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O Brasil tem cerca de 1,5 milhão de domínios de internet ‘.com.br’, mas, diferentemente de 
outros 50 países, os conflitos só podem ser resolvidos no Judiciário. Isso porque o governo 
brasileiro não aderiu à Câmara Arbitral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI). "A Câmara é um meio alternativo para a solução de litígios de forma rápida, segura e 
mais barata", diz o advogado Rodrigo Azevedo, do escritório Silveiro Advogados. "É uma pena 
que o Brasil não faça parte deste painel da OMPI. Isso dificulta muito as disputas por domínios 
‘.com.br’, concorda o advogado Alvaro Loureiro, do escritório Dannemann Siemsen.  
 
De acordo com especialistas, um processo na Câmara da OMPI é resolvido em, no máximo, 
três meses, é todo feito pela internet e custa entre US$ 1,5 mil (caso a empresa opte por 
apenas um árbitro) e US$ 3 mil (caso seja mais que um árbitro). No Judiciário brasileiro, um 
processo leva cerca de dois anos para ser resolvido em primeira instância, e mais outros 
longos anos de recursos. "A celeridade é o grande diferencial deste órgão, o que é 
fundamental para a empresa", diz o advogado Renato Opice Blum, do escritório Opice Blum 
Advogados.  
 
O presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), Demi Getschko, 
discorda. De acordo com ele, como nos domínios ‘.br’ só brasileiros podem fazer o registro, 
não há necessidade de aderir a uma Câmara em Genebra. "A Justiça brasileira é responsável 
para isso", diz o representante da Nic.br. Ele conta que o órgão pretende criar uma câmara 
arbitral para os registros ‘net.br’ e, se for aceito pelas partes, pode ser estendido também para 
outros domínios. "A intenção é proteger quem está instalado no ‘.com.br’ com a criação do 
‘net.br’, explica Getschko, que estima que 82% dos domínios no Brasil são ‘.com.br’.  
 
Sequestro de domínios  
 
Enquanto o Brasil não tem uma câmara arbitral para resolver esses conflitos de maneira mais 
rápida, empresas são chantageadas e, às vezes, obrigadas a pagar "resgate" para ter o seu 
domínio de volta. Segundo especialistas, os valores cobrados são variados, mas há caso de 
cobrança de até US$ 1 milhão. "É importante que tenhamos uma opção arbitral, que é mais 
ágil e eficaz", diz o advogado Rodrigo Azevedo, que vai integrar a Câmara da OMPI. Para ele, a 
melhor opção seria a adesão do Brasil ao órgão da OMPI, que já foi testado e está 
funcionando. "Quando um país adere à Câmara, ele pode escolher as suas próprias regras. E é 
isso que o Brasil deveria fazer", complementa Azevedo.  
 
"As empresas só têm a opção de recorrer à Justiça ou pagar um resgate pelo sequestro do seu 
domínio", diz o advogado Álvaro Oliveira, que também é árbitro do comitê da OMPI. "Não 
aconselhamos e evitamos este tipo de negociação (pagamento de resgate), mas há clientes 
que preferem pagar o valor pedido porque sai mais barato e rápido do que recorrer à Justiça, 
especialmente quando são empresas pequenas", diz advogado.  
 
Domínios genéricos  
 
Azevedo conta que o crescimento dos registros genéricos ".com" de empresas brasileiras é 
superior a 70% ao ano, enquanto que a média mundial é de um aumento de 20% ao ano, 
segundo informações da Zooknic, julho de 2008, e VeriSign, também de julho do ano passado. 
"Com a internacionalização das empresas brasileiras, cresce também a busca de domínios 
‘.com’, além do ‘.com.br’, que as empresas brasileiras já têm", explica Azevedo. O problema, 
segundo ele, é que muitos domínios já estão ocupados, especialmente de empresas mais 
conhecidas.  
 
Como se tratam de domínios ‘.com’, as empresas brasileiras podem recorrer à Câmara Arbitral 
da OMPI para solucionar o conflito. Para ter o seu direito reconhecido, a companhia precisa 
comprovar que no Brasil sua marca é notoriamente reconhecida. Oliveira conta que já julgou, 
na OMPI, casos envolvendo o banco Itaú e a Tramontina. "No caso da Tramontina, foi a 
primeira defesa feita totalmente em português, o que criou jurisprudência", diz o árbitro.  



 
Todo o procedimento do recurso é feito de forma digital. Nem as partes, nem os árbitros 
precisam ir até a Câmara, tudo é feito pela internet. "Só a cópia é assinada em papel e 
enviada por Correios, mas isso está para acabar", conta Oliveira.  
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