
ATA RESUMIDA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL 
DE COMBATE A PIRATARIA E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE 
INTELECTUAL REALIZADA NO DIA ONZE DE AGOSTO DE 2005. 
 
 
Na sexta reunião ordinária do Conselho, realizada no dia onze do mês de agosto, 
na sala 304 do Ministério da Justiça em Brasília, foi lida e aprovada a ata da quinta 
reunião ordinária do Conselho e foram discutidas algumas ações desenvolvidas nos 
Grupos de Trabalho - GTs.  
 
O Dr. Márcio Gonçalves dentre algumas providências, tendo como base o Plano 
Nacional de Combate à Pirataria, mencionou que em contato com o MEC sugeriu a 
inserção do tema Propriedade Intelectual na grade curricular de alguns  cursos 
universitários. O Conselheiro do MDIC, Dr. Márcio Suguieda aproveitou o ensejo 
para sugerir também que à Secretaria Executiva,  entrasse em contato com o 
Conselho de Reitores  das Universidades Brasileiras (Crub), pois o mesmo 
auxiliaria nas gestões para a inserção da propriedade intelectual nas grades 
curriculares das universidades.  
 
O Conselheiro Silvio representante da Câmara dos Deputados disse que seria 
importante criar uma Comissão Especial para dar mais celeridade aos tramites dos 
projetos de lei. Já o Conselheiro Emerson Kapaz do ETCO sugeriu que se fizesse 
uma legislação específica sobre o combate à pirataria.  
 
A Dra. Bárbara Rosenberg, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça, a convite do Conselho, fez uma apresentação aos Conselheiros, expondo o 
trabalho da SDE, e o que aquele Órgão poderia auxiliar nos trabalhos do Conselho, 
tendo como foco a concorrência desleal. 
 
Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Claudio Peret, representando o Dr. Ricardo 
Morishita do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, também 
a convite do Conselho, que discorreu sobre o trabalho do DPDC , acrescentando 
que o referido Órgão estaria promovendo cursos em diversos estados brasileiros 
para a capacitação e formação de técnicos e fiscais dos Procons, concedendo um 
espaço nesses cursos para falarmos de combate à pirataria e dos malefícios 
causados a saúde e segurança dos consumidores que adquirem produtos piratas. 
 
 Em seguida, Dr. Luiz Paulo Barreto, presidente do Conselho convocou a todos 
para o evento que será realizado pelo CNCP, em que será lançado o I Relatório de 
atividades do Conselho  Nacional de Combate à Pirataria, assim como o Clique 
denúncia e a assinatura de um convênio entre DPDC e Conselho. Após isso, deu 
por encerrada a reunião. 
 
8º e 9° Reunião Extraordinária de 11/08/2005 
 

 Aprovação da Ata da 5º Reunião Ordinária, onde foi lida e aprovada; 
 
 Atualização acerca do andamento dos trabalhos dos Grupos de 

Trabalho- GTs e nova redação para algumas ações; 
 



 Apresentação da Diretora da Secretaria de Direito Econômico, bem 
como do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – Dra. 
Bárbara Rosenberg e Dr. Claudio Peret (representando o Dr. Ricardo 
Morishita), onde cada um discorreu sobre seus trabalhos e o que podem 
auxiliar na implementação das ações do Conselho; 

 
6º Reunião Ordinária do Conselho 
 

 Análise de novas inscrições para o Painel de Colaboradores; 
 

 Comentário a respeito do evento do Conselho a ser realizado no final do 
mês de agosto, onde será entregue o I Relatório de atuação do 
Conselho, o lançamento do Clique-Denúncia e mostra de produtos 
piratas; 

 
 Apresentação de uma cartilha de conscientização sobre a pirataria para 

a população. O Conselheiro da ADEPI, Cel. Camargo detalhou passo a 
passo da cartilha. 

 


