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As questões de jurisdição no ciberespaço movimentam-se desde que a internet 

passou a ser utilizada comercialmente. Como o Direito ainda não tem pronta resposta para 

compreender quais são os componentes nacionais dos territórios virtuais, ao final dos 

anos 1990, alguns estudiosos começaram a teorizar sobre uma possível independência do 

ciberespaço. Nesse ponto, destaca-se a proclamação da “Declaração de independência do 

ciberespaço”, escrita por John Barlow em 1996, em que se repele a atuação dos governos 

sobre a Rede Mundial de Computadores, sustentando a construção de seu próprio 

Contrato Social, sem a influência das normas do “mundo real” (BARLOW, 1996, s/p). 

Em contrapartida, também se analisa um movimento dos Estados soberanos na 

busca em impor sua soberania nesse espaço recém-criado. Logo, a escolha do presente 

caso deu-se pois, de acordo com Pollicino (2019, p. 156), ao versar sobre essas 

imposições jurisdicionais, a disputa judicial da empresa norte-americana Yahoo.inc v. 

Liga contra o Racismo e o Antissemitismo (LICRA) é um dos casos principais da matéria 

em questão. Dessa forma, busca-se não apenas a compreensão do presente objeto, mas 

também expor soluções possíveis para resolução dessas problemáticas, somando-se não 

apenas as pesquisas bibliográficas como também os conhecimentos adquiridos durante a 

disciplina de Direito Internacional Privado, ministrada pelo professor Dr. Marco Bruno 

Miranda Clementino. 



A pesquisa é qualitativa, de cunho teórico, traçando ocorrências reais com os 

materiais bibliográficos, de caráter descritivo, com o objetivo de entender os fenômenos 

em análise, baseando-se especialmente em análise de obras doutrinárias e documentos 

que deem suporte ao desenvolvimento do estudo. Portanto, passa-se a descrever a 

ocorrência Yahoo.inc v. Liga contra o Racismo e o Antissemitismo (LICRA). 

No caso sob análise, a controvérsia principal seria a veiculação de conteúdos e 

leilão de objetos neonazistas em páginas geridas pelo Yahoo na França. Nesse sentido, 

em abril de 2000, a Liga contra o Racismo e o Antissemitismo (LICRA) encaminhou uma 

carta à sede da empresa americana Yahoo, solicitando a remoção desses materiais, 

alegando pela violação da legislação penal francesa. Ainda, indicou que, caso a empresa 

permanecesse silente, passaria a tomar as medidas legais cabíveis. 

Então, a Yahoo decidiu por retirar os conteúdos neonazistas do domínio francês 

"www.yahoo.fr", entretanto seu acesso ainda era possível pelo site principal 

"www.yahoo.com". Com isso em mente, a LICRA, em conjunto com a União dos 

Estudantes Judeus da França (Union des Etudiants Juif de France - “UEJF”) iniciam uma 

ação na corte francesa, a fim de finalizar com os leilões de itens do Terceiro Reich 

(INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM SOCIEDADE E INTERNET, 2017, p. 12). 

Dessa forma, o Tribunal de Grande Instance de Paris determinou a adoção de 

medidas cabíveis que impedissem o acesso dos franceses a estas páginas, como resultado 

da violação à legislação do país. A empresa recorreu, argumentando pela impossibilidade 

técnica na realização dos pedidos e indicando que a decisão era incompatível com a 

Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, além de pôr em risco a própria 

existência da internet como um espaço livre, pouco receptivo ao controle e à restrição de 

conteúdos. 

A argumentação da Yahoo não foi suficiente para mudar a resolução do processo. 

Em relação ao impedimento técnico, três especialistas comprovaram a possibilidade de 

aplicação das demandas judiciais. Nesse ponto, para estes profissionais, 90% das vendas 

desses objetos poderiam ser identificadas e impedidas por mecanismos de geolocalização 

ou por exigência de declaração expressa da nacionalidade do comprador, caso o IP não 

fosse identificado. Ainda, de forma mais simples, as vendas poderiam ser vedadas ao 

usuário quando este indicasse o local de entrega da mercadoria ou pelas informações 

complementares rastreadas pela identificação da língua do navegador. 



Ao tratar da questão jurisdicional, o Tribunal entendeu que a visualização das 

páginas por nacionais era suficiente para caracterizar os danos à legislação francesa. 

Ainda, a existência de conteúdos neonazistas redigidos em francês comprova o vínculo 

da empresa com o território do país (CARVALHO, 2018, p. 223). 

Em resposta, a Yahoo ajuizou uma ação na Califórnia (onde fica a sede da 

empresa) contra a LICRA e a UEJF, contestando a execução da decisão francesa. Nesse 

ponto, os réus pediram o arquivamento do processo por ausência de jurisdição das cortes 

californianas para julgarem o caso, já que estas organizações não possuíam sede ou 

funcionários em solo americano. Entretanto, de forma similar ao juizado francês, a Corte 

de Apelações do Nono Circuito entendeu que a jurisdição californiana era competente, 

aplicando-se a doutrina dos efeitos, sendo seus elementos: 

 

(i) o réu não residente deve cometer algum ato ou consumar alguma transação no local 

do foro, gozando, assim, dos seus benefícios e da proteção de suas leis; (ii) o pedido do 

autor deve decorrer ou resultar das atividades cometidas pelo réu no foro em questão; e 

(iii) o exercício da jurisdição da corte deve ser razoável, cabendo ao réu provar o contrário 

(INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM SOCIEDADE E INTERNET, 2017, p. 12). 

 

Dessa forma, a competência de jurisdição fundou-se nos seguintes fatos: (i) os 

réus usaram-se de recursos estadunidenses ao enviar a carta à empresa e a decisão judicial 

francesa tem efeitos sob território norte-americano; (ii) o pedido da Yahoo diz respeito à 

executoriedade da decisão francesa em favor dos réus, motivo pelo qual às vincula a 

solicitação em âmbito jurídico; (iii) finalmente, a Corte entendeu que não existiria motivo 

para a alegação de ausência da razoabilidade no tocante a competência do juizado 

californiano (INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM SOCIEDADE E INTERNET, 2017, 

p. 13). 

Ainda, como resultado dessa disputa, a Corte californiana entendeu que a decisão 

francesa era muito imprecisa e geral, além de ir de encontro com a Primeira Emenda 

norte-americana, ao cercear a liberdade de expressão dentro de território estadunidense. 

Acrescentou-se que a jurisdição francesa poderia limitar o discurso em seu território, mas 

os juizados americanos não admitiriam uma sentença estrangeira que minasse a sua 

própria Constituição (OKONIEWSKI, 2002, p. 316-320). 



Nesse cenário, apesar dos embates, a empresa Yahoo voluntariamente cedeu ao 

pedido da jurisdição francesa de retirada de tais páginas da web e aprovando, no início de 

2001, uma nova política de serviços que proibia a venda de objetos nazistas. Essa atitude 

demonstra a possibilidade de cumprimento voluntário dos preceitos demandados por um 

Estado que não é o de origem do autor da violação (SANTOS, 2019, p. 613). 

Dessa forma, observa-se que este caso foi um dos primeiros a ensejar a discussão 

sobre jurisdição no ciberespaço, ambiente transnacional por natureza. Apenas na análise 

do processo Yahoo v. LICRA, vê-se que dois Estados argumentaram pela possibilidade 

jurisdicional de sua corte, definindo sentenças contrárias após exame dos mesmos fatos. 

Nesse contexto, Carvalho (2018, p. 225) assevera que frequentemente há um 

confronto intenso entre diversas jurisdições nacionais neste espaço virtual. Mais do que 

isso, o pesquisador acrescenta ainda o uso de medidas extremas, pelos Estados, para o 

respeito às legislações e às decisões locais no ambiente virtual. Nesse ponto, para além 

da compreensão desses conflitos, faz-se essencial refletir sobre possíveis soluções para 

esses embates jurisdicionais no mundo virtual. 

Inicialmente, ao tratar do caso, a pesquisadora Carolina Batista Israel (2020, p. 

78-79) propõe a busca, em espaços transfronteiriços, por uma territorialidade fundada nos 

princípios de soberania, cortesia1
 e o dever de não ingerência. Dessa forma, a jurisdição 

deve ser pautada na conexão entre o assunto e o Estado que busca pela jurisdição, no 

interesse legítimo do Estado que busca o poder jurisdicional e na razoabilidade do 

exercício da jurisdição (DE LESPINOIS, 2017, p. 50 apud ISRAEL, 2020, p. 79). 

Por outro lado, Santos (2019, p. 603) compreende que problemas transterritoriais 

exigem soluções pensadas coletivamente. Assim, Sieber (2010, p. 35-36) propõe, em 

questões vinculadas à transnacionalidade e jurisdição, o auxílio de um modelo de 

cooperação internacional, de forma a definir o escopo da aplicação legislativa nacional e 

promover decisões judiciárias que sejam resolvidas por meio da cooperação 

administrativa e jurídica. 

 
1 Termo traduzido do inglês "doctrine of comity", conforme o pesquisador Lucas Borges de Carvalho: 

"uma espécie de “política da boa vizinhança”, segundo a qual um Estado não deve exercer a sua 

jurisdição sobre uma pessoa ou atividade que tenham conexões com outro Estado – ou, no caso em 

questão, com as leis e as instituições do ciberespaço – quando o exercício dessa jurisdição não se mostre 

razoável" (JOHNSON; POST, 1996, p. 1392 apud Carvalho, 2018, p. 219) 



Nesse sentido, pode-se rememorar a cooperação internacional entre Estados 

Unidos e União Européia (UE) chamado de "Privacy Shield"2, objetivando o respeito à 

proteção de dados pelas empresas de ambos os lados do Atlântico. Portanto, apesar das 

divergências quanto a forma de tratamento dos dados pessoais, os cooperantes 

conseguiram entrar em acordo, alcançando o nível de defesa das informações pessoais 

exigidos pela UE, mas ainda mantendo a transferência de dados para fins comerciais, de 

forma a preservar as transações internacionais entre estes dois aliados (MATTOO; 

MELTZER, 2018, p. 783). 

Entretanto, a aplicação desse método pode ser problemática caso os sistemas 

jurídicos entre os países cooperantes não sejam semelhantes ou tenham regulamentações 

jurídicas diversas. Pode tornar-se mais complicado se a decisão do Estado requerente não 

poderia ser aplicada da mesma forma no país requerido, especialmente se viola a ordem 

pública ou os valores fundamentais de outra nação (SIEBER, 2010, p. 35-36). Logo, 

pode-se compreender que a proposta da cooperação é caracterizada por exceções e 

reservas de acordo com o objeto em discussão. 

Além dessa perspectiva, as cooperações informais entre Estados podem ser não 

transparentes e difíceis de serem controladas, se desenvolvendo de forma mais lenta 

devido à falta de interesse e consenso dos países (SANTOS, 2019, p. 605). Então, as 

Organizações Internacionais também surgem como essenciais para delimitação das regras 

de cooperação, como observa-se, na prática, com as recomendações e as resoluções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e das Nações Unidas. 

Apesar de algumas Organizações Internacionais atuarem em áreas específicas, o 

desenvolvimento de estruturas similares a um governo, no contexto da globalização, tem 

se tornado cada vez mais comum. Para além disso, as Organizações estão assumindo 

funções adicionais, como as executivas, legislativas e judiciárias, de maneira a expandir 

seu campo de influência. Sieber (2010, p. 12) indica que esse crescimento se dá não só 

pela necessidade de solução dos atuais problemas globais, como também pela própria 

flexibilidade que as Organizações Internacionais apresentam nesse novo contexto 

mundial. 

 
2 A cooperação foi finalizada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 2021. 



Portanto, no presente caso, analisa-se que a jurisdição do ciberespaço foi fonte de 

conflito entre as cortes francesa e americana, ensejando duas decisões contrárias sobre os 

mesmos acontecimentos. Também, foi possível perceber a frequência com que disputas 

similares entre Estados acontecem, exigindo soluções coletivas. Não por outro motivo, a 

cooperação internacional entre nações, orientada ou não por Organizações Internacionais, 

aparece como uma boa saída ante essas discussões. Além disso, o caso Yahoo.inc v. Liga 

contra o Racismo e o Antissemitismo (LICRA) apresenta a perspectiva do cumprimento 

voluntário de decisão estrangeira, constatando que é viável uma resolução espontânea do 

conflito. 

Por fim, o tema sob debate é amplo e está em constante mudança, não apenas pelo 

contexto em que está inserido, como também por permear outros conceitos essenciais do 

Direito Internacional como o da soberania e o da territorialidade, exigindo mais pesquisa 

sobre as relações jurisdicionais entre Estados no ciberespaço. Dessa forma, espera-se que 

o estudo do caso possa contribuir com as discussões futuras acerca da função jurisdicional 

no ciberespaço. 
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