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Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

Excelentíssimo(a)  Juiz(a)  Federal  da  ____ª  Vara  Cível  Federal  da  Subseção

Judiciária de São Paulo     

O  MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador

da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

com  fundamento  no  artigo  1º,  parágrafo  único  e  artigos  127  e  129,  II  e  III  da

Constituição Federal, no artigo 6º, VII, “a” e “d”, da Lei Complementar n. 75/93, nos

artigos 1º e seguintes da Lei n. 7.347/85 e nos demais dispositivos legais pertinentes,

vem à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA

em face de

• Sicafnet  Assessoria  e  Consultoria  Ltda,  detentora  do  domínio

“sicafnet.com.br”, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 21.383.604/0001-

34,  sediada na Rua Bartolomeu Silva,  n.º  184,  sala 7,  São Paulo/SP,  CEP

05541-250, Telefone (11) 2122-0202;
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• Sicafweb  Assessoria  e  Consultoria  Ltda,  detentora  do  domínio

“sicafweb.com.br”, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 18.475.167/0001-

74, sediada na Rua Carlos Weber, n.º 1102, sala 04, Vila Hamburguesa, São

Paulo/SP, CEP 05303-000;

• Sicaf  –  Treinamentos  Fitossanitários  Ltda.,  detentora  do  domínio

“sicaf.com.br” pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.140.885/0001-48,

sediada na Rua Martim Afonso, n.º 101, 41, Santos/SP,  CEP 11010-061;

• Anderson  Mautone  Ferreira,  responsável  também  pela  empresa  Sicafnet

Assessoria e Consultoria Ltda.,  nascido em 06.09.1983,  filho de Arminda

Mautone  Ferreira  e  Francisco  Bosco  Cavalcanti  Ferreira,  portador  do

documento de identidade RG n.º 29976027-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob

o n.º 303.807.108-03, residente na Rua Doutor Alfredo Di Verniere, n.º 143,

São Paulo/SP, CEP 05540-020;

• Eduardo  de  Marchi,  responsável  pela  empresa  Sicafweb  Assessoria  e

Consultoria Ltda, nascido em 13.02.1968, filho de Noemia Santan de Marchi

e Antonio de Marchi, portador do documento de identidade RG n.º 191949153-

6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 282.646.028-51, residente na Avenida

Pinheirinho D'Água, n.º 16, A, Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 02992-030

• Clayton Ucci de Carvalho, responsável pela empresa Sicaf – Treinamentos

Fitossanitários Ltda.,  nascido em 10.02.1960,  filho  de Maria Aparecida de

Carvalho  e  Antonio  Carpinetti  de  Carvalho,  portador  do  documento  de

identidade  RG  n.º  07615483-X-SSP/SP,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.º

040.114.628-61, residente na Rua Francisco Dias, n.º 224, Bosque da Saúde,

São Paulo/SP, CEP 04148-000;

• Arminda Mautone Ferreira, responsável pela empresa Sicafnet Assessoria

e Consultoria Ltda, inscrita no CPF/MF sob o n.º 253.319.128-00, residente

na Rua Doutor Alfredo Di Vernieri, n.º 143, São Paulo/SP, CEP 05540-020.
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• Nic.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR,  inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n.º 05.506.560/0001-36, com

sede na Avenida das Nações Unidas, n.º 11.541, 7.º andar, São Paulo/SP, CEP

04578-000.

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – OBJETO DA AÇÃO

Trata-se  de  ação  civil  pública  com  pedido  de  tutela

jurisdicional  de  urgência  promovida  pelo  Ministério  Público  Federal  em  face  das

pessoas  jurídicas  e  privadas  detentoras  dos  domínios  “sicafnet.com.br”,

“sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”,  bem  como  da  entidade  Nic.br  –  Núcleo  de

Informação e Coordenação do Ponto BR, objetivando a retirada de tais endereços da

internet (tecnicamente conhecido como “cancelamento do nome de domínio”),  bem

como a reparação aos danos morais coletivos causados pelo uso fraudulento do nome

do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, sistema esse vinculado ao

Governo Federal.    

A presente ação encontra-se lastreada nas informações

colhidas nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.34.001.004672/2016-16, instaurado

para apurar irregularidades em sites privados que estão fraudulentamente utilizando o

nome  do  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  para

cadastrar  fornecedores  e  cobrar  taxas  para  prestação  do  serviço,  valendo-se  de

interface similar ao layout utilizado pelo Governo Federal em seu site oficial, intitulado

Portal  de  Compras  “https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf”,  ao

qual se encontra vinculado o SICAF, incidindo, assim, usuários em erro, uma vez que

o cadastramento é feito sem ônus no site oficial do SICAF. 
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II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A  legitimidade  do  Ministério  Público  Federal  para  a

propositura de ação civil pública decorre da própria Constituição Federal que, em seu

artigo 129, inciso III, estabelece:

“Art.  129  –  São  funções  institucionais  do  Ministério
Público:
(...)
III – promover o inquérito civil e ação civil pública para a
proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”

Além disso,  nos  termos  do inciso  III  do  artigo  129  da

Constituição  Federal,  cabe  ao  Ministério  Público  a  função  de  “zelar  pelo  efetivo

respeito  dos  poderes  públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.” 

No mesmo sentido é a regra contida no artigo 5º da Lei nº

7.347/85,  segundo  a  qual  a  ação  civil  pública  pode  ser  intentada,  dentre  outros

legitimados, pelo Ministério Público.

Ademais,  outros  instrumentos  normativos

infraconstitucionais fortalecem as atribuições ministeriais, como a Lei Complementar

n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União),  a qual,  em seu artigo 5.º,

inciso I, alínea h), destaca, ainda, entre as funções institucionais do Ministério Público

da União:

“Art. 5.º São funções institucionais do Ministério Público
da União:
(...)
III – a defesa dos seguintes bens e interesses
(…)
e) direitos e interesses coletivos (...)
(...)”

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

4

Num. 4906832 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ROBERTO ANTONIO DASSIE DIANA - 09/03/2018 16:12:25
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030615440047400000004644662
Número do documento: 18030615440047400000004644662



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

A Lei  Complementar  n.º  75/93,  aliás,  estabelece  uma

série  de  previsões  legais  que  conferem  ao  Ministério  Público  o  poder-dever  de

resguardo de direitos coletivos, a exemplo do artigo 6º, inciso VII, alínea “d”: 

“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

(…)

VII – promover o inquérito civil e ação civil pública para:

(…)

d)  outros  interesses individuais  indisponíveis,

homogêneos,  sociais,  difusos  e  coletivos”  (grifos

nossos)

Nesse contexto, insta sublinhar que a ação civil pública

constitui  instrumento  voltado  para  a  defesa  dos  interesses  coletivos,  difusos  e

individuais  homogêneos,  bem  como  para  a  defesa  do  próprio  interesse  público,

restando evidente, portanto, a atribuição do Ministério Público Federal  para realizar

fiscalização/investigação sobre a matéria.

Por  todo  o  exposto,  patente,  pois,  a  legitimidade  do

Ministério Público Federal para o manejo desta ação civil pública, que se justifica pela

relevância  social  do  direito  coletivo  em  discussão,  bem  como  a  adequação  do

instrumento processual  -  ação civil  pública  -  para a proteção da ordem legal,  dos

princípios  constitucionais  e  dos  interesses  coletivos  lesados  pela  atuação  do

demandado em desacordo com a Constituição

III – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

A presente  ação  visa  defender  interesse de  natureza

individual homogênea, sendo decorrente de fato comum, a saber, as condutas ilícitas

dos  réus,  detentores  dos  domínios  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e

“sicaf.com.br”,  os  quais  administram  domínios  na  internet  cujos  nomes  levam  os

usuários a incidir em erro, uma vez que apresentam layouts semelhantes ao utilizado
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pelo  Governo  Federal,  em  seus  sites  oficiais,  notadamente  em  seu  Portal  da

Transparência.

O dano decorrente dessa conduta, portanto, é de caráter

metaindividual  e  tem  repercussão  nacional,  fazendo  com  que  a  competência

jurisdicional  para conhecer  e julgar  a presente questão pertença a um dos Juízes

lotados  na  capital  de  qualquer  um dos  Estados  do  Brasil  ou  do  Distrito  Federal,

fixando-se,  por  prevenção,  sobre  aquele  que  primeiro  dela  conheceu,  consoante

combinação dos arts. 2º da Lei nº 7.347/85 e 93, II, da Lei nº 8.078/90:

“Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional
para processar e julgar a causa.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do
juízo  para  todas  as  ações  posteriormente  intentadas  que
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.”

“Art.  93.  Ressalvada  a  competência  da  Justiça  Federal,  é
competente para a causa a justiça local:
...
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para
os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras
do  Código  de  Processo  Civil  aos  casos  de  competência
concorrente.”

Inexistindo notícia de que outra ação da espécie já teria

sido ajuizada no território nacional, torna-se inquestionável a competência desse Juízo

Federal, sendo certo que a presença  do Ministério Público Federal no polo ativo da

ação importa na presença da União na lide, fixando, assim, a competência da Justiça

Federal para julgamento do feito.

IV  – DA APURAÇÃO DOS FATOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em  27  de  junho  de  2016,  representante,  cujos  dados

optou manter em sigilo, apresentou manifestação na Sala de Atendimento ao Cidadão
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do Ministério Público Federal, relatando que o governo federal estaria cobrando uma

taxa exorbitante para o cadastramento de empresas no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores – SICAF.

Visando apurar os fatos noticiados pelo representante, o

Ministério Público Federal efetuou pesquisas na internet, com base nas quais restou

apurado que o cadastramento em questão é feito de forma gratuita, sem ônus aos

interessados, por meio do site  www.comprasgovernamentais.gov.br, clicando na aba

“Sicaf”.

No  entanto,  constatou-se  que,  em  nota  publicada  no

Portal  Compras  Governamentais,  a  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  do

Planejamento,  Desenvolvimento e Gestão expediu um alerta sobre a existência de

sites paralelos  que se utilizam do nome SICAF para cobrança do cadastramento,

prática essa que não é reconhecida nem endossada pelo Governo Federal.

Com  base  em  tais  constatações,  foram  iniciadas

investigações para apurar fraudes cometidas por sites que se utilizam do nome SICAF

para a cobrança indevida de taxa aos usuários para prestação de serviços público

gratuito.

Em busca pela  rede mundial  de  computadores,  restou

constatada a existência dos seguintes sites privados que estão utilizando, de forma

fraudulenta, o nome do SICAF para cadastrar fornecedores, cobrando valores para

prestação  de  tal  serviço:  www.sicafnet.com.br;  www.sicafweb.com.br;

www.sicaf.com.br e www.cadtercnet.com.br.

Além  de  cobrarem  valores  por  serviços  que  são

gratuitamente  oferecidos  pelo  Governo  Federal,  os  sites  em  questão  valem-se,

inclusive, da interface muito semelhante à utilizada pelo Governo Federal, induzindo a

erro os diversos interessados em se cadastrar em referido sistema, como ocorreu no
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caso  do  representante  que  formulou  a  “denúncia”  que  acabou  por  originar  o

Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.004672/2016-16.

A identidade visual pode ser percebida pelas imagens a

seguir,  extraídas  dos  sites  www.sicafnet.com.br;  www.sicafweb.com.br;

www.sicaf.com.br1: 

Tela extraída do site “sicafnet.com.br”

1Em relação ao site “www.cadtercnet.com.br”, este não mais se encontra disponível na internet.
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Tela extraída do site “sicaf.com.br”

Tela extraída do site “sicafweb.com.br”
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Tela  extraída  do  site  oficial  -  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal:

“https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf"

A semelhança  na  identidade  visual  entre  os  domínios

administrados pelos ora requeridos e pelo domínio utilizado pelo Governo Federal é

patente,  devendo  ser  ressaltado  que,  com vistas  a  intensificar  a  fraude,  referidos

domínios  foram  registrados  na  internet  contendo  o  termo  “SICAF”,  com  vistas  a

ludibriar os cidadãos que tentam realizar o cadastro no Sistema de Cadastramento

Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  considerando  que  o  site  oficial  de  referido

sistema  não  contém  referida  sigla

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf):
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Por  meio  de  referido  site  é  possível  ter  acesso  ao

sistema  do  SICAF,  ao  clicar  no  item  “Produção”,  o  qual  leva  o  usuário  ao  site

“https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf”:

Tela extraída do site https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf

Além  disso,  os  domínios  www.sicafnet.com.br,

www.sicafweb.com.br e  www.sicaf.com.br,  em nenhum local  da página principal  de

seus respectivos sites, apresentam o nome das empresas responsáveis pelo serviço

oferecido, deixando, assim, ainda mais nítido o propósito de confundir os usuários, os

quais não são alertados de que se trata de serviço particular e não de site oficial do

SICAF, no qual – repita-se – o cadastramento é feito gratuitamente. 

Diante disso, solicitou-se ao Núcleo Técnico de Combate

aos  Crimes  Cibernéticos  desta  Procuradoria  da  República  que  procedesse  à

certificação da existência e do conteúdo dos sites supramencionados,  informando,

ainda, os responsáveis de tais endereços eletrônicos.
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Referido Núcleo Técnico informou, em janeiro de 2017

que  os  sites  em  questão  encontram-se  disponíveis,  imprimindo  seus  respectivos

conteúdos, além de prestarem informações sobre os responsáveis por tais domínios

na  internet,  sendo  certo  que  atualmente  tais  domínios  continuam  funcionando

normalmente.

Com base em dados obtidos no site “registro.br”, logrou-

se apurar que o domínio “www.sicafnet.com.br” é de titularidade da empresa Sicaf

Assessoria  e  Consultoria  Ltda  (CNPJ  n.º  21.383.604/0001-34),  administrada  por

Arminda Mautone Ferreira, tendo como contato Anderson Mautone Ferreira.

Por  seu  turno,  o  domínio  www.sicafweb.com.br é  de

titularidade de Eduardo de Marchi, responsável pela empresa Sicafweb Assessoria e

Consultoria Ltda (CNPJ n.º 18.475.167/0001-74).

Já  o  domínio  www.sicaf.com.br pertence  à  empresa

SICAF  –  Tratamentos  Fitossanitários  Ltda  (CNPJ  n.º  05.140.885/0001-48),  cujo

responsável  é  Clayton  Ucci  de  Carvalho,  ao  passo  que  o  domínio

www.cadtercnet.com.br é de titularidade de Anderson Mautone Ferreira.

Diante  das  condutas  ilícitas  perpetradas  por  referidos

domínios,  o  Ministério  Público  Federal,  no  âmbito  do  Inquérito  Civil  Público  n.º

1.34.001.004672/2016-16, expediu a Recomendação n.º 19, de 17 de maio de 2017,

ao Conselho Gestor da Internet, para que fossem efetuados o bloqueio e a suspensão

dos  quatro  domínios  supramencionados,  bem  como  informasse  a  existência  de

quaisquer outros domínios que possuíssem, em sua composição, o nome “SICAF”.

Além disso, também foi expedida Recomendação nº 20,

de  17  de  maio  de  2017,  à  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo,  para  que

procedesse  à  anulação  do  nome  empresarial  das  pessoas  jurídicas  Sicafnet

Assessoria  e  Consultoria  Ltda (CNPJ  n.º  21.383.604/0001-34);   Sicafweb
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Assessoria  e Consultoria  Ltda (CNPJ  n.º  18.475.167/0001-74);  e   Sicaf  -

Tratamentos Fitossanitários Ltda (CNPJ n.º 05.140.885/0001-48).

Na  ocasião,  foi  dada  ciência,  por  meio  de  ofício,  à

Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre

os fatos e as recomendações expedidas no presente procedimento.

Após a expedição das recomendações, o Comitê Gestor

da Internet, em resposta, esclareceu, em síntese, que um domínio na internet apenas

“poderá  ser  cancelado  mediante  solicitação  expressa  do  seu  titular,  falta  de

pagamento  da  manutenção  anual,  ordem  judicial  que  assim  determine  ou  pela

constatação de irregularidades nos dados cadastrais da entidade, conforme prevê o

artigo 9º, da Resolução CGI.br 2008/008”.

Além  disso,  asseverou  que  impedir  ou  cancelar

previamente domínios compostos de marcas,  nomes ou nomenclaturas disponíveis

pelo Governo Federal acabaria por tornar o órgão de registro de domínio uma espécie

de órgão censor de atividades da internet, extrapolando, ainda, suas competências.

No mais, informou que foram instaurados procedimentos

administrativos  para  se  apurar  a  regularidade  cadastral  dos  domínios

“sicafweb.com.br”,  “sicaf.com.br”  e  “cadtercnet.com.br”,  comprometendo-se  a

comunicar o resultado de tais processos após sua conclusão. Em relação ao domínio

“sicafnet.com.br”,  esclareceu que esse já  teve sua regularidade cadastral  atestada

anteriormente. 

Por  seu  turno,  a  Junta  Comercial  do  Estado  de  São

Paulo  encaminhou  o  Parecer  CJ/JUCESP  n.º  836/2017,  subscrito  pelo  Exmo.

Procurador do Estado Jean Jacques Erenberg e pelo Exmo. Procurador do Estado e

Chefe da Procuradoria da JUCESP Celso Jesus Mogioni, informando que:
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a) após o recebimento da recomendação ministerial n.º

20/2017,  procedeu-se à busca de informações das empresas nela indicada,  tendo

sido localizadas outras seis  empresas com a partícula “SICAF” na composição de

seus  respectivos  nomes:  Assessoria  Cadastrais  SICAF  Caufesp  Eireli  (CNPJ  n.º

23.715.320/0001-23);  Credenciamento  e  Consultoria  SICAF  Eireli  (CNPJ  n.º

26.578.354/0001-01;  SICAF Sociedade de Informações Comerciais  Ltda (CNPJ n.º

47.686.274/0001-40 – constituída em 19.12.1978); SICAF Armazenagem de Café e

Milho Ltda (CNPJ n.º 08.772.471/0001-20); Sicafe Transportes Cargo e Logística Ltda

(CNPJ n.º 03.086.843/0001-40) e SICAFA Serviços Especializados em Portaria Ltda

(CNPJ n.º 97.519.561/0001-33), todas constantes do item 7 de referido parecer.

b) existe uma diferença entre os termos “marca” e “nome

empresarial”, de forma que “nenhuma empresa poderia ter sido autorizada a registrar-

se com a expressão SICAF em seu nome empresarial, a partir de 19/4/1996” (item 14

do parecer), data essa na qual entrou em vigor a Instrução Normativa MARE-GM n.º

5, de 21 de julho de 1995, estabelecendo a implantação do SICAF.

c)  no  âmbito  da  JUCESP,  foram  determinadas  as

seguintes providências:

c1.) a abertura de Boletins Administrativos em face das

empresas indicadas na recomendação e das empresas Assessoria Cadastrais SICAF

Caufesp Eireli (CNPJ n.º 23.715.320/0001-23); Credenciamento e Consultoria SICAF

Eireli  (CNPJ n.º  26.578.354/0001-01 e SICAF Armazenagem de Café e Milho Ltda

(CNPJ n.º 08.772.471/0001-20); Sicafe Transportes Cargo e Logística Ltda (CNPJ n.º

03.086.843/0001-40),  para  que,  em seguida,  sejam  as  empresas  notificadas  para

“promover a alteração de seus nomes empresariais, sob pena de revisão de ofício do

ato administrativo de deferimento do arquivamento dos atos constitutivos, visando ao

cancelamento do mesmo e cancelamento do NIRE”;

c2.)  a  notificação  da  empresa  SICAF  Assessoria  e

Consultoria Ltda, “para apresentar instrumento de alteração contratual visando retirar
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a  empresa  da  situação  de  unipessoalidade  ou  promover  transformação  para  tipo

societário que a admita, no prazo legal”;

c3.)  a  abertura  de  Boletim  Administrativo  em  face  da

empresa  SICAF Assessoria e Consultoria Ltda,  em razão de estar em situação de

unipessoalidade por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias;

c4.)  a  abertura  de  Boletim  Administrativo  na  ficha

cadastral de Clayton Ucci de Carvalho e Cia Ltda ME, uma vez que a empresa não se

adequou ao Código Civil de 2002.

Ademais, a JUCESP entendeu ser necessário consultar

este  órgão  ministerial  sobre  a  situação  apresentada  pelas  empresas  SICAF

Sociedade de Informações Comerciais Ltda, constituída em 1978 (antes da criação do

SICAF e da edição das Instruções Normativas que disciplinam o nome empresarial) e

SICAFE Transportes Cargo e Logística Ltda, cujo nome é semelhante por homofonia à

expressão “SICAF”.

Por  fim,  a  JUCESP  requereu  dilação  de  prazo  para

cumprimento  da  recomendação,  diante  das  inúmeras  providências  que  serão

adotadas por referido órgão.

Diante  de  todas  as  respostas  encaminhadas  ao

Ministério Público Federal, este subscritor, em decisão de fls. 140/146, datada de 30

de junho de 2017, expediu ofício à Secretaria Geral da Junta Comercial do Estado de

São Paulo – JUCESP, informando sobre o deferimento da dilação de prazo, em mais

30 (trinta)  dias úteis,  para cumprimento da recomendação n.º  20/2017,  bem como

sobre a ausência de elementos suficientes para anulação do nome empresarial das

empresas SICAF Sociedade de Informações Comerciais Ltda, constituída em 1978

(antes da criação do SICAF e da edição das Instruções Normativas que disciplinam o

nome empresarial) e SICAFE Transportes Cargo e Logística Ltda;
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Após, o Coordenador-Geral da Secretaria de Gestão do

Departamento de Normas e Sistemas de Logística encaminhou documentação relativa

a todo material que referido órgão dispõe sobre os fatos envolvendo o uso fraudulento

do nome “SICAF” por sites da internet, cobrando por serviços que são feitos de forma

gratuita pelo site oficial do sistema pertencente ao governo federal.

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

(nic.br) encaminhou manifestação na qual informa os resultados dos procedimentos

administrativos instaurados após a comunicação feita pelo Ministério Público Federal. 

Segundo o Nic.br, inicialmente foi solicitado aos titulares

dos domínios, a comprovação de seus dados cadastrais, sob pena de cancelamento

dos  domínios  a  ele  associados.  Diante  disso,  foram  cancelados  os  seguintes

domínios: “sicaf-rapido.com.br” (titular: Sinal Prestação de Serviços Ltda – CNPJ n.º

002.145.871/0001-29);  “sicafla.com.br”  (titular:  Sicafla  Comércio  de  Produtos

Farmacêuticos Ltda); “e-sicafcomprasnet.com.br” (titular: Anderson Mautone Ferreira);

“serafasteam.com.br”, “sicaf-on.com.br” e “comandar-treinamento.com.br” (os três de

titularidade  de  Luiz  Fernando  de  Oliveira  Teodoro  Junior)  e

“sicafcadastrocomprasnet.com.br” (titular: Carlos Sicaf).

No entanto, outros domínios envolvendo o “SICAF” não

foram  cancelados,  uma  vez  que  seus  dados  cadastrais  não  apresentaram

irregularidades, único critério apreciado pelo Nic.br em seu julgamento:

a)  “comprasnetsiasg.com.br”;  “dastimobile.com.br”,

“deprag.com.br”;  “e-sicaf.net.br”;  “i-sicaf.com.br”;  “licitacaofornecedor.com.br”;

“moveissobmedida1.com.br”;  “novocadastrosicaf.com.br”;  “renovacaosicaf.com.br”;

“siasgnet.com.br”;  “sicaf.agr.br”;  “sicaf.art.br”;  “sicaf.com.br”;  “sicaf.eco.br”;

“sicaf.esp.br”;  “sicaf.etc.br”;  “sicaf.far.br”;  “sicaf.imb.br”;  “sicaf.ind.br”;  “sicaf.inf.br”;

“sicaf.rec.br”;  “sicaf.srv.br”;  “sicaf.tmp.br”;  “sicaf.tur.br”;  “sicaf.tv.br”;  “sicaf-

ambiental.com.br”;  “sicaf-br.com.br”;  “sicafcomprasnet.net.br”;

“sicafcomprasnett.com.br”;  “sicafcredenciamento.com.br”;  “sicaff.com.br”;
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“sicafi.com.br”;  “sicaflicitacao.com.br”;  “sicafnet1.com.br”;  “sicafnett.com.br”;

“sicafsiasg.com.br”; “sicafweb1.com.br” e “Sicafwebb.com.br” (todos de titularidade da

empresa Sicaf Assessoria e Consultoria Eireli – CNPJ n.º 005.140.885/0001-48);

b) “sicafsistemas.com.br” - titular: Jonas Hermínio;

c)  “pregaoeletronicosp.com.br”;  “sicafsp.com.br”  e

“sicafweb.com.br” (todos de titularidade de Eduardo de Marchi”;

d) “sicaf.net.br” - titular: Silene de Marchi Toledo;

e)  “e-caufesp.com.br”;  “e-sicaf.com.br”;  “esicaf.com.br”;

“sicaf.adm.br”  e  “sicafgov.com.br”  (todos  de  titularidade  de  Fernanda  Mota  de

Carvalho;

f)  “cadtecnet.com.br”;  “cadtercnet.com.br”;

“celicnet.com.br”;  “centralsicaf.com.br”;  “centralsicafnet.com.br”;  “e-sicafweb.com.br”;

“johnnyco.com.br”; “opticaweb.com.br”; “oticasbyjohn.com.br”; “oticasoutletco.com.br”;

“quirion.com.br”; “seekers.com.br”; “sicaf.pro.br” e “sucaf.com.br” (todos de titularidade

de Mautone Ferreira);

g)  “cadfornet.com.br”;  “caufesp-becsp.com.br”;  “e-

nacional.com.br”; “sicaf-castrounificado.com.br” e “simplesprocesso.com.br” (todos de

titularidade de Silmara Rocha de Lima);

h) “i9licitacoes.com.br” e “sicaf-online.com.br”, ambos de

titularidade de Richard Botechia.

Em seguida, este subscritor determinou a expedição de

ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo requerendo informações sobre o

andamento e as medidas adotadas para cancelamento do nome empresarial  e do

NIRE das empresas em cumprimento à Recomendação n.º  20, de 17 de maio de
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2017, tendo em vista as medidas indicadas no item 15 do Parecer CJ/JUCESP n.º

836/2017 o qual se encontra acostado ao ofício protocolo JUCESP n.º 1111633/17-4

anteriormente enviado a este órgão ministerial.

Por sua vez, a Secretaria Geral da Junta Comercial do

Estado  de São  Paulo  prestou os  seguintes  esclarecimentos  referentes  a  medidas

tomadas em cumprimento à Recomendação n.º 20, de 17 de maio de 2017, expedida

pelo Ministério Público Federal no presente inquérito civil:

a)  abertura  de  Boletins  Administrativos  em  face  das

sociedades, sob o fundamento de “nome empresarial em desacordo com o artigo 7º

da  IN-DREI  15/2013”:  Sicafnet  Assessoria  e  Consultoria  Ltda;  Credenciamento  e

Consultoria  Sicaf  Eireli  – EPP, Sicafweb Assessoria e Consultoria  Ltda e Cadastro

Unificado  Sicaf  –  Assessoria  e Consultoria  Ltda –  ME,  as  quais  foram notificadas

sobre os fatos;

b) em relação às sociedades Sicaf – Armazenagem de

Café e Milho Ltda ME e ASC Serviços de Cadastro Unificado em Licitações e Eireli

ME,  foram abertos Boletins  Administrativos,  os  quais,  contudo,  foram sanados em

razão dos arquivamentos das alterações contratuais que procederam à alteração de

seus nomes empresariais.

Posteriormente,  a JUCESP encaminhou novo ofício no

qual  encaminha cópia de petição subscrita pela Procuradoria da Junta Comercial do

Estado de São Paulo propondo,  ao Presidente da JUCESP,  revisão  ex officio das

decisões administrativas que determinaram o arquivamento dos atos constitutivos das

sociedades Sicaf Assessoria e Consultoria Ltda, Sicafweb Assessoria e Consultoria

Ltda,  Sicafnet  Assessoria  e  Consultoria  Ltda,  Assessoria  Cadastral  Sicaf  Caufesp

Eireli, Credenciamento e consultoria Sicaf Eireli e Sicaf Armazenagem de Café e Milho

Ltda, as quais não poderiam ter sido autorizadas a registrar a expressão SICAF em

seus nomes empresariais a partir da data de 19.04.1996.

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

18

Num. 4906832 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: ROBERTO ANTONIO DASSIE DIANA - 09/03/2018 16:12:25
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030615440047400000004644662
Número do documento: 18030615440047400000004644662



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

Além disso, em referida petição, consta a informação de

que  as  sociedades  Sicaf  Assessoria  e  Consultoria  Ltda  e  Sicafnet  Assessoria  e

Consultoria  Limitada não apresentaram,  no prazo legal,  instrumentos  de alteração

contratual  com  vistas  a  retirar  as  empresas  da  situação  de  unipessoalidade  ou

promover transformação para tipo empresarial  que permita tal situação, razão pela

qual deveriam ser reputadas encerradas com o cancelamento de seus NIRE’s.

O  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e

Gestão, ao final, encaminhou o ofício n.º 11374/2018-MP, datado de 20 de fevereiro

de 2018, relatando que “esta Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento  e  Gestão  –  SESGES/MP  continua  recebendo  reclamações  de

cidadãos,  não só por e-mail,  mas também por meio do Sistema de Ouvidorias do

Poder Executivo Federal.”

Ademais,  em  referido  ofício,  o  Ministério  do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão acrescentou que, “em informações obtidas

nos referidos  sítios,  os cadastramentos  podem ser  feitos em até 12 horas  sem a

necessidade do envio de procurações, ou seja, existem fortes indícios da participação

de servidores e empregados públicos nas fraudes.” 

Diante  de  todo  o  relato  acima  exposto,  o  Ministério

Público Federal ajuíza a presente ação civil pública em face das empresas Sicafnet

Assessoria e Consultora Ltda (detentora do domínio “sicafnet.com.br”),  Sicafweb

Assessoria e Consultora Ltda (detentora do domínio “sicafweb.com.br”) e  Sicaf –

Treinamentos  Fitossanitários  Ltda. (detentora  do  domínio  “sicaf.com.br”),  bem

como de seus respectivos  sócios  administradores:  Anderson Mautone Ferreira e

Arminda Mautone Ferreira, ambos responsáveis pela empresa Sicafnet Assessoria e

Consultora Ltda, Eduardo de Marchi, responsável pela empresa Sicafweb Assessoria

e Consultora Ltda, e  Clayton Ucci de Carvalho, responsável pela empresa Sicaf –

Treinamentos Fitossanitários Ltda.
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Além  disso,  figura  no  polo  passivo  da  demanda  a

entidade  Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, intitulada  Nic.br, a

qual se recusou a bloquear e suspender os três domínios que estão desenvolvendo

atividade  ilícita:  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”,  tendo apenas

procedido  à  análise  de  diversos  domínios  com  base  na  regularidade  de  seus

respectivos registros e não diante da natureza fraudulenta das atividades por eles

desempenhadas. 

Cumpre  ressaltar  que  este  subscritor  determinou  a

extração  de  cópia  integral  do  Inquérito  Civil  n.º  1.34.001.004672/2016-16  para

apuração das fraudes em relação aos demais domínios que utilizam o termo SICAF

de forma fraudulenta e que não foram incluídos na presente inicial, bem como para

apuração,  na seara criminal,  da suposta participação de servidores e empregados

públicos como aventado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

A importância do caso deve ser ressaltada, considerando

que milhares de pessoas, as quais necessitam efetuar seu cadastro perante o SICAF,

passam  a  acessar  os  sites  com  domínios  que  causam  confusão,  ao  conferirem

aspecto  visual  semelhante  ao site  do Portal  de Compras do Governo Federal,  de

modo a induzir os usuários a erro. Afinal, mediante a utilização de tal ardil, os réus

oferecem serviços que, na verdade, não são cobrados pelo governo federal, de modo

a transmitir a ideia de que se trata de um serviço oneroso.

Nesse  sentido,  o  que  se  verifica,  portanto,  é  que  os

domínios  em  questão  estavam  atuando  de  forma  irregular,  causando  prejuízo  à

imagem da União, sobretudo por se utilizarem de layout semelhante ao utilizado pelo

Governo Federal em seu Portal de Compras, induzindo os usuários a erro.

Dessa  forma,  resta  patente  a  urgência  de  medidas  a

serem tomadas judicialmente, a fim de coibir a atividade ilícita perpetrada pelos réus,

cujos domínios não foram bloqueados ou suspensos pelo corréu Nic.br, o qual, em

resposta a recomendação ministerial expedida no inquérito civil que instrui a presente
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ação,  alegou  que  apenas  ordem judicial  tem o  condão  de  determinar  tal  tipo  de

providência restritiva no domínio da internet.

Cumpre  ressaltar  que  o  Nic.br  procedeu  apenas  ao

cancelamento de alguns registros que continham o nome “sicaf” em seu domínio, com

base em irregularidades de seus respectivos registros, não se adentrando ao mérito

da fraude perpetrada pelos domínios, cujos proprietários figuram no polo passivo da

presente ação.

Insta  salientar  que  existem,  inclusive,  dois  inquéritos

policiais  atualmente  em  curso,  instaurados  para  apurar  a  prática  do  crime  de

estelionato  em  detrimento  da  União  por  parte  dos  responsáveis  pelo  domínio

“sicafnet.com.br”  (autos  n.º  PRM-OSA-3000.2016.002204-0  e  n.º  PR-SP-

3000.2017.003066-5), evidenciando, ainda mais, a gravidade das condutas praticadas

pelos réus.

Observa-se, portanto, que a manutenção de tal cenário

apenas  provocará  mais  e  mais  prejuízos  tanto  à  União,  tanto  material  como

moralmente,  como à própria  coletividade,  na forma dos milhares  de usuários  que

necessitam realizar seus cadastros no SICAF e que acabam sendo enganados pelos

ora réus.

Assim,  revela-se  imprescindível  a  adoção  de  tutela

antecipada  de  urgência,  a  fim  de  proceder  à  suspensão  dos  domínios

“sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”,  os  quais  se  encontram

atualmente em funcionamento,  causando os  prejuízos já  relatados ao longo desta

petição. Tal providência deve ser dirigida ao corréu Nic.br, responsável por realizar tais

medidas, já requeridas extrajudicialmente mas não atendidas por referida entidade,

visando, ao final, o cancelamento dos nomes de domínio supramencionados. 
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Ao final, pleiteia-se a condenação dos réus, com exceção

do Nic.br, ao ressarcimento dos danos morais coletivos causados pelas fraudes por

eles perpetradas. 

V  – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

V.1 – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

 Os  domínios  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e

“sicaf.com.br” disponibilizam em seus sites o oferecimento de serviços burocráticos

necessários  parar  o  cadastro  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de

Fornecedores – SICAF.

Como dispõe o site oficial do Governo Federal que trata

do  SICAF  “https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf”,  referido  sistema

“constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal e é mantido pelos órgãos e

entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais – SISG (Decretos nº 1.094, de

23 de março de 1994 e nº 4485, de 25 de novembro de 2002)”, sendo disciplinado

pelo Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

Por seu turno,  a Instrução Normativa n.º  02,  de 11 de

outubro de 2010, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do

Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  prescreve,  em seu  artigo  8.º  e

respectivos  incisos,  que  “O  cadastro  no  SICAF  poderá  ser  iniciado  no  Portal  de

Compras  do  Governo  Federal  –  Compranet,  no  sítio  www.comprasnet.gov.br e

abrange  os  seguintes  níveis:  I  –  Credenciamento;  II  –  Habilitação  Jurídica;  III  –

Regularidade  Fiscal  e  Trabalhista  Federal;  IV  –  Regularidade  Fiscal

Estadual/Municipal;  V  –  Qualificação  Técnica  e  VI  –  Qualificação  econômico-

financeira.”

O artigo 20,  caput, da mencionada Instrução Normativa,

estabelece,  ainda,  que,  “para  iniciar  o  procedimento  de  registro  cadastral,  o
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interessado, ou quem o represente, preferencialmente, deverá preencher as telas do

sistema,  para  registrar  as  informações  constantes  dos  documentos  que  serão

posteriormente apresentados à Unidade Cadastradora.” 

Além disso, no site oficial do Governo, consta a expressa

indicação de que o “cadastramento no SICAF é realizado  sem ônus,  em qualquer

Unidade  Cadastradora  –  UASG  localizada  nas  diversas  Unidades  da  Federação”

(“https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf”).

Dessa  forma,  resta  evidente  que  o  cadastro  para  o

SICAF é gratuito, devendo ser feito em unidades cadastradoras do Governo Federal,

não  exigindo,  assim,  qualquer  contrapartida  financeira  por  parte  daquele  que  se

mostra interessado em efetuar tal tipo de cadastro.

Sucede  que  os  domínios  “sicafnet.com.br”,

“sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”,  valem-se,  de  forma  maliciosa  e  ardil,  do  uso

indevido da sigla SICAF em seus respectivos endereços eletrônicos, bem como nos

nomes empresariais das empresas detentoras de tais domínios, apresentando, para

tanto, layouts gráficos extremamente parecidos com sites oficiais do Governo Federal,

como se observa pelos “prints” das telas de referidos domínios. Após 

Além do uso indevido da sigla oficial SICAF, os domínios

em  questão  utilizam-se  de  diagramação  eletrônica  semelhante  à  utilizada  pelo

Governo Federal, seja pelo tipo de letra utilizado, seja pela coloração verde utilizada

para o fundo de tela dos sites. Por meio de tais artifícios, esses domínios acabam por

confundir os usuários, os quais são levados a acreditar que estão perante a órgão

oficial do Governo Federal, incidindo em erro ao contratarem tais serviços, os quais –

repita-se,  são  gratuitos,  como  exposto  no  site  oficial  do  SICAF  -

“https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf”.

O  uso  do  termo  “SICAF”  nos  três  domínios  de

responsabilidade dos réus da presente ação viola,  ademais,  o  próprio  regramento

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

23

Num. 4906832 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: ROBERTO ANTONIO DASSIE DIANA - 09/03/2018 16:12:25
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030615440047400000004644662
Número do documento: 18030615440047400000004644662



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

estabelecido pelo Comitê Gestor da Internet para registro de nomes de domínio. Ao

utilizarem a nomenclatura referente a sistema do Governo Federal, os réus violaram o

quanto disposto nos artigos 1.º,  parágrafo único,  7.º,  e  10,  IV,  “b”  e “c”,  todos da

Resolução CGI.br n.º 2008/08, a qual regula os procedimentos para registro de nomes

de domínio:

Resolução  CGI.br  n.º  2008/008  –  procedimentos  para
registro de nomes de domínio
Art.  1º -  Um nome de domínio disponível  para registro
será  concedido  ao  primeiro  requerente  que  satisfizer,
quando do requerimento,  as exigências para o registro
do  mesmo,  conforme  as  condições  descritas  nesta
Resolução.  
Parágrafo  único  -  Constitui-se  em  obrigação  e
responsabilidade exclusivas do requerente a escolha
adequada  do  nome  do  domínio  a  que  ele  se
candidata.  O requerente declarar-se-á ciente de que
não poderá  ser  escolhido  nome que  desrespeite  a
legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que
viole  direitos  de  terceiros,  que  represente  conceitos
predefinidos na rede Internet, que represente palavras de
baixo  calão  ou  abusivas,  que  simbolize  siglas  de
Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações
que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.
(...)
Art. 7º - O CGI.br pode, sempre que houver interesse
ou necessidade,  reservar para si nomes de domínios
que não  estejam atribuídos. 
(...)
Art. 10º - Os domínios cancelados nos termos dos incisos
I,  II,  IV  e  V  poderão  ser  disponibilizados  para  novo
registro através de processo de liberação, que possibilita
a  candidatura  de  interessados  ao  respectivo  domínio,
conforme  os  seguintes  termos:
(…)
IV. No ato da inscrição a um domínio o candidato poderá
informar  que  possui  algum  diferencial  para  requerer  o
registro  do  domínio  que  se  encontra  em  processo  de
liberação.  As  condições  para  o  exercício  dessa  opção
são:
(...)
b) o nome de domínio solicitado é idêntico à(s) palavra(s)
ou expressão(ões) utilizada(s)  no nome empresarial  da
entidade para distingui-la,  sendo facultada a adição do
uso  do  caractere  do  objeto  ou  atividade  da  entidade.
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Para essa opção, a palavra ou expressão não pode ser
de  caráter  genérico,  descritivo,  comum,  indicação
geográfica ou cores e, caso a entidade detenha em seu
nome empresarial mais de uma expressão para distingui-
la, o nome de domínio deverá ser idêntico ao conjunto
delas e não apenas a uma das expressões isoladamente.
Essa  entidade  deverá  comprovar  que  se  utiliza  deste
nome  empresarial  há  mais  de  30  (trinta)  meses;
c)  se  comprovado  abuso  ou  falsa  declaração,  o
candidato será responsabilizado por tal ato e, ainda,
será prejudicado em suas demais inscrições. (grifos
nossos)

A manutenção dos domínios contendo o termo “SICAF”

acarreta  prejuízos  à  imagem  da  União,  tendo  em  vista  que  apresentam  nomes

contendo a sigla oficial do Governo Federal e apresentam interface muito semelhante

ao  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf),  incidindo  os  usuários

em erro. Tal situação, aliás, encontra-se comprovada pela própria representação que

originou  o  Inquérito  Civil  Público  n.º  1.34.001.004672/2016-16,  uma  vez  que  o

noticiante mostrou sua irresignação com o suposto fato de que o “Estado” estaria

cobrando taxas exorbitantes para inscrição no SICAF.

Portanto, os domínios em questão acabam por confundir

os usuários que desejam se cadastrar no Sistema de Cadastramento Unificado de

Forncedores – SICAF, os quais acreditam ser necessário o pagamento de taxas para

inscrição junto a referido sistema federal, para cuja regular inscrição não é cobrado

qualquer tipo de taxa.

Cabe  destacar  que  o  Ministério  do  Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, por meio do ofício n.º 11374/2018-MP, datado de 20 de

fevereiro  de  2018,  relata  que  sua  “Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  –  SESGES/MP  continua  recebendo

reclamações de cidadãos, não só por e-mail, mas também por meio do Sistema de

Ouvidorias do Poder Executivo Federal”,  evidenciando a gravidade da ilicitude das

condutas  praticadas  pelos  domínios  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e
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“sicaf.com.br”,  os  quais  oferecem,  de  forma,  ilegal,  serviços  voltados  ao

cadastramento no SICAF, ato esse que seria gratuito caso fosse feito de forma direta

perante os órgãos oficiais registrados.

À primeira vista, os domínios em questão até poderiam

ser  caracterizados  por  prestadores  de  serviço  do  tipo  “despachante”,  para

interessados em se cadastrar no SICAF, cobrando valores pelo trabalho realizado. No

entanto,  aqui  não está a se falar  de sites legítimos que atuam,  de forma regular,

oferecendo tal tipo de serviço.

Trata-se, afinal, de situação completamente diversa a um

serviço de despachante, pois nos fatos ora narrados, resta plenamente caracterizado

o  engodo  criado  pelos  domínios  eletrônicos  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e

“sicaf.com.br”. Ao acessar tais domínios, o usuário é levado a acreditar que deverá

pagar algum valor para conseguir realizar seu cadastro junto ao SICAF.

No caso em tela, estamos diante, portanto, de domínios

que se valem de sigla oficial para atrair usuários, utilizando layouts semelhantes ao do

Governo Federal, de modo a constituir uma arquitetura de um “golpe” voltado a obter

dinheiro  por  meio  de  serviços  que  podem ser  conseguidos  de  forma direta,  sem

qualquer custo.

Os  responsáveis  pelos  sites  “sicafnet.com.br”,

“sicafweb.com.br” e “sicaf.com.br” aproveitam-se do fato de que o sistema do governo

federal  encontra-se  sob  registro  do  domínio

“https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/index.jsf”,  no  qual  não há utilização  do

termo  “SICAF”,  registrando  domínios  contendo  a  sigla  do  sistema  utilizado  pelo

Governo Federal,  de forma a confundir  o usuário,  confusão essa corroborada pela

utilização de interfaces muito semelhantes a sites oficiais do Poder Público, como o

Portal da Transparência do Governo Federal.
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Cumpre salientar que não apenas os domínios mas os

próprios  nomes  das  empresas  por  eles  responsáveis  também utilizam,  de  forma,

indevida,  a sigla  oficial  “SICAF”,  sendo certo que o Ministério  Público  Federal,  no

âmbito  do  Inquérito  Civil  Público  n.º  1.34.001.004672/2016-16  já  expediu  a

Recomendação n.º  20/2017 à Junta Comercial  do Estado de São Paulo  para que

procedesse  à  anulação  do  nome  empresarial  das  pessoas  jurídicas  Sicafnet

Assessoria  e  Consultoria  Ltda (CNPJ  n.º  21.383.604/0001-34);   Sicafweb

Assessoria  e Consultoria  Ltda (CNPJ  n.º  18.475.167/0001-74);  e   Sicaf  -

Tratamentos Fitossanitários Ltda (CNPJ n.º 05.140.885/0001-48). 

Afinal,  o  emprego  do  termo  “SICAF”  no  nome

empresarial de tais pessoas jurídicas viola o quanto disposto no artigo 124, IV, XIX e

XXIII, da Lei n.º 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade

industrial,  e  no  artigo  7.º  da  Instrução  Normativa  n.º  15,  de  05.12.2013  do

Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 

Ressalta-se que a  Junta  Comercial  do  Estado de São

Paulo comprometeu-se a acatar a recomendação, tendo instaurado os competentes

boletins  administrativos  para  cancelamento  dos  atos  constitutivos  das  pessoas

jurídicas  que  utilizam  o  termo  “SICAF”  em  seus  nomes  empresariais,  caso  não

promovam a alteração de tais nomes.

No entanto, em relação ao cancelamento dos domínios

na  internet,  mesmo  invocando  os  dispositivos  contidos  na  Resolução  CGI.br  n.º

2008/08,  o Nic.br  não atendeu ao quanto disposto na Recomendação n.º  19/2017

expedida  pelo  Ministério  Público  Federal,  sustentando  que  o  cancelamento  dos

domínios em questão apenas poderia ser efetuado após decisão judicial. Diante disso,

não restou  outra  alternativa  a  este  órgão ministerial,  a  não ser  o  ajuizamento  da

presente ação civil pública, com pedido de tutela de urgência.

Dessa forma, encontra-se amplamente demonstrado que

a atividade desenvolvida pelas empresas  Sicafnet Assessoria e Consultora Ltda
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(detentora do domínio “sicafnet.com.br”),  Sicafweb Assessoria e Consultora Ltda

(detentora do domínio “sicafweb.com.br”)  e  Sicaf  – Treinamentos Fitossanitários

Ltda. (detentora  do  domínio  “sicaf.com.br”),  e  seus  respectivos  sócios

administradores: Anderson Mautone Ferreira e Arminda Mautone Ferreira, ambos

responsáveis  pela  empresa  Sicafnet  Assessoria  e  Consultora  Ltda,  Eduardo  de

Marchi, responsável pela empresa Sicafweb Assessoria e Consultora Ltda, e Clayton

Ucci de Carvalho,  responsável pela empresa Sicaf  – Treinamentos Fitossanitários

Ltda. são ilícitas, tendo em vista que, de forma ardilosa e fraudulenta, cobram valores

de  usuários  que  desejam  se  cadastrar  no  SICAF,  levando-os  a  acreditar  que

necessitam pagar valores para efetuar tal tipo de ato no sistema do Poder Executivo

Federal. 

V.2 – DO DANO MORAL COLETIVO

O dano moral decorre da lesão injusta a toda esfera de

interesses públicos e transindividuais acima enunciados, exsurgindo da constatação

de que a conduta das rés impõe pesadíssimo ônus moral à sociedade e ao Poder

Público.

Como  já  mencionado,  a  conduta  dos  réus  Sicafnet

Assessoria e Consultora Ltda (detentora do domínio “sicafnet.com.br”),  Sicafweb

Assessoria e Consultora Ltda (detentora do domínio “sicafweb.com.br”) e  Sicaf –

Treinamentos Fitossanitários Ltda. (detentora do domínio “sicaf.com.br”) ofendeu

os direitos dos usuários que foram enganados ao utilizarem o serviço oferecido por

tais domínios na internet e, em especial, os direitos da União quanto à sua imagem e

a sigla oficial por ela criada por decreto. 

Ademais,  restou  também  evidenciado  que  a  atividade

dos  réus,  desempenhada  nesses  moldes,  consubstancia  prática  que  há  de  ser

recriminada, qual seja: a de auferir abusivos lucros às custas do prejuízo social de

diversos  cidadãos  e  da União,  de  forma a  obter  lucros  por  meio  do emprego  de

expedientes fraudulentos e ardilosos em seus respectivos sites.
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Sendo  assim,  nota-se  que  a  conduta  dos  réus  causa

danos  diretos  à  imagem  da  União,  afetando  também  toda  a  coletividade,  aqui

entendida pela massa de pessoas que acessam os domínios de responsabilidade dos

réus  na  intenção  de  efetuar  o  cadastro  no  SICAF,  pelo  que  se  afigura  razoável,

portanto,  sejam  condenados  pelos  danos  causados,  em  montante  a  ser  melhor

apurado/definido em sede de instrução processual, liquidação por cálculo ou perícia.

Pertinente ao dano moral coletivo, Carlos Alberto Bittar

assenta que:

“o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral
de  uma  dada  comunidade,  ou  seja,  é  a  violação
antijurídica  de  um  determinado  círculo  de  valores
coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se
fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de
uma  certa  comunidade  (maior  ou  menor),  idealmente
considerado,  foi  agredido  de  maneira  absolutamente
injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em
última instância,  que se feriu  a própria cultura,  em seu
aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral
individual, aqui também não há que se cogitar de prova
de  culpa,  devendo-se  responsabilizar  o  agente  pelo
simples fato da violação (damnum in re ipsa)”. (RT, 12/44,
p. 55/59).

Com  efeito,  não  se  pode  olvidar  que  o  dano  ao

patrimônio  público  representa  lesão  a  direito  difuso,  de  interesse  de  toda  a

coletividade, protegido constitucionalmente para o uso comum do povo, daí porque a

obrigação de indenizar o dano pelo prejuízo não apenas aos usuários, mas também à

imagem e à reputação da União, maculadas em razão das práticas ilícitas adotadas

pelos réus.

Além dos prejuízos  materiais  aos  cidadãos,  indene  de

dúvidas que a conduta dos réus também traz prejuízos imateriais a toda coletividade,

eis que os bens jurídicos ora tutelados possuem natureza transindividual.

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

29

Num. 4906832 - Pág. 29Assinado eletronicamente por: ROBERTO ANTONIO DASSIE DIANA - 09/03/2018 16:12:25
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030615440047400000004644662
Número do documento: 18030615440047400000004644662



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

Sensível a isso, o legislador ordinário, através da Lei nº

8.884/94,  modificou  o  caput da  Lei  nº  7.347/85  para  inserir  expressamente  a

reparação moral no caput do artigo 1º.

Esses prejuízos morais - que seguem paralelos ao dano

material –, portanto, têm que ser ressarcidos, conforme previsto no inciso V do artigo

1º da Lei n.º 7.347/85.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  por  seu  turno,

também contempla a indenização por dano moral, nos incisos VI e VII, do artigo 6º,

escudado pela previsão da Carta Política de 1988, na dicção do inciso V do artigo 5º.

Vale destacar, ainda, o escólio do d. Procurador Regional

da  República  André  de  Carvalho  Ramos,  que,  analisando  o  dano  moral  coletivo,

ponderou:

“Assim, é preciso sempre enfatizar o imenso dano moral
coletivo  causado  pelas  agressões  aos  interesses
transindividuais.  Afeta-se  a  boa-imagem  da  proteção
legal  a  estes  direitos  e  afeta-se  a  tranquilidade  do
cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde a lei do
mais forte impera” (A Ação Civil Pública e o Dano Moral
Coletivo  -  Direito  do  Consumidor,  vol.  25–Ed.  RT,  pg.
83).

Atualmente, basta demonstrar a ingerência injusta sobre

os direitos subjetivos da pessoa - ou da coletividade - para que se admita a devida

reparação  do  dano,  ainda  que  difícil  seja  a  prova  do  dano,  mas  inequívocas  a

agressão e a sua autoria.

Sendo assim, nem sempre o valor arbitrado pelo juiz na

sentença revelará a justa recompensa para  a dor  ou a  para a perda psíquica  do

ofendido.  Mas  isso  não  justifica  que  os  danos  extrapatrimoniais  deixem  de  ser

reparados  por  insuficiência  de  meios  matemáticos,  devendo-se tal  estipulação  ser

confiada ao bom senso e ao prudente convencimento do juiz.
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Do exposto, podem ser retiradas as seguintes premissas:

a) o dano, ainda que exclusivamente moral, deve ser indenizado; b) para reconhecer a

obrigação de indenizar,  basta que restem demonstradas a agressão e sua autoria,

ainda  que  difícil  seja  a  demonstração  específica  do  dano;  e  c)  para  mensurar  o

quantum indenizatório,  à  falta  de  meios  matemáticos  idôneos,  deve-se  recorrer  à

prudente avaliação do magistrado, que deverá fixar a indenização por equidade.

Corroborando  o  acima  esposado,  confira-se,  por

exemplo,  o entendimento do c.  STJ,  exarado no bojo do RESP 1057274/RS,  cuja

ementa está vazada nos seguintes termos:

(...)
2.  O  dano  extrapatrimonial  coletivo  prescinde  da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico,
suscetíveis  de  apreciação  na  esfera  do  indivíduo,  mas
inaplicável aos interesses difusos e coletivos.
(...)
(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2009)

Na mesma toada segue entendimento recente também

exarado  pelo  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  conforme  arestos  abaixo

colacionados: 

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DANOS
MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE
CUIABÁ.  INFIDELIDADE  DE  BANDEIRA.  FRAUDE  EM
OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR
REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL.
1.  O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre  da  mera  constatação da  prática  de
conduta ilícita que,  de maneira injusta e intolerável,  viole
direitos  de  conteúdo  extrapatrimonial  da  coletividade,
revelando-se  despicienda  a  demonstração  de  prejuízos
concretos ou de efetivo abalo moral.
(...)
(REsp  1487046/MT,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 16/05/2017) 
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFENDIDA POR QUADRO DE
PROGRAMA  TELEVISIVO.  DANO  MORAL  COLETIVO.
EXISTÊNCIA.
1.  O  dano  moral  coletivo  é  aferível  in  re  ipsa,  ou  seja,  sua
configuração  decorre  da  mera  constatação  da  prática  de
conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos
de  conteúdo  extrapatrimonial  da  coletividade,  revelando-se
despicienda  a  demonstração  de  prejuízos  concretos  ou  de
efetivo abalo moral.
Precedentes.
2.  Na  espécie,  a  emissora  de  televisão  exibia  programa
vespertino chamado "Bronca Pesada", no qual havia um quadro
que expunha a vida e a intimidade de crianças e adolescentes
cuja  origem  biológica  era  objeto  de  investigação,  tendo  sido
cunhada,  inclusive,  expressão  extremamente  pejorativa  para
designar tais hipervulneráveis.
3.  A análise  da  configuração  do dano  moral  coletivo,  na
espécie,  não  reside  na  identificação  de  seus
telespectadores,  mas sim nos prejuízos causados a  toda
sociedade,  em  virtude  da  vulnerabilização  de  crianças  e
adolescentes,  notadamente daqueles  que tiveram sua origem
biológica  devassada  e  tratada  de  forma  jocosa,  de  modo  a,
potencialmente,  torná-los  alvos  de  humilhações  e  chacotas
pontuais  ou,  ainda,  da  execrável  violência  conhecida  por
bullying.
(...)
(REsp  1517973/PE,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018)

Desse modo, como bem exposto pelo Colendo Superior

Tribunal de Justiça, não se exige a identificação dos cidadãos que teriam sido vítimas

da conduta ilícita praticada pelos réus, mas somente dos prejuízos causados a toda a

sociedade.

Além  disso,  a  jurisprudência  do  Egrégio  Tribunal

Regional Federal da 3ª Região também se posiciona pelo reconhecimento de danos

morais  coletivos,  como  se  verifica  pelo  teor  do  julgado  abaixo,  no  qual  restou

descaracterizado  o  desprestígio  dos  serviços  públicos  em  relação  à  imagem  da

Polícia Federal:
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DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
"OPERAÇÃO OESTE". DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL E
ADVOGADO. RETARDAR ATO DE OFÍCIO MEDIANTE PAGA.
AUFERIMENTO  DE  VANTAGEM  PATRIMONIAL  INDEVIDA.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  VIOLAÇÃO  A  PRINCÍPIOS.
SANÇÕES. DANO MORAL COLETIVO. SUCUMBÊNCIA.    
(...)  9.  A  jurisprudência  tem  se  posicionado  pelo
reconhecimento  de  danos  morais  coletivos,  quando
demonstrado  que  os  atos  ímprobos  tenham  causado
desprestígio dos serviços públicos, gerando insegurança e
incredulidade dos cidadãos nos órgãos da Administração
Pública, ao perder a respeitabilidade perante a coletividade,
sobretudo, como no presente caso, em que a instituição da
Polícia  Federal  é  incumbida  justamente  de  proteger  a
sociedade  contra  a  ação  de  malfeitores. 1  (...)
(AC  00040306820144036111,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:21/07/2017) 

Estabelecidas  tais  premissas,  presente  se  afigura,  na

hipótese,  o  cabimento  da  indenização  pelos  gravames  morais  causados  à

coletividade.

Eventual  dificuldade  em mensurar  o  quantum do dano

moral  difuso,  repise-se,  não  é  justificativa  para  impedir  o  reconhecimento  desta

modalidade  de dano moral.  Para  reconhecer  a  obrigação  de indenizar,  basta  que

restem demonstradas a agressão e sua autoria, que, no caso vertente, são patentes.

Daí porque a fixação do quantum indenizatório, à falta de meios matemáticos idôneos,

deve decorrer de prudente avaliação deste d. magistrado, que fixará a indenização

por equidade. É o que se requer.

Supera-se, portanto, entendimento antigo que vinculava

anteriormente a constatação do dano moral difuso à confirmação da dor e sofrimento

individuais,  o  que  é  incompatível,  por  óbvio,  com a tutela  coletiva  dos  interesses

transindividuais,  calcada na ética intergeracional  e em principiologia especialmente

peculiar.
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Nesse  quadro,  os  fatos  narrados  deixam  claro  que  a

conduta das Rés ocasionou danos aos usuários que foram iludidos pelos serviços

oferecidos pelos domínios de sua responsabilidade e à imagem da União,  afetada

pelas diversas reclamações feitas em razão das atividades ilícitas desenvolvidas pelos

réus, razão pela qual o dano moral causado deve ser reparado.

As fraudes praticadas pelos réus enxovalham a imagem

e a moral da União, porque revelam grave ofensa ao trabalho realizado pelo Ministério

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, responsável pelo SICAF, diminuindo o

crédito que referido órgão têm no desempenho de suas funções e abrindo campo

inclusive  para  a  corrupção,  como é relatado por  referido  Ministério,  em seu mais

recente  ofício,  datado  de  20  de  fevereiro  de  2018,  relatando  suspeitas  de  que

servidores públicos poderiam estar também atuando em parceria com as empresas

rés, já que não estariam sendo exigidas procurações para realização do cadastro no

sistema.

Portanto,  resta  patente  a  condenação  por  dano  moral

coletivo  dos  réus,  as  empresas  responsáveis  pelos  domínios   “sicafnet.com.br”,

“sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”  (Sicafnet  Assessoria  e  Consultora  Ltda,

Sicafweb Assessoria e Consultora Ltda e  Sicaf – Treinamentos Fitossanitários

Ltda.),  condenação  essa  solidária  em  relação  aos  sócios  de  cada  empresa:

Anderson Mautone Ferreira e  Arminda Mautone Ferreira,  Eduardo de Marchi e

Clayton Ucci de Carvalho, em montante mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de

reais) para cada um dos réus, pessoas físicas e jurídicas.

Referido  valor  individual  é  justificado  pelo  período  em

que  os  réus  encontram-se  desenvolvendo  irregularmente  suas  atividades  nos

domínios da internet  (desde,  no mínimo, o ano de 2016,  data em que chegou ao

conhecimento do Ministério Público Federal sobre os fatos), bem como pela gravidade

da ofensa à União, cuja imagem foi descreditada em razão dos serviços fraudulentos

disponibilizados pelos réus, cobrando de usuários para cadastramento no SICAF.
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VI – DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade passiva dos réus encontra-se amplamente

demonstrada nos documentos que instruem a presente inicial,  sendo certo que as

empresas  Sicafnet  Assessoria  e  Consultora  Ltda (administrada  por  Anderson

Mautone  Ferreira e  Arminda  Mautone  Ferreira),  Sicafweb  Assessoria  e

Consultora Ltda (administrada por  Eduardo de Marchi)  e  Sicaf – Treinamentos

Fitossanitários  Ltda. (administrada  por  Clayton  Ucci  de  Carvalho)  são  as

responsáveis  pelos  domínios  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”,

respectivamente, os quais estão causando prejuízos a usuários interessados em se

cadastrar  no  SICAF  e  à  União,  responsável  pelo  mencionado  sistema  de

cadastramento.

A  identificação  dos  responsáveis  pelos  domínios  em

questão foi feita por meio de Informação Técnica exarada pelo Núcleo Técnico de

Combate  aos  Crimes  Cibernéticos  desta  Procuradoria  da  República  por  meio  de

pesquisas  no site  “http://registro.br”,  conforme fls.  45/48  dos  autos  principais  do

Inquérito Civil Público n.º 1.34.001.004672/2016-16.

Por  sua  vez,  a  inclusão  da  entidade  Núcleo  de

Informação e Coordenação do Ponto BR – Nic.br no polo passivo da demanda

mostra-se  necessária,  uma  vez  que  referida  entidade  possui  competência  para

proceder  ao  cancelamento  dos  nomes  de  domínio  supramencionados,  tendo  se

recusado  a  dar  cumprimento  à  recomendação  ministerial  expedida  no  âmbito  do

Inquérito Civil Público n.º 1.34.001.004672/2016-16 para tal fim.

VII  – DA TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA, EM CARÁTER CAUTELAR

E INAUDITA ALTERA PARS

Resta  claro,  portanto  que,  a  atividade  realizada  pelos

réus é eminentemente ilegal, caracterizando fraudes perpetradas com a utilização do

nome  “SICAF”,  confundindo  cidadãos  ao  oferecer  serviços  pagos,  os  quais,  na
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verdade,  não  possuem  qualquer  custo  caso  os  usuários  acessassem  o  site  do

governo federal. 

Dessa  forma,  os  domínios  na  internet  utilizados  pelos

réus  devem  ter  suas  atividades  encerradas,  o  que  se  chama  tecnicamente  de

“cancelamento do nome de domínio”, medida que ora se requer de forma legítima pelo

Ministério Público Federal.

Em sede de tutela provisória de urgência, nos termos do

artigo 300,  caput e § 2.ª, do Código de Processo Civil, o Ministério Público Federal

requer  que  seja  imediatamente  determinada  a  suspensão  do  domínio  dos  sites

“sicafnet.com.br”, “sicafweb.com.br” e “sicaf.com.br”, a qual também é conhecida, de

forma técnica, como “congelamento do nome de domínio”. 

A medida ora pleiteada tem como fundamento o fato de

que este órgão ministerial, em sede extrajudicial, no âmbito do Inquérito Civil Público

n.º 1.34.001.004672/2016-16,  já  expediu a Recomendação n.º  19/2017, dirigido ao

“Núcleo  de  Informação  e  Coordenação  do  Ponto  BR  –  NIC.br”,  o  qual,  todavia,

recusou-se a atender  a  medida recomendada.  Segundo  referida  entidade,  apenas

seria possível,  para fins de cancelamento de domínio,  a análise de irregularidades

quanto aos dados cadastrais dos domínios, sendo que eventual suspensão somente

poderia ser determinada a partir de decisão judicial. 

Portanto, pela presente ação, pleiteia-se a expedição de

ofício ao “Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br”, determinando

a  paralisação  das  atividades  dos  domínios  “sicafnet.com.br”,  “sicafweb.com.br”  e

“sicaf.com.br”, pois, conforme comprovado, os responsáveis por tais domínios estão

oferecendo serviços onerosos para cadastramento de usuários no SICAF, valendo-se

de  ardil  e  malícia  para  confundir  os  interessados  em  tal  ato,  agindo,  assim  em

flagrante desconformidade com a lei.  
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 Sendo  assim,  para  que  o  Poder  Judiciário  no  futuro

declare o encerramento das atividades dos três sites (pedido principal), é necessário

que os referidos sítios eletrônicos interrompam imediatamente as suas atividades, sob

pena de o Poder Judiciário permitir o prosseguimento da prática de fraudes que estão

flagrantemente  ocorrendo  dia  após  dia,  prejudicando  não  apenas  os  cidadãos

interessados no cadastramento no SICAF,  como também a União,  cuja  imagem é

violada em razão das diversas reclamações recebidas pela Secretaria de Gestão do

Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  –  SESGES/MP  e  pelo

Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal. 

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de

urgência  restam  evidentes.  O  fumus  boni  iuris está  consubstanciado  na  evidente

prova de que os domínios em questão encontram-se atualmente de forma irregular e

ilícita, utilizando sigla oficial e layout semelhante ao utilizado pela União em seus sites

oficiais,  de  modo  que,  por  meio  ardiloso  e  fraudulento,  incidem  usuários  a  erro,

maculando, ainda, a imagem e a honra da União.

Já o periculum in mora consiste no fato de que, caso se

espere  o  trânsito  em  julgado  da  presente  ação  civil  pública  para  se  executar  a

sentença, inúmeros usuários continuarão a acessar tais domínios, incidindo em erro e

pagando por serviço de natureza gratuita, de forma a macular a imagem da União,

com o conhecimento  do Poder  Judiciário,  tendo em vista  o teor  do recente ofício

encaminhado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão datado de

20.02.2018,  noticiando  que  novas  denúncias  de  fraude  no  SICAF  estão  sendo

encaminhadas  à  “Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  do  Planejamento,

Desenvolvimento  e  Gestão  –  SESGES/MP  e  também  por  meio  do  Sistema  de

Ouvidorias do Poder Executivo Federal”.  

VIII – DOS PEDIDOS 

 Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo (SP) – CEP 01307-002
Fone: 11 3269-5000 Fax: 11 3269-5355 – Site: www.prsp.mpf.mp.br 

37

Num. 4906832 - Pág. 37Assinado eletronicamente por: ROBERTO ANTONIO DASSIE DIANA - 09/03/2018 16:12:25
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18030615440047400000004644662
Número do documento: 18030615440047400000004644662



Ministério Público Federal
Procuradoria da República em São Paulo - SP

_________________________________________________________

a)  a  concessão  da  tutela  de  urgência,  para  seja

determinada  suspensão  dos  nomes  de  domínio  dos  sites  “sicafnet.com.br”,

“sicafweb.com.br”  e  “sicaf.com.br”,  medida  essa  tecnicamente  conhecida  como

“congelamento de nome de domínio”, com a expedição de ofício ao corréu Núcleo de

Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, para efetivação de tal medida;

b) a citação dos réus para contestarem a presente ação;

c)  a ratificação,  por  sentença de mérito,  do pedido de

antecipação de tutela,  bem como seja determinado o encerramento das atividades

dos domínios dos sites “sicafnet.com.br”, “sicafweb.com.br” e “sicaf.com.br”, medida

essa denominada de “cancelamento do nome de domínio”, em caráter permanente,

excluindo-se os referidos domínios, por meio de expedição de ofício ao “Núcleo de

Informação  e  Coordenação  do  Ponto  BR –  NIC.br”  -  responsável  pelo  registro  e

manutenção dos nomes de domínios que usam o <.br>;

d)  a  condenação  dos  réus  Sicafnet  Assessoria  e

Consultora  Ltda (administrada  por  Anderson  Mautone  Ferreira e  Arminda

Mautone  Ferreira),  Sicafweb  Assessoria  e  Consultora  Ltda (administrada  por

Eduardo de Marchi)  e  Sicaf – Treinamentos Fitossanitários Ltda. (administrada

por  Clayton  Ucci  de  Carvalho)  por  danos  morais  coletivos,  no  valor  de  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), para cada um dos sete réus, pessoas físicas e

jurídicas; 

e) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e

outros encargos, conforme dispõe o artigo 18 da Lei n.º 7.347/85;

f) a cominação de multa diária em valor a ser estipulado

por este MM. Juízo Federam em caso de descumprimento da ordem judicial,  com

fundamento no artigo 12, § 2.º, da Lei n.º 7.347/85;
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g) sejam os requeridos condenados ao pagamento das

custas processuais.

Embora  o  Ministério  Público  Federal  já  tenha

apresentado prova pré-constituída dos fatos (cópia integral do Inquérito Civil Público

n.º  1.34.001.004672/2016-16),  a  qual  acompanha  esta  exordial,  protesta,  se

necessário, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais

como depoimento  pessoal  dos  réus,  provas  testemunhais,  documentais  e  pericial,

caso necessário.

Por fim, em atenção ao artigo 319, inciso VII, do Código

de  Processo  Civil,  o  Ministério  Público  Federal  informa  a  desnecessidade  de

realização de audiência de tentativa conciliatória, diante da natureza indisponível dos

interesses que são objeto da presente ação.

 Dá-se à causa o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões

de reais)2.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 07 de março de 2018.

Roberto Antonio Dassié Diana

Procurador da República

2 Valor relativo à soma dos valores indicados para a condenação individual por danos morais
coletivos de cada um dos réus.
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