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Demandas judiciais  - 2020 (até 23/11/2020)

Total de ações judiciais em acompanhamento:  113

Citações recebidas (ações novas): 30

Ações judiciais encerradas: 29

Acordos realizados: 17

Inquéritos Civis no Ministério Público Federal: 02
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Objeto das demandas judiciais e inquéritos civis em curso



Objeto individualizado das ações judiciais em curso

(i) Obrigação de fazer: contemplam pedidos de alteração de status (cancelamento,
congelamento ou transferência de titularidade) ou o fornecimento de dados
cadastrais e técnicos atrelados a determinado registro;

(ii) Indenizatório: contemplam pedidos de indenização por danos materiais e/ou
morais; Ex.: xvideos

(iii) Registro x marca: contemplam disputas entre titular de direito marcário x titular
de determinado nome de domínio;

(iv) Titularidade de fato x Titularidade de direito: contemplam disputas entre aquele
que se apresenta como titular de fato do domínio (que efetivamente utiliza) e o
detentor de direito (aquele cujo CPF ou CNPJ encontra-se vinculado), e;

(v) Representação eleitoral: contemplam lides eleitorais propostas por candidatos
e/ou coligações partidárias atrelados a determinado conteúdo divulgado na
Internet. Por desconhecimento técnico acerca das atividades e atribuições do
NIC.br, acabamos sendo injusta e indevidamente incluídos nesta lide.



Objeto individualizado dos inquéritos civis

Inquérito Civil número 1.29.000.003660/2016-44

Órgão: Ministério Público Federal - Procuradoria do Rio Grande do Sul

Objeto: apurar pretensas irregularidades por parte do NIC.br (monopólio; falta

de transparência; portal desatualizado; deficiência na prestação de serviço. No

curso do procedimento, Procurador da República coloca sob dúvida a legalidade

da outorga de competência das atividades do NIC.br, feita pelo CGI.br por meio

da Resolução CGI.br 001/2005.

Último andamento: Em 20/11, juntada resposta da Fapesp. Aguardando

deliberação por parte de Procurador.



Objeto individualizado dos inquéritos civis

Procedimento: Preparatório nº 1.34.001.009429/2019-37

Órgão: Ministério Público Federal - Procuradoria de São Paulo

Objeto: apurar práticas abusivas em relação ao procedimento
administrativo instaurado para averiguar a regularidade de dados
depositados para registro.

Último andamento: Autos estão conclusos ao Procurador.
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