
RESUMO DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL 
DE COMBATE À PIRATARIA E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
 
 
Aos quinze dias do mês de janeiro 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 Sr. Secretário-Executivo apresentou o calendário anual das reuniões ordinárias do CNCP e 

informou que as referidas reuniões estiveram suspensas durante o ano de 2008 por força de 

prioridade estabelecida pelo Presidente do CNCP para o processo de planejamento estratégico, 

destinado à reformulação do Plano Nacional de Combate à Pirataria.   

 

O Sr. Consultor da Empresa GD Consultoria discorreu sobre a metodologia de trabalho e procedeu à 

recapitulação acerca do papel do gerente de projetos, ressaltando sua importância como condutor do 

processo de implementação dos projetos.  

 

O Sr. Secretário-Executivo apresentou a lista de projetos priorizados (dentre 23 projetos), para os 

quais foram definidas as entidades responsáveis por seu gerenciamento. 

 

Os representantes da Confederação Nacional do Comércio -CNC e da Confederação Nacional da 

Indústria - CNI comprometeram-se a realizar gestões dentro de suas corporações para convalidação 

de responsabilidade pela gerência de projetos. As representações do Ministério da Justiça – MJ, 

Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES e Confederação Nacional da Indústria – 

CNI comprometeram-se, informar na próxima sessão ordinária, sobre a necessidade de contratação 

de consultoria especializada destinada à estruturação dos projetos que estão sob suas respectivas 

responsabilidades.  

 

O Ministério da Cultura - MinC informou ser desnecessária a contratação de consultoria para o 

desenvolvimento do projeto que está sob a responsabilidade do MinC - Parcerias e Cooperação com 

os provedores de Internet – o qual já se encontra em processo de implementação.  

 

O Sr. Secretário-Executivo discorreu a respeito da elaboração do 4º Relatório de Atividades do 

CNCP, que será lançado no mês de março ou abril de 2009, consolidando, fundamentalmente, 

informações relacionadas aos anos de 2007 e 2008. 



A Confederação Nacional do Comércio – CNC solicitou o tratamento do tema “pirataria” no Fórum 

Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Aduziu ainda que a Lei Geral de Microempresas 

está contemplando uma série de ações e que uma delas é a de facilitar a formalização de empresas, 

facultando que camelôs saiam da informalidade.  

 

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


