
RESUMO DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À 

PIRATARIA E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

Aos vinte três dias do mês de março do ano de dois mil e nove, na sala 304 do Ministério da Justiça, 

em Brasília, no Distrito Federal, reuniu-se em SESSÃO ORDINÁRIA o Conselho Nacional de 

Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual – CNCP. 

 

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria – CNCP, destacou a 

aproximação de ações conjuntas com o Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF, 

notadamente na vertente educativa e apresentou o gerente nacional daquele Programa que disse 

tratar de um programa sob a responsabilidade da Escola de Administração Fazendária – ESAF, 

Órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que tem como objetivo a promoção e institucionalização 

da educação fiscal. Destacou também o estabelecimento de parcerias para a ampliação do Programa, 

e informou sobre as conversas mantidas com a Secretaria-Executiva do CNCP para a formalização 

de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça, com 

vistas à inclusão do tema “combate à pirataria” no Programa. 

 

Foi apresentada pelo diretor de criação da DM9, empresa de publicidade contratada pelo Ministério 

da Justiça, a marca “Brasil Original: Compre essa Atitude”, que foi criada tomando em consideração 

a ideia de originalidade do povo brasileiro e, a partir dessa característica, busca despertar a 

população para o consumo consciente e responsável. Complementou que a marca do Brasil Original 

traz um ícone que remete automaticamente à compra e venda de produtos: o código de barras.  

 

O ETCO relatou sobre reunião ocorrida no escritório da Confederação Nacional da Indústria – CNI, 

que teve como objetivo o esclarecimento da metodologia de estruturação dos projetos, bem como as 

etapas seguintes dos trabalhos, ressaltando o papel do gerente de projeto bem como o 

funcionamento do gerenciamento.  

 

O Secretário-Executivo do CNCP informou sobre reunião realizada no Itamaraty com representante 

do Escritório Comercial dos Estados Unidos - USTR, onde foram discutidos os trabalhos de 

combate à pirataria no Brasil, tendo o representante do USTR feito referência positiva à atuação do 

CNCP, enfatizando que seu modelo deveria ser levado a outros países da América Latina.  

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CNCP deu por encerrada a sessão. 

 



Nada mais havendo a tratar, o Secretário-Executivo deu por encerrada a reunião. 


