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A Comissão de Economia, Indústria, Comércio e Turismo da Câmara dos Deputados aprovou nesta 
quarta-feira,4, projeto de lei de autoria do senador e presidente do Congresso, José Carney 
(PMDB/AP), que cria normas para o registro de nomes de domínio na Internet.  
 
Pelo projeto, o registro de domínio na Internet somente será expedido para empresas 
estrangeiras ou pessoas físicas não residentes no Brasil, se elas emitirem procuração para pessoa 
domiciliada no país.  
 
“As pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras que não tenham domicílio ou sede no Brasil deverão 
constituir procurador domiciliado no País, com poderes específicos” diz o parágrafo único do artigo 
3o do projeto.  
 
No artigo quinto o projeto do senador José Sarney fixa as condições para a concessão do registro, 
desde que atendidas os seguintes requisitos:  
 
I – a inexistência de registro prévio do mesmo nome no mesmo domínio de primeiro nível; II – a 
não configuração como nome não-registrável, nos termos do art. 6º desta Lei; III – a 
comprovação da titularidade ou do legítimo interesse,  
 
Já o artigo sexto determina que não serão concedidos registros quando ocorrerem casos como:  
 
I – palavras ou expressões de baixo calão ou ofensivas à moral e aos bons costumes, à dignidade 
das pessoas, bem como as que incentivem o crime ou a discriminação em função de origem, raça, 
sexo, cor ou credo; II – palavras ou expressões decorrentes de reprodução ou imitação, no todo 
ou em parte, ainda que com acréscimos, de nome de domínio já registrado, ou das hipóteses 
previstas no art. 7º, capazes de induzir terceiros em erro; III – os nomes que o órgão ou a 
entidade responsável pelo registro de nomes do domínio considerarem prejudiciais à 
conveniência, segurança ou confiabilidade do tráfego de informações na rede internet.  
 
A titularidade do registro também é levada em conta na concessão do mesmo no artigo sétimo. O 
projeto impede que sejam registrados por terceiros domínios da Internet com nome civil, nomes 
de família ou patronímico. Também proíbe os seguintes casos:  
 
I – nome artístico, singular ou coletivo, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos; II – 
designação ou sigla de entidade ou órgão público, nacional ou internacional; III – nomes de 
países; IV – denominação de unidade da Federação; V – nome comercial e denominação 
registrada de pessoa jurídica; VI – marcas registradas; VII – nomes internacionais não-
proprietários de fármacos e medicamentos, assim reconhecidos pela Organização Mundial de 
Saúde;  
 
No artigo oitavo ficam criadas as condições para uma pessoa famosa ou empresa requerer o 
cancelamento de um registro de domínio feito por terceiros. Os registros também poderão ser 
cancelados nos seguintes casos:  
 
I – renúncia expressa de seu titular; II – prescrição; III – nulidade do registro; IV – perda da 
condição de titular ou legítimo interessado, nas hipóteses do art. 7º; V – ordem judicial.  
 
O artigo oitavo do projeto também fixou em um ano, o prazo para caducidade do registro, caso o 
domínio não esteja sendo utilizado pelo regularmente pelo seu detentor. Antes de ir ao Plenário, o 
projeto ainda passará pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, e 
Constituição e Justiça e de Redação.  
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