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CNCP/SENACON

MISSÃO

�Atuar na proteção e defesa do consumidor, contra a
oferta de produtos ilegais;

�Atuar como referência sobre o combate à pirataria,
nacional e internacionalmente;

�Ser um instrumento de combate ao crime organizado
que gira em torno da pirataria e contrabando (furto,
roubo, corrupção, ameaça, homicídios, lavagem de
dinheiro, sonegação, etc);

�Ser um instrumento para a construção de um ambiente
de concorrência empresarial justa e de geração de
empregos.



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019

� Recriação do CNCP pelo Decreto 9.875/2019

• importância e posicionamento estratégico;

� Reposicionamento do CNCP, agora na SENACON

• alocação em área-fim do MJSP;

� Realização de reuniões ordinárias bimestrais

e reuniões mensais com os órgãos de governo

• Interação constante interagências e entre estas e

o setor privado;

� Participação no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI;



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019

� Assinaturas de Memorandos de Entendimento:

• Reino Unido (UKIPO);

• Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO);

• Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual (SDAPI);

• Associações representativas do mercado publicitário.



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019

� Realização do II Encontro Nacional de Combate à Pirataria e aos Crimes 
Correlatos e apoio institucional a diversos outros eventos e capacitações; 

.



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019

� Apoio institucional a campanhas publicitárias (ABRAL, BASCAP): 

.



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019 



CNCP/SENACON

COMISSÕES
ESPECIAIS
� Contrabando;

� E-commerce;

� Publicidade digital e meios de 
pagamento;

� Hardware;

� Saúde.



CNCP/MJSP 

E-COMMERCE

� Reuniões realizadas em 25/03; 01/07 ,
01/10, 01/11 e 21/11 (Mercado Livre,
Amazon, Americanas, magazine Luíza,
Câmara.e-net, IDV, dentre outros).

� Buscou-se até o momento construir uma
proposta mínima de memorando de
entendimento para a adoção de boas
práticas no setor, tendo como base
inicial a experiência europeia sobre o
tema.

� Neste momento apresento para consulta
pública uma proposta de memorando
contendo guia de boas práticas.



CNCP/MJSP 

PUBLICIDADE DIGITAL

o Reuniões realizadas em 06/08 e 04/10 (IAB Brasil, CONAR,
ABAP, ABA, CENP) ;

o Memorando assinado nesta data.



CNCP/MJSP 

MEIOS DE PAGAMENTO

o Reuniões realizadas em
08/08 e 25/09 e 31/10
(Banco Central, Visa, Elo,
ABECS, Mercado Pago,
Mastercard, Câmare.e-net,
CIELO) ;

o Neste momento apresento
para consulta pública
proposta de memorando
contendo um guia de boas
práticas.



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019

� Apoio institucional e articulação para a realização da operação 404, da 
ANCINE, SEOPI/MJSP e polícias civis  estaduais:



CNCP/SENACON

PRINCIPAIS AÇÕES 2019

� Apresentação do Relatório Anual de Atividades do CNCP em 2019 
(“CNCP em números e ações”):

• O relatório contem duas partes:

a) resumo das atividades do CNCP, desenvolvidas por sua presidência
com o apoio dos membros,

b) b) resumo das atividades desenvolvidas por cada órgão de governo
integrante do CNCP em relação ao combate à Pirataria.

� Nesta ocasião é apresentado o relatório preliminar, o definitivo será feito
após eventual complementação de informações por cada órgão,
considerando as apreensões realizadas em novembro e dezembro.



CNCP/SENACON

METAS 2020
� Aperfeiçoamento do Relatório Anual de Atividades;

� Aplicação, acompanhamento e avaliação dos memorandos e protocolos
assinados em 2019;

� Apresentação final dos memorandos relacionados ao combate à pirataria
no e-commerce e com a utilização de meios de pagamento legítimos;

� Assinatura de acordos com a ANCINE, USPTO (EUA) e França (em
negociação);

� Incremento do contato institucional do CNCP com autoridades estaduais
e municipais;

� Ampliação das campanhas publicitárias existentes e busca de parceiros
para campanha ampla, com apoio dos meios de comunicação e mercado
publicitário;

� Novo regimento do CNCP e definição dos membros representantes da
sociedade civil



CNCP/SENACON

METAS 2020
� Realização do III Encontro de Combate à Pirataria;

� Incremento do contato com autoridades de países vizinhos, com apoio do 
MRE;

� Criação e disponibilização de cursos EAD voltados para a proteção de
direitos de propriedade intelectual voltados para agentes públicos,
consumidores e público infanto-juvenil;

� Interação de programas e agendas com o GIPI e com a SDAPI
(Ministério da Cidadania, agora no Ministério do Turismo) – em especial
a organização de estudo amplo sobre a pirataria no Brasil e seu impacto,
sob viés econômico;

� Ampliação da interação interagências objetivando a realização de
operações policiais e de fiscalização;

� Diretório Nacional (com o INPI).



OBRIGADO!

LUCIANO TIMM

PRESIDENTE DO CNCP/SENACON


