
ATA RESUMIDA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DO CONSELHO 

NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL. 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, na sala 304 do Ministério da 

Justiça, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos 

Contra a Propriedade Intelectual (CNCP). 

Foi informado da realização de reunião entre os representantes do setor privado no CNCP com a 

empresa GD Consultoria para discutir a contratação de trabalho para a estruturação de projetos 

do novo Plano Nacional de Combate à Pirataria, definidos como prioritários. 

 

A Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES informou que está selecionando 

empresas para iniciar o desenvolvimento do projeto Portal de Combate à Pirataria e, na 

oportunidade, o Secretário-Executivo do CNCP ressaltou a importância da participação dos 

Conselheiros no desenvolvimento dos trabalhos, renovando a disposição da SE-CNCP para 

aportar o apoio que se fizer necessário.  

 

A FECOMÉRCIO/RJ discorreu sobre a realização da pesquisa “Consumo de Produtos Piratas no 

Brasil” que está em sua terceira edição e, dentre os vários pontos abordados pela pesquisa, 

destacou os principais motivos que levam os consumidores a comprar produtos pirateados. 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego relatou sobre sua participação no Programa de Direito 

Autoral e Políticas Públicas – promovido pelo United States Patent and Trademark Office 

(USPTO), na cidade de Alexandria, no Estado da Virgínia - EUA, onde destacou a produtividade 

do curso, observando de um modo geral, como os Estados Unidos lidam com a questão da 

propriedade intelectual. 

 

O Secretário-Executivo discorreu sobre a elaboração do IV Relatório de Atividades do CNCP, 

onde destacou as características que o diferencia daqueles lançados anteriormente. 

 

O Ministério da Cultura - MinC fez uma breve explanação a respeito do projeto Parcerias e 

Cooperação com Provedores de Internet, destacando a criação de um Grupo de Trabalho (GT) 

formado por diversos setores interessados no tema, com o objetivo de discutir a cooperação entre 

os principais provedores de Internet e titulares de direitos de propriedade intelectual, enfatizando 

a necessidade de ampliação da oferta de conteúdo legal na Internet. 

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


