realidade dos mercados 
industriais e tecnológicos, certas condutas de empresas, características desses 
segmentos, também devem ser compreendidas e analisadas da perspectiva do 
contencioso internacional estratégico. De um ponto de vista do direito pro-
cessual internacional, a ausência de convenções e tratados de alcance global 

A regulação da contratação internacional de transferência de tecnologia: perspectiva do direito 
de propriedade industrial, das normas cambiais e tributárias do direito concorrencial. Tese de 
Doutorado, Universidade de São Paulo. Agosto de 2010; LILLA, Paulo E. Propriedade Intelectual 
e Direito da Concorrência: uma abordagem sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier 
Latin. 2014, p.31 e ss. 

567 Sobre esses fatores, cf. HON, Jacob. International Intellectual Property Litigation in the Next 
Millenium, cit.,p. 509-10. 
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(como seriam aqueles adotados no âmbito da Conferência da Haia de Direi-
to Internacional Privado) informando regras de jurisdição (quais tribunais 
acionar?) e de reconhecimento e execução de sentenças judiciais, intensifica 
certas deficiências e fragilidades para proteção de interesses de titulares e usu-
ários, além de debilidades próprias para a gestão do contencioso transnacional 
da propriedade intelectual. 

Como mencionado, as principais convenções e tratados da propriedade in-
telectual (TRIPS, Convenção de Paris de 1883 e Convenção de Berna de 1886) 
não regulam aspectos de jurisdição e competência internacional de tribunais 
domésticos para processamento de demandas e ações da propriedade intelec-
tual (e.g. invalidade de registros, violação de direitos, inadimplemento de obri-
gações contratuais da PI), particularmente porque esse campo – o processual – 
ainda é predominantemente um domínio de direito público interno, submetido 
à intensa discricionariedade legislativa dos Estados. 

O déficit na regulamentação processual internacional, contudo, cria espaços 
para adoção de estratégias de tutela jurisdicional de direitos em escala global 
ou multiterritorial, mas também a para prática de condutas oportunistas pelas 
partes litigantes no contencioso internacional. Na propriedade intelectual, eles 
podem ser assim ilustrados:

a. conduta evasiva de réus alegadamente violadores/infratores de direitos 
de PI, residentes ou domiciliados em país distinto daquele em que o 
titular tenha ajuizado a ação e no qual seja residente, sentindo como 
maior intensidade os danos emergentes do ilícito, ou no país onde a 
violação dos direitos efetivamente tenha ocorrido; 

b. medidas processuais protelatórias ou obstrutivas, ajuizadas com intui-
to de sobrestar o processo judicial em determinado Estado, paralela-
mente ao processamento de uma demanda principal da propriedade 
intelectual em outro mais favorável do ponto de vista da admissibili-
dade de cautelares e tutelas de urgência (como a possível dissociação 
entre o foro para apreciar a violação dos direitos de PI e o foro do país 
do registro, em casos distintos daqueles de patentes ou marcas “para-
lelas” e do foro para apreciar demandas incidentais de nulidade em 
casos de violação); 

c. medidas judiciais para questionar a validade de patentes em múltiplas 
jurisdições com resultados distintos quanto à decisão de nulidade, de-
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cisão de busca e apreensão de produtos contrafeitos e decisões orde-
nando pagamento de indenizações por parte da ré infratora. 

d. demandas múltiplas e paralelas (paralell proceedings) envolvendo a 
violação de direitos de PI (e.g. direitos de autor “nacionais” e paten-
tes paralelas registradas) em distintos países, resultando em decisões 
conflitantes quanto à nulidade incidental e pagamento de indeniza-
ções pelos danos materiais decorrentes de atos de violação pratica-
dos por uma das partes litigantes, inclusive com variações relativas 
à lei material aplicável para imputação da responsabilidade e quan-
tificação dos danos. 
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