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P R E FÁ C I O
L u c ian o Be n e t ti Timm 1
Ju lian a O liv e ira Do ming ues 2

Foi com muita honra que recebemos o convite do Dr.
Márcio Gonçalves de prefaciar sua obra sobre a história dos 15
anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP),
orgão deliberativo e consultivo vinculado ao Ministério da
Justiça e Segurança Pública e que congrega diversos entes
públicos que fazem o combate ao comércio ilegal como, entre
1
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Doutor (2004) e Mestre (1997) pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e Bacharel em Direito (1994) pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Possui LL.M.
em Direito Econômico Internacional pela University of Warwick
(1999) e realizou pesquisa de Pós-Doutorado no Departamento de
Direito, Economia e Negócios da University of California - Berkeley
(2007). Professor da Graduação da FGV Direito SP. Foi professor de
Direito Civil da PUCRS e coordenador do LLM em Direito dos
Negócios da UNISINOS (Porto Alegre) e da Escola de Direito do
CEU IICS. Atuou como advogado empresarial desde 1994, tendo
sua prática profissional centrada tanto no sul do Brasil como em São
Paulo. É autor da obra “O Novo Direito Contratual Brasileiro” (Atlas,
2014) e coordenador da coletânea “Direito e Economia no Brasil”
(Atlas, 2012). Foi Secretário Nacional do Consumidor e Presidente
do CNCP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.”
Professora de Graduação e Pós graduação da FDRP-USP. Mestre em
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora em
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Econômico.
Direito Econômico Internacional e Comércio Internacional. Foi
Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC). É a Secretária Nacional do Consumidor e Presidente do
CNCP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
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outros, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, agências
reguladoras (Anvisa, Anatel) e outros órgãos ligados à política
pública de Propriedade Intelectual como os Ministérios da
Economia, das Relações Exteriores e mesmo o INPI. Além
disso, entidades associativas representativas das empresas se
fazem presentes fornecendo um espaço institucional, transparente, democrático e eficiente de diálogo entre setores
público e privado.
Os crimes contra a Propriedade Intelectual somente
podem ser eficientemente combatidos com a parceria entre o
público e o privado, seja porque são as empresas que conhecem
o mercado, os produtos, as marcas, as patentes e suas violações,
seja porque o estado detém o monopólio da coerção.
E por que o governo brasileiro deve estar comprometido
com esse tema? Ora, porque há suficientes evidências empíricas hoje de que os crimes contra a Propriedade Intelectual
estão associados à criminalidade organizada, à corrupção, à
sonegação, ao desemprego e ao desrespeito aos consumidores.
Além disso, há relatório preliminar da OCDE sobre
o caso brasileiro que dá conta de que o Brasil está entre os
16 países mais prejudicados pela pirataria e outros crimes à
Propriedade Intelectual. São postos de trabalho nos setores
industriais e criativos em que o Brasil tem tradição empresarial como vestuário, calçados, óculos, games, dentre outros.
De outro lado, o Brasil não está entre os 40 países que
mais produzem pirataria e outros crimes análogos.
Assim, somando-se as perdas de emprego, geração de
renda e bem estar dos brasileiros, à perda de arrecadação e
aumento da criminalidade organizada, resta claro que não há
outro caminho senão o enfrentamento do problema.
Em 2019 e 2020, o CNCP focou suas entregas em um
guia de autorregulação do setor de plataformas de comércio eletrônico, de um memorando de entendimentos do
setor de publicidade on line e também aprovou um guia
10

de autorregulação de meios de pagamento no âmbito do
comércio eletrônico.
Mas também foram recordes as apreensões de produtos ilegais nas fronteiras do país, especialmente em razão de
operações lideradas pelo Ministério da Justiça e Segurança
(Operação Vigia e Horus).
Avançar essa pauta será fundamental durante e sobretudo
após a pandemia, dada a migração do comércio físico para
o virtual, acelerada pelas medidas de distanciamento social.
Finalmente, o ano de 2019 também foi importante
para gerar um relatório consolidado de combate à pirataria
e outros crimes no Brasil que possa ser compartilhado com
autoridades estrangeiras, que recentemente reconheceram
essas iniciativas brasileiras.
Ele foi também um ano importante para internacionalizar as ações do CNCP, que firmou memorando de entendimentos com Reino Unido, Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) e negocia também o mesmo
acordo com os Estados Unidos.
Por tudo isso, deseja-se longa vida ao CNCP!
L u c ian o Be n e t ti Timm
Ju lian a O liv e ira Do ming ues
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INTRODUÇÃO
O propósit o d o livr o

A inspiração inicial para escrever este livro, partiu do
fato de não haver no Brasil uma obra específica sobre o
combate à pirataria, tema que vem ganhando maior importância mundial, ano após ano. Depois, pelo privilégio de ter
sido o primeiro Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade
Intelectual - CNCP, do Ministério de Justiça, nos anos de
2.005 e 2.006, experiência, essa, que muito me orgulha e
que merecia registro.
Minha intenção ao desenvolver este trabalho foi a de
registrar os 15 anos que se passaram, desde o início das atividades do CNCP até os dias atuais, através de uma linguagem
direta e repleta de fatos e de fotos.
Tive a felicidade do Prof. Luciano B. Timm, Ex-Presidente do CNCP e Ex-Secretário Nacional do Consumidor - SENACON, ter aceito meu convite para prefaciar
este livro. Além de um colega com excelente formação,
a gestão do Luciano Timm, à frente do CNCP é digna
de aplausos e reconhecimento, dando ares de bastante
profissionalismo ao Conselho.
Igualmente, senti-me honrado pelo fato da Dra. Juliana
Oliveira Domingues, sucessora de Luciano Timm, ter também aceito meu convite para prefaciar a presente obra. Esta
transição ocorreu no mês de agosto de 2.020, quando este
livro já estava sendo finalizado.
13

Somos confiantes que a gestão do CNCP e da SENACON, nas mãos competentes da Dra. Juliana Oliveira Domingues, será de continuidade e bastante comprometimento.
O primeiro capítulo é uma mistura de autobiografia,
passando pelo efetivo início dos trabalhos do CNCP, e encerrando-se com o período pós-CNCP, até os dias atuais.
Os anos mais recentes do CNCP estão relatados no
segundo capítulo desta obra, escrito pelo seu atual Secretário-Executivo, o Delegado Guilherme Vargas da Costa, que
gentilmente aceitou o meu convite e que vem fazendo um
excelente trabalho, juntamente com a sua equipe, da qual
destaco Silvana Silveira.
Finalizo este livro com um merecido capítulo dedicado a
alguns dos seletos colegas que, como eu, combatem a pirataria,
há anos. Estamos avançando, combatentes, e desistir... jamais!!!
O período em que estive à frente do CNCP foi muito
intenso e inesquecível. Posso dizer, que aqueles quase dois
anos, mudaram a minha vida e a maneira de eu enxergar
o serviço público, o que impactou diretamente na minha
atuação profissional. Sou muito mais nacionalista e confiro
isso à experiencia dos tempos do CNCP.
Tenham uma excelente leitura!
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CAPÍTULO PRIMEIRO
S obre o auto r

P ré - C N C P
Nasci na cidade de São Paulo, em 15 maio de 1.969, no
Hospital Beneficência Portuguesa, assim como o meu irmão
mais velho, Marcello. Filhos de um casal de advogados, Alberto (tributarista) e Rosemary (família e sucessões), fomos,
após alguns anos, presenteados com a vinda da minha irmã
mais nova, Daniella.
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Assim, cresci em uma família de classe média paulistana que
morou, até o ano de 1.975, em uma casa no bairro de Pinheiros,
da qual guardo poucas, mas boas recordações. Quando eu tinha
6 anos, mudamos para o bairro do Jardim Paulista, onde ainda
temos apartamento e onde vivi boa parte da minha vida.
Enquanto meus pais davam duro, batalhando em suas
profissões, eu e os meus irmãos estudávamos no Colégio
Dante Alighieri, que apesar do rigor disciplinar, nos deu uma
excelente formação e, principalmente, bons amigos para a vida.

16

Não é fácil educar três filhos, e os nossos pais, com muita dedicação e principalmente exemplos, conseguiram nos
formar em um ótimo colégio e ao mesmo tempo, sempre
estiveram presentes em nossas vidas, o que nos deu grande
conforto e uma excelente base familiar.
Adiantando o filme, nós três acabamos finalizando os
nossos estudos no Dante; eu, em 1.987. Meus irmãos acabaram seguindo o rumo da Medicina, sendo profissionais
muito respeitados e realizados. Eu, segui os passos dos meus
pais; segui a trilha do Direito, e conto tudo isso por onde
tudo começou...
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Aos 15 anos, tinha preocupações bem diferentes das que
tenho hoje e, apaixonado por música (inspirado pela minha
mãe), comecei a tocar contrabaixo elétrico, quando fui convidado por um amigo de classe, Moska, para substituí-lo na
banda que ele havia fundado,“Banda 3,14K”; meu primeiro
grupo musical. Muitos músicos dizem que a primeira banda
de colégio é sempre a melhor, e eu concordo totalmente!

Eu achava, àquela época, que havia nascido para ser um
grande artista e que poderia ganhar a vida às custas da música.
Como é bom sonhar!!! Com o 3,14K participamos de diversos
festivais com músicas autorais e também covers.
18

Ensaiávamos bastante, tocávamos em festas, tendo um bom
retorno do público e, até mesmo, um reconhecimento na cena
da música paulistana. Isso tudo, até o final do curso Colegial,
quando foi necessário escolher a profissão que eu seguiria.
Meu pai, um homem de cabeça muito boa, mas tradicional na nossa educação, lembro, como se fosse hoje, comemorou muito a minha formatura no colégio (que não foi
fácil!!!) e no mesmo dia me perguntou qual curso superior
eu faria. Sem pestanejar, disse: Música, pai!!! Bom, a minha
escolha não o deixou muito feliz.
Depois de muitas conversas e reflexões percebi que,
de fato, eu não era todo aquele grande talento musical que
imaginava ser e, até mesmo, por influência dos meus pais e
por sempre gostar de ler muito, a Faculdade de Direito fazia
bastante sentido, e foi a que escolhi cursar, mas sem antes
negociar com os meus pais que, terminando o curso de Direito, faria uma Universidade de música em Los Angeles. Meu
pai, à época, não levou muito à sério, mas fechou comigo.
Também, lembro a felicidade do meu pai ao cortar os meus
longos cabelos de roqueiro que, à época, eu cultuava. Ingressei
no curso de Direito da PUC/SP, no início do ano de 1.989,
tendo sido aqueles 5 anos bastante especiais na minha vida.
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Estudei durante toda a Faculdade no período matutino,
o que me possibilitou estagiar em escritórios de advocacia, no
período da tarde, e ensaiar e tocar com a banda nas noites e
nos finais de semana. Digo isso, porque o Direito e a música
sempre caminharam bem paralelos na minha trajetória.
O que me chama a atenção, até hoje, é que até o ano
de 1.993, quando me formei, em uma das mais renomadas
universidades do país, o tema da Propriedade Intelectual
não era tratado.
Nos 5 anos da Faculdade estagiei em diversas áreas:
trabalhista, criminal, imobiliário, consumidor e tributário, onde, nos dois últimos anos de PUC, estagiei no
escritório do meu pai, em uma época de bonança para
os advogados tributaristas (época do Governo Collor).
Naturalmente, o sonho do meu pai era que eu herdasse
o seu escritório e desse andamento aos seus negócios,
mas, confesso, nunca gostei muito do Direito Tributário.
A música, sempre me perseguindo...
Com a mesma alegria de quando me formei no
Dante, comemoramos a minha conclusão do curso de
Direito, na PUC, no final de 1.993. No mesmo dia da
minha formatura, cobrei de meus pais sobre a minha
ida ao exterior para estudar música, como combinamos.
Eles me perguntaram: Você vai mesmo? E eu: É lógico
que vou!!!
À época, eu havia juntado dinheiro suficiente para
pagar o curso de música do Musicians Institute of
Hollywood - MI, e eles cumpriram a sua parte no pacto, financiando minha subsistência na Califórnia. Aí, fui!!!
Mas antes, tive que passar na prova da OAB e... entregar a
minha carteira de advogado a eles.
Em setembro de 1.994, de malas prontas, embarquei
para Los Angeles-CA, onde realizei um grande sonho: estudar
música a fundo e de maneira profissional.
20

Anualmente, o curso recebia
músicos de diversos países e contava
com professores de altíssimo nível,
além de ficar aberto 24 hs, o que possibilitava uma intensa integração entre
estudantes e professores. Sensacional!!

O mais importante estava por acontecer. Nas disciplinas
obrigatórias que tínhamos, havia “um tal de um copyright”.
Estudei Direito por 5 anos e não ouvi nada relacionado à
Propriedade Intelectual e, na Faculdade de Música, em um
ano, teria aulas semanais de copyright? Verdadeira música para
os meus ouvidos.
Durante todo o ano que por lá passei, além de me dedicar à técnica do instrumento e à teoria musical, mergulhei
no universo do “copyright” e nas aulas desta disciplina, desde
lá pensando, que ao retornar para o Brasil, iria me dedicar aos
estudos e especialização neste tema, aliando assim, o Direito
à Música. E foi o que eu fiz!!!
Malas prontas para a volta ao Brasil, no final do ano de
1.995, retornei a São Paulo, sedento por conhecer as Uni21

versidades e Faculdades brasileiras que tratavam do tema da
Propriedade Intelectual (PI).
No início de 1.996 iniciei uma longa pesquisa, tendo
constatado que, somente no Largo São Francisco, da USP, o
Prof. Carlos Alberto Bittar ministrava aulas de Direito
Autoral. Naquela oportunidade, e já quase no final de vida
do saudoso Professor, assisti algumas de suas aulas, como aluno-ouvinte, aliás, lembrança das mais honrosas e marcantes.
No final daquele ano de 1.996, já casado com Renata,
fomos abençoados com a vinda do nosso primeiro filho;
meu primogênito, João Pedro. E como a vida muda (para
melhor) quando somos pais, assim como as nossas necessidades e prioridades.
Com um peso diferente de responsabilidades sob as
costas, decidi que investiria
todos os meus esforços em ter
uma oportunidade de trabalho
junto a um escritório especializado em PI, uma vez que as
Universidades não tinham
espaço em suas grades para a
disciplina e, como já havia lido
todos os livros sobre o tema,
entendi que o melhor caminho que seria este mesmo.
À época, já assessorava
alguns artistas em registros de
suas músicas e obras, junto à Biblioteca Nacional, e em uma das
minhas idas à FUNARTE, a responsável pelos registros, Priscila
Soares, mencionou que uma amiga sua estava contratando
advogados em início da carreira para, com ela, trabalhar na área
de Propriedade Intelectual.
Meus olhos brilharam, ainda mais depois que fiquei
sabendo que se tratava do escritório da Dra. Eliane Y.
22

Abrão, uma das mais sérias e respeitadas profissionais da área,
renomada autoralista e uma das mais atuantes peritas judiciais.
Fiz a primeira e única entrevista com a Dra. Eliane e, talvez, por demonstrar tamanho interesse pela área, fui contratado,
tendo, entretanto, que negociar o corte dos meus cabelos que,
à época, estavam novamente
longos. Como primeira experiência na área, garanto, não
poderia ter sido melhor!!!
Nos dois anos que por lá
passei me apaixonei pela forma de trabalho por ela liderado.Temas muito interessantes
de discussão que fizeram, certamente, com que eu pudesse
evoluir na compreensão dos
chamados direitos imateriais.
Foi-me dada a oportunidade de estudar a fundo os casos envolvendo as perícias sobre Direitos Autorais e uma enorme absorção de
conhecimento, que só foi possível graças a todo o apoio
que me foi confiado. Um
ótimo início na área de
PI e fundamental para os
próximos passos profissionais que eu daria.
Em outubro de
1.998, eu e Renata fomos
novamente abençoados
com a chegada da Isabella, nossa amada filha.
Ser pai é muito bom, mas
ser pai de uma menina, é
algo bem especial!!!
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Vida que segue e, em 1.999, uma nova possibilidade
profissional surgiu para mim em um escritório que estava
contratando advogados para trabalhar na área do combate à
pirataria, área que sempre despertou muito o meu interesse.
Em comum acordo com a Dra. Eliane e, com o seu total
apoio, aceitei a proposta.
A empresa era a Braga & Associados, onde iniciei
no Jurídico como advogado pleno, com bastante foco no
combate à pirataria, mas haviam outras duas áreas pelas quais
também muito me interessei; o administrativo de INPI (marcas e patentes) e os contratos de licenciamento de marcas.
Foram anos muito ricos em conhecimento, quando
o combate à pirataria começou a se tornar um verdadeiro
vício na minha vida. Cresci muito profissionalmente, tendo
reconhecimento interno e externo, atendendo diversas marcas que muito sofriam (e infelizmente, ainda sofrem) com a
pirataria. Foram centenas de ações de busca e apreensão em
nome de clubes de futebol, empresas de materiais esportivos,
brinquedos, perfumes, cosméticos, entre outros, dirigidas
contra comerciantes e fabricantes de produtos ilegais, com
ótimos resultados alcançados.
Com o passar do tempo acabei por assumir, além do
contencioso de combate à pirataria, procedimentos administrativos de marcas e patentes, além do consultivo em contratos
de licenciamento, experiências muito enriquecedoras.
À época, convidei para ser nosso estagiário, Eduardo
Ribeiro Augusto, grande amigo, companheiro e combatente,
que me acompanhou profissionalmente por mais de 20 anos.
Das ações de busca e apreensão de produtos piratas junto
ao comércio, ampliei a nossa atuação para ações junto aos
portos brasileiros, no sentido de treinar os fiscais a reconhecerem produtos falsificados. Os resultados foram fantásticos,
com a apreensão de diversos contêineres de materiais falsificados que tentavam ingressar, irregularmente, em nosso país.
Lembro que o primeiro treinamento de uma marca junto
24

a um porto, à época, o de Paranaguá, foi realizado no ano
2.000, quando estive acompanhado por Ênio Rodrigues,
quando representávamos uma importante fabricante de materiais esportivos: a NIKE.
Meu ciclo na Braga & Associados terminou no ano
de 2.002, quando fui convidado para inaugurar e coordenar a área de Propriedade Intelectual do escritório Viseu
Castro Cunha e Oricchio Advogados, uma interessante
oportunidade profissional, visto que, o escritório ganhava
importante projeção entre as bancas de advocacia paulistanas.
Lá, reencontrei alguns colegas da PUC que estavam associados ao escritório. Com uma gestão profissional bastante
moderna, tivemos um crescimento exponencial em clientes
e em faturamento.
Naquele momento, percebi que a minha pele estava
ficando mais grossa para os desafios profissionais que estavam
por chegar.
E só para constar, paralelamente, a música continuava
presente na minha vida. A banda é que era outra:“Banda Sr.
Barata”, que surgiu nos tempos de Los Angeles. Tínhamos
gravado o disco “De Z a Z”, no qual a grande parte do
nosso melhor musical, lá está gravado e eternizado.
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A vida ficou cada vez mais corrida e as responsabilidades
mais intensas.
Em um determinado momento tive que escolher entre
as madrugadas da música ou os dias corridos e puxados da
advocacia. Optando pela segunda, assumi a música como
hobbie. Era a atitude mais sensata a tomar naquele momento!
Tudo parecia normal e tranquilo, até que...
No final do ano de 2.004 recebi o convite formal, vindo do Ministério da Justiça, através do Ministro Márcio
Thomaz Bastos e de seu Vice-Ministro, Luiz Paulo Telles
Barreto, para assumir a Secretaria Executiva do recém-criado
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos
contra a Propriedade Intelectual – CNCP, órgão criado
em Brasília, em vista de recomendação da CPI da Pirataria,
da qual eu também havia participado dos trabalhos.
O chão tremeu e a vontade de contribuir para o Governo,
naquele Conselho recém-criado, que trataria das questões em
que estava submerso no meu dia-a-dia, fez com que eu aceitasse
o convite, porém, com a condição de que somente poderia
ficar em Brasília, no máximo, pelo período de dois anos.
Logicamente que dividi esta decisão com a minha esposa, à época, e com a nossa Família, pois isso representaria
26

uma mudança para Brasília com os nossos 2 filhos. Iríamos
todos juntos, e fomos. E não poderia ter sido melhor... Em
janeiro de 2.005 já estávamos instalados na Capital federal,
em uma casa no Lago Norte.Vida nova!!!
A partir do próximo capítulo, passarei a relatar a experiência vivida à frente da Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Combate à Pirataria – CNCP, nos anos de
2.005 e 2.006.
Naquele momento enfrentei o meu maior desafio profissional, tendo que aprender, de forma rápida, a lidar com
os bastidores do Governo, e, ao mesmo tempo, implantar a
minha filosofia de trabalho, demonstrar a minha capacitação
profissional para o cargo que me foi confiado e impor o meu
ritmo de trabalho.
Era importantíssimo construirmos uma boa base para
a evolução dos trabalhos. Sentia-me totalmente preparado e
bastante animado para a missão!
Vamos, então, aos primeiros anos do CNCP (2005-2006).

O s p r i m e i ro s a n o s d o
CNCP (2005 e 2006)
Como mencionei, a experiência à frente da Secretaria-Executiva do CNCP foi uma das mais desafiadoras e
interessantes experiências profissionais que vivi até hoje.
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Importante mencionar que, antes mesmo da criação
do CNCP, representantes do Governo se reuniam através
do Comitê Interministerial de Combate à Pirataria
-CICP -, criado em março de 2.001, cuja composição se deu
exclusivamente com representantes de Governo, de diversos
Ministérios: Justiça, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fazenda e das Relações
Exteriores. Eventualmente, representantes do setor privado
poderiam ser convidados para colaborarem com as atividades
daquele Comitê.
Podemos afirmar que o Comitê Interministerial foi
o verdadeiro embrião do Conselho Nacional. Alguns anos
após, fruto dos trabalhos e das recomendações vindas da CPI
DA PIRATARIA, foi criado o CNCP. Podemos dizer que
aquela CPI, iniciada em maio do ano de 2.003 junto à Câmara dos Deputados Federais, foi uma das poucas Comissões
Parlamentares de Inquérito que não terminaram em “pizza”,
o que merece um destaque à parte.

A CPI da pirataria
A sociedade brasileira, representada pelos segmentos
geradores de riquezas, ou seja, aqueles que geram empregos,
recolhem tributos e cumprem com todas as obrigações legais,
clamava pela discussão da pirataria em nosso país. Esta demanda foi atendida de uma forma mais aprofundada através
dos trabalhos desempenhados pela CPI da Pirataria.
Esta CPI, que teve, à época, como Presidente o Deputado Federal Luiz Medeiros, contou com as ativas participações dos então Deputados, Júlio Lopes, Vanessa Grazziotin, Júlio Semeghini, e Josias Quintal, investigando, à
fundo, a problemática da pirataria no Brasil e aprofundando
as investigações em produtos que comprometiam (e comprometem) a saúde e segurança dos consumidores, tais como:
bebidas, cigarros, óculos, remédios e produtos farmacêuticos,
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autopeças, combustível e uma outra série de produtos, largamente falsificados, como as obras audiovisuais, fonográficas
e os softwares.
A CPI da Pirataria foi um marco no combate à pirataria.
Foram inúmeras audiências públicas, votação de requerimentos, tomadas de depoimentos, reuniões e diligências em
cidades como Rio de Janeiro, Campinas, Manaus, Foz do
Iguaçu, Paranaguá e São Paulo, além das visitas ao Paraguai
e aos USA (Washington D.C.).
Os trabalhos foram finalizados em agosto do ano de 2.004,
com a apresentação e votação do seu Relatório Final, com
mais de 340 laudas, documento que vale a leitura e reflexão.

Mencionado Relatório, mostrou à sociedade brasileira
os vasos comunicantes da pirataria, explicitando os seus elos
com o crime organizado e o envolvimento de agentes públicos que davam cobertura a estas práticas.
Tais fatos levaram à expedição de mais de 30 Mandados de Busca e Apreensão para o recolhimento de produtos
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piratas, além da Comissão denunciar mais de 100 pessoas,
entre elas, o Deputado Federal Pedro Corrêa (PP-PE) e o Juiz
Federal João Carlos da Rocha Mattos. Diligências ordenadas
pela CPI da Pirataria desembocaram na detenção de Law Kin
Chong, considerado, pela Comissão, o maior contrabandista
de produtos pirateados do país.
O Relatório da CPI da Pirataria foi entregue no dia
11 de agosto de 2.004 ao então Presidente, Luiz Inácio Lula
da Silva, com propostas de alterações na legislação Penal, de
Direitos Autorais e de Propriedade Industrial. As principais
mudanças referiam-se ao aumento de penas e à definição
dos crimes de contrabando.
O Relatório Final da CPI da Pirataria sugeriu, além de
algumas mudanças legislativas, a realização e apoio a campanhas educativas, a criação e manutenção de um banco de
dados sobre a pirataria e o contrabando, a criação de órgãos
dedicados especificamente ao combate à pirataria em cada
Estado, a coordenação da fiscalização juntos aos portos,
aeroportos e fronteiras, o treinamento e a capacitação de
policiais e fiscais, além de uma maior integração entre as
Polícias Federal, Rodoviária e Estaduais.
Esta CPI também recomendou ao Poder Executivo
que criasse um Conselho Nacional de Defesa da Propriedade Intelectual, em substituição ao Comitê Interministerial
existente à época, e que deveria também contar, em sua
composição, com representantes da sociedade civil organizada,
de diversos setores afetados pela pirataria.Tal Conselho, seria
responsável por sugerir medidas que fortalecessem a defesa
da Propriedade Intelectual no Brasil, através da formulação
de um Plano Nacional de Combate à Pirataria. Surge aí, o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria, instalado junto
ao Ministério da Justiça, no dia 14 de outubro de 2.004.
Paralelamente à CPI da Pirataria foi criada, também,
a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria, na
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Câmara dos Deputados, um órgão suprapartidário que era
composto por 197 parlamentares, com a finalidade de dar
permanente apoio dos congressistas ao tema do combate à
pirataria, no concernente ao andamento de Projetos de Lei,
com o objetivo de incrementar a observância dos direitos
de Propriedade Intelectual no Brasil.
Após o encerramento da CPI da Pirataria, o Presidente
da República determinou o fortalecimento da coordenação
de ações dos órgãos de repressão à pirataria. A Medida Provisória 220, de 01/10/2.004 criou, na estrutura do Ministério
da Justiça, o CNCP – Conselho Nacional de Combate à
Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, após
regulamentado pelo Decreto 5.244, de 15/10/2.004. Além
de absorver competências do Comitê Interministerial de
Combate à Pirataria, o novo Conselho ficou responsável
pela elaboração e implementação de um Plano Nacional de
Combate à Pirataria.

Do efetivo início dos trabalhos do CNCP
O CNCP foi formalmente instalado em 21 de novembro de 2.004 em cerimônia prestigiada que contou com a
participação de diversas autoridades dos três poderes, além
de diversos representantes do setor privado. No mesmo dia,
ocorreu a Primeira Reunião Extraordinária do Conselho,
onde se definiu uma ata da sua estruturação, sendo prevista
uma reunião a cada mês.
Os Conselheiros e os seus suplentes foram formalmente
empossados para os trabalhos do primeiro biênio. A composição do CNCP contou com a participação dos setores
público e privado, divididos da seguinte forma:
Conselheiros representantes do Governo
• Ministérios da Justiça; Fazenda; Relações Exteriores; Ciência e Tecnologia; Cultura; Desenvolvimento, Indústria
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e Comércio Exterior; Trabalho; Senado Federal; Câmara
dos Deputados; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal
e Receita Federal.
Conselheiros representantes do setor privado
• ADEPI (obras audiovisuais); ABPD (fonogramas); BSA
(softwares); ABDR (editorial); ETCO (fumo, bebidas e
combustíveis); ABPI (Associação de Propriedade Intelectual) e CONATED.

A atitude do Governo brasileiro foi inédita no mundo
ao reunir, em um
mesmo Conselho,
entidades privadas
e representantes de
Governo com igual
direito a voz e voto.
Aliás, os trabalhos da
CPI da Pirataria que
contaram com a efetiva participação do
setor privado, indicaram ser esta uma
forma bastante inteligente de lidar com
o tema da pirataria.
Em 19 de janeiro de 2.005 foi
publicado no Diário Oficial da União
a minha nomeação
como Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Mãos à obra!!!
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Dias antes, no dia
14 de janeiro de 2.005,
participei da Primeira
Reunião Ordinária do
CNCP, quando fui formalmente apresentado
aos Conselheiros pelo
Presidente do CNCP,
Dr. Luiz Paulo Barreto, também, à época, o
Secretário-Executivo
do Ministério da Justiça (Vice-Ministro).
Este fato, por sí, revelou a importância que
o Ministério da Justiça
deu ao tema ao nomear o seu Vice-Ministro
como Presidente do
CNCP. Pude perceber,
nos primeiros encontros que tive com Luiz
Paulo, que se tratava de
um servidor público
bastante diferenciado.
A pauta daquela
primeira reunião tratou da aprovação da
Ata de Estruturação do
CNCP; da avaliação do
Regimento Interno; da
avaliação da Estratégia
Nacional de Combate
à Pirataria; do Relatório sobre a pirataria no
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Brasil; das informações sobre o Sistema Geral de Preferências
(SGP) e aprovação do cronograma das reuniões do CNCP
para o ano de 2.005, que ficaram definidas, como acima
dito, mensais.
Um dos pontos bastante discutidos na reunião inaugural
foi o referente à elaboração do Primeiro Plano Nacional de
Combate à Pirataria Brasileiro, aliás, uma recomendação da
CPI da Pirataria.
O Ministério da Justiça disponibilizou sua equipe da
Coordenação de Planejamento Estratégico (COPLAN/MJ),
liderada por Paulo Garcia e Marcos West, para coordenar
uma Oficina de trabalho, onde seriam levantados todos os
subsídios para a elaboração do tão desejado e necessário
“Plano Nacional Brasileiro de Combate à Pirataria”.
Entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2.005, o CNCP esteve reunido na sede da Academia Nacional da Polícia Federal
– ANP, em Brasília, encontro que contou com a participação
de todos os Conselheiros e os seus Suplentes, além da equipe
técnica do MJ, para que, conjuntamente, pudéssemos refletir
e debater não somente sobre as consequências da pirataria,
como também, sobre as suas causas.
Foram dias de debates bastante enriquecedores, onde
houve uma participação bastante proativa tanto dos representantes de Governo, quanto da iniciativa privada. Lembro,
como se fosse hoje, dos debates acalorados que por lá tivemos,
e que serviram para que os pontos contrários pudessem ser
tratados à exaustão, o que possibilitou uma reflexão mais
construtiva acerca do tema.
Ao final do terceiro dia, como resultado, foram consensuadas, por maioria absoluta dos Conselheiros, 99 ações
concretas, que contemplavam todas as reivindicações do
setor público e do setor privado. As ações se traduziam em
medidas concretas para um efetivo combate à pirataria, em
nível nacional, contando com a integração de todos os atores
favoráveis e com metas permanentes a serem perseguidas.
34

Em relação aos prazos, foram divididos em curto, médio
e longo prazos, e segmentadas em três vertentes principais:
repressivas, educativas e econômicas, sendo elas:

P L A N E J A M E N T O E S T R AT É G I C O
PA R A O B I Ê N I O 2 0 0 5 / 2 0 0 6
re l a ç ã o d e a ç õ e s p r i o r i z a d a s
Curto prazo
1. Criar as Divisões de Repressão ao Contrabando e Descaminho e de Combate à Pirataria no Departamento
de Polícia Federal e uma seção da mesma natureza no
Departamento de Polícia Rodoviária Federal;
2. Divulgar amplamente as ações do Governo no combate
à pirataria;
3. Recomendar ao Poder Judiciário a criação de Varas especializadas ou preferenciais em Propriedade Intelectual;
4. Recomendar a criação de Promotorias de Justiça especializadas em Propriedade Intelectual;
5. Incrementar os processos de expulsão do país de estrangeiros
envolvidos com delitos contra a Propriedade Intelectual;
6. Incrementar a troca de informações e acordos visando à
extradição de criminosos;
7. Incluir o tema da pirataria no Sistema Único de Segurança Pública;
8. Recomendar aos Estados, no âmbito do Sistema Único
de Segurança Pública, a instalação de Delegacias Especializadas no combate à Pirataria e violações dos direitos
de Propriedade Industrial;
9. Promover estudos sobre ingresso, trânsito e custos de
insumos para produção de artigos piratas;
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10.Recomendar ao Ministério da Educação de ação junto aos
reitores, para efetivo cumprimento da Lei 9.610 (direitos
autorais) nas Faculdades e Universidades;
11.Recomendar ao Ministério da Educação a reavaliação
do número de exemplares de livros por disciplina/aluno;
12.Realizar seminários/eventos junto às associações de magistrados, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público;
13.Realizar seminário sobre Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual, no âmbito do MERCOSUL;
14.Apoiar a tramitação de alterações legislativas, que permitam a realização de perícia por amostragem de produtos
piratas apreendidos, bem como para retirar a necessidade
de descrição de todos os bens apreendidos;
15.Identificar mecanismos transparentes de financiamento
pelo setor privado de medidas de combate à pirataria;
16.Estudar os acordos internacionais que podem influenciar
a prática da pirataria no Brasil;
17.Sugerir aos países limítrofes maior fiscalização das fronteiras suspeitas de pirataria;
18.Propor ao Ministério do Planejamento a priorização de
recursos para construção, ampliação, reforma e aparelhamento das instalações dos órgãos fiscalizadores (SRF,
DPF, DPRF);
19.Apoiar, junto ao Ministério do Planejamento, o incremento dos efetivos das Policias Federal e Rodoviária Federal
e da Receita Federal;
20.Dar conhecimento ao SBDC a ocorrência de práticas
anticoncorrenciais ou práticas abusivas nos diferentes
segmentos de produção, distribuição e comercialização
de produtos originais;
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21.Fortalecer e difundir sistemas de trocas e garantias de
produtos legais mais visados para a pirataria;
22.Criar campanha educativa: “O BARATO SAI CARO”;
23.Demonstrar à população como se forma o preço do
produto legal;
24.Orientar o consumidor para avaliar não somente o preço
dos produtos;
25.Informar a sociedade sobre oferta de softwares a preços
menores para estudantes e professores bem como estimular
outros setores à mesma prática;
26.Sugerir a ANATEL o incremento do monitoramento das
emissões radiofônicas e televisivas de obras intelectuais,
atentando para as pirateadas;
27.Solicitar às entidades de classe de defesa de Direitos Intelectuais que enviem periodicamente ao CNCP informações sobre as novas formas de pirataria e falsificação;
28.Criar cartilhas de orientação para instrução de inquérito policial, referente aos delitos contra a Propriedade Intelectual;
29.Recomendar as autoridades policiais e administrativas
que solicitem autorização para a destruição dos produtos
piratas em depósitos públicos e privados;
30.Criar no CNCP de um canal de comunicação para recebimento e encaminhamento de denúncias de pirataria;
31.Sugerir à OAB a colocação de questões de Propriedade
Intelectual nos exames da ordem;
32.Buscar junto ao MEC e Entidades Educacionais a inclusão
do tema Propriedade Intelectual em disciplinas dos cursos
superiores, em especial nos cursos de Direito;
33.
Propor ao Ministério do Planejamento a regulamentação, por Decreto, da destinação para o INPI dos
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recursos financeiros por ele arrecadados, em decorrência de suas atividades;
34.Propor ao Poder Judiciário a criação de banco de dados
relativo aos processos cíveis e criminais por violação aos
direitos de Propriedade Intelectual;
35.Promover gestões com os governos estaduais e municipais
que concedem espaço público para comercialização de
produtos piratas;
36.Enviar (CNCP) comunicado aos estabelecimentos de ensino superior alertando sobre a prática de pirataria de livros;
37.Desenvolver Parceria público/privada visando o envolvimento dos meios de comunicação em campanhas de
esclarecimento sobre o tema;
38.Realizar campanhas para a informação sobre os riscos de
consumo de produtos pirateados;
39.Disseminar o trabalho do CNCP junto ao setor produtivo
com vistas a fomentar a sua participação nas atividades de
combate à pirataria e delitos contra a Propriedade Intelectual;
40.Propor alteração legislativa que permita a célere destruição
ou destinação alternativa, quando possível, de produtos
piratas apreendidos, mesmo antes do trânsito em julgado
da ação penal;
41.Sugerir a manutenção e intensificação das operações, das
Polícias Federal e Rodoviária Federal e da Receita Federal, de combate à produção e distribuição de produtos
piratas no Brasil;
42.Criar canal para receber e encaminhar denúncias e acompanhar averiguações acerca de corrupção nas ações que
tratam dos crimes contra Propriedade Intelectual;
43.Propor inclusão, na próxima revisão do PPA, o Programa
de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade
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Intelectual, de caráter multissetorial, com ações transversais
envolvendo os diversos órgãos públicos afetos ao tema;
44.Estabelecer mecanismos específicos de monitoramento
e avaliação do Plano estratégico do CNCP, bem como
do Programa de Combate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual;
45.Realizar campanhas educativas focando direitos e deveres estabelecidos nas legislações que tratam da Propriedade Intelectual;
46.Desenvolver o cadastro geral com informações sobre os
direitos de propriedade intelectual, seus titulares e representantes (com o objetivo de facilitar o contato entre os
órgãos de fiscalização e os titulares desses direitos);
Médio prazo
47.Controlar a imigração de estrangeiros envolvidos na pirataria;
48.Estabelecer maior cooperação alfandegária e policial, em particular entre países membros do Mercosul e países fronteiriços;
49.Propor a criação de Fórum Internacional de Combate
à Pirataria;
50.Estabelecer cooperação para capacitação e treinamento de
pessoal com o apoio de organizações e entidades internacionais;
51.Estreitar cooperação com países fronteiriços (tríplice
fronteira em especial) e terceiros países;
52.Realizar encontro nacional anual de combate à pirataria
para troca de informações;
53.Propor a criação de produtos populares a preços baixos
(alternativos);
54.Incentivar desenvolvimento de estudos entre governo e
setor produtivo industrial visando reduzir os preços de
produtos alvos da pirataria;
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55.Auxiliar no estabelecimento de parâmetros de preços
de referência para auxiliar a fiscalização no ingresso de
produtos piratas e objeto de descaminho;
56.Identificar a necessidade de aprimoramento da legislação
e estudar os Projetos de Lei em tramitação no Congresso
Nacional que tratam de Propriedade Intelectual;
57.Propor aos chefes de polícia e Ministério Público a edição
de normas administrativas internas, padronizando procedimentos referentes ao combate à pirataria;
58.Identificar e propor regiões geográficas prioritárias para
ações na fronteira;
59.Solicitar operações sistemáticas nos pontos críticos conhecidos;
60.Estudar a forma de aplicação do código de valoração aduaneira da OMC, assim como do Mercosul e da ALADI;
61.Realizar campanhas de âmbito nacional e recorrente na
mídia, com o apoio de entidades públicas e privadas, de
artistas e dos próprios meios de comunicação;
62.Promover atividades de conscientização em institutos de formação e extensão profissional e em estabelecimentos de ensino;
63.Propor a criação de forças-tarefa estaduais e municipais
de fiscalização nos centros emblemáticos de distribuição
de produtos ilegais;
64.Avaliar os instrumentos já existentes para a formação do
banco de dados;
65.Difundir junto aos meios de comunicação informações
quanto à ilegalidade de publicação de anúncios de produtos piratas;
66.Avaliar o Decreto 4.543/02, sobre regras aduaneiras, eliminando eventuais dispositivos que dificultam o combate à pirataria;
67.Formular propostas quanto à adequada destinação de
produtos e equipamentos apreendidos;
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68.Formular proposta para responsabilizar os agentes que
atuam na cadeia de comércio eletrônico de produtos que
violam a Propriedade Intelectual;
69.Buscar mecanismos públicos e privados para incrementar
o acervo de obras didáticas de bibliotecas, instituições de
ensino e outras entidades de interesse público;
70.Instituir ou aprimorar sistemas de inteligência integrada
para o combate à pirataria na Secretaria da Receita Federal e nos Departamentos de Polícia Federal e Polícia
Rodoviária Federal;
71.Promover seminários, cursos e outras atividades envolvendo os setores público e privado e as associações de
classe, desenhadas para públicos-alvo específicos (juízes,
promotores, peritos, policiais, agentes aduaneiros, autores,
artistas etc.) com o objetivo de disseminar o conhecimento
sobre a legislação e sua observância;
72.Desenvolver mecanismos para compartilhamento de dados operacionais sobre o tema entre os órgãos policiais,
administrativos, fiscalizadores e Poder Judiciário;
73.Apoiar a inclusão do tema da pirataria nos currículos das
academias de polícia e dos órgãos de fiscalização federais,
estaduais e municipais;
74.Apoiar os estados e municípios em suas iniciativas de aplicação
respectiva do poder de polícia e de fiscalização administrativa;
75.Realizar campanhas educativas para estudantes referentes
a reprodução ilegal de livros;
76.Firmar convênios com instituições de pesquisa para a geração de estudos, números e estatísticas sobre a dimensão
da pirataria no país (para todos os setores);
77.Firmar convênios com instituições de pesquisa (IPEA,
IBGE etc.) para elaborar análises socioeconômicas do
problema da pirataria no país;
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78.Apoiar ao fortalecimento das corregedorias e criação de
órgãos nas estruturas nas quais ainda não existam;
79.Promover e estimular intercâmbio de informações entre
agências internacionais relacionadas ao combate ao crime
contra a Propriedade Intelectual;
80.Obter dos órgãos públicos pertinentes, em particular,
órgãos de repressão, subsídios que permitam elaborar
diagnósticos sobre as dificuldades de natureza técnica e
financeira para a execução das atividades de prevenção
ou de repressão;
Longo prazo
81.Desenvolver políticas comuns no campo educacional
visando o esclarecimento da população quanto aos malefícios da pirataria;
82.Apoiar iniciativas para o desenvolvimento de atividades
substitutivas à pirataria nos países de fronteira;
83.Realizar e incentivar treinamento e cursos de capacitação
para agentes policiais, peritos e, especificamente, agentes
da Receita Federal e Secretarias de Fazenda Estaduais;
84.Promover mecanismos de coordenação de ações entre os órgãos governamentais de policia e de fiscalização administrativa;
85.Estimular e apoiar a criação de conselhos estaduais de
combate à pirataria;
86.Divulgar periodicamente estatísticas referentes a informações obtidas sobre a pirataria;
87.Criar e manter o banco de dados, a partir de informações
coletadas em âmbito nacional, integrado ao sistema único
de segurança pública;
88.Firmar convênios com entidades especializadas no desenvolvimento e gestão de banco de dados;
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89.Promover e elaborar pesquisas e avaliações periódicas
sobre a situação da pirataria nos setores-alvos;
90.Propor a melhoria do método de aplicação de penas
alternativas, em delitos contra a propriedade intelectual,
impondo maior rigor no seu cumprimento;
91.Realizar estudos quanto à possibilidade de inversão do
ônus da prova em casos de subfaturamento aduaneiro;
92.Realizar estudos quanto à possibilidade de apreensão de
veículos e bens utilizados na pirataria;
93.Realizar estudos quanto à responsabilidade solidária dos
proprietários dos estabelecimentos comerciais e de ensino
em pirataria nas instituições;
94.Realizar estudos sobre mecanismos para promoção do
equilíbrio das relações entre detentores do direito de
Propriedade Intelectual e consumidores;
95.Coordenar campanhas de marketing visando a valorização
e o respeito à propriedade intelectual e contra a pirataria;
96.Criar e aperfeiçoar banco de dados, de forma integrada com
outros órgãos públicos, contendo informações de estrangeiros suspeitos de envolvimento com atos de pirataria, com
a consequente difusão aos órgãos congêneres estrangeiros;
97.Firmar convênios com instituições de pesquisa para identificar a conformação das atividades de produção, distribuição e comercialização (padrão de concorrência e
formação de preços);
98.Estudar a viabilidade junto ao Setor Público e Privado
de substituição, por parte dos pequenos distribuidores,
dos produtos piratas por outro tipo de produto legal e de
outros empregos alternativos;
99.Estudar em parceria com o setor privado possíveis alternativas para a redução do diferencial de preços/custos
entre produtos legais e ilegais.
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Como podem perceber, o universo das ações que fizeram parte do Primeiro Plano Nacional de Combate à
Pirataria, do Brasil, era bastante amplo e detalhado, o que
refletia a multidisciplinariedade e complexidade do tema
que tratávamos.
Lembro bem, que nos primeiros meses de trabalho à
frente do CNCP, agendei reuniões individuais com todos
os Conselheiros, no sentido de ouvir as suas expectativas, as
suas dores e os seus pontos de vista acerca do “fenômeno”
da pirataria. Senti, desde o início, que seria necessário administrar os diversos pontos de divergência entre os setores
público e privado, para que pudéssemos todos caminhar para
um mesmo objetivo. Foram reuniões essenciais.
Da mesma forma, percorri todos os gabinetes dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF, e do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, com a finalidade de
divulgar, ao Judiciário, os trabalhos que estávamos implementando, uma vez que a compreensão do Judiciário em
relação à pirataria, muitas vezes parecia distorcida, representada por condenações muito brandas, pelos magistrados
entenderem que o crime de pirataria era um crime de
menor potencial ofensivo.
Aproveitamos os laços já existentes entre os Poderes
Executivo e Legislativo, em especial com a Frente Parlamentar
de Combate à Pirataria, visitando os principais Congressistas
defensores do tema, procurando sempre manter uma estreita
relação de parceria com eles.
No mês de março de 2.005 ocorreu a Segunda Reunião
Ordinária do CNCP, na qual foram validadas todas as 99 ações
priorizadas; discutidos aspectos referentes ao Regimento
Interno do CNCP; e quando decidimos pela necessidade de
organizar os trabalhos do CNCP, dividindo os Conselheiros
em Grupos de Trabalho (GT’S), de acordo com a natureza
das ações priorizadas, com a seguinte divisão:
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GTAL – Grupo de Trabalho
de Assuntos Legislativos:
MJ, CÂMARA, SENADO, MCT, MRE, MDIC, SRF,
ADEPI, ABDR, ABPD, ABPI, CONATED e ABES + Painel.
GTE – Grupo de Trabalho Educacional:
MJ, MRE, MTE, MCT, ABPI, ABES, ETCO, ABPD, ADEPI
e ABDR + Painel.
GTEC – Grupo de Trabalho Econômico:
MJ, MDIC, MCT, FAZENDA, MTE, ETCO, ABES e ABPD
+ Painel.
GTR – Grupo de Trabalho Repressivo:
MJ, DPF, DPRF, SRF, FAZENDA, ABES, ETCO, ADEPI,
ABPD e ABDR + Painel.
GTI – Grupo de Trabalho Institucional:
MJ, MTE, ABPI, ADEPI, CONATED e ABDR + Painel.
Decidimos, também, pela necessidade da participação
de outros setores afetados pela pirataria, através da criação e
instalação de um Painel de Colaboradores, onde outros
setores da sociedade civil poderiam participar das atividades
do Conselho, na qualidade de Colaboradores, porém, sem
direito a voto.
Tantos os trabalhos desenvolvidos pelos GT’s, quanto
a contribuição prestada pelos Colaboradores, muito auxiliaram na rotina inicial dos trabalhos do CNCP, tendo eles
sido, importantes alicerces que serviram como base segura
para todas as ações que foram implementadas nos meses
que se seguiram.
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Não posso deixar de mencionar o comprometimento
da equipe interna que me recebeu no Ministério da Justiça.
Muitos deles faziam parte do extinto Comitê Interministerial e já estavam habituados com as discussões sobre o tema,
tendo todo o histórico dos trabalhos. Éramos em quatro: eu,
Ana Lúcia, Michael e Eurides. Poucos, mas com muita
vontade de trabalho.
A sala do CNCP, quando por lá cheguei, estava localizada no último andar, do prédio Anexo ao Ministério da
Justiça, na última sala, no final do corredor. Para prestigiar
a equipe e o novo Conselho, o Presidente do CNCP, Luiz
Paulo Barreto, promoveu a nossa mudança física para o Edifício sede, em instalações bem melhores da que tínhamos, e,
principalmente, próximos a ele e a sua equipe, diga-se por
passagem, de altíssimo nível. Pode não parecer muito, mas
com a mudança física promovida, o Presidente do CNCP
demonstrou a importância, que ele, o Ministro e o Ministério
da Justiça atribuíam ao tema do combate à pirataria.
Desde o início dos trabalhos, Luiz Paulo Barreto, mesmo
com a importância que tinha na estrutura do Ministério da
Justiça, pois que substituía o Ministro em suas ausências e
administrava todo o Ministério, demonstrou muito envolvimento com o tema. No tempo que por lá estive, demonstrou-se um gestor dos mais competentes e hábeis, um servidor
público com uma visão privilegiada do ambiente público e
político, sendo, ele, o grande responsável pelo sucesso dos
trabalhos iniciais do CNCP, não tenho dúvidas; além de se
mostrar um ser humano extraordinário.
Como tínhamos uma estrutura bastante enxuta no
CNCP, procuramos estreita aproximação com outras áreas
do Ministério da Justiça, o que gerou uma ótima sinergia, até
mesmo porque a pirataria permeia os direitos econômicos,
da concorrência, da segurança pública e do consumo.
Na estrutura do Ministério, mencionados temas eram
tratados por Secretarias e Departamentos bastante ativos, a
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exemplo da SDE – Secretaria de Direito Econômico, liderada
por Daniel Goldberg, do DPDE - Departamento de Proteção e Defesa Econômica, liderado por Barbara Rosenberg
e do DPDC - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, liderado por Ricardo Morishita, ou seja, um time
de altíssimo nível. Estávamos muito bem acompanhados!
Além deles, no gabinete de Luiz Paulo Barreto encontramos um essencial apoio vindo da sua equipe, em especial,
a de Sérgio Torres, Magda e Donald, sem contar com
a fundamental parceria que criamos com a Assessoria de
Comunicação do Ministério da Justiça, na pessoa da competentíssima Christina Abelha.Tínhamos muita garra e fortes
elos para tocar em frente os nossos trabalhos.
Passados alguns meses, o CNCP teve a equipe reforçada
com a vinda de Rafael Garcia Bellini, ex-FIESP, grande e
fiel amigo, que passou a ser o meu imediato substituto, além
do advogado e gestor público, Alex Canuto, profissional
com uma formação invejável. Éramos 6!!!
Dizer que os meses que vieram foram fáceis, seria ignorar e menosprezar a importância dos desafios que nos
foram apresentados, mas em verdadeira união de esforços,
apoio dos Conselheiros, do Painel de Colaboradores, da
equipe interna do Ministério da Justiça e de outros tantos
que, voluntariamente a nós se somaram, conseguimos avançar
bastante no ano de 2.005 e no primeiro semestre de 2.006,
dando cumprimento às metas traçadas pelo Plano Nacional
de Combate à Pirataria.
Fomos dedicados, incansáveis e obcecados no atingimento dos nossos objetivos. Muitas visitas foram agendadas
em diversos Estados brasileiros buscando uma mobilização
nacional em relação ao tema do combate à pirataria. Uma
agenda lotada de compromissos, sempre buscando propagar
os trabalhos do CNCP, além de cuidarmos internamente de
toda a condução dos trabalhos do Conselho.
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Destaco a seguir, com registros fotográficos, alguns dos
importantes passos que demos e que resumem alguns dos
nossos avanços. O conjunto destas ações, fez com que o
CNCP se tornasse protagonista no combate à pirataria no
Brasil e, até mesmo, referência para outros países.
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Pós-CNCP
Ao me desligar do Ministério da Justiça, na segunda
metade de 2.006, cumpri o período de quarentena, mas
continuamos morando em Brasília até o final daquele ano.
Gostamos muito de morar em Brasília! Bons e fiéis amigos
por lá fizemos.
A linda homenagem que recebi do CNCP, das mãos
de Luiz Paulo Barreto, muito me honrou e emocionou.
Sentimento de missão cumprida!!!
Neste meio tempo, recebi o convite do
escritório “De Vivo
Whitaker e Castro
Advogados” para coordenar a sua área de
Propriedade Intelectual em São Paulo, reencontrando os meus
colegas de equipe, dos
quais havia me separado ao ir para Brasília.
Assim, retornamos para São Paulo no início do ano
de 2.007 e, com uma rica experiência recente, trazida da
Capital federal, consegui, no escritório, montar um time de
advogados bastante preparados e comprometidos. Nos 05
anos que se sucederam, excelentes resultados profissionais
foram conquistados.
Além do efetivo trabalho de combate à pirataria, ampliei a minha atuação para o combate a outras fraudes aduaneiras, tais como: subfaturamento e subvaloração aduaneira;
erros de classificação fiscal; falsas declarações de conteúdo;
produtos que não respeitam normas e regulamentos técnicos; interposições fraudulentas, entre outras. E como existem
fraudes aduaneiras!!!
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Neste trabalho árduo de enfrentamento aos ilícitos, por
questão de justiça, vejo-me obrigado a destacar a competência, a seriedade e o comprometimento dos servidores públicos
da Receita Federal, das Polícias Federal e Rodoviária Federal,
no combate aos crimes transfronteiriços. Nada fácil combater
o ilícito com a dimensão territorial incrível do nosso país!!!

P: Qual o caminho mais inteligente?
R:- A união de esforços entre iniciativa
privada organizada e Governo.
Assim, surgiu no ano de 2.008, o Instituto do Capital
Intelectual – ICI, entidade que fundei e que presido até os
dias de hoje, com objetivos muito claros de fomento ao tema
da Propriedade Intelectual em nosso país. Um dos principais
projetos do ICI é a materialização de um Museu Brasileiro
da Pirataria, projeto em pleno vapor.
Através de uma iniciativa liderada pela FIESP
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) e com
o apoio de outras entidades,
dentre as quais, o Instituto
do Capital Intelectual – ICI,
o Fórum Nacional contra
a Pirataria e a Ilegalidade –
FNCP e outros parceiros,
deu-se início ao ciclo dos “Diálogos com Servidores
Públicos da Receita Federal”, programa de encontros
entre setores da indústria afetados pelas fraudes aduaneiras e
a Receita Federal. Foi uma verdadeira caravana aos principais
Portos de entrada de mercadorias com suspeitas de ilegalidade.
Um verdadeiro sucesso.
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Trabalhar com o combate à pirataria e outras fraudes
aduaneiras no Brasil fez a minha vida ficar mais ocupada,
ainda, não somente por conta da dedicação aos problemas
dos clientes, como também em virtude das constantes viagens aos portos e zonas de fronteira brasileiras. Temos que
estar aonde o problema está e, isso, é muito gratificante, pois
com informações qualificadas e perseverança, os resultados
sempre vêm.
A interlocução com os agentes de Governo para ações
de combate à pirataria se intensificava, ano após ano, com
grandes avanços alcançados. No entanto, atravessávamos o
início de uma turbulência do Governo naquela época, o
que fez enfraquecer a atuação do CNCP que passou a não
ter uma relevância e posicionamento estratégico como anteriormente tinha.
O não protagonismo do CNCP nestes anos, fez com
que outras entidades assumissem este papel, a exemplo do
Fórum Nacional de Combate à Pirataria e a Ilegalidade – FNCP; o Instituto do Capital Intelectual – ICI; o
Brand Protection Group – BPG; o Instituto Meirelles
- IPC e a Associação Brasileira de Licenciamento ABRAL, entre outros, que acabaram produzindo materiais e
cartilhas, alertando sobre os riscos da pirataria no nosso país.
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Senti, no início do ano
de 2.012, que deveria seguir
novos caminhos profissionais,
integrando, como sócio, um
escritório com estrutura mais
robusta e que possibilitasse experiências mais profundas de
gestão de pessoas, de processos,
de sistemas, de vendas cruzadas,
enfim, um escritório de grande
porte; experiência que me faltava.
Foi quando recebi o convite
do escritório fluminense, Siqueira
Castro Advogados, para ser o sócio nacional da área de Propriedade
Intelectual, escritório que contava, à
época, com quase dois mil colaboradores, espalhados pelo Brasil, e para o
qual, eu e a minha equipe, em maio
de 2.012, nos transferimos.
Mudança de escritório em
2.012, seguida pela enorme alegria
da chegada do Pietro, meu terceiro tesouro, em janeiro de
2.013, quando eu estava casado com Bruna. É muito bom
ser pai de três filhos, e o caçula veio para tornar as nossas
vidas mais alegres, em uma fase de maior maturidade pessoal.
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Não posso deixar também de registrar, que no ano de
2.013, fui convidado para assumir a Diretoria Jurídica da
ABRAL – Associação Brasileira de Licenciamento
de Marcas e Personagens (www.abral.org.br), cargo que
ocupo até os dias atuais, e que muito me honra e desafia. A
pirataria, no segmento do licenciamento é letal.

Em tempos de muitas mudanças, nos anos que vieram,
comecei a ser impactado diretamente pelas novas tecnologias e pude perceber que a forma de advogar precisaria ser
repensada. Já vinha lendo bastante a respeito de inteligência
artificial, blockchain, criptomoedas, streaming, internet das
coisas, temas que confesso, me deixaram bastante inquieto.
Tinha que repensar a forma de advogar.
Mudanças pela frente!!!
Assim, em março de 2.019, comuniquei ao escritório
o meu desligamento, e, no mês de abril, decolei para São
Francisco/Silicon Valley – Califórnia, em um programa de
imersão, da StartSe, que muito auxiliou na constatação de
que a decisão que havia tomado era a mais correta.
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Queria trabalhar COM os clientes, e não PARA os
clientes. Queria ter uma estrutura de prestação de serviços
que, além da visão jurídica, tivesse uma visão profunda
de negócios. Queria introjetar a tecnologia no dia a dia
de um escritório de advocacia. Queria ter uma equipe
extremamente motivada e comprometida, como se fossem todos sócios de um mesmo projeto. Queria ser uma
lancha e não um transatlântico, afinal, tudo está mudando
muito rápido, e precisamos ter, cada vez mais, agilidade
na tomada de decisões.
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Enfim, com todos estes quereres acumulados, estava
pronto para abrir o meu próprio escritório, o MG Advogados (www.marciogoncalves.adv.br), o que se deu em maio
de 2.019 (coincidência ou não, mês do meu 50º aniversário).
Um verdadeiro sonho realizado.
Desde então,
tudo o que havia
idealizado aconteceu e a música
voltou a aparecer
novamente, como
uma coadjuvante: hoje, representada não pelo contrabaixo, mas
pelo violão, que vem me fazendo companhia neste feliz momento da minha vida, servindo como uma verdadeira terapia.
Encerrando este capitulo e, ao olhar em uma retrospectiva recente, devemos comemorar importantes avanços
obtidos nesta guerra contra a pirataria.
A Prefeitura de São Paulo, em trabalho liderado pelo
seu Secretário-Executivo, Fábio Lepique, em parceria com
outros entes públicos (em especial a Receita Federal), tendo
à frente, Alan Towersey, desencadeou uma série de ações
repressivas, que representaram um duro golpe naqueles que
lidam com pirataria. Foram diversas e diversas ações de
repressão ocorridas no ano de 2.019 e 2.020, que bateram
recordes nas apreensões de produtos piratas.
Ainda, o DEIC/SP, através de sua 1ª DIG, desempenhou
importante papel no
combate à pirataria
dentro do Estado de
São Paulo, com ações
bastante expressivas
neste enfrentamento,
lideradas pelo competente Delegado
Wagner Carrasco.
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O CNCP foi literalmente ressuscitado. Nas mãos competentes de Luciano Timm e de Juliana Domingues, de seu Secretário
Executivo, o Delegado GuilhermeVargas da Costa, o CNCP e a
sua Equipe vêm cumprindo um papel fundamental no avanço do
tema do combate à pirataria em nosso país. Exemplos disso foram
as entregas dos Guias de “Boas Práticas no Comércio Eletrônico
e Meios de Pagamento”, entregas emblemáticas.
A ABRAL, Colaboradora do CNCP, elaborou uma
campanha educativa, no final do ano de 2.019, alertando
os consumidores sobre os riscos da pirataria de brinquedos,
campanha que teve ampla divulgação na mídia nacional. Com
o slogan “Pirataria não é brincadeira!” a campanha teve
o apoio formal do CNCP, do INMETRO e da Secretaria
Nacional de Defesa do Consumidor, a SENACON.
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Com uma pauta de reuniões e de discussões bastante
atuais, pragmáticas e assertivas, os trabalhos do CNCP merecem ser vistos com uma atenção bastante positiva. Eis a razão
que o próximo capítulo será escrito pelo atual Secretário
Executivo, do CNCP, Guilherme Vargas.
A palavra é sua, Guilherme!
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CAPÍTULO SEGUNDO
Os an os re c e n t e s do CNCP ( 2019 e 2020)
D elegad o Gu ilh erme Va r g a s Cos ta
Delegado de Polícia Federal, Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra
a Propriedade Intelectual – CNCP, foi Chefe de Gabinete
do Diretor-Geral da Polícia Federal, Chefe de Gabinete do
Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, Assistente do Diretor-Executivo da Polícia
Federal, Chefe da Divisão de Legislação e Pareceres da Coordenação-Geral de Produtos e Serviços da Polícia Federal.

C N C P 1 5 a n o s – P re s e n t e e F u t u ro
Durante os 15 anos de anos de sua existência, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos delitos contra
a Propriedade Intelectual - CNCP, do Ministério da Justiça
e Segurança Pública-MJSP, passou por momentos de grande
produtividade até períodos de relativa inatividade, a depender
da gestão e das prioridades administrativas de cada época.
Contudo, a despeito deste fato, o CNCP perseverou,
não só pela importância do tema para a economia, desenvolvimento, segurança pública e emprego, mas também por ser
o único órgão federal que trata especifica e exclusivamente
deste problema, debatendo nacionalmente estratégias para
diminuição e controle da pirataria no Brasil.
Desse modo, assumindo a direção executiva do Conselho, a missão conferida pela Presidência do CNCP e pela
administração superior MJSP foi a de conferir efetividade
85

e produtividade aos trabalhos do colegiado, o que pode ser
resumido nos seguintes aspectos:
• Atuar na proteção e defesa do consumidor, contra
a oferta de produtos ilegais (pirateados, falsificados,
contrabandeados, ou, de qualquer modo, em ofensa
aos direitos de propriedade intelectual;
• Atuar como referência no combate à pirataria, nacional e internacionalmente;
• Ser um instrumento de combate ao crime organizado que gira ao redor 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, inovação
e de geração de empregos.
Nesse sentido, reafirmou-se, como princípio, o conceito de que proteger a propriedade intelectual, em todos
os seus aspectos, significa proteger e incentivar a inovação
e a produtividade, garantir investimentos privados para
o crescimento do país e, por consequência, a geração de
empregos formais e sustentáveis.
Por outro lado, a proteção aos direitos de propriedade
intelectual implica em combater o crime organizado e a
violência por ele perpetrada, diminuindo suas fontes de financiamento e a prática de outros delitos, o que traz reflexos
positivos para a segurança pública em geral.
Há que se refutar, portanto, a ideia de que a pirataria
e os delitos contra a propriedade intelectual são “delitos
menores”, de pouca importância para a segurança pública
e de que existe certa “justiça social” no seu cometimento.
Ao contrário, necessário demonstrar cada vez mais para a
sociedade que estes delitos são graves, e que organizações
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criminosas atuantes neste nicho utilizam em grande parte a
estrutura de transporte e logística utilizados para o tráficos de
drogas e armas, alimentando e alimentando-se de tais crimes,
diversificando investimentos dos criminosos e criando um
círculo não-virtuoso de criminalidade, com intensos aspectos
sociais decorrentes.
Fulcro em tais premissas e orientações, o CNCP buscou
agir em 2019 e neste ano de 2020, em que pese as dificuldades
causadas pela pandemia, de forma ativa, relevante e concreta,
tentando articular com os membros e outros atores a realização de estudos e adoção de medidas efetivas para atacar
a questão, sempre tendo como norte o diálogo e o debate,
próprios de um colegiado.
O CNCP tem como atribuições, resumidamente, elaborar estudos e propor medidas de combate à pirataria; efetuar
levantamentos estatísticos; apoiar e incentivar medidas e ações
de fiscalização e policiais; propor mecanismos de combate
ao contrabando e descaminho; fomentar a capacitação e o
treinamento de agentes públicos; acompanhar as atividades
realizadas por seus membros e colaboradores, por meio de
relatórios; fomentar campanhas e educativas e de conscientização da sociedade.
Para tanto, foram adotadas as seguintes estratégias de
atuação: a) definição de políticas públicas baseadas em evidências, estudos e levantamentos; b) incentivo à autorregulação
(regulada e incentivada pelo poder público); c) prática e
incentivo ao diálogo interagências governamentais, inclusive
com o Poder Judiciário e Legislativo, e entre estes e o setor
privado/produtivo; d) sensibilização dos órgãos públicos envolvidos em relação à necessidade de atenção e ações sobre
o tema; e) estudo de boas práticas internacionais aplicáveis
ao tema; e) intensa cooperação com unidades de proteção
aos direitos de propriedade intelectual de outros países (especialmente Estados Unidos, Reino Unido, Itália e França,
além de países vizinhos ao Brasil, organizações internacionais
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como a OCDE e WIPO, com estreito apoio do Ministério
das Relações Exteriores – MRE); f) incentivo e cooperação
em capacitações, lato sensu; g) incentivo e cooperação à
realização de ações e operações de fiscalização e policiais.
Dentro deste projeto geral de atuação, é possível destacar
as seguintes ações realizadas recentemente:
a. reativação do Conselho pelo Decreto nº 9.875, de
27 de junho de 2019, após a extinção geral de colegiados realizada pelo Decreto nº 9.759/19, assim
como a edição de seu novo Regimento Interno,
Portaria 232/20-MJSP;
b. realocação do posicionamento do CNCP no Ministério da Justiça e Segurança Pública, saindo da
Secretaria-Executiva para a Secretaria Nacional
do Consumidor – SENACON, conferindo maior
estabilidade às ações do Conselho, agora em uma
área-fim do Ministério;
c. Manutenção das reuniões ordinárias do CNCP, bimestralmente, além de reuniões periódicas com os representantes de órgãos públicos, membros do Conselho;
d. Realização do II Encontro Nacional de Combate
à Pirataria e ao Crimes Correlatos, e apoio institucional a diversos outros;
e. Assinatura dos memorandos de entendimento com
as seguintes entidades: Organização Mundial de
Propriedade Intelectual – OMPI (WIPO), com intuito de formar listas de sites violadores dos direitos
de propriedade intelectual; Polícia de Propriedade
Intelectual do Reino Unido (PIPKO) para ações
gerais de capacitação e estudo do tema; Secretaria de
Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, da Secretaria Especial da Cultura; Entidades e associações
do Mercado Publicitário, para coibir a publicidade
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f.
g.

h.

i.

em sites violadores dos direitos de propriedade
intelectual; Ancine, para confecção da lista de sites
violadores da propriedade intelectual.
Apoio a campanhas publicitárias da ABRAL e BASCAP;
Intensa articulação para a realização de ações de
fiscalização e operações policiais, registrando-se
o excelente trabalho das operações Vigia/Horus
(permanente combate ao crime nas fronteiras do
Brasil), e 404 (contra serviços ilegais de streaming),
ambas da Secretaria de Operações Integradas-SEOPI/MJSP;
participação nas discussões do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI/Ministério
da Economia, que redundará em uma Estratégia
Nacional de Propriedade Intelectual – ENPI;
lançamento do “Guia de boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico para a
implementação de medidas de combate à venda de
produtos piratas, contrabandeados ou, de qualquer
modo, em violação à propriedade intelectual”, para
diminuir a venda de produtos ilegais em meio digital.

Assim, as bases de um novo CNCP foram postas, com
apoio incessante de seus membros e colaboradores, que
compreenderam o momento, os esforços realizados, e o direcionamento adotado, participando ativamente do debate
e das ações acima descritas.
É claro, há muito ainda a ser feito.
Além de ser necessário melhorar o diálogo com autoridades internacionais, estaduais e municipais, é imperioso
conhecer mais profundamente as raízes, situação atual e impactos da pirataria no Brasil, permitindo a adoção de políticas
públicas mais eficazes e com base científica, garantindo aporte
de recursos financeiros e de pessoal que tenham benefícios
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concretos, além de maior preocupação com a capacitação de
agentes públicos e esclarecimentos para a sociedade.
Dentre os projetos de curto e médio prazos, o CNCP
planeja: 1) firmar memorando de entendimento com a United States Patent and Trademark Office - USPTO, unidade
norte-americana de proteção aos direitos de propriedade
intelectual, para ações de capacitação e intercâmbio de informações e melhores práticas; 2) lançar o “Guia de boas
práticas e orientações para a implementação de medidas de
combate à pirataria pelo Poder Público, pelos Titulares de
Direito, pelas Associações e pelos Provedores de Serviços de
pagamento - PSPs, com o intuito de inviabilizar ou dificultar
o recebimento de receitas oriundas da venda de bens, dispositivos e serviços, em violação à propriedade intelectual”,
evitando a monetização de sites violadores de direitos de
propriedade intelectual; 3) elaborar estudo amplo sobre a
pirataria no Brasil (raízes, rotas, formas de atuação, impacto
econômico e na geração de empregos), com apoio de consultores contratados pela Unesco, que possui convênio com
a SENACON; 4) elaborar, também com o apoio da Unesco,
cursos EAD para agentes públicos, público infanto-juvenil
e consumidores.
O futuro do CNCP, portanto, caminha para o fortalecimento de suas atividades, amadurecimento institucional e
aperfeiçoamento de seu funcionamento, de forma a se tornar
cada vez mais referência sobre o tema e ator fundamental
para a redução da pirataria e dos delitos correlatos no país.

90

CAPÍTULO TERCEIRO
E spaç o de dic ado aos combatentes

O presente capítulo traz depoimentos de alguns dos
principais atores no enfrentamento da pirataria em nosso
país, 18 colegas pelos quais tenho um enorme respeito e
admiração. Logicamente que alguns outros nomes importantes acabaram ficando de fora, pela limitação de páginas
da presente edição, mas o valor de cada um destes merece
ser elogiado.
Não se combate a pirataria sem a verdadeira união de
esforços. O crime organizado, que alimenta a pirataria, de
fato é muito articulado e trabalha em rede. Nós, que defendemos as práticas legais, devemos cada vez mais nos unir.
Neste espaço não existe concorrência de escritórios ou de
profissionais. Somos todos combatentes unidos contra um
mal comum: a pirataria! Neste sentido, é fundamental a união
de esforços entre a iniciativa privada e os órgãos de Governo,
responsáveis pelo combate a este crime.
Neste capítulo, leitores e leitoras, vocês certamente serão
brindados com visões bem lúcidas e atuais acerca do tema
tratado neste livro. Apesar de serem textos resumidos, tenho
a convicção que o conteúdo deste capítulo será muito rico
pela grandeza daqueles que com ele contribuíram.
Abrilhantaram este capítulo nomes como LUIZ PAULO BARRETO, ex-Ministro da Justiça e ex-Presidente
do CNCP, CHRISTINA ABELHA, ex-Assessora de Comunicação do Ministério da Justiça, EDSON VISMONA,
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Presidente do ETCO, FNCP e IBL, além de ELIANE
ABRÃO,WAGNER CARRASCO, ALAN TOWERSEY,
RAFAEL BELLINI, ANTÔNIO SALLES, MÁRCIO
DA CUNHA GONÇALVES,YGOR VALÉRIO, LUIZ
CLAUDIO GARÉ, VINÍCIUS CERVANTES, DAVID FERNANDES, FLÁVIO MEIRELLES, FELIPE
SENNA, RODRIGO LEME, EDUARDO RIBEIRO
AUGUSTO E PEDRO ZARDO JR.
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O Brasil e o c ombate à pir atar ia
Lu iz Pau lo B a r re to

Luiz Paulo Barreto é advogado
e economista. Foi Ministro da
Justiça. Presidiu o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
aos Delitos Contra a Propriedade
Intelectual. Também presidiu o
Conselho Nacional para os Refugiados. Foi Secretário-Executivo
(vice-ministro) da Justiça por 8
anos. Hoje, é Diretor Corporativo Institucional e Jurídico da
Companhia Siderúrgica Nacional
– CSN, em São Paulo.

http://linkedin.com/in/luiz-paulo-barreto-6957a9ba
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Os anos 2000 começaram com a tecnologia trazendo
músicas e filmes para o meio digital. Os Cds e DVDs dominavam o mercado de música e de filmes. Havia, também,
grande difusão de softwares para os computadores domésticos, que passavam a ser utilizados em grande escala. Essas
mídias eram passíveis de cópias feitas com muita facilidade.
Rapidamente, passaram a ser o foco central da pirataria. Era
comum nas ruas haver milhares de vendedores autônomos
de cópias ilegais desses discos e filmes, com alta procura
pela população, que via como um bom negócio comprar
um produto desejado a um preço muito baixo. Nessa linha,
todo tipo de produto passou a ser objeto de pirataria, como
roupas, calçados, brinquedos e até remédios.
Essa prática, por sua alta movimentação financeira e
baixo risco, atraiu o crime organizado. Depois da CPI da
Pirataria ficou provado que no Brasil a pirataria estava nas
mãos de máfias internacionais que atuavam, principalmente,
na região da tríplice fronteira.
As operações de combate à pirataria comprovaram que
essas máfias também atuam com delitos de maior potencial
ofensivo como o tráfico de drogas, armas e munições.
Nesse contexto, o governo federal criou o Conselho
Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a
Propriedade Intelectual – CNCP, que foi instalado em
novembro de 2004. Era um Conselho único no mundo
porque foi o primeiro a unir governo e sociedade civil para
enfrentar o problema. Havia seis assentos para a iniciativa
privada, que foram preenchidos por representantes dos
setores de software, audiovisual, música, industrial, jurídico
e reprográfico. Com a participação de todos, o Conselho
elaborou o Plano Nacional de Combate à Pirataria, composto de 99 ações, divididas em três segmentos: ações de
caráter educativo, repressivo e econômico.
Na época, como secretário-executivo do Ministério
da Justiça, fui chamado a presidir o novo Conselho, embora
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não tivesse qualquer experiência específica no tema da propriedade intelectual.
Coincidentemente, na ocasião, com a mídia noticiando
esse novo órgão de governo, fomos procurados por um advogado de São Paulo que desejava ajudar o recém-criado CNCP.
Era o Dr. Márcio Gonçalves, especializado em propriedade
intelectual e industrial e muito disposto a ajudar. Quase de
pronto, após inteirar-me da competência e lisura do Dr. Márcio,
disparei o convite para ele se instalar em Brasília e assumir o
cargo de secretário executivo do novo Conselho. Era um desafio ao Dr. Márcio, posto que são baixas as remunerações no
serviço público, comparadas com a do setor privado, onde ele
atuava.Também deveria sair de seu escritório e passar a atuar
apenas para o governo. Ele, prontamente, aceitou. Gostaria da
experiência. Com esse grande reforço na equipe, começamos
a guerra contra a pirataria no Brasil.
Essa união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada era uma das raras experiências de gestão que já
tínhamos visto. A participação dos representantes da iniciativa
privada no Conselho era exemplar. Chegaram a passar alguns
finais de semana “confinados” em um hotel nas redondezas
de Brasília para, junto com os representantes do governo,
elaborar um verdadeiro planejamento estratégico para o enfrentamento da pirataria, a partir da orientação do consultor
Peter Dostler, contratado para auxiliar com a metodologia
adequada. Funcionou muito bem.
Houve uma mudança de foco na visão do governo.
O problema da pirataria deixou de ser visto como fenômeno social para ser encarado como atividade do crime
organizado. As implicações da pirataria na economia, no
emprego, na saúde pública, tudo isso passou a ser observado e,
com um grande esforço, fomos modificando a falsa percepção
popular que havia na época, da falsificação como uma opção
viável de consumo. Isso se deu por meio de várias ações e
muito trabalho de mídia.
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Com operações sincronizadas entre a Polícia Federal,
Receita Federal, e a Polícia Rodoviária, iniciamos uma série de ações repressivas contra a pirataria, como a operação
Cataratas, por exemplo, que derrubou em 25% o número de
viagens de sacoleiros ao Paraguai. Foram US$ 33,5 milhões
em apreensões e redução em 38,6% dos “pseudos” ônibus
de turismo para Foz do Iguaçu, veículos que não tinham
nem bancos, tirados para dar mais espaço para o transporte
de mercadorias. Houve a apreensão de 386 ônibus no ano
e dos cerca de 1000 outros veículos utilizados pela logística
de transporte do crime organizado. As apreensões se multiplicaram e logo abarrotaram os galpões da Receita Federal.
O combate à pirataria foi colocado no Sistema Único de
Segurança Pública e isso possibilitou a entrada dos Estados
e até dos Municípios na luta contra esse delito.
Simultaneamente, iniciamos uma série de ações educativas, mostrando à sociedade os malefícios da pirataria,
notadamente os danos que causava à economia, com perda
de cerca de 40 bilhões de reais por ano em impostos, e ao
emprego, com supressão estimada de 2 milhões de postos
de trabalho formais na economia. Propagandas foram
feitas. Exposições foram montadas. Cursos de capacitação para agentes públicos e privados. Grandes eventos de
destruição de material pirata apreendido ocorreram em
todo o Brasil, uma delas dentro do salão negro do próprio
Ministério da Justiça.
Essas medidas foram complementadas por ações econômicas da indústria, que visavam a baratear o preço dos
produtos mais falsificados e até mesmo a lançar linhas mais
populares e acessíveis, em uma clara tentativa de outorgar ao
consumidor uma opção legal e viável de consumo.
A lista de produtos piratas era curiosa, extensa e perigosa.
Chegamos a ver apreensões de material cirúrgico, remédios,
material ortopédico, alimentos, bebidas, brinquedos, preservativos, peças de automóveis e até pasta de dente.
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O trabalho do Brasil foi tão intenso que chamou a atenção de vários países que quiseram conhecer essa experiência.
O CNCP foi premiado nos Estados Unidos, país que, antes,
colocava o Brasil em listas negras de países com altos índices
de produtos falsificados. No Mercosul, chegamos a levar a
prática brasileira para todas as nossas fronteiras.
O problema foi sendo controlado.
Com o passar do tempo, houve a mudança da tecnologia,
onde os CDS e DVDs foram substituídos por mecanismos
on-line de músicas e filmes, como Spotfy, Netlix, Amazon e
Globoplay, e os softwares passaram a ser baixados nos próprios
computadores e videogames, sem a necessidade da mídia
física. A pirataria sofreu um grande golpe.
Hoje, passados 15 anos, a pirataria segue ocorrendo,
infelizmente, mas com intensidade menor. Produtos como
roupas, calçados, brinquedos, óculos, relógios, dentre muitos
outros, seguem sendo falsificados e colocados à venda em
centros comerciais populares e feiras no Brasil.
É preciso estar atento para que o problema não volte
a ter a dimensão que teve no passado. O crime organizado
segue comandando essa atividade no Brasil e no mundo.
Manter a união entre as forças de repressão federais e estaduais é um caminho necessário. Da mesma forma, o governo
precisa seguir conversando com a indústria para que ações
possam ser adotadas para enfrentar o problema.
O sistema normativo precisa, ainda, se manter atualizado. É uma guerra permanente. Conscientizar os consumidores, todavia, parece ser a melhor opção para conter
a demanda que gera essa gama e quantidade de produtos
falsos, que são levados a consumo indesejado no comércio
irregular e, agora, com potencial destrutivo imenso pela via
do comércio eletrônico.
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Comu n ic aç ão c omo fer r amenta
de c ombat e à p ir atar ia
Ch ristin a Abe lha

Christina Abelha é jornalista e
especialista em marketing político. Trabalhou por 20 anos em
campanhas políticas para prefeitos e governadores, no ES. Em
Brasília, desde 2003, foi assessora de comunicação dos ministros
Roberto Amaral/MCTI, Luiz Paulo
Barreto e José Eduardo Cardozo/
MJ, Ana de Hollanda/MinC, tendo trabalhado no Ministério da
Justiça por sete anos, período no
qual assessorou o então secretário executivo, Luiz Paulo Barreto
e, no mesmo período, foi responsável pela comunicação do
Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Foi editora do
site da Liderança do PMDB, na Câmara e trabalhou como
redatora do Programa de Governo - campanha presidencial
de Dilma Rousseff (2014) -, além de ter chefiado a comunicação da Emater-DF.

E-mail: chrisabelha@gmail.com
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A comunicação do Conselho Nacional de Combate à
Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP)
- gestado em outubro de 2004 e operacionalizado em 2005
-, contou com importantes fatores que apontaram para um
bem-sucedido lançamento do projeto, dentro do Ministério
da Justiça. Esses fatores, prioritariamente, foram:
1. O presidente do CNCP escolhido era o segundo
na hierarquia do Ministério, o secretário executivo,
Luiz Paulo Barreto, com poder de decisão, credibilidade e representatividade para mobilizar CEOs de
grandes empresas, diretores e presidentes de instituições governamentais de todos os setores do país;
2. Apoio e funções definidas para a Receita Federal,
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, entre outros órgãos de combate e repressão ao crime;
3. A conscientização de que, com a instituição do
CNCP, a pirataria saiu da visão de atividade ilegal
para suprir questões sociais, como o desemprego,
para questões criminais, nas quais foi detectada sua
ligação com uma grande rede nacional e internacional do crime organizado.
4. A “escalação do time”, que passou a ter assento no
Conselho, que reuniu Governo e iniciativa privada,
não deixou dúvida de que o tema desse projeto era
uma política de Estado. Com força e poder para enfrentar a invasão de atividades ilegais que assolou o
Brasil, chegou para enfrentar um crime que impedia
a geração de cerca de dois milhões de empregos
formais e a arrecadação de cerca de 40 bilhões de
reais/ano, por conta das transações invisíveis feitas
com o carimbo da pirataria, que gera subempregos
e não paga impostos.
100

5. A parceria com o Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, o DPDC que, num ajuste fino com o Conselho engrossou a fileira dos
porta-vozes com forte credibilidade para tratar
o assunto. Nesse caso, o discurso destacava que o
desenvolvimento econômico não deve se dar com
a violação de direitos. Para benefício da população,
era enfatizado que os empresários tinham responsabilidade pelos seus produtos, dando garantias ao
consumidor, cumprindo com o que é estabelecido
pelo Código, para que ficasse clara a qualidade do
que era oferecido. Não era apenas uma questão de
preço, mas de segurança para a saúde de todos.
O engajamento do setor empresarial e industrial na
política do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
Delitos contra a Propriedade Intelectual foi, sem dúvida,
mais uma conquista, baseada no nível de credibilidade da
representação do CNCP. E foi com essa credibilidade que
a comunicação, voltada para esse tema de interesse público,
deu a largada para o lançamento do Plano de Combate à
Pirataria e suas 99 Ações.
E como comunicação se faz com planejamento e estratégia, ou seja, com foco (fontes que têm poder de ação,
credibilidade e conteúdo, lastreado em um cenário real),
partimos para iniciar o cronograma de nossas atividades.
Não há dúvida que todos sabíamos que estávamos diante
de um imenso desafio. Ouvíamos que enfrentar a pirataria
era como enfrentar as drogas, ou seja, como enxugar gelo.
Com estratégias de reverter o inconsciente coletivo de que
a pirataria era um benefício, já que poderia significar uma
opção barata de consumo, iniciamos a divulgação dos malefícios, que poucos conheciam. E com os discursos das
metas educativas, repressivas e econômicas, tivemos bala na
agulha para uma comunicação com linguagem específica
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para cada target, uma comunicação segmentada para fazer o
plano funcionar.
Passamos a, diariamente, conversar com jornalistas sobre
o assunto. Mesmo sem entrevistas, inicialmente, buscávamos
levar a todos os dados coletados, mostrando o prejuízo causado pela pirataria aos impostos, empregos, saúde pública e a
nefasta vinculação dessa atividade com o crime organizado. A
partir daí, fomos elaborando matérias e mais matérias sobre
o tema. Pessoalmente, levei os membros do Conselho para
conversas com os apresentadores do Jornal Nacional, do
Jornal do SBT, do Jornal da Record e com o Presidente do
Conselho ao Diretor Geral de Jornalismo da TV Globo, sem
falar nos jornais impressos e rádios, visando a conquistar a
adesão desses ao enfrentamento à pirataria. Enfrentávamos os
questionamentos de maneira transparente e direta. Orientei
mídia training para o Presidente do CNPC, para o Secretário Executivo do Conselho, o advogado Márcio Gonçalves,
e para alguns conselheiros que se destacavam. O plano de
mídia era abrangente e envolvia o discurso do Governo Federal e da iniciativa privada. Assim, além do CNCP, a Polícia
Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais,
a Receita Federal, os setores de audiovisual, de software, de
brinquedos e a indústria como um todo passaram a ter um
discurso uníssono contra a pirataria. Isso gerou uma mudança
da percepção inicial benéfica sobre o assunto e permitiu mais
força às operações de repressão, mais conscientização nas
medidas de educação e aumento significativo das iniciativas
econômicas para substituir a pirataria.
O tema, assim, adquiriu imensa repercussão na mídia
brasileira e começamos a obter destaque também na mídia
internacional. Um caso único de comunicação de um órgão
público de composição ampla e mista. Um caso único de
política pública comunicada sob várias vertentes.
Quando demos publicidade do tema, agimos, concomitantemente, com a mídia espontânea – linha editorial -, e
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com peças publicitárias para o público infanto-juvenil, em
escolas com cartilhas, informes, spots de rádio e, já naquela
época, algumas peças para mídias sociais existentes. Na área
de repressão, havia o confronto da polícia com os contraventores, já com legislação mais rígida. Essas ações deram muita
visibilidade ao combate à pirataria. Inclusive, nas áreas de
fronteira, onde ocorriam prisões de grupos criminosos internacionais e apreensão de milhões de produtos falsificados. No
mais, o discurso econômico dando conta dos prejuízos para
o mercado legal, para a geração de empregos e a redução de
investimentos em políticas públicas de educação, segurança,
saúde e todos os programas de Governo, que perdiam bilhões
de reais, com a sonegação de impostos.
Os resultados da divulgação das ações do Conselho, como
um todo, começaram a aparecer na forma da adesão de mais
setores da indústria e do comércio, requisitando representatividade no CNCP; no interesse da mídia pautando o tema,
seja com matérias, entrevistas com os principais porta-vozes,
além da criação do Fórum Nacional de Combate à Pirataria e
Ilegalidade, o FNCP, entre outras repercussões. Não há como
negar os importantes avanços ocorridos nesses 15 anos de atividades dessa política pública, classificada pela Interpol como
o CRIME DO SÉCULO, porque além de desviar milhões de
reais dos cofres públicos, tornou-se aliado dos traficantes de
armas e drogas. Outra ação agregadora foi a criação, em alguns
estados, das Delegacias Especializadas no Combate à Pirataria.
Se muitas vezes enxugamos gelo ao combater a pirataria
pelo fato de ela ainda existir nas ruas, há muito a comemorar,
pois toda a estrutura de políticas públicas a esse crime, dedicadas estão sendo aplicadas e fortalecidas. Ao mesmo tempo,
vemos que o combate à pirataria uniu muitos setores, sejam
eles públicos ou privados e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual
não perdeu sua força e, se hoje o crime persiste no Brasil
e no mundo, essa realidade não arrefece os que o combate.
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Estado de São Paulo.

E-mail: presidente@fncp.org.br
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B re v e c o n t e x t o
Até a última década do século passado o tema “mercado ilegal” despertava a atenção especial de alguns setores
produtivos: falsificação e contrabando de bebidas e cigarros,
descaminho de eletrônicos e de brinquedos, pirataria de
CDs. Essas práticas, em verdade, não eram consideradas significativas pelo poder público e a sociedade tinha uma visão
complacente, lembrando que havia a “reserva de mercado”
com a proibição das importações, uma estratégia de defesa
da indústria nacional e manutenção de divisas em dólares,
com isso, o produto estrangeiro era objeto de desejo dos
brasileiros.Viajar para o exterior tinha um atrativo extra, pois
significava ter acesso a produtos que não existiam no Brasil.
Com o início da abertura das importações, em 1990, começamos a ter acesso aos importados, mas as taxas de importação
ainda eram elevadas, repercutindo na elevação do preço final.
Entretanto, a demanda estava estimulada, incentivando
a oferta, a ação de contrabandistas, sacoleiros e a indústria da
contrafação e pirataria.
Demanda atraindo a oferta. Os fundamentos do mercado estão presentes. De um lado, a sociedade brasileira quer
comprar e, com um poder aquisitivo reduzido, é atraída
por preços mais baixos, de outro, identificando uma grande
oportunidade de lucro, vão se aperfeiçoando organizações
estruturadas para a distribuição e comercialização de produtos
de origem ilegal, que não são onerados por qualquer imposto
ou contribuição trabalhista e social.
Fortalecendo esse processo, já no início desse século,
temos a China ocupando um enorme espaço na fabricação
de produtos originais e contrafeitos, pronta para atender
qualquer demanda a preços imbatíveis. Estava definido o
panorama que fez com que o mercado ilegal se ampliasse em
todo o mundo, a ponto de a Interpol declarar que a pirataria
passou a ser o “crime do século”.
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Dadas as características do Brasil e da realidade dos países
fronteiriços, especialmente o Paraguai, que sempre facilitou a
importação, passamos a ser um polo atrativo importante para
o destino de produtos ilegais: Demanda crescente; ampla faixa
de fronteira, de difícil fiscalização; impostos elevados; grande
número de portos; estrutura de fiscalização aduaneira com
déficit de recursos humanos e financeiros; polos comerciais de
oferta de produtos ilegais, já conhecidos nas grandes cidades.
Estão postas as condições propícias que convergem para o
crescimento do mercado ilegal.
Essas breves considerações iniciais são apresentadas para
ilustrar a nossa realidade e identificar o trabalho que foi
sendo desenvolvido para a defesa do mercado legal, frente
às ameaças da crescente ilegalidade.
A criação de associações civis, conselhos governamentais,
divisões especiais das policias e da Receita Federal, com a
interação de ações no âmbito federal, estadual e municipal,
demonstram que - não obstante o inegável avanço do Brasil
na articulação institucional no combate à oferta de produtos
contrafeitos, piratas, falsos e contrabandeados, seja no mercado
físico, seja no comércio eletrônico, que cada vez mais ocupa
uma dimensão exponencial de oferta de produtos de origem
ilícita - o desafio é permanente.

A participação dos
s e t o re s p ro d u t i v o s
Em 2003, com a instalação da CPI da Pirataria na Câmara
Federal, para investigar a pirataria e a sonegação fiscal, começou
a ser revelado para a sociedade a grande extensão do mercado
ilegal no Brasil, demonstrando que longe de ser uma atividade
de camelôs e sacoleiros envolvia uma intricada e sofisticada
rede criminosa que já movimentava milhões de reais.
Os trabalhos da CPI indicaram ao Governo Federal
que esse tema merecia uma ação mais focada, estimulando a
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busca de meios coordenados para o combate à criminalidade
organizada dedicada ao comércio ilegal.
Assim, em 2004 foi instituído no Ministério da Justiça,
o CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
Delitos Contra a Propriedade Intelectual com uma composição muito interessante, reunindo órgãos do governo
federal (ministérios, Receita Federal, Polícia Federal, agências reguladoras) com entidades representativas dos setores
produtivos. Essa composição atesta que o único meio de se
combater as organizações criminosas é a ação organizada,
governo e sociedade civil.
Como apresentado anteriormente, o mercado ilegal no
Brasil vem há muitos anos crescendo em nosso país.
Se no início tínhamos eletrônicos, brinquedos, bebidas
alcoólicas, cigarros como produtos afetados, com o tempo,
começamos a constatar que os setores de música, vestuário,
software, computadores, eletroportáteis, marcas de luxo, material esportivo, vídeos, filmes, medicamentos, pneus, produtos de higiene, cosméticos, perfumes, peças de automóveis,
óculos, canetas, isqueiros, anabolizantes, fios de cobre, cabos
de aço, combustíveis e mais recentemente, celulares,TV por
assinatura, defensivos agrícolas, sementes, lâmpadas LED, fibras óticas, marcas de segurança, compressores, ferramentas,
passaram a compor o vasto portfólio de produtos duramente
prejudicados por práticas criminosas, seja contrabando/descaminho, contrafação, falsificação, pirataria, subfaturamento,
fraudes na composição ou quantidade.
Esse fenômeno da ilegalidade atinge escala mundial
e o Brasil, pela grandeza do seu mercado consumidor, seja
legal, seja ilegal, ocupa lugar de destaque nesse panorama,
despertando por parte dos setores produtivos a necessidade de
reagir frente as ameaças e participar do esforço de combate
à ilegalidade em defesa dos seus legítimos interesses, fortalecendo a economia formal e legal que efetivamente gera
empregos e investimentos, paga impostos, encargos sociais,
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respeita os direitos do consumidor e as normas e regulamentos técnicos e de qualidade, viabilizando os fundamentos do
desenvolvimento econômico e social.
Assim, com a criação do CNCP, foi aberto um importante espaço de interação do poder público com a iniciativa
privada representada por diversos setores produtivos, fortalecendo a troca de informações e a definição de políticas
voltadas para a compreensão das faces do mercado ilegal
e os meios mais adequados para o seu necessário combate.
Também o relacionamento internacional foi facilitado, uma
vez que com as ações desse colegiado, vários países demonstraram interesse em estreitar os contatos com o Brasil para o
combate à ilegalidade.
As ações do CNCP e dos órgãos da administração
pública serão tratadas nessa obra, de modo mais detalhado,
pelos experts que atuaram ou continuam trabalhando na
linha de frente de operações e na articulação institucional
do poder público. Apresentarei, em linhas gerais, a relevância da participação dos setores produtivos, pontuando com
algumas iniciativas que as associações que participo tiveram
a oportunidade de realizar, exemplificando algumas das contribuições que são prestadas ao grande movimento de defesa
do mercado legal no Brasil.
O protagonismo da sociedade civil se revelou como um
fator relevante nos trabalhos do CNCP, um dos exemplos
dessa relação é o FNCP – Fórum Nacional Contra a
Pirataria e Ilegalidade, instituído em 2006 por dezenas de
entidades e empresas representando os mais variados setores
produtivos afetados pelo mercado ilegal nas suas múltiplas
faces. A proposta foi de ampliar e fortalecer o apoio aos
trabalhos do CNCP e ao congregar a diversidade de ramos
da indústria e serviços, o FNCP se legitimou como um importante agente privado no âmbito institucional definindo
a sua missão como a de “Unir esforços no combate à pirataria,
falsificação, descaminho, subfaturamento, contrabando, sonegação fiscal
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e práticas comerciais ilícitas decorrentes, articulando ações entre o setor
privado, Estado e sociedade”.
Esse foco institucional e não setorial, permitiu ao FNCP
articular amplas ações congregando diversos setores produtivos. Assim, em respeito as três vertentes originalmente
definidas pelo CNCP: Econômica, Educacional e Repressiva,
formatou suas ações.
Na vertente educacional editou guia de orientação
para os consumidores, com dicas práticas de mais de vinte
produtos, alertando os consumidores sobre os perigos que
incorrem ao comprar um produto ilegal e como identifica-los
(em parceria com a Fundação PROCON de São Paulo); guia
voltado para o poder público demonstrando como evitar que
nas compras públicas sejam adquiridos produtos ilegais (em
parceria com o CNCP); cartilha educativa para jovens; filmes
educativos veiculados na TV aberta e fechada (“Faça a coisa
Certa”); campanhas de conscientização sobre os malefícios
do contrabando de cigarros com folhetos e cartazes institucionais, com alertas aos consumidores e às redes varejistas
sobre o contrabando de cigarros; documentário sobre a ação
do crime organizado na tríplice fronteira (“O cigarro do
Crime”); Campanha voltada para os caminhoneiros sobre a
lei que permite a suspensão e a cassação da CNH de quem
for flagrado transportando produtos contrabandeados e roubados. Frente ao crescimento das ofertas pelo e-commerce
de produtos ilegais, iniciou a campanha “Click Original”
apresentando a ação dos marketplaces. Além dessas iniciativas o FNCP está constantemente na mídia digital e escrita
apresentando informações sobre a ilegalidade, seus prejuízos
e consequências;
Já na econômica, fomentou discussões sobre o impacto
dos impostos no preço final dos produtos, o que faz com
que o ilegal seja muito mais atrativo, com esse objetivo foi
desenvolvida uma extensa campanha publicitária e um documentário com o tema “O Imposto cresce, o crime agradece”.
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Para demonstrar os prejuízos para a economia nacional,
desde 2014 coliga dados das perdas com o mercado ilegal,
seja para os setores que apresentam suas informações de
mercado, seja para o erário. A primeira apresentação indicou
perdas de R$ 100 bilhões (perdas dos setores produtivos, mais
a estimativa de evasão fiscal decorrente) já a última (2019),
com dados de quinze setores, alcançamos a cifra de R$ 291.4
bilhões, o que representa 7,8% do PIB brasileiro, sendo que
a estimativa na América Latina é de 2%.
Quanto ao viés repressivo apoia permanentemente as
ações dos órgãos públicos: Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público, Polícias
estaduais (militar e civil), Guardas Civis e Prefeituras, que
atuam desde as nossas fronteiras (com as operações Muralha
e HORUS e o programa VIGIA), passando pelas estradas
(OTEFIS – Operação Temática de Combate aos Crimes
Contra o Fisco e a Saúde da PRF), portos, até chegar nas
cidades. Na instância municipal, auxiliou na articulação
de constantes operações de combate ao comércio ilegal,
como as que são as realizadas pela prefeitura de São Paulo,
com a Receita Federal e Policia Civil, referência nacional
de cooperação no combate aos centros de distribuição de
produtos ilegais.
Com seminários, cursos de informação sobre produtos
e palestras estimula o conhecimento dos agentes públicos e
atesta a necessidade de coordenação e integração entre os entes estatais como política de segurança pública e a premência
de se investir em recursos humanos, financeiros e tecnológicos, pois é certo que sem esses investimentos as organizações
criminosas conquistam espaço. Os dados demonstram que
os recursos aplicados nas operações proporcionam grandes
ganhos para o erário, ou seja, o retorno é muito maior. Nessa
linha, o FNCP defendeu e defende explicitamente junto
aos governos todo o apoio para as forças de segurança e da
Receita Federal e o constante fortalecimento do CNCP.
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No estímulo à integração e coordenação entre e com o
poder público, realiza, em parceria com a 9° Superintendência
da Receita Federal, o seminário da Tríplice Fronteira (já na
12°. Edição), tratando de temas relacionados ao aprimoramento dos trabalhos na defesa do mercado legal. A instituição
de um centro de análise de risco na Receita Federal e a criação de um centro integrado de segurança na fronteira foram
algumas das sugestões apresentadas, que para nossa satisfação,
foram implementados: o CERAD – Centro de Gerenciamento de Riscos Aduaneiros na Receita Federal (2012) e o
CIOF - Centro Integrado de Operações de Fronteira em
Foz do Iguaçu (2019) pelo Ministério da Justiça e Segurança
Pública, que também fortaleceu as ações operacionais com
a criação da Secretaria de Operações Integradas – SEOPI e
da Coordenação – Geral de Fronteiras.
No nível internacional, participou da instalação da ALAC
– Aliança Latino – Americana Contra o Contrabando, congregando entidades de treze países da América Latina, com a
realização de uma edição no Brasil (2018), apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores.Também integramos grupos
técnicos do MERCOSUL e reuniões bilaterais com o Paraguai.
No âmbito do Poder Legislativo, participou do esforço
de constituição de Frentes Parlamentares, já tendo sido constituídas duas Frentes Parlamentares Mistas da Câmara e Senado
Federal, uma de Combate ao Contrabando e Falsificação,
que já aprovou importantes leis, reformando o Código Penal
nos dispositivos relativos ao contrabando e outra de Defesa
da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. Também
temos as Frentes Parlamentares de Combate ao Contrabando
e Pirataria nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Ampliando o trabalho dessas Frentes coordenou o Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro congregando
mais de cinquenta entidades de setores produtivos, apresentando à sociedade a importância das iniciativas de combate
à ilegalidade em todos os níveis de governo.
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Essas ações tem o mérito de reunir as entidades dos
setores produtivos e o poder público, ampliando os objetivos
almejados pelo CNCP.
Em outra linha de atuação, em 2003, foi constituído o
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial – ETCO,
uma das instituições fundadores do FNCP e que ao defender
a ética concorrencial como um dos fundamentos do ambiente
de negócios e do próprio desenvolvimento de um país, atua
em dois pilares: combate ao mercado ilegal e à evasão fiscal,
práticas que corroem a concorrência leal. Ao congregar os
setores de bebidas, combustível e tabaco, todos altamente
tributados, auxilia na formulação de políticas públicas, com
edição de livros, seminários, revistas, pesquisas e estudos.
O estudo mais tradicional é o realizado desde 2007 com a
FGV, uma referência, demonstrando o impacto da economia
subterrânea, a chamada informalidade, sem regulamentação
e pagamento de impostos e que movimentou, em 2019, R$
1.2 trilhão (17.3% do PIB).
Já o mais recente, em parceria com a consultoria internacional EY, constatou que o passivo tributário brasileiro,
envolvendo as instâncias administrativas e judiciais é de R$
3.4 trilhões (2018 - 2019), metade do nosso PIB o que atesta
a urgente necessidade de ser rediscutida a relação fisco – contribuinte, procurando diminuir esse enorme passivo com a
transação e, para o futuro, a possibilidade da mediação antes
da autuação.
Para estimular a conscientização sobre os valores éticos
e o combate à ilegalidade estruturou a campanha “Dentro da
Lei” fomentando discussões e seminários em diversas capitais
e no nível internacional participou de reunião do TF-CIT
(Task Force on Countering Illicit Trade da OCDE), apresentando as iniciativas brasileiras e discutindo o crescimento
do comércio de produtos ilegais no e-commerce.
Ao propor caminhos, o ETCO contribui para a formulação de políticas públicas necessárias para a defesa do
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mercado praticante de posturas éticas e em conformidade
com a legalidade, onde todos cumprem as mesmas regras,
fortalecendo os fundamentos da economia.
Também fundador do FNCP, o Instituto Brasil Legal,
foi formado pelas indústrias eletroeletrônica, computadores
e softwares em 2005, com a finalidade de combater o chamado mercado cinza que dominava o mercado brasileiro,
especialmente de computadores. No exercido da sua missão
de monitorar o mercado, com o levantamento de informações públicas, tem relatado fatos que ensejaram ações por
parte das autoridades competentes, tendo já apresentado e
acolhidas representações perante a Receita Federal do Brasil;
Ministério Público Federal e Estadual; Polícia Federal INMETRO; ANATEL, versando questões relacionadas com
subfaturamento, contrafação, contrabando, irregularidades
normativas praticadas nos mercados de TVs, videogames e
notebooks, tablets, celulares pilhas, lâmpadas LED, luvas de
procedimento não cirúrgico, vasos de pressão, cabos de fibra
óptica, ferramentas, pneus, sempre com o objetivo de combater os desvios de conduta que afetam os consumidores, o
erário e a legal concorrência. Atua, assim, como entidade que
apoia os órgãos públicos, com informações, viabilizando o
que nos EUA se denomina “enforcement” privado. Editou a
primeira cartilha demonstrando os prejuízos aos consumidores,
em parceria com o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça, em 2006, e defendeu a
publicação pela Receita Federal de dados estatísticos relativos
a operações de importação para subsidiar estudos de mercado,
formulação de políticas e análises setoriais, que foi expressa
na portaria SRF 306 de 2007, atualizada pela portaria 361 de
2016. Ultimamente tem incentivado a adoção da tecnologia
de rastreabilidade como importante instrumento de identificação de produtos originais, seja pelos consumidores, seja
pelos agentes públicos, diminuindo sensivelmente o espaço
de venda de produtos ilegais, inclusive roubados.
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Conclusão
Ao apresentar o protagonismo das associações civis
relacionadas aos setores produtivos, exemplificando com
algumas das ações desenvolvidas pelas associações que participo diretamente da direção, procurei demonstrar que a
interação da sociedade civil com o poder público não é o
melhor caminho, mas sim o único, para diminuir o espaço
das organizações criminosas que identificaram no mercado
ilegal uma fonte significativa de recursos financeiros. A estrutura criminosa tem ramificações internacionais e movimenta
bilhões de reais ameaçando a segurança pública e a própria
ação do Estado. Esses recursos são utilizados em processos
de lavagem de dinheiro, alimentam a corrupção e a compra
de armas, drogas e munições.
O consumidor que compra o produto ilegal financia
o crime organizado, uma incoerência ética, reclama da falta
de segurança e dá o seu dinheiro para quem atua no crime.
Essa é a economia do crime, um fenômeno mundial,
com profunda atuação no Brasil envolvendo China, Oriente
Médio, Sudeste Asiático, Paraguai e demais países da América
Latina. Os R$ 291.4 bilhões movimentados pelo mercado
ilegal no Brasil expressam o tamanho dessa economia e o
livro “Lucros de Sangue” de Vanessa Neumann, cuja edição
nacional foi realizada pelo FNCP, demonstra essa dimensão
internacional da economia criminosa. Dados da ONU apontam que as organizações criminosas movimentaram US$ 2.0
trilhões em 2016, algo em torno de 3.6% do PIB mundial.
As ações sistêmicas (desde as fronteiras passando pelas
estradas e alcançando as cidades) e sistemáticas (permanentes)
devem ser coordenadas e integradas pelos agentes públicos
em todos os níveis, com a participação da sociedade civil
que pode auxiliar com informações, realização de estudos,
seminários, cursos e defendendo a obtenção de recursos financeiros junto aos dirigentes do governo, fortalecendo assim
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políticas de Estado, fundamentais para a defesa do mercado
legal e do interesse nacional.
Por fim, agradeço ao amigo Márcio Gonçalves, como
ele mesmo ensina, grande combatente, essa oportunidade
de participar dessa importante obra que consolida e apresenta experiências, registrando as múltiplas iniciativas que
demonstram que no Brasil, apesar das dificuldades, temos
conseguido conquistar espaços e resultados. Com certeza
todos os envolvidos, poder público e sociedade civil, tem feito
a diferença, o que estimula consolidar as ações que devem
perpassar governos, como ações de Estado.
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O ano era 1996.
O Plano Real vingara, dólar e real equiparados, Acordo
TRIPS revolucionando a Economia, internet começando a
conectar o mundo, celular nem pensar.
Surge em meu escritório um jovem advogado bem
apessoado e de fino trato, buscando ampliar seus conhecimentos em uma área que o fascinava, o direito autoral.
Eram tempos em que a matéria começava a criar corpo no
Brasil e encantava os jovens de então. Mais ainda aqueles que
exercitavam a sua veia artística paralelamente à advocacia, a
profissão supostamente mais rentável. Era o caso do Márcio,
música na veia.
No pacote vieram junto pais elegantes e amorosos, irmãos,
companheiros e até o primeiro filho. Uma grande família.
Naquela época a internet engatinhava, mas nós já nos
preparávamos depositando e perdendo nomes de domínio,
armazenando e perdendo dados, convivendo semanalmente
com “pau” nos computadores. Aí entravam Márcio, Renatinho, Nassif e Margarete.
Depois, as buscas e apreensões, em geral tensas, nas quais
o Márcio atuava a meu lado, como um anteparo a algumas
inevitáveis respostas nervosas do ambiente autuado. Fora a
defesa que também fazia uma relação às agressões vindas de
concorrentes de nível duvidoso.
Mas, quase quatro anos se passaram, de agradável convivência, até que o nosso espaço ficou pequeno para os voos
pretendidos pelo Márcio. Criou, então, asas gigantes que o
conduziram, em pouco tempo, ao gabinete do Ministro da
Justiça, tornando-se o mais jovem secretário executivo do
Conselho Nacional de Combate à Pirataria (MJ). Antes e
depois, passou por grandes escritórios de advocacia, sempre
às voltas com a pirataria.
Não tenho dúvidas de que o combate à pirataria, no
Brasil, deve muito ao Márcio. Ele o fez com paixão e competência, além de abrir importantes portas aos vizinhos da
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América Latina, e de outros países, em aguerrida parceria ao
combate a esse específico tipo de crime.

S i t u a n d o a p i r a t a r i a d e n t ro
do sistema autoral
A pirataria é, óbvio, o lado B do copyright. Não houvesse esse sistema de direitos para proteger as obras intelectualmente protegidas, não existiria pirataria. Simples assim.
E dentre as violações próprias do sistema autoral, pirataria é a clássica.
Sinônimo de contrafação, a lei disciplinadora, Lei
9610/98 – LDA, define esta como a reprodução não autorizada (art. 5º, VII). Em outras palavras, proíbe-se a cópia
idêntica sem o aceite dos autores e/ou titulares dos direitos
autorais da obra originária. Em tempos analógicos, equivaliam
às cópias “xerox” de texto e imagem, às reproduções de CD’s,
DVD’s, e fitas magnéticas, entre outras. Em tempos digitais,
considera-se contrafação os armazenamentos e compartilhamentos, ou captações de sinais, não autorizados pelos autores
e/ou titulares de direitos.
Qualquer que seja a técnica empregada ou tecnologia
utilizada, o que ocorre na pirataria é que quaisquer das
reproduções irregularmente realizadas, via de regra, estão
em conformidade ao original da obra protegida. Daí que a
sangria é patrimonial, não atingindo o plano moral, seja da
obra, seja de seu autor (exceção feita aos bens protegidos
pela propriedade industrial, que pode – e muito – macular a
qualidade do produto ou trazer danos à imagem das marcas,
por exemplo).
Haveria caracterização mais típica do desvio de clientela
que a pirataria? Difícil, porque a finalidade do crime é de
um lado, enganar o consumidor menos atento, e, de outro,
aproveitar-se parasitária e deslealmente de um investimento
que o contrafator nunca fez. Atuar na ponta final do produto
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é garantia certa de lucro, porque contrafator não vai visar o
produto que não aguça os sentidos do consumidor; o que
ele busca é receber parte do retorno do investimento feito
pelo titular originário, em pesquisa, publicidade e logística.
Não há preocupação do pirata com os aspectos morais
dos autores e titulares em relação às obras que criaram ou
organizaram. E a qualidade trazida pela mesma tecnologia
que constrói o original, está à disposição do pirata.

A pirataria é muito antiga:
n a s c e u c o m o d i re i t o a u t o r a l
Os registros históricos do sistema autoral, tal como é
concebido hoje, remetem à Inglaterra do século XVI.
Em 1557, quase duas décadas depois do surgimento
da printing press, Felipe e Maria Tudor concederam a uma
associação de donos de papelaria e livreiros, nobres, o monopólio real (outorgado pela realeza) da comercialização dos
escritos. A corporação era uma valiosa aliada da monarquia:
em troca da proteção governamental ao domínio de mercado,
manipulava os escritos, do indivíduo ao conteúdo, exercendo,
com desenvoltura, a censura aos que fossem desfavoráveis à
realeza. O privilégio foi denominado copyright, que, criava
um sistema de proteção aos livreiros (publishers), e não aos
autores dos escritos, e gerava rendimentos (royalties) à Coroa.
Esse mercado reservado, de imprimir e publicar livros,
por imposição direta da monarquia, só comportava a impressão e a divulgação de três tipos de escritos: livros didáticos
(os destinados à alfabetização), a Bíblia e os livros de Direito.
Assim, erguia-se uma barreira à livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, porque textos críticos
poderiam ameaçar seriamente a realeza. Enquanto comércio,
e em decorrência do monopólio, os livreiros repartiam entre
si os títulos mais vendáveis, garantindo a cada qual um direito
exclusivo de publicação in perpetuity.
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Paralelamente ao monopólio, surge a pirataria, como
forma de protesto à vedação do acesso ao conteúdo reservado, e ao preço fixado pelas corporações, por parte dos
mais pobres. A pretexto de combatê-la, os livreiros ingleses
conseguiram do governo um decreto (1662), o Licensing
Act, por meio do qual passaram a exercer mais plenamente
a censura na imprensa e nos livros importados, os únicos a
trazerem textos contrários à realeza, ou aos seus interesses.
Livros piratas, considerados os censurados e os reproduzidos para serem comercializados por preços baixos, eram
recolhidos pelas autoridades e queimados em praça pública,
costume que se espalhou por todos os países que passaram
a adotar as leis de proteção aos escritos.Traços dessa origem
estão em todas as leis que conferem aos Juízes e Tribunais o
poder similar de destruir cópias ilícitas3.
Com o fim da censura legal (1694), enfraqueceu-se o
monopólio, e os livreiros passaram a sofrer a concorrência
dos estrangeiros em razão da abertura do mercado. Começaram, então, a pleitear proteção, não mais para si, mas para os
autores, e com os quais já negociavam a cessão dos direitos.
A tática deu certo, e em 1710 veio a lume o Statute of Anne,
o famoso Ato da Rainha Ana, “um ato para o encorajamento da
ciência através da proteção às cópias de livros impressos aos autores
ou legítimos comercializadores de tais cópias, durante o tempo lá
mencionado”. O estatuto ainda dispunha sobre o copyright
(direito de cópia) do livreiro, e sobre a reserva da patente de
impressão, mas criou também a cessão legítima de direitos, de
um lado, e o domínio público na literatura, de outros: livros
eram protegidos por 14 anos, podendo ser prorrogados por
uma única vez, acabando com a perpetuidade.
O Statute of Anne significou um grande avanço à época
porque se tratava de uma lei geral e pública, não mais de
3

L. Ray Patherson e Stanley W. Lindberg , “The Nature of Copyright
– a Law of Users Rights”, The University of Georgia Press, Athens &
London, USA, 1991.
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um acordo cooperativo. Entretanto, os grandes beneficiários continuavam sendo os livreiros, em razão da cessão dos
direitos de autoria.
A fórmula migrou para o mundo, e na França, durante
a Revolução Francesa, foi revisitada pelos direitos morais,
criando o sistema internacional que hoje conhecemos por
“direitos autorais”, um misto de proteção a autores, pessoas
físicas, e a titulares de direitos por cessão ou licença.

P i r a t a r i a é u m a d e n t re a s
v i o l a ç õ e s a d i re i t o s p a t r i m o n i a i s
d e a u t o re s / t i t u l a re s
A pirataria, porém, não é o único tipo de violação a direitos autorais reconhecidos nas legislações pelo mundo afora.
Nossa LDA elenca, além da contrafação, que pode ser
total ou parcial, quatro tipos específicos de ilícitos, no art.
107: a) a alteração ou supressão dos dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas
para evitar ou restringir sua cópia distribuí-los ou colocá-los
à disposição do público, sem autorização; b) a alteração ou
inutilização dos sinais codificados destinados a restringir a
comunicação ao público de obras, produções ou emissões
protegidas ou a evitar a sua cópias, distribuí-los ou colocá-los
à disposição do público, sem autorização; c) a supressão ou
alteração de qualquer informação sobre a gestão de direitos,
distribuí-los ou colocá-los à disposição do público, sem autorização.Todos, delitos cometidos em relação à obra pronta
e acabada, que ferem os direitos patrimoniais de autores e/
ou titulares.
E quando a violação é do tipo moral? A LDA reconhece
expressamente alguns tipos, que podem ou não estar presentes em uma obra pirata. São os direitos que detêm todas
as pessoas físicas de obras protegidas ao próprio crédito, vale
dizer, o direito que tem o autor de ver seu nome sempre
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ligado à obra, por ocasião de sua utilização; o direito à integridade da obra criada, seja por simples adulteração à forma
(edição) final, ou, cumulativamente, por acarretar danos à
honra subjetiva do seu autor intelectual, motivo pelo qual
pode este requerer, judicial ou extra judicialmente, seja a
obra retirada de circulação; direito ao ineditismo; o direito
de acesso a exemplar único e raro da obra que criou.Via de
regra, porém, o pirata mantém a cópia íntegra, o que não
lhe retira ou minora a gravidade da ofensa.
Há, porém, um tipo de violação conhecido vulgarmente como plágio, geralmente associado à contrafação, e, por
consequência, associado à pirataria. Trata-se de ilícito, sim,
mas que não pode ser confundido com pirataria. Pela simples
razão de o tal “plágio” afetar, prima facie, os direitos morais
do autor. Acarretam-lhe danos, é verdade, mas assume natureza patrimonial indenizatória somente após a constatação
efetiva da violação da integridade da obra, porque nunca é
uma reprodução idêntica (fato que tipifica a contrafação).
Até porque o que se entende por “plágio” não pode ser uma
reprodução idêntica, podendo, eventualmente, vir combinada
com reprodução parcial.
A verdade é que há muita confusão sobre o que se entende por “plágio”, que vai do leigo aos tribunais.
Não recepcionado pelas leis autorais, e não tendo lei
que o defina (lembremo-nos de que “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar a fazer alguma coisa senão em virtude de lei”),
as chamadas imputações de “plágio” acabam por reduzir-se
a três hipóteses, uma apenas amparada pelo sistema de proteção aos direitos de autoria: a) a primeira, uma violação de
direito moral de autor em virtude de modificação na obra,
o que não se confunde com falsa atribuição de autoria ou
usurpação de nome, e fundamentada no inciso V, do art. 24
da lei 9.610/98; b) a segunda, ato de concorrência ilícita,
por violações a códigos de ética profissional, com prejuízos
demonstrados a partir de um nexo de causa e efeito, com
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fundamento no art. no art. 186, do Código Civil; c) e a terceira, a comum apropriação de ideias, o que não é passível de
condenação judicial por falta de amparo legal: nos termos do
art. 8º da LDA “não são objeto de proteção como direitos autorais de
que trata esta Lei:...I -as ideias, procedimentos normativos, sistemas,
métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;” ou “VII - o
aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.”

Concluindo
Toda reprodução não autorizada de obra intelectual
deve, e é, condenada pelo Direito. O combate ao crime da
reprodução não autorizada, que caracteriza a pirataria, deve
ser rigorosamente cumprido. O técnico, o estudioso, deve
estar atento às tipificações, bem entendendo os delitos de
natureza patrimonial e os de natureza moral, nos termos
de nossa LDA e estamentos internacionais, para o pleno e
exitoso exercício de sua atividade.
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Resumo
O presente presta-se a exibir um panorama acerca da
participação da Polícia Civil no tocante ao enfrentamento dos
“Crimes de Pirataria” no Estado de São Paulo, por meio da
1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (Delegacia de
Crimes Contra a Propriedade Intelectual), do Departamento
Estadual de Investigações Criminais (DEIC).
Buscarei apresentar um breve relato sobre o desenvolvimento das atividades da citada unidade de polícia judiciária, em
especial no ano de 2019, considerado excelente ano no combate
aos “Delitos de Pirataria na capital e no Estado de São Paulo.

I n t ro d u ç ã o
A 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (Delegacia de Crimes Contra a Propriedade Intelectual), do
Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC),
desde sua criação, teve a finalidade de ser a Delegacia de
Polícia especializada na prevenção e repressão aos “Crimes
de Pirataria” na Capital e no Estado de São Paulo.
Durante toda sua existência, buscou prestar valoroso trabalho
à sociedade paulistana e paulista, através do exercício sistemático
de suas atribuições e com o passar do tempo, passou a ser popularmente conhecida como “Delegacia Antipirataria do DEIC”.
Em 2019, fui designado para assumir a titularidade de
referida delegacia, pelos meus superiores, e com essa designação, consegui formar uma Equipe seleta de policiais
competentes, para acompanharem-me nessa missão.
Já, em nosso primeiro ano de atividade, começamos a
estabelecer uma sistemática laboral, que só foi possível com
o apoio efetivo de outros órgãos governamentais e da sociedade civil, tais como Prefeitura Municipal de São Paulo,
Guarda Civil Metropolitana, Receita Federal, Escritórios de
Advocacia que militam no combate à pirataria e Associações
defensoras da propriedade intelectual e das marcas.
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Além dos órgãos, personagens componentes destes, uma
boa parte integrante de coautores desse livro, fez com que as
bases teóricas de enfrentamento à pirataria invadissem a execução
pratica de combate ao comércio ilegal nas ruas, rodovias, lojas,
depósito, fábricas, portos e por onde pudessem ser identificados.

Dos crimes coibidos pela
1ª Delegacia da Divisão de
Investigações Gerais do DEIC/SP
Do enfrentamento à pirataria na capital
A populosa capital do Estado de São Paulo, foi sem
sombra de dúvidas o local para o qual voltamos nossos olhos,
visto que se tratava e ainda se trata do lugar do Estado em que
havia e ainda há a maior concentração da comercialização
de produtos contrafeitos no Estado.
A mercancia ilegal ou de produtos piratas é mais concentrada na cidade de São Paulo, por inúmeras razões, dentre elas:
o fato de ser o município mais populoso do Estado, em que
uma parcela dessa população consome produtos piratas; a circunstância de que inúmeras caravanas vindas do interior de São
Paulo e de outros Estados da Federação aportam diariamente
na capital com o simples propósito de gastarem no comércio
local, e muitos, concentram esses gastos na aquisição de produtos
falsificados, quer para uso próprio, ou mesmo para colocá-los
no mercado, em suas respectivas regiões; a situação do centro
da cidade possuir comércios estruturados ao atendimento do
público que busca esses produtos piratas e de qualidade inferior, alguns deles, inclusive, dispondo de estacionamento para
os ônibus de excursão; a peculiaridade da disposição estrutural
dos prédios, que se dividem em boxes e depósitos prontos a
abrigar os produtos ilegais que serão comercializados; a própria
localização geográfica da cidade, sendo próxima do principal
porto do Estado, o Porto de Santos, por onde entra parte dos
produtos ilegais trazidos de outros países; e ainda, a tradição arraigada desse tipo de comércio na região central do município;
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Diante disso, traçamos uma estratégia de enfrentamento
e conseguimos realizar durante o ano de 2019 cerca de 24
(vinte e quatro) Operações na Capital, além de executarmos
trabalhos cotidianos a fim de “sufocar” o comércio ilegal.
A Delegacia foi responsável pela instauração de 532
(quinhentos e trinta e dois) Inquéritos Policiais, cada qual
correspondendo a uma apreensão realizada e 11 (onze) prisões
em flagrante durante o ano de 2019.
Cerca de 4 (quatro) mil toneladas de produtos foram
apreendidas em decorrência dos trabalhos realizados.
Foram tirados de comercialização, em torno de 7 (sete)
milhões e meio de produtos contrafeitos.
É de se ressaltar que muitos desses trabalhos deram-se
conjuntamente com a Prefeitura Municipal de São Paulo,
coordenados pelo seu Secretário Executivo, o Eminente Fábio
Lepique, e com o auxílio da Guarda Civil Metropolitana.
Além do auxílio na execução dos trabalhos, a Prefeitura, sempre fez valer o seu exercício do poder de polícia
administrativa, aplicando as sanções administrativas aos estabelecimentos que comercializavam produtos falsificados,
dentre as quais, a suspensão das atividades do comércio. Isso,
complementava a efetividade do nosso trabalho.
Não podemos olvidar, que os escritórios de advocacia
que representam as marcas que tiveram seu direito violado,
sempre contribuíram para o processo, quer disponibilizando
infraestrutura para isso, ou por meio da provocação legal através de seus levantamentos prévios e posterior oferecimento
das notícias criminais (notitia criminis) na Delegacia.
Do enfrentamento à pirataria no
interior do Estado de São Paulo
Ao efetuarmos um planejamento no início do ano com
relação a nosso trabalho na capital e no interior, surgiram por
parte dos escritórios de advocacia que representavam as marcas, algumas preocupações acerca de locais que funcionariam
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como polos de falsificação e comercialização de produtos
piratas, estes sediados em municípios do interior do Estado.
Destarte, viabilizamos executar alguns trabalhos nesses
locais de destaque, dentre eles o município de Franca, situado
há cerca de 400 Km (quilômetros), e Aparecida, que fica a
uma distância aproximada de 170 Km de São Paulo.
A cidade de Franca é conhecida nacionalmente como
grande polo de produção de calçados, mas em meio à legalidade, destaca-se uma gama de produção de calçados piratas. Algumas fábricas utilizam-se da mesma estrutura para
produção dos calçados de marca própria e para produzirem
pirataria. Após apresentação de notícia criminal pelas marcas,
por meio de seus representantes, dedicamo-nos a confirmar
os substanciais alvos de intervenção por parte da delegacia
especializada em pirataria e o resultado disso foi a realização
de 3 (três) operações naquela municipalidade, as denominadas
Operações “Franca I”, “Franca II” e “Franca III”, realizadas
respectivamente em março, junho e novembro de 2019.
Foram objeto de diligências de nossa equipe cerca de
14 fábricas (nas três operações) e realizamos a apreensão de
mais de 50.000 (cinquenta mil) produtos piratas (aproximadamente), que em sua maioria, eram calçados.
Com relação ao Município de Aparecida, visitamos
um centro comercial que expunha a venda e comercializava
roupas e principalmente calçados falsos. Nesse município
obtivemos um saldo de apreensão em torno de 14 toneladas
de produtos contrafeitos, que em sua maioria eram calçados.
Também foi objeto de nosso trabalho o município de
Jaú, onde cumprimos alguns Mandados de Busca em razão
de uma possível falsificação de suplementos (Whey Protein).
Outro trabalho que foi executado no interior do Estado, e
que merece destaque, foi a “Operação 404”, que visava coibir
a Pirataria Digital. Esta foi deflagrada a nível nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como principal
foco de desenvolvimento, o Estado de São Paulo. Esta Ope129

ração foi desencadeada no dia 01 de novembro de 2019, em
10 Municípios do Estado de São Paulo, sendo eles, Sorocaba,
Bauru, Botucatu, Catanduva, Dracena, Marília, Miguelópolis,
Rancharia e São Paulo. Cumprimos cerca de 12 Mandados de
Busca e Apreensão nessas localidades. Nessa oportunidade os
policiais das respectivas cidades nos auxiliaram com os trabalhos. Foram realizadas algumas prisões em flagrante, apreensões
e diversos sites que transmitiam conteúdo ilegal foram tirados
do ar, evitando assim, a prática da “pirataria digital”

Considerações finais
Não podemos olvidar que a “pirataria” é algo muito
preocupante e atinge direta e indiretamente o Estado e a
população, razão inclusive, de serem criminalizadas e que
exige ações contínuas na busca de diminuí-la.
É importante que o poder público e iniciativa privada,
além de um trabalho de conscientização, fomentem políticas
e ações que dificultem e reprimam a “pirataria”, bem como,
que os órgãos que tenham dentre suas atribuições a repressão a
esse tipo de prática ajam continuamente nesse enfrentamento.
Como membro da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
busco com meu exercício profissional, à frente da 1ª Delegacia
da Divisão de Investigações Gerais (DIG) do Departamento
Estadual de Investigação Criminal (DEIC), dedicar-me efetivamente nesse propósito, que é o de combate efetivo a esses
delitos, tentando fazer valer uma parcela de contribuição que
nossa delegacia possui, nesse sentido.
Em nosso Estado de São Paulo, foi desenvolvida uma
sinergia necessária entre as instituições e órgãos envolvidos
nesse processo, ou seja, Polícia Civil (pelo DEIC), Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo e Receita
Federal, pelos seus integrantes que estão à frente desse processo, os quais buscam somar esforços no sentido de tornar
o combate à pirataria algo efetivo e eficiente.
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Apresento aqui alguns pontos que estabelecem a relevância e fornecem subsídios para a construção de um entendimento geral sobre a importância de Direitos de Propriedade
Intelectual (DPI), do Conselho Nacional de Combate À
Pirataria (CNCP) e da participação da Receita Federal do
Brasil (RFB) para o desenvolvimento da economia do País.
A motivação para a escolha do tema aqui tratado parte
da minha vivência, bem como da ampla discussão sobre os
DPI, o mercado clandestino e seus impactos na arrecadação
da indústria.
Como realizar o “milagre” do desenvolvimento sustentável sem as invenções que são fomentadas ao serem protegidas
por patentes e desenhos industriais? Como identificar e transmitir a origem e confiabilidade de um produto ou serviço
sem uma marca ou designação de origem? Como encorajar
e viabilizar economicamente a produção e difusão das obras
audiovisuais que consumimos diariamente? As respostas para
essas perguntas encontram-se nos Direitos de Propriedade
Intelectual (DPI) e em sua efetiva proteção.
Sob o meu ponto de vista, considerando a experiência
que carrego sobre o tema no Brasil e em outros países, ainda
nos falta a consciência do valor da Propriedade Intelectual (PI)
e do ganho coletivo que temos em desenvolvê-la e respeitá-la.
Segundo Romer (2012)4, o Modelo de Solow com
crescimento endógeno elucida que, além de um estado inicial
de desenvolvimento tecnológico, o capital e a mão de obra
investidos em pesquisa e inovação são chaves para alcançar
o crescimento econômico de longo prazo.
Uma questão de importância particular para o Brasil,
como país em desenvolvimento, é entender que a PI é fundamental para a inovação e crescimento, e que, esperar o avanço
tecnológico a partir da atuação de países desenvolvidos não
4

ROMER, David Advanced Macroeconomics (4.th ed.). New York, NY:
McGraw-Hill/Irwin, 2012.

132

cria as soluções adequadas para nossa realidade e menos ainda
traz um ambiente propício para o fomento destas.
Neste contexto, é difícil vislumbrarmos o crescimento econômico per capita de longo prazo sem desenvolvimento tecnológico.
Este, por sua vez, decorre principalmente como resultado
de uma iniciativa de pesquisa e desenvolvimento que pode
ser estimulada pela proteção dos DPI para corrigir uma falha
de mercado que é característica dos bens públicos.
Conforme Stiglitz e Rosengard (2015)5, bens públicos
são não-rivais, ou seja, o uso do bem por um agente não
implica a deterioração do mesmo, que pode ser utilizado, sem
nenhum prejuízo, por outros agentes.Ainda, bens públicos são
não-excludentes - não se pode impedir seu uso pelos demais.
À luz desses conceitos, as criações intelectuais são, por
natureza, bens púbicos. O custo marginal de se beneficiar
de seu uso é nulo ou tão próximo de zero que pode ser
considerado insignificante. Assim, a introdução do sistema
de DPI com suas respectivas leis, impedindo outras pessoas
de usufruir de um bem ou ideia, foi realizada para tornar
exclusivo o uso de certas criações intelectuais, por meio da
criação de um direito de propriedade.
Os DPI nascem do reconhecimento por parte dos
formuladores de políticas e legisladores da relevância desse
conhecimento para o desenvolvimento do País, bem como
dos titulares de direito, que veem na proteção de seus ativos
intangíveis, possibilidade de desenvolvimento e retorno
financeiro. Esses atores passam a perceber a importância
econômica da proteção da tecnologia e do conhecimento,
para que as criações sejam trabalhadas e os produtos comercializados por um período sob a exclusividade de uso, sendo
disponibilizados para a exploração pública no futuro.
5

STIGLITZ, Joseph e ROSENGARD, Jay Economics of the Public Sector
W. W. Norton & Company 2015
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Sem o incentivo e retorno financeiro esperado advindo
da correta proteção e exploração dos DPI, criações intelectuais podem vir a jamais serem feitas ou divulgadas, não sendo
totalmente exploradas em benefício da sociedade.
Este mercado traz em si uma dicotomia: por um lado,
os criadores, não podendo cobrar pelo uso de suas invenções,
não possuem incentivo para produzir criações. Por sua vez,
a criação que seria produzida teria demanda pelo seu uso, e,
para uma alocação eficiente do mercado, todos os indivíduos deveriam acessar livremente à criação. Temos, então, um
cenário perde-perde.
Ao inserir a exclusividade temporária criada pelos DPI,
os indivíduos terão um incentivo privado para produzir
criações intelectuais sob as expectativas dos lucros da comercialização e licenciamento de seu uso durante o período da
proteção. Quando o mesmo expira, o uso da criação atinge
o ideal social.
Assim, esse mecanismo, mesmo não sendo perfeito no
que diz respeito à eficiência, ainda é muito melhor do que
a inexistência do mercado, que seria sua alternativa.
Patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais são
exemplos de DPI cruciais para incentivar a criação de novas
tecnologias e o desenvolvimento econômico de longo prazo.
Já as marcas e as designações de origem, que têm função social justamente de informar a origem, proteger o
consumidor contra a confusão de marcas similares, atribuir
credibilidade e transmitir características do produto ou serviço oferecido.
Entendemos, portanto, que há dois grandes blocos de
propulsores de desenvolvimento que a PI nos propicia: o
desenvolvimento tecnológico, como em patentes e modelos
de utilidade, e o de segurança na aquisição de um bem ou
serviço, como nos trazem as marcas e designação de origem.A
deturpação, desrespeito e infração dos DPI corrói a utilidade
que essas ferramentas nos trazem.
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Como pode ser visto em Khaana (2018)6, uma das características de mercados emergentes é a existência de vácuos
institucionais que contribuem significativamente para falhas
de mercado. No contexto do e-commerce, tais falhas são
exacerbadas.Até mesmo países desenvolvidos enfrentam sérias
dificuldades nessa esfera, uma vez que esse tipo de comércio
ainda está amplamente apoiado na perspectiva transacional.
Soluções para os problemas encontrados e para garantir a efetiva
observância dos Direitos de Propriedade Intelectual podem
envolver o banimento de determinados atores do comércio
eletrônico ou até mesmo países, como mencionado na ordem
executiva da presidência dos Estados Unidos (2020)7.
Essas dificuldades em garantir os DPI levam ao enfraquecimento da credibilidade da informação sobre um produto.
Há atuação suficiente de órgãos de controle para certificar
a qualidade ou ao menos se as informações divulgadas sobre
ele são corretas? Os agentes de mercado são suficientemente
desestimulados a praticar fraudes por conta de mecanismos
efetivos de controle e punição? É incontestável que há prejuízo para a fluidez das relações econômicas no ambiente
de insegurança aqui existente – ampliado no contexto do
comércio eletrônico.
Essa insegurança prejudica investidores e consumidores,
que não conseguem garantir que receberão o que compraram
e se o que compraram atenderá de fato às suas necessidades.
Quando realizamos uma compra, precisamos saber que
o serviço ou produto que adquirimos será adequadamente
entregue. A incerteza em relação a esse fator pode impedir
6

7

KHANNA,Tarun Trust: Creating the Foundation for Entrepreneurship in
Developing Countries Harvard Business School, 2018
Estados Unidos da América Executive Orders: Ensuring Safe & Lawful
E-Commerce for US Consumers, Businesses, Government Supply Chains,
and Intellectual Property Rights, acessado em 12/05/2020, disponível
em: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ensuring-safe-lawful-e-commerce-us-consumers-businesses-government-supply-chains-intellectual-property-rights/ 2020
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a realização de uma transação – que seria efetivada em um
ambiente percebido como seguro pelo consumidor. Essa
venda perdida é a medida do prejuízo causado pela insegurança em uma economia.
Assim, passamos a entender melhor a importância da
aplicação da lei no desenvolvimento social e econômico de
um país.
Nesse diapasão, podemos mencionar uma contribuição
concreta do CNCP que foi o recente guia lançado pelo
CNCP (2020)8. Apesar de não ser uma norma cogente, possui
excelentes recomendações para um ambiente saudável de comércio eletrônico, não se limitando à pirataria, mas tratando
de outros aspectos que dão transparência à transação, como
a identificação do CNPJ e endereço do vendedor.
Certamente será um referencial para uma futura regulamentação pelos órgãos de fiscalização.
A criação do CNCP se deu em decorrência da CPMI
da Pirataria, instaurada em razão do notório descontrole sobre
a pirataria e seus delitos correlatos no Brasil. Muito foi feito
de lá para cá, mas o nível de legalidade no País em relação à
PI ainda está muito aquém do que poderia ser considerado
minimamente aceitável numa perspectiva global.
Nossa herança histórica nos coloca nessa situação de
atraso nas questões de PI. No século passado o Brasil, por
ser um grande consumidor de PI, assumiu uma posição de
liderança dos países em desenvolvimento, contrapondo-se à
maior proteção dos DPI especialmente no âmbito da Organização Mundial do Comércio.
O contexto que se impõe hoje é bastante diverso.Temos
empresas detentoras de patentes com relevância no mercado
8

CNCP Guia de boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico
acessado em 26/05/2020, disponível em: https://www.novo.justica.
gov.br/news/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/guia.pdf 2020
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mundial – e.g. Embraer e Petrobrás – além de marcas nacionais que são comercializadas em todo o mundo.
Um ambiente econômico e legal onde o combate à
pirataria e delitos correlatos é amplo e efetivo, indubitavelmente, será mais atrativo para investidores (domésticos e
estrangeiros) e trará mais empregos com maior valor agregado
e maior remuneração. É aí que o CNCP e as instituições que
o compõe têm, com o apoio da sociedade, grande potencial
para contribuir para um Brasil melhor.
Ao articular a atuação das entidades que o compõe
e incentivar a elaboração de políticas públicas educativas,
preventivas e repressivas, o CNCP fomenta a construção
do ambiente econômico saudável aqui delineado, onde há
espaço para uma estrutura consolidada de PI.
O CNCP é um canal de cooperação entre os órgãos
públicos e os titulares de direitos e seus representantes, fundamental para o sucesso em uma política pública na área.
Além de ser uma janela de transparência da atuação da
Administração Pública o órgão permite o entendimento de
objetivos e dificuldades do lado público e privado, e a identificação das oportunidades de cooperação que conseguem
superar muitas das limitações das partes isoladas.
A RFB se insere no CNCP por ser a instituição responsável pela aplicação da Lei no âmbito do controle do
comércio exterior e da repressão ao contrabando e descaminho, sem prejuízo e em cooperação com as atribuições da
Polícia Federal e dos demais órgãos anuentes do comércio
exterior. A posição da RFB nas fronteiras e as informações
que detém sobre o fluxo de mercadorias por meio da documentação fiscal e aduaneira a fazem instituição estratégica
na proteção dos DPI.
Muito dos produtos piratas e contrafeitos em nossos
mercados são produzidos no exterior e, apesar de sucessivos
recordes de apreensões nos portos, aeroportos, pontos de
fronteira ou dentro do País, e da Administração Aduaneira da
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Receita Federal ser referência em muitos temas na Organização
Mundial de Aduana, ainda há muito a avançar, em especial na
proteção de DPI pela autoridade aduaneira do Brasil.
Enquanto outros países possuem centros dedicados ao
9
tema , hoje não sabemos sequer o quanto dos mais de R$ 3
bilhões em mercadorias apreendidas são contrafeitas ou piratas,
por falta de marco legal doméstico para a atuação da RFB.
O advento de tal marco nos próximos anos mostra o atraso
do Brasil em relação a muitos países, inclusive em desenvolvimento, mas oferece a oportunidade da implementação de um
modelo mais moderno, baseado nas experiências dos demais
países e que também pode tratar da questão do e-commerce.
Por fim, fica esperança de que esse texto esteja à altura
desta obra, tendo, de alguma maneira, contribuído para o
entendimento ou reflexão sobre o assunto, e de que vejamos
o fortalecimento do CNCP e da atuação da RFB no esforço
para criar um melhor ambiente de desenvolvimento no Brasil.

9

E.g.: Estados Unidos https://www.iprcenter.gov/ , Japão https://www.
customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index_e.htm e União Européia
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/
counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en
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Durante o período de Faculdade, o curso de Direito
dividia espaço com outras atividades artísticas como teatro, o
clown, a música, muito presentes naquela fase da minha vida e
importantes para a orientação e formação profissional. Áreas
à princípio que eram bastante distintas, mas que ao longo
do período universitário e profissional acabaram se unindo,
graças ao estímulo que recebia do amigo Márcio Gonçalves
com os diversos livros sobre Direitos Autorais, Propriedade
Intelectual que desenvolveram em mim uma grande afinidade
e paixão pelo tema.
Lembro como se fosse hoje, em 2004, quando eu estava
prestes a concluir a faculdade e o estágio na FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, recebo uma
ligação dele:
“Rafa, tudo bem? Fui convidado para assumir o cargo
de Secretário Executivo no recém criado Conselho Nacional
de Combate à Pirataria (CNCP) no âmbito do Ministério da
Justiça e gostaria de saber se você toparia vir comigo nessa?
Ser meu braço direito.
Em questão de milésimos ponderei todos os cenários
possíveis e o que aquele convite representava, providencias
a serem tomadas, em suma, estar pronto para começar um
novo desafio, ao lado de um amigo e referência profissional,
que sempre se mostrou generoso e excelente mentor ao
jovem de início de carreira que eu era, fazendo com que eu
avistasse um caminho para unir a arte e o direito.
Antes de aceitar, achei que seria importante fazer
uma pergunta:
“Mas Marcio, e o que é esse Conselho? Quais as atividades que realiza”
E ele me respondeu:
“Não consigo te explicar agora exatamente, mas posso
garantir que será o melhor MBA que você terá na sua vida”.
Nem preciso dizer que aceitei o convite, e que alguns
meses depois estava em Brasília, no Ministério da Justiça, as140

sessorando um Conselho formado pela junção de excelentes
profissionais e representantes do setor público e privado, sob
a tutela do Secretário Executivo do Ministério, Luiz Paulo
Barreto e do Ministro da Justiça, Dr. Marcio Thomas Bastos, unidos pelo nobre propósito de propor e estabelecer as
diretrizes do Combate à Pirataria e demais Ilegalidades em
âmbito nacional. Com isso, foi criado um primeiro Plano de
Ações composto por 99 iniciativas – só por aí já se pode ter
uma ideia do tamanho da missão - divididas em curto, médio
e longo prazo, servindo de base para a atuação do CNCP, e
que ao longo dos anos foi sendo redimensionado e atualizado.
Há um termo em alemão “Zeitgeist” cuja tradução significa espírito de uma época, tempo ou conjunto intelectual
e cultural em um certo período, que me ajuda a explicar e
sintetizar o sucesso e a satisfação com que todos nós que ali
trabalhávamos, conscientes de que estávamos na melhor hora,
lugar e período para deixar um legado ao Brasil.
Trabalhamos intensamente para que o combate à pirataria fizesse parte da agenda da sociedade e estivesse na
mídia, nas escolas, cinemas, Carnaval, Congresso Nacional, Órgãos internacionais, para que fosse disseminado
por meio de campanhas como por exemplo o “Pirata Tô
Fora”, destruições públicas de produtos falsificados, entre
outras ações, a importância que o País dava ao combate da
pirataria, trazendo à tona todos os malefícios à saúde e a
segurança causados pelo consumo de produtos falsificados,
bem como, a ligação até então de um crime considerado
de menor potencial ofensivo, com organizações criminosas internacionais especializadas no tráfico de drogas e o
contrabando de armas, munições, remédios, entre outras
atividades ilícitas de grande potencial ofensivo, causadores
de insegurança e prejuízos bilionários ao erário.
Fazer parte da história do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) é para mim motivo de orgulho, vendo
que o trabalho inicial foi bem feito e que segue firme ao longo
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destes anos graças a persistentes e incansáveis combatentes, que
mantiveram o órgão ativo e pronto para promover as ações
necessárias à proteção e valorização dos cidadãos, da nossa
produção intelectual e respeito ao consumidor.
Somos um país de dimensões continentais, com uma
população de mais de 200 milhões de habitantes, que fala
português, multirracial, rico em biodiversidade, culinária,
música, literatura, audiovisual, religião, um conjunto de coisas
que forma a nossa identidade, nosso DNA.
A existência de um órgão como o Conselho é para
mim a garantia da proteção da nossa originalidade, das nossas
criações e inovações, tendo uma missão muito bem definida e
cada vez mais necessária para o desenvolvimento de políticas
que devem ser de Estado.
Sabe aquela pergunta que fiz ao Marcio sobre como seria
o trabalho, a qual ele prontamente me respondeu que não
conseguia me explicar, mas que seria uma experiência única?
Pois bem, após 15 anos, vejo que a resposta foi verdadeira e motivadora como deve ser toda bandeira que se leva
para a vida toda.
Desejo que tenham a mesma sorte que eu tive de encontrar uma causa para chamar de minha, e que pode muito
bem ser sua e de todos que almejam por um País cada vez
mais justo e próspero.
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Na época em que nasci, em 1953, contava a lenda infantil
que bebês eram entregues às mães por uma cegonha bondosa,
cuidadosamente pendurados no seu bico pela roupinha de
algodão. Na crença popular já havia o que hoje chamamos
“delivery” e se essa lenda fosse verdadeira eu certamente seria
uma exceção. Dona Cegonha teria mais trabalho que o usual
por causa de uma impaciência aventureira que me fez decidir
vir ao mundo com menos de 7 meses de gestação. Com ou
sem lenda, eu estou contando isto graças à minha teimosia.
Para a época, fui um improvável sobrevivente.
A tecnologia médica era média e os recursos escassos
para fazer vingar um prematuro molenga, pelado e banguela
com uns 1.700 gramas. Diante dessa fragilidade, Dona Cegonha resolveu não arriscar carregar no bico e ver escorregar aquele ser estranho com roupinha larga que poderia
se esborrachar no chão. No meio do caminho, ela viu uma
caixa vazia de aparelho de televisão, a grande novidade tecnológica da época.
Aterrissou, colocou o semi-humano magrelo dentro da
caixa e o entregou à mãe já embalado em caixa, para ficar
incubado até tomar forma de gente. Essa pode ser uma boa
explicação por eu ter passado a maior parte de minha vida
dentro de caixas de televisão que não eram mais de papelão. A curiosidade sobre essa tecnologia despertou em mim
antes dos 8 anos por causa de um gibi da Disney. Li Mickey
contando aos sobrinhos Chiquinho e Francisquinho que a
imagem da TV “acendia e apagava” 60 vezes por segundo.
Eu sabia muito bem o que era um segundo! Aquilo me fascinou tanto que não sosseguei até entender o básico dessa
tecnologia eletronicamente, aos 14 anos, ajudando na oficina
do técnico de televisão do bairro onde eu morava, em Santo
Amaro, nas horas de folga.
Desde então tive a sorte de ver, tocar e trabalhar com
todos os formatos de televisão desenvolvidos no mundo.
Quando eu era pequeno, os gabinetes de TV eram uns móveis
144

de madeira bonitos e chiquérrimos. Aquela caixa de madeira,
que para mim era enorme, me hipnotizava com filmes de
Roy Rogers, Zorro e programas infantis como Circo do
Arrelia e Pim Pam Pum. Aos 10 anos tive a oportunidade
de olhar dentro da caixa de madeira quando um técnico
(parecia um doutor) consertou o aparelho da minha avó.
Fiquei encantado ao ver um monte de lampadinhas acesas
e quentes, presas a uma base de metal, mas fui impedido de
olhar muito perto porque havia risco de choque de “alta
tensão na chupeta do tubo”. Que perigo de chupeta! Fiquei
muito tempo acreditando que aquilo podia matar. A crença
freou minha curiosidade de abrir o tampo traseiro da geringonça até entender que aquele risco era relativo. O fato é
que o mistério da TV ia muito além de brinquedos que eu
conseguia abrir e montar de novo (quase todos).
Essas boas lembranças podem ter induzido uma vida
inteira ao redor de tecnologias de geração e transmissão de
imagem.Televisão sempre foi meu único ofício e nunca tive
dúvidas sobre o que iria ser quando crescer.
Depois que a tecnologia binária e a computação transformaram a televisão em bytes de conteúdo e bits de transmissão, ela virou algo onipresente na sociedade pós moderna.
Hoje me espanto se ouço alguém dizer, orgulhosamente,“eu
não vejo televisão”; e aí vejo a mesma pessoa hipnotizada
por vídeos recebidos via WhatsApp ou YouTube. Por um
instante, pergunto silenciosamente se a transmissão assimétrica
de imagem digital, à distância, não é mais a tecnologia de
imagem transmitida remotamente. Será que isso não é mais
“tele-visão”? Mas é claro que é! Quase todo mundo adora
televisão, mas muitos não a reconhecem.
A revolução computacional transformou a indústria e
a economia da televisão e “tornou real” a magia da virtualização que mudou o comportamento da sociedade. Essa
metamorfose em dados projetou-se progressivamente dentro
das mentes do planeta multiplicando cultura, arte, realidade,
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palavra, ilusão, pensamento, mercados, comportamento e
modo de vida. O que a maioria dos gurus dos anos 90 chamavam de convergência de tecnologia foi uma convergência de
telas via Internet. O killer application que os mesmos gurus
procuravam para monetizar as redes de dados já existia; era
o vídeo, essa televisão de roupa nova.
O resultado desse sucesso é uma nova revolução industrial com demanda explosiva de um produto audiovisual
cada vez mais atraente e realista. Como nem tudo é perfeito,
a tecnologia cibernética se expandiu livremente para todos.
E de tal forma que o crime também se transformou em
cibernético e se expandiu exponencialmente.
A criptografia digital de imagem, que pretensamente era
inexpugnável, tornou-se praticamente sinal aberto nas mãos
de piratas cibernéticos. A inovação usada ilicitamente trouxe
ao presente a ruptura invisível do modelo de distribuição de
conteúdo audiovisual.
A tecnologia usada para o mal faz clones de qualquer
obra e os espalha gratuitamente, ou remunerados por clicks,
pela Internet, na velocidade da luz. Os direitos violados eram
garantidos por leis analógicas que são aplicadas na velocidade
de veículos pesados.
A explosão das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) transformou de modo radical nosso
modo de funcionamento, tanto doméstico quanto
profissional. Os chamados mundos virtuais provocaram
a desmaterialização da vida cotidiana ... (Marc Halévy,
A Era do Conhecimento, Editora Unesp, 2008).

Esta e muitas outras teses pós-modernas apontam os
riscos que a lentidão de interpretações e sentenças causam
ao mercado formal. Se não houver uma nova perspectiva de
visão e um entendimento renovado da violação de direitos,
o futuro pode ser tenebroso.
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No fim do século XIX a população mundial era de
1 bilhão de indivíduos desconectados. Em 1970, eram 3,7
bilhões “meio conectados” e hoje há no mundo quase 7,7
bilhões de mentes conectadas eletronicamente, em grau de
colaboração crescente. O maior desafio da pós-modernidade
é preservar (ou eliminar) os direitos de autor em um mundo
cuja computação em massa compartilha pensamento, desejo
e comportamento, 24 h online.
A missão da minha geração foi sair pelo mundo realizando redes VHF, UHF e micro ondas, para servir a sociedade
com rádio AM e FM,TV, computação, dados e conectividade
ilimitada. Pena que não se conseguiu separar o bem e o mal;
esse atributo não era parte do nosso job. Deixamos a missão
para a geração jovem e pós-moderna, que certamente encontrará o equilíbrio para um mercado 100% programático.
Passaram as épocas de TV via rádio VHF, UHF, satélite e cabo.
A era é de TV a Software.
Resta só um alerta matemático da experiência de quem
já viveu mais tempo. Se o crime continuar usando os benefícios da tecnologia com tanta intensidade, liberdade e
agressividade contra as organizações clássicas, legais, a equação
da pós-modernidade será de complexidade imprevisível e
invisível. Um sistema é complexo quando o seu todo é mais
que a soma de todas as partes. Esse é o desafio dos nossos
sucessores: simplificar a equação e separar digitalmente o
joio e o trigo.
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Minha estreia na luta contra a pirataria se deu quase que
por acaso, logo após ter me formado nas Arcadas em 1994.
À época, a Indústria Fonográfica sofria com a pirataria de
fitas-cassete que inundavam o mercado brasileiro com uma
capacidade de produção e distribuição de causar inveja ao
setor formal. A ideia de montar uma associação com foco na
proteção dos direitos autorais surgiu de uma iniciativa similar
de um então jovem advogado mexicano, Gabriel Abaroa, hoje
Presidente do Grammy Latino, cuja missão era recrutar (ainda
mais) jovens advogados com paixão por música e coragem
para enfrentar um território desconhecido.
Assim, nossos caminhos se cruzaram e tive a sorte e o
privilégio de, sem qualquer experiência administrativa ou gerencial e pouquíssima experiência jurídica, ter sido escolhido
para criar “do zero” a APDIF do Brasil (Associação Protetora
dos Direitos Intelectuais Fonográficos) representando os
principais “selos” de música nacionais e internacionais.
No final de 1995, as ações de combate eram isoladas,
e o principal trabalho consistia em comunicar às autoridades policiais que a reprodução e venda de fonogramas sem
autorização dos titulares de direitos era crime tipificado no
Código Penal e de ação pública incondicionada. No mundo
analógico de então, encadernávamos algumas apostilas com
os principais conceitos sobre a violação de direitos autorais
para distribuir pessoalmente pelas Delegacias do Estado de
São Paulo e, quando possível, pelo resto do País.
Com a energia de um time de empolgados e jovens
advogados, entre os quais destaco meus parceiros de longa
jornada, Mauricio Hiroyuki Sato, Christiano Gonçalves Paes
Leme e Roberto Ubiratan Dias da Silva (in memoriam), muito trabalho e uma dose ainda maior de sorte, conseguimos
alguns bons resultados numa luta que viria a ser ainda mais
inglória enquanto o mundo se tornava digital...
Vimos nascer a pirataria de CDs que cresceu vertiginosamente utilizando-se do canal de distribuição já existente
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para as fitas-cassete (camelódromos e comércios irregulares),
simplesmente trocando e ampliando seu portfólio de produtos para também incluir os CDs falsificados, fabricados no
Sudeste Asiático, principalmente em Hong Kong e Macau
(cada um com mais de 40 fábricas de CDs, enquanto o
Brasil possuía 4 fábricas, mesmo sendo o 6º maior mercado
fonográfico do Mundo).
Uma das principais entradas destes produtos era a famosa
e “porosa” fronteira com o Paraguai, principalmente Ciudad
del Est- Foz do Iguaçú, que continua a ser um desafio para
nossas autoridades até hoje, não apenas para a falsificação, mas
também tráfico de drogas e contrabando de armas e munições.
Nesta época todas as indústrias de Propriedade Intelectual cobravam do País uma atenção especial à proteção dos
direitos autorais, ocasião em que não apenas foram criadas
algumas delegacias especializadas, mas principalmente os
principais marcos legais do setor, a Lei 9.279/96 (Propriedade
Industrial) e as Leis 9.609 (Lei de Software) e 9.610 (Lei de
Direitos Autorais), as duas últimas de 1998.
Após muitas discussões internacionais para intensificar
a proteção da propriedade intelectual no País, inclusive com
a possibilidade de sanções comerciais do GSP10(Generalized
System of Preferences) e Special 30111 do USTR (Departamento de Comércio Americano), surge o Conselho Nacional
de Combate à Pirataria - CNCP, vinculado ao Ministério da
Justiça, como resposta do Governo Brasileiro.
O CNCP, criado em 2004, foi uma iniciativa inovadora, pois pela primeira vez haveria um foro de discussão,
10

11

Generalized System of Preferences (GSP) é um programa do USTR
(Departamento de Comércio Americano) que prevê benefícios aduaneiros
para produtos de Países em desenvolvimento para o mercado americano.
Special 301 é um relatório do USTR (Departamento de Comércio
Americano) que faz uma análise do nível de proteção à Propriedade
Intelectual em diversos Países para, de acordo com o ranking, possivelmente estabelecer sanções econômicas.
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planejamento e ações coordenadas entre os diversos órgãos
do setor público e entidades representativas do setor Privado.
Aqui vale abrir um parêntese... No dia do anúncio sobre
a criação do CNCP, recebi algumas ligações me parabenizando e outras me criticando por ter ocultado que estaria
assumindo o cargo de Secretário Executivo do CNCP. Na
verdade, foi uma grata coincidência que havia outro Márcio Gonçalves, advogado atuante na área e que viria a ser
o primeiro Secretário Executivo do CNCP, deixando uma
marca de trabalho e compromisso com a causa, que a partir
de então criaria laços de confiança, admiração e amizade que
transcenderam as coincidências (além de homônimos, ambos
temos irmãos, médicos, chamados Marcelo e bateristas).
À esta altura, como gerente de Política de Licenciamento
da Microsoft, acompanhava o CNCP à distância e por meio
das associações, ABES e BSA, cujos representantes eram
membros titular e suplente na primeira formação do CNCP.
Ainda assim, lembro claramente do primeiro plano de 99
ações do CNCP que continha ações na parte inteligência,
repressão e educação.
Mais tarde, entre 2005-2009, já representando a Motion
Picture Association para a América Latina, pude participar
mais ativamente do CNCP, já sob a coordenação do meu
amigo André Barcellos, então Secretário Executivo do CNCP
e o Dr. Luiz Paulo Barreto, Presidente do CNCP e Secretário
Executivo do Ministério da Justiça, quando pudemos participar do planejamento estratégico do CNCP para os anos
vindouros durante um workshop de 3 dias em Pirenópolis.
Vale lembrar o Prêmio concedido ao CNCP pelo pioneiro e importante trabalho na luta contra a pirataria que foi
entregue pela Indústria Cinematográfica durante o Festival
de Cinema de ShowEast, em Miami, 2006.
As reuniões do CNCP sempre foram muito especiais
pois proporcionavam uma oportunidade única de entender e
debater políticas públicas de combate à pirataria com uma vi152

são ampla e diversa, não apenas dos diversos setores (privados)
afetados, mas também com a riqueza de perspectivas trazidas
por representantes do setor público, alguns dos quais podemos destacar, Marylin Peixoto da Silva Nogueira (MCTIC),
Márcio Heidi Suguieda (MDIC) e Marcos Souza (MinC).
Mas foi a partir da minha atuação como advogado
independente, durante meu período na IP Consultants,
como consultor do Instituto ETCO, membro permanente
do CNCP, que pude contribuir mais ativamente com as
ações do órgão.
Um dos projetos amplamente discutidos e aprovados
nas sessões do Planejamento estratégico do CNCP em Pirenópolis, foi o chamado projeto “Cidade Livre de Pirataria”.
Até então, a pirataria era combatida nas fronteiras, por
meio de ações de combate ao contrabando e descaminho
conduzidos pela Polícia Federal e pela Receita Federal, ou
pelas Policias Estaduais, que conduziam as investigações e
buscas e apreensões contra grandes produtores ou distribuidores de produtos falsificados. Mas faltava o engajamento
das autoridades municipais que, responsáveis pela regulação
do comércio, não apenas permitiam a comercialização de
produtos de origem ilegal, como muitas vezes estimulavam
ou legalizavam este comércio por meio da regularização de
camelódromos. Evidente que o Brasil é um País com graves
problemas sociais e muitas vezes o comércio informal é a
única alternativa para milhares de pessoas que não encontram
outras oportunidades para subsistência.
Com este viés, foram criados camelódromos em quase
todas as cidades do País, misturando verdadeiros empreendedores, com comerciantes inescrupulosos que comercializavam
não apenas produtos falsificados, mas também produtos de
contrabando, descaminho, furtados ou roubados. Prova disso
é que, o metro quadrado mais caro na cidade de São Paulo,
não era na Rua Oscar Freire ou no Shopping Iguatemi, mas
no famigerado shopping 25 de março, localizado na região
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de mesmo nome, famosa por comércio popular, mas não
necessariamente ilegal.
Assim, o Instituto ETCO, então liderado por André
Franco Montoro Filho (Presidente) e Patricia Blanco (Diretora Executiva) aceitaram o desafio de coordenar este projeto e
buscar apoio das Prefeituras para regularizar a situação destes
mercados, preservando o comércio formal e os direitos dos
titulares de propriedade intelectual e buscando a parceria
com os governos municipais a fim de separar o “joio do
trigo” e regularizar e diferenciar o comércio informal do
comércio ilegal.
Assim, e já sob a liderança de Flávio Caetano Croce
(Presidente do CNCP e Secretário Executivo do MJSP) e
Rodolfo Tamanaha (Secretário Executivo do CNCP) iniciamos uma série de engajamentos com diversos municípios
que celebraram acordos de cooperação com o Ministério,
entre eles São Paulo, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Manaus,
Cuiabá, Florianópolis, entre outros.
O projeto foi um marco no combate à pirataria, especialmente na cidade de São Paulo que enfrentou como nunca
o comércio ilegal, atacando os grandes “empreendedores” do
crime organizado que, após anos de impunidade e leniência,
se tornaram grandes proprietários imobiliários com shoppings
de produtos falsificados em toda a cidade, da Avenida Paulista
ao Brás, passando pela famosa Região da 25 de março.
Sob a liderança do então Secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Edsom Ortega, foi criado um Gabinete
de Gestão Integrada, com a inédita cooperação de órgãos
públicos das esferas Municipal, Estadual e Federal para o
enfrentamento do comércio ilegal.
Neste período, todos os “shoppings” foram fiscalizados,
muitos foram fechados por diversas irregularidades – desde
risco à saúde pública ou risco de incêndio, além das dezenas
de outras irregularidades encontradas. Pela primeira vez, os
conhecidos donos destes empreendimentos imobiliários que
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estimulavam e lucravam com o comércio ilegal há décadas,
sofriam grandes prejuízos, não apenas com as toneladas de
produtos apreendidos, mas principalmente com o fechamento
dos estabelecimentos.
Em meus 20 anos de atuação na área de proteção de
propriedade intelectual, foi o período de resultados mais
expressivos e, apesar de todos os desafios, a solução era relativamente simples – União de esforços entre todos os órgãos
competentes do setor público e os titulares de direitos.
O País, em um esforço conjunto das autoridades e titulares de direitos de Propriedade Intelectual, mostrou que é
possível avançar na proteção da criação e da engenhosidade
humana. O trabalho é permanente e a vitória nunca será
completa, mas a fórmula do sucesso existe – trabalho conjunto e coordenado, com seriedade e resiliência.
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Um dos importantes papéis do CNCP é o de ser uma
instância de mediação dos conflitos relacionados à pirataria na internet, modelo que, inclusive, pode ser útil (como
exemplo) à resolução de outros impasses da atualidade, como
o do tema das fake news.
O regime de responsabilidade civil adotado pela maioria dos países do mundo, que mantém os provedores de
conteúdo quase completamente a salvo de qualquer tipo de
responsabilização pelo que transita em suas redes, acabou se
degenerando em falta de cooperação. Os provedores, de modo
geral, não fazem senão o estritamente obrigatório para não
serem responsabilizados. Alguns, ainda, um pouco menos do
que isso, apostando em interpretações da lei que lhes sejam
ainda mais protetivas.
Se isso fosse suficiente para conter a pirataria online, não
haveria motivos para questionar a amplitude do regime especial de responsabilidade civil de que desfrutam os provedores.
Mas a prevalência da pirataria online, na sua acepção mais
ampla, demonstra que o atual regime é ineficaz, o que leva
titulares de direitos violados a, de maneira insistente, questionarem se os provedores não devem fazer mais do que fazem.
Muito embora pareça haver-se inaugurado uma onda
de revisão das limitações de responsabilidade dos provedores,
noção que se depreende dos novos debates nos EUA sobre o
DMCA, do questionamento do Communications Decency
Act e da nova Diretiva Europeia de Direitos de Autor - esta
última que obriga os provedores a licenciarem conteúdos,
e adota uma visão bastante favorável aos titulares de direitos - são ainda enormes as possibilidades de buscar-se uma
aproximação de interesses, intermediada pelo poder público.
Há exemplos excelentes no próprio CNCP.
Em dezembro de 2019, assinou-se um memorando de
entendimento entre as mais importantes entidades do setor
de propaganda do Brasil, o Governo Brasileiro e associações
titulares de direitos, fruto de um trabalho de quase dois anos
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conduzido no âmbito do CNCP, e que estabelece uma série
de regras a serem cumpridas pelos signatários, voluntariamente, com a finalidade de impedir que anúncios publicitários
terminem por financiar a pirataria online. O funcionamento
desse arranjo contará com o acompanhamento periódico do
CNCP, de modo a permitir que os mecanismos previstos
nesse memorando sejam avaliados. Uma autorregulação regulada, que pode evitar a busca por uma mudança legislativa
e melhorar o problema de maneira imediata.
Em abril de 2020, publicou-se o Guia de Boas Práticas
e Orientações às Plataformas de Comércio Eletrônico, também fruto de um trabalho de mais de 2 anos desenvolvido
no âmbito do CNCP, com a participação das plataformas de
ecommerce, que estabelece uma série de condutas voluntárias
- como a implementação de sistemas de controle por meio de
palavras chave, políticas contra infratores reincidentes – que
também serão acompanhadas periodicamente pelo CNCP
do ponto de vista de sua eficácia. Diversas plataformas de
e-commerce aderiram voluntariamente, inaugurando uma
aproximação inédita entre as partes interessadas.
Há, ainda, uma terceira iniciativa desse gênero, que é
o Guia de Boas Práticas Para os Provedores de Serviços de
Pagamento, que busca estabelecer procedimentos mínimos
a serem implementados por atores do ecossistema de pagamentos – bandeiras, adquirentes, sub-adquirentes, plataformas online de pagamentos, etc – de modo a evitar que seus
serviços sejam utilizados para adquirir produtos ilegais. Uma
plêiade de empresas do setor de pagamentos participou da
discussão acerca das regras a serem incluídas nesse guia, cujo
resultado será o asfixiamento financeiro de diversas operações
ilegais de pirataria via internet.
As três iniciativas, resultados concretos do trabalho do
CNCP, são absolutamente inéditas no Brasil na área de combate à pirataria, e dão aos interessados – entes privados – ferramentas de mediação cuja prévia inexistência é certamente
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um dos fatores a impedir a solução amigável de impasses e a
evolução do tratamento do tema da pirataria no Brasil.
Em razão da natureza altamente adaptativa da internet, é
provável que mecanismos desse gênero se mostrem bastante
superiores a medidas legislativas ou a soluções construídas
por meio de decisões judiciais. O motivo é o fato de serem
adaptáveis por meio do acordo entre os interessados.
O clichê segundo o qual a internet muda mais rapidamente que a regulação deve ser relembrado como incentivo
no contexto de soluções que prescindem de longas e dolorosas alterações legislativas que, não raro, nascem velhas. E a
noção de que as decisões judiciais têm natureza comutativa, e
não distributiva, deve estar sempre presente como elemento
dissuasor da crença na judicialização como solução para um
problema intrinsecamente abstrato, e não concreto, como é
o da responsabilização dos intermediários da internet.
Nesse sentido, o CNCP como foro de aproximação
para a conquista de avanços nesse tema tão espinhoso deve
ser visto como verdadeira conquista na busca pela proteção
dos direitos de propriedade intelectual no Brasil, uma vez
que provou-se viabilizador inédito de soluções autorreguladas em um ambiente que, como defendemos, depende
intrinsecamente desses mecanismos como condição de sua
higidez. É esse um dos fundamentais papéis que o CNCP
deve desempenhar nos próximos 15 anos.
Acreditamos, inclusive, que esse modelo de autorregulação regulada atingido pelo CNCP é uma das chaves para
a solução, em outra esfera, do gravíssimo e atual problema
das fake news, se acreditarmos que a atuação voluntária das
redes sociais dentro de parâmetros estabelecidos e fiscalizados
pelo poder público é o caminho a ser seguido para defender
a sociedade da desinformação.
Rendemos homenagens a todos os que dedicaram seu
tempo à criação, funcionamento e às conquistas do CNCP
como orientador de políticas públicas, seja como colaborador,
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conselheiro, ou – como é o caso do autor e organizador deste
livro – como gestor. O espírito de contribuir com o avanço
da sociedade brasileira que o levou, na criação do CNCP, a
deixar a bem-sucedida carreira privada para ser Secretário
Executivo do CNCP, é uma inspiração para todos aqueles que
também se empenham no desenvolvimento dos trabalhos do
Conselho com um legítimo ânimo de fazer o país avançar.
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Minha proximidade com o Conselho Nacional de
Combate à Pirataria aconteceu no ano de sua criação e
se deu em nome do Grupo de Proteção à Marca – BPG,
associação para a qual eu presto consultoria jurídica e de
relações institucionais desde 2002. Por ocasião da criação
do CNCP, o BPG já tinha uma agenda de treinamentos às
autoridades públicas e estava com um evento organizado em
Brasília no dia 22 de novembro de 2004, no qual tivemos
o privilégio de contar com uma palestra do Dr. Luiz Paulo
Teles Barreto, então Secretário Executivo do Ministério da
Justiça, que tinha acabado de assumir a missão de ser presidir
o Conselho e aceitou de pronto o nosso convite. Essa foi
a primeira participação do CNCP em um seminário sobre
falsificação de marcas.
Naquela ocasião, não foi possível endereçar a candidatura
do BPG a uma vaga no CNCP, porque a associação ainda não
tinha personalidade jurídica, o que veio a acontecer somente
em fevereiro de 2005, quando então o BPG ingressou no
Painel de Colaboradores.
Guardo comigo, até hoje, todos os Relatórios de Atividades do CNCP, a começar com a primeira impressão editada
em julho de 2005, sob a coordenação do Márcio Costa de
Menezes Gonçalves como Secretário Executivo, no qual foi
divulgado o Planejamento Estratégico do Conselho, com a
abrangente relação de 99 ações que deveriam ser priorizadas
no combate à pirataria. Esses relatórios foram atualizados
nas gestões posteriores, nas quais também tive o prazer de
conhecer o André Luiz Alves Barcellos e a Ana Lucia Gomes
Medina que também ocuparam a Secretaria Executiva. Em
novembro de 2009, o BPG finalmente passou a ocupar um
assento como Membro do CNCP, o que me permitiu uma
maior participação nas atividades do Conselho.
Recebi com entusiasmo e gratidão o convite do amigo
de batalha Márcio Gonçalves, para dar meu testemunho neste
livro de comemoração dos 15 anos de atividades do CNCP,
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notadamente por estar acontecendo em momento no qual
o Conselho conta com uma excelente equipe, liderada pelo
Dr. Luciano Benetti Timm como presidente, Dr. Guilherme
Vargas da Costa como Secretário Executivo e Silvana Maria
Amaral Silveira, como Secretária Executiva Suplente, que
imprimiram um novo ritmo às atividades do Conselho, que
passou a fazer parte da Secretaria Nacional do Consumidor,
também sob comando do Dr. Luciano Timm.
O que dizer desses 15 anos? Digo, primeiro, que a
criação do CNCP representou um inegável avanço para
elaboração de políticas públicas para o combate à pirataria
no país. Digo, ainda, que durante esse período tivemos ótimos projetos, que vimos ser implementados com excelentes
resultados, como a recomendação ao Poder Judiciário para a
criação de Varas Especializadas em Propriedade Intelectual;
a recomendação às Secretarias de Segurança Pública para
criação de Delegacias Especializadas no Combate a Delitos
contra a Propriedade Imaterial; o Projeto Cidade Livre de
Combate à Pirataria, que estimulou as cidades a implementarem Comitês Municipais de Combate à Pirataria e a realizarem ações integradas de repressão; o estimulo à criação
de Divisões de Repressão ao Contrabando, Descaminho e
à Pirataria, pelos Departamentos vinculados aos Ministérios
da Justiça e da Fazenda; entre outras ações que fortaleceram
o combate à pirataria no País.
Um projeto que também sempre esteve presente entre as
prioridades das ações estratégicas do CNCP, foi a Capacitação
de Agentes Públicos, para o qual eu tive a oportunidade de
participar ativamente representando o BPG, que também
tinha essa atividade como prioridade. Ao longo desses 15
anos, foram mais de 150 eventos realizados, muitos organizados diretamente pelo BPG e outros realizados pelo próprio
CNCP ou por associações parceiras que representavam o
setor privado, totalizando mais de 10.000 servidores públicos
atendidos em todo o Brasil, como Auditores e Analistas da
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Receita Federal, Policiais Civis, Federais e Militares, Policiais
Rodoviários Federais, Peritos de Institutos de Criminalísticas,
Guarda Civil Municipal, Agentes Estaduais e Municipais,
Promotores de Justiça e até mesmo Juízes.
Contudo, o meu testemunho para esse livro comemorativo será sobre o projeto do Diretório Nacional de Combate
à Contrafação de Marcas lançando pelo CNCP, do qual eu
tive o privilégio de participar da sua construção desde o
início. Este Diretório foi criado com base em demandas das
autoridades públicas, notadamente Delegacias de Polícia,
Receita Federal e Institutos de Criminalísticas Estaduais, que
precisavam de um contato com o representante da marca
que estava sendo objeto de uma operação de apreensão.
As autoridades públicas em geral, podem agir de ofício na
apreensão de produtos contrafeitos mas, por se tratar de um
crime de ação privada e por envolver a necessidade de uma
perícia para materializar o delito ou de um laudo para atestar
a contrafação, as autoridades precisam fazer contato com um
representante do titular da marca.
Para atender essa demanda, a então Secretária Executiva
do CNCP, Ana Lucia Gomes Medina criou um Grupo de
Trabalho que contou com a participação dos membros do
Público para a criação deste Diretório.
Em um primeiro momento, foi editada a Resolução nº
1, de 03/05/2011, criando o Diretório Nacional de Titulares
de Marca – DNTM, que seria gerido pelo próprio CNCP.
No entanto, devido à falta de pessoal para a sua gestão, o
Projeto ficou paralisado por mais de dois anos, sendo retomado em 2013, pelo então Secretário Executivo Rodolfo
Tamanaha, que logrou firmar uma parceria com o INPI para
a gestão deste Diretório, sendo editada a Resolução nº 1, de
02/12/2013, que alterou o nome para Diretório Nacional
de Combate à Contrafação de Marcas. Por ocasião da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, esse Diretório
foi finalmente colocado em prática com um projeto piloto,
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para atender as autoridades no combate à pirataria durante
a realização dos jogos.
Oportuno enfatizar os objetivos deste Diretório tal
qual consta na Resolução de sua implementação, que são a
facilitação do contato entre os servidores públicos que atuam
no combate à pirataria e os titulares de marcas registradas
no INPI, e o auxílio às autoridades públicas em vários procedimentos, como a obtenção de exemplares, manuais ou
informações de produtos originais, para fins de perícia em
produtos contrafeitos apreendidos pela autoridade policial;
a obtenção de representações para fins de instauração de
inquérito policial ou elaboração de termo circunstanciado
em operações destinadas a coibir o comércio de produtos
falsificados; a obtenção e elaboração de laudos referentes à
autenticidade de produtos retidos ou apreendidos por autoridades públicas; a ajuda e orientação para destinação ou
destruição de produtos falsificados apreendidos; a tomada de
decisão relativa à retenção de mercadorias com suspeita de
contrafação por quaisquer órgãos de fiscalização; e o atendimento a outras demandas originadas dos órgãos repressivos
e fiscalizadores, relacionadas a ações de combate à pirataria
e aos delitos contra a propriedade intelectual.
No momento em que vemos uma atuação mais intensa
das autoridades públicas na apreensão de produtos contrafeitos por todo o país, é possível aferir a importância desse
Diretório. Cito, para tanto, os seguintes exemplos práticos:
Durante suas atividades de rotina nas estradas e em postos
de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal se depara com
uma carga de produtos suspeitos de contrafação.
Em um primeiro momento, o Policial Rodoviário
precisa se certificar que os produtos são de fato falsificados,
o que pode ser feito com base em um conhecimento previamente adquirido através de uma Capacitação ou, com base
em uma informação a ser obtida junto ao representante da
marca. Ciente da contrafação, o Policial Rodoviário poderá
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submeter a carga à Polícia Civil que, por sua vez, requisitará
uma perícia dos produtos. O perito vai precisar de um padrão
de confronto ou de informações hábeis para elaborar o laudo
e atestar a contrafação, assim como o Delegado de Polícia
deverá notificar o titular da marca para exercer o seu direito
de queixa, ingressar com uma representação ou até mesmo
retirar o produto apreendido na condição de depositário. Em
todos esses trâmites, é fundamental que ambas as autoridades
envolvidas tenham facilidade em contatar o representante da
marca suspeita de contrafação.
De igual modo, a Polícia Civil não só através das Delegacias Especializadas, como também dos Distritos Policiais
de qualquer cidade, pode promover ações de repressão ao
comércio, distribuição ou fabricação de produtos piratas. Para
tanto, será fundamental a participação dos titulares de marcas,
que poderão apresentar suas representações e fornecer todos
os elementos para que tantos os policiais, quanto os peritos,
possam se certificar da contrafação.
Em um outro exemplo, temos a atuação da Receita
Federal em relação aos produtos importados que ingressam
no país através dos Portos e Aeroportos. Ao se deparar com
uma carga de produtos suspostamente contrafeitos, o Auditor
Fiscal poderá reter essa carga para verificação aduaneira, caso
em que deverá notificar o titular da marca para apresentação de um laudo que ateste a contrafação para efetivação
da apreensão. Poderá, também, notificar o titular da marca
para ingressar com uma ação judicial para obtenção de uma
ordem de apreensão, nos casos em que haja necessidade de
uma decisão de mérito sobre a contrafação.
Por fim, ainda que a carga possa ser apreendida por
qualquer outra razão, a exemplo de uma falsa declaração
de conteúdo ou abandono, o laudo do titular da marca
atestando a contrafação será importante para se decretar a
destinação da mercadoria apreendida que, nesse caso, deverá
ser a destruição.
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Como se vê nos exemplos acima, o contato do titular
da marca com as autoridades que realizam a repressão ao
comércio, distribuição, fabricação ou importação de produtos
contrafeitos é necessário para o bom andamento dos procedimentos de autuação e apreensão. Para tanto, o Diretório
Nacional de Combate à Contrafação de Marcas revela-se
uma ferramenta essencial para todas as autoridades públicas.
Por fim, não posso deixar de fazer menção às entregas e
ao excelente trabalho do CNCP no quinquagésimo ano de
sua existência, com uma atuação conjunta com a Secretaria
Nacional do Consumidor, notadamente em relação ao comércio de produtos piratas na internet que vem crescendo
geometricamente no país. A gestão Dr. Luciano Timm deu
prioridade a essa pauta, logrando elaborar e lançar o Guia
de boas práticas e orientações às plataformas de comércio
eletrônico para implementação de medidas de combate à
venda de produtos piratas.
Elaborou-se, ainda, um Guia de boas práticas para implementação de medidas de combate à pirataria pelos Provedores
de Meios de Pagamento. Ambos os Guias propõem medidas
de auto-regulamentação que constituíram um significativo
avanço no enfrentamento da pirataria na internet.
Concluo parabenizando e agradecendo a todos os servidores que se dedicaram às atividades do CNCP ao longo
destes quinze anos, incluindo todos os representantes do setor
público e privado, tanto os Membros, quanto os Colaboradores. Parabenizo o Márcio Gonçalves pela iniciativa na edição
deste livro e acredito que o trabalho do CNCP sempre foi
e continuará sendo de extrema relevância na formulação
de políticas de combate aos crimes contra a Propriedade
Intelectual no país.
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Inicio essa história em março de 2007, quando, ainda
bastante jovem, sequer sabia com exatidão no que consistia Propriedade Intelectual. Na verdade, minha situação à
época era mero reflexo de um dos maiores obstáculos a
serem ainda hoje enfrentados, passados mais de uma década,
ou seja, certo desconhecimento do assunto por uma considerável parcela da população brasileira. Não se deve ser
pessimista, no entanto! Nota-se grandioso avanço no tema,
com profissionais cada vez mais especializados, desenvolvimento de linhas de pesquisa e produções acadêmicas de alta
qualidade, campanhas e eventos promovidos por setores da
indústria e associações e uma atuação cada vez mais eficaz
do Estado, com a especialização do Poder Judiciário, de
funcionários públicos e autoridades cada vez mais atentas
e conhecedoras do tema.
Aliás, muito do que aprendi no decorrer desses anos
foi justamente com alguns dos responsáveis por tais avanços,
profissionais que hoje também integram esta obra.
Fato é que naquele momento, ao passar a enfrentar
a matéria, Propriedade Intelectual, ainda como estudante
de Direito, a leitura do relatório da CPI da Pirataria me
deixou bastante surpreso. Tanto que busquei ler também as
obras dos seus presidente e vice-presidente, que relatavam
os acontecimentos ocorridos nos bastidores e recontavam
histórias publicadas pela imprensa de uma maneira, digamos,
mais interessante e surpreendente. Tanto é, que ao encerrar
as leituras, além da surpreso, talvez até com certo medo dessa
realidade, porém mais consciente do desafio a ser enfrentado,
era difícil conseguir categorizar tais obras. Poderiam estar na
seção de livros de histórias policiais, suspense, dramáticos,
terror, quiçá até junto às irônicas “comédias da vida real”,
enfrentadas pelos brasileiros.
Em um dos livros, Julio Lopes, vice-presidente da CPI
da Pirataria, reproduz a seguinte nota publicada pela imprensa
à época: “O policial federal Jackzon Rony Fernandes, 45 anos,
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faleceu na data de hoje, vítima de quatro tiros de pistola 380”12.
Com essa pequena nota, relata o autor, “foi divulgado pela
Polícia Federal de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 2004,
o assassinato brutal de mais um de seus agentes. Mas não foi
uma morte comum”13. Segundo Lopes, o policial morreu com
dois tiros no peito e um tiro em cada joelho14. Coincidência
ou não, ainda nas palavras de Julio Lopes, “Jackson era um
policial que tinha verdadeiro amor à sua profissão, e foi uma
peça fundamental para que as investigações desenvolvidas
pela CPI da Pirataria tivessem êxito15”.
Fato é, que minha atuação na defesa do mercado legal
foi cada vez mais evidenciando a verdade por trás de um
produto falsificado.
Trabalho que também me conduziu a situações de
tensão. Dizia a reportagem publicada em outubro de 2016:
“os militares disseram que os oficiais foram hostilizados pelos
lojistas que, em seguida, realizaram uma manifestação. Eles
interditaram algumas ruas e queimaram pneus16”. Lá estava eu,
como advogado de uma das mais relevantes marcas do setor
esportivo, acompanhando o cumprimento de uma ordem de
busca e apreensão em um dos grandes centros de fabricação
de produtos falsificados do Brasil. O cenário era conhecido
por todos e sabidamente arriscado e, embora acompanhado
por Policiais Militares e seguranças armados, foi impossível
o cumprimento da ordem judicial, como em tantas outras
vezes fora realizado com sucesso. Naquela ocasião, a obstrução à justiça, evidente demonstração da capacidade de
organização, reunião e agressividade dos infratores, motivou
12
13
14
15
16

LOPES, Julio. Pirataria: desatar esse nó. Brasília: Futura, 2006. p. 13.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 14.
G1-Centroeste-MG. Disponível em: < http://g1.globo.com/mg/
centro-oeste/noticia/2016/10/policia-militar-controla-tumulto-em-nova-serrana.html>. Acesso: 16 maio 2020.
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reuniões com autoridades locais, resultando em alterações em
todos os procedimentos junto à Policia Militar e ao Poder
Judiciário para enfrentamento do problema. Não retornei
àquela comarca sem que me fosse disponibilizado um carro
blindado, o risco era alto, nossas imagens circulavam entre
os infratores e todos já nos conheciam.
Nem tudo, no entanto, foram dificuldades durante esses
longos anos de trabalho em defesa do mercado legal. Dentre
outros momentos históricos vividos, em 2014, desta vez como
representante de um dos grandes patrocinadores do evento,
acompanhei de perto o trabalho de proteção à propriedade
intelectual durante a Copa do Mundo FIFA 2014, realizada
no Brasil. Naquela ocasião, como em tantas outras, o Poder
Público, com o auxílio de representantes do setor privado,
desenvolveu um trabalho exemplar, deixando um importante
legado que ultrapassa os estádios construídos.
Os resultados obtidos durante a realização da Copa do
Mundo no Brasil, demonstraram mais uma vez ser possível
um combate efetivo à pirataria quando há união de esforços
entre Estado e iniciativa privada. Situação similar se repetiu
nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.
A questão, no entanto, vai muito além de ações repressivas executadas em portos, aeroportos, fronteiras, polos de
fabricação, depósitos, na Internet ou em estabelecimentos
comerciais, com produtos ilegais já ao alcance dos consumidores, que obviamente são também essenciais. A sensação de
impunidade é algo a ser combatido firmemente, não apenas
no que se refere às infrações aos direitos de propriedade
intelectual ou às práticas ilegais para atuação e conquista de
mercado. Mas há outros importantes pontos a serem reforçados. Quanto a isso, a educação da população e consequente
conscientização é essencial. Neste ponto, o Direito segue
também no mesmo sentido, como se observa, por exemplo,
no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o tão
importante direito à educação como um dos direitos básicos
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do consumidor.A informação e conscientização da população
quanto às realidades inerentes ao mercado ilegal e aos danos
decorrentes do consumo de produtos que violam direitos de
propriedade intelectual ou que decorrem de outros crimes
ou práticas ilícitas, como o descaminho, o subfaturamento
e outras práticas fraudulentas e desleais sob o ponto de vista
da competitividade no mercado, certamente contribuem
para a obtenção de resultados efetivos no enfrentamento do
problema. Neste aspecto, a atuação conjunta do Estado e dos
entes privados é também essencial.
Durante os anos atuando nesta área, as experiências
vividas, estudos e trabalhos desenvolvidos, demonstraram
que a única análise feita no mercado ilegal é quanto à sua
viabilidade e é bastante simples. Trata-se da constante busca
pelo menor custo possível, associada à maior lucratividade
atingível, com vistas a sopesar esses critérios e os riscos associados a tais negócios.
A partir dessa equação, define o infrator qual será o
caminho mais lucrativo e viável a ser seguido. Essa viabilidade constatada por aqueles que atuam no mercado ilegal
atropela qualquer direito, seja ele um direito real, como o de
propriedade industrial, seja ele um direito humano, como o
direito à vida e à saúde. O trabalho desenvolvido durante esses
anos para diversos setores da indústria nacional demonstrou
a capacidade de produtos falsificados colocarem em risco a
saúde e a segurança da população, ultrapassando a esfera de
interesses puramente individuais. E é assim que esse tema deve
ser tratado.Testes rotineiramente realizados nos mais diversos
produtos, como medicamentos, peças para veículos, óculos,
dentre tantos outros, reiteradamente apontam o potencial
dano aos seus consumidores e a capacidade de atingir terceiros
direta ou indiretamente. O mercado ilegal ultrapassa a esfera
de direitos privados, individuais, ora atingindo direitos difusos,
ora atingindo direitos coletivos, causando não apenas danos
econômicos, mas também sociais. Há, obviamente, interesses
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dos titulares de direitos de propriedade intelectual em jogo,
porém o direito à saúde, à vida, à segurança, ao trabalho e
a manutenção da ordem econômica são também colocados
em cheque pelo mercado ilegal.
Não se deve, ainda, duvidar da capacidade de adequação
do mercado ilegal às novas realidades e à própria demanda
pelo consumo de produtos e serviços lícitos, que é concomitantemente acompanhada por aqueles que atuam ilicitamente,
justamente para que possam definir os caminhos menos
arriscados e os mercados mais lucrativos possíveis de serem
atingidos. A crescente atuação dos infratores na comercialização de produtos e serviços ilegais por meio da Internet
comprova essa capacidade de adequação e até mesmo de
exploração ou violação de tecnologias muitas vezes desenvolvidas por empresas visando proteger seus bens imateriais.
Da mesma forma que tem o e-commerce ganhado cada
vez mais espaço e relevância na economia, fraudes e a comercialização ilegal de bens tangíveis e intangíveis por meios
eletrônicos causam crescente preocupação.
Websites voltados exclusivamente ao comércio de produtos falsificados, dispositivos eletrônicos fraudulentos, anúncios
e comercialização de produtos ou serviços ilegais por meio
de redes sociais e plataformas de comércio eletrônico são
alguns dos mecanismos muitas vezes utilizados por aqueles
que sobrepõem a lucratividade elevada a qualquer direito, seja
este um direito de propriedade intelectual ou à saúde. Neste
contexto, é importante que não se confunda a liberdade de
expressão, com a liberdade de fazer circular informação de
modo que seja possível confrontar e adquirir diferentes produtos ou serviços, característica inerente à livre concorrência.
Ambas, aliás, asseguradas tanto pela Constituição Federal,
quanto pelo Marco Civil da Internet. Essa livre circulação de
informação atrelada à livre concorrência deve ser verdadeira,
leal e realizada em um contexto saudável de competição no
mercado, no qual, obviamente, não se encaixa o mercado
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ilegal. É também certo que não deve o Estado restringir o
exercício da atividade econômica, como assegura a Constituição Federal ao estabelecer a livre iniciativa como um
dos fundamentos da ordem econômica, também elencado
no Marco Civil da Internet. A exceção feita à regra se dá,
no entanto, para defesa da sociedade, do consumidor, para
manutenção da própria ordem econômica, sendo exigível,
portanto, no enfrentamento ao mercado ilegal.
Há ainda grandes desafios a serem superados, que não
se restringem a uma interpretação mais adequada da legislação aplicável ao uso da Internet. Novas perspectivas para
o enfrentamento do mercado ilegal devem ser pensadas e
aplicadas em conjunto com o avanço tecnológico e legislativo.
Um bom exemplo disso, é a nova perspectiva de atuação
trazida pela Lei 13.709/18, mais conhecida como Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD). Enquanto empresas investem
na adequação de suas atividades à nova legislação, o mercado
encontra-se abarrotado de websites, apps, produtos como as
set-up boxes e outros, exclusivamente focados no comércio de
mercadorias falsificadas, na transmissão ilegal de conteúdo,
dentre outras atividades, em total desrespeito à Propriedade
Intelectual e à lealdade concorrencial.
A supracitada violação da Propriedade Intelectual e
prática de concorrência desleal, é acompanhada do tratamento de dados pessoais, tanto nas situações em que o próprio
consumidor insere seus dados para compra e recebimento
do produto ou serviço, quanto nas situações em que tal
atividade de tratamento de dados é realizada sem o seu consentimento ou existência de qualquer outra base legal. Ou
seja, contrariando não apenas a boa-fé, mas também os outros
dez princípios elencados na LGPD, em seu artigo 6º, dentre
outras não conformidades com a norma. Parece claro que o
cenário de fortalecimento da autodeterminação informativa
e conscientização dos indivíduos quanto à importância e
valor dos seus dados pessoais, em conjunto com a entrada
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em vigor da LGPD, viabiliza uma nova e importantíssima
frente para o enfrentamento do mercado ilegal. Importantes
temas, que exigem longa discussão.
Deve-se, neste momento, celebrar os grandes avanços e
resultados positivos obtidos, especialmente por meio da integração de forças do Poder Público com a iniciativa privada,
que se complementam e demonstram uma sintonia cada vez
maior e indispensável. Essa certamente tem se mostrado a
receita mais adequada para enfrentamento do mercado ilegal,
contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico e social, assegurando investimentos no país, redução da
criminalidade, uma maior geração de empregos e elevando,
consequentemente, o bem-estar do cidadão.
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Não há dúvidas de que a marca é um dos ativos mais
valiosos de uma empresa, podendo ser tida como seu “DNA”,
pois cumpre a ela o papel de construir uma relação direta – por
vezes íntima e de cumplicidade – entre os clientes e os produtos ou serviços que identifica. Isso porque, frequentemente,
o consumidor adquire determinado produto ou serviço não
somente em razão de critérios objetivos como preço e qualidade, mas também – e em muitos casos, principalmente – em
virtude dos valores transmitidos pela empresa por meio da
marca. Nestes casos, o consumidor sente-se compartilhando
dos valores transmitidos por aquilo que compra.
Neste cenário, é absolutamente compreensível o investimento realizado por titulares de marcas na proteção desse
valioso ativo, visto que qualquer dano à imagem da marca
pode arruinar uma reputação construída ao longo de anos.
Das inúmeras maneiras que podem levar uma marca
a perder sua capacidade atrativa, a mais perversa delas é o
uso desautorizado da mesma marca por terceiros, prática
vulgarmente conhecida como “pirataria”. O combate a este
crime é cercado de desafios e demanda grande quantidade
de energia por parte daqueles que decidem enfrentá-lo, envolvendo vários passos como conscientização do consumidor, identificação dos infratores, mobilização das autoridades
competentes, e, por fim, sua efetiva concretização. Trata-se,
portanto, de ação integrada, sendo impossível valorar a importância individual de cada uma das mencionadas etapas
para que se alcance um resultado satisfatório.
Neste breve texto, pretendo expor algumas das diversas
dificuldades encaradas por profissionais que se dedicam ao
combate à pirataria. Tais problemas vão além dos sempre
presentes desafios jurídicos enfrentados em delegacias, tribunais e unidades da Receita Federal, envolvendo barreiras
logísticas e operacionais no cumprimento destas medidas.
Isso porque, uma vez superadas todas as etapas anteriores inerentes à localização dos produtos, identificação do
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infrator, escolha da melhor estratégia jurídica, apresentação
do problema e convencimento da autoridade responsável, é
chegada a hora de agir para impedir que os produtos falsificados cheguem ao destinatário final, que pode tanto ser um
distribuidor como o próprio consumidor.
Neste passo, a primeira informação a ser colhida diz respeito
aos alvos, momento em que é necessário identificar se a ação
será em face de um ou mais indivíduos/empresas.Tratando-se
de uma medida com mais de um destinatário, é preciso definir se
as abordagens precisam ocorrer simultaneamente e delinear uma
estratégia prévia para que tais abordagens ocorram sem atrasos.
Não menos importante é identificar se o local é aberto
ao público, como shoppings e lojas, ou possui acesso privado, como fábricas e depósitos. Esta informação vai impactar
diretamente nas medidas de segurança a serem adotadas para
que a ação transcorra sem inconvenientes.
Outro ponto crucial é a análise antecipada e sigilosa do
local onde a medida será cumprida, com a averiguação de
suas imediações, seja pessoalmente ou por meio de imagens
de satélite, e do porte de cada um dos envolvidos, para que
se tenha uma expectativa mínima sobre a quantidade de
produtos que se espera encontrar.
Com base na estimativa de produtos que podem vir a
ser encontrados, define-se como estes serão embalados, o
número de ajudantes necessários para auxiliar no manuseio
e acondicionamento das mercadorias e também o veículo
mais adequado para sua remoção.
Sob a menor suspeita de que não haja no alvo alguém que
possa franquear a entrada no estabelecimento, ou que este possa
tentar impedir o acesso, é sempre conveniente ter em mãos o
contato de algum chaveiro que possa atendê-lo prontamente.A
tentativa de localizar um profissional disponível de última hora
pode custar um tempo precioso e por todo esforço a perder.
Localizadas as mercadorias e formalizada a apreensão,
é de suma importância que a retirada ocorra rapidamente.
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Para tanto, o veículo que fará o transporte deve ser providenciado antecipadamente e permanecer de prontidão nas
imediações do local da diligência, evitando, assim, a formação
de aglomerações e eventuais tumultos, já que a imagem dos
produtos sendo recolhidos pode despertar a curiosidade ou
mesmo a indignação de transeuntes.
Para que a retirada dos produtos ocorra de maneira satisfatória e não cause estresse desnecessário, é imprescindível que
a definição prévia do destino dos produtos apreendidos, ou
seja, do local onde serão armazenados até que a destruição seja
deferida, bem como quem ficará responsável por recebê-los
neste local, sempre atento para comunicar eventuais atrasos
que estendam a atividade para depois do horário comercial.
A depender do local onde o alvo estiver estabelecido,
também é necessário checar eventuais restrições de acesso a
veículos de carga, hipótese em que se deve adequar o meio
de transporte ou garantir as autorizações exigidas.
Averiguadas as características do local onde se realizará
a diligência, escolhida a melhor abordagem, contratados os
profissionais e veículo(s) que auxiliarão no transporte, bem
como especificado o local onde os produtos apreendidos serão armazenados e quem os receberá, passemos aos cuidados
relativos à efetivação da medida.
Uma atividade que gera bastante desgaste e que não raramente é demorada é a identificação pormenorizada dos itens
apreendidos, tarefa que em grandes operações pode provocar
enormes atrasos. Não obstante, é imperioso atentar-se a este
trabalho, pois tais informações servirão para instruir o auto
de apreensão e, em muitas vezes, para a elaboração do Termo
de Depósito dos referidos produtos à autoridade responsável,
advogado ou representante legal que estiver presente.
Também é por meio destes números que o advogado
apresentará ao seu cliente os resultados obtidos.
A atenção nesse momento deve se voltar para além da
mera contagem dos produtos, envolvendo todos os cuidados
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necessários para que os itens apreendidos sigam para o local
determinado sem desvios.
Além disso, é igualmente aconselhável o registro detalhado de todos os atos da diligência, documentando-se
todas as atividades realizadas com imagens e anotações, seja
para esclarecer dúvidas futuras, fazer prova nos autos, rebater
eventuais distorções falsamente apresentadas pelo alvo ou
apenas para apresentá-las posteriormente ao cliente.
Em uma atividade com um número tão grande de
pessoas envolvidas, para que se preserve o necessário sigilo e
tudo ocorra conforme o esperado, os cuidados para se evitar
o vazamento de informações precisam ser redobrados. Desta
forma, a fim de manter um ambiente de confiança e preservar os próprios profissionais, recomenda-se que o menor
número possível de integrantes tenha conhecimento prévio
da identidade e localização do alvo.
Medidas de busca e apreensão são sempre muito invasivas e, por vezes, podem exaltar os ânimos dos envolvidos,
especialmente do infrator, que tem seu espaço “violado”
e suas mercadorias apreendidas, e, não raramente, dos seus
funcionários, que podem tomar partido da situação ou se
sentirem atingidos indiretamente pela medida. Por esta
razão, é sempre importante prestar atenção à segurança
da diligência, preservando-se, em primeiro lugar, a integridade física dos envolvidos. Para tanto, especialmente
no cumprimento de mandados judiciais, é primordial o
acompanhamento policial, ou, em não sendo possível/suficiente, a contratação de seguranças particulares em número
proporcional ao tamanho da operação.
São muitos os relatos de colegas que já sofreram ameaças
e até mesmo foram vítimas de agressões durante o cumprimento de mandados judiciais, já que nem sempre a polícia
chega a tempo de intervir. Tais situações podem e devem
ser evitadas, pois diante de uma situação de confronto, na
qual o conflito é iminente, insistir em prosseguir só atende
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aos interesses do alvo, que com isso consegue gerar ruído e
atrasar ou até mesmo impedir o cumprimento da medida.
Além de todos os cuidados referentes ao cumprimento
da diligência, é determinante que sejam adotadas medidas
relativas à preservação do bem-estar mínimo dos profissionais
que conduzirão o trabalho.
Neste sentido, sendo possível, é conveniente escolher
uma roupa confortável para o acompanhamento do cumprimento da medida, pois o habitual terno, companheiro diário
dos advogados, pode dificultar a realização do trabalho, que
inevitavelmente envolve a atuação braçal e, não raramente,
acontece em locais onde a higiene não é adequada.
Ainda com relação ao vestuário, outro cuidado a ser tomado
é a utilização de equipamentos de segurança, como luvas, e, a
depender da situação, capacetes, óculos de proteção e álcool gel.
É comum que as referidas ações se estendam por um
tempo muitíssimo maior que aquele inicialmente programado. Por isso, não se esqueça de que a equipe precisa se
manter alimentada e hidratada, e a desatenção em relação
a estes cuidados básicos pode reduzir significativamente o
rendimento do grupo e tornar o trabalho ainda mais penoso.
Finalmente, tão importante quanto todas as providências
e cautelas anteriormente apresentadas, é que a diligência seja
acompanhada por um profissional qualificado e experiente
neste tipo de atividade, capaz de se manter calmo diante de
situações de tensão e inevitáveis provocações, habilidoso o
suficiente para improvisar uma estratégia diferente no caso
de mudanças repentinas de planos e, principalmente, que seja
honesto, pois serão muitas as tentativas de corrompê-lo no
decorrer do cumprimento destas exaustivas tarefas.
E ainda assim, mesmo que todos estes cuidados sejam
adotados, ainda restam incontáveis elementos surpresas a serem
enfrentados e que exigirão conhecimento, versatilidade, resiliência, frieza e uma dezena de outras qualidades que nenhuma
faculdade, artigo, curso ou palestra serão capazes de entregar e
que serão adquiridos apenas com os anos de atuação profissional.
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Quando recebi, com orgulho e gratidão, o convite
para participar desta obra, vieram à memória diversos fatos
e momentos em que tive a honra de presenciar, atuando e
fazendo parte desta história.
E foi recordando toda esta história que, juntamente
com meus parceiros de luta FABIO EMANUEL ISER
DE MEIRELLES, FELIPE LUIS ISER DE MEIRELLES
e ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES, entendi por
bem estabelecer uma divisão desta história em 04 (quatro)
grandes fases, distintas entre si em face do “modus operandi”
da pirataria e as ações de enfrentamento, as quais representam
a evolução dos meios de combate à este crime.

Dependência da tutela judicial
Pois bem, o início da minha jornada no desafio de
combater a pirataria foi no ano de 2001, quando algumas
empresas detentoras de marcas sentiram a necessidade urgente de combater esse crime, que tantos lhes dificultava o
crescimento e a expansão mercadológica.
Até aquele momento, os esforços direcionados à proteção de marcas dependiam, quase que exclusivamente, de
atuação proativa do detentor da marca, através da busca
da tutela judicial em Ações de Busca e Apreensão, posto
que o Estado Brasileiro ainda não havia delineado uma
política antipirataria.
Apesar deste aumento na ilegalidade, nós, profissionais
atuantes na área, ainda qualificamos aquele período como
sendo de caráter “romântico”, visto que, tudo era muito manual
e intuitivo, estando o combate limitado à interposição de
ações judiciais que eram distribuídas pelos titulares das marcas,
com apreensão de produtos e responsabilização pecuniária
do infrator, quando estabelecidos formalmente.
Enquanto isso, as confecções e acessórios falsificados,
tais como camisetas, bonés e carteiras, se organizavam e
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apontavam uma origem na fabricação nacional, enquanto
produtos como eletrônicos, óculos e relógios começavam a
adentrar massivamente às fronteiras brasileiras. Porém, não se
identificava uma estratégia muito clara de como combater
isso massivamente.

CPI da pirataria
Por isso, considero, como um marco definitivo na história do combate à pirataria, a instauração, no ano de 2004,
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria (CPI da
Pirataria), posto que, ao apurar e concluir pela existência de
forte ligação entre o comércio de produtos falsificados/ilegais
com o crime organizado, já presente em todos os Estados do
território brasileiro, abriu as portas para uma discussão mais
ampla sobre o assunto.
Para ser ter uma ideia da dimensão do problema enfrentada por um titular de marca, na primeira década do ano
2000, cito a página 221 do relatório final da CPI da Pirataria,
onde: “Em julho de 2003, a polícia apreendeu no Rio de Janeiro
cinco milhões de óculos piratas de marcas famosas, prendendo o
proprietário, sua mulher e o filho, em uma empresa que ocupava
seis andares de um edifício.” (Brasil. Congresso. Câmara dos
Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria.
CPI da Pirataria: relatório — Brasília: Câmara dos Deputados,
Coordenação de Publicações, 2004, pg. 221.).
Desta forma, a CPI DA PIRATARIA representou um
claro divisor de águas no combate à este tipo de ilegalidade,
visto que, ao estabelecer a necessidade de criação de um ente
público com capacidade de formular e coordenar políticas
públicas de combate à pirataria, em que fizessem parte órgãos
públicos e representantes da sociedade civil organizada de
diversos setores, propiciou a interação entre o setor público e
privado colaborando mutuamente em um objetivo comum,
qual seja, a proteção do Estado, a defesa dos consumidores
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e o combate à Ilegalidade e violações aos direitos de Propriedade Intelectual.
E assim foi criado, em 14 de outubro de 2004, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual (CNCP).
A criação do CNCP foi o marco inicial da democratização nas discussões e colaboração entre o Poder Público
e Sociedade Civil, a qual ansiava por este relacionamento
institucional em defesa de seus interesses.
Objetivando o fortalecimento destas relações institucionais, e na esteira deste movimento, em 15 de novembro de
2005, foi criado o IMEPPI – INSTITUTO MEIRELLES
DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL, o
qual abrigava, entre suas principais finalidades, a defesa e garantia dos direitos de propriedade intelectual, a contribuição
para o aprimoramento da legislação relacionada à matéria,
bem como o combate às práticas de falsificação e pirataria.
Desta forma, com o desenvolvimento desta interação,
concretiza-se a 2 fase da evolução do combate à pirataria
em âmbito nacional.

Aprimoramento das àreas de inteligência
Contudo, a partir da potencialização no combate à pirataria decorrente desta cooperação e aprimoramento das forças
repressivas, os agentes infratores, responsáveis pela fabricação,
distribuição e oferta de produtos falsificados, passaram igualmente por um processo de estruturação de suas atividades
ilegais, implantando estruturas e formas de atuação organizadas
e que dificultaram de forma singular as ações repressivas.
Com esta nova realidade, tanto o setor público como o
privado se viram obrigados a desenvolver ainda mais os relacionamentos institucionais, aprimorando suas atividades de
inteligência e cooperação a fim de buscarem êxito nesta luta.
Novas dinâmicas foram implementadas, com forte direcionamento às atividades de inteligência, objetivando o mapeamen188

to das cadeias de fabricação, distribuição e logística da pirataria,
bem como criação de processos que, além de facilitar o combate,
disseminassem pelo Brasil a cultura do enfrentamento à pirataria.
E neste cenário o CNCP fomentou e coordenou a implantação de ações que suprissem estas necessidades, vigentes
até hoje, entre as quais destacamos:
• Programa “Cidade Livre de Pirataria”, o qual consiste na formalização de Termos de Cooperação com
Prefeituras, onde, além do comprometimento de
atuação contra a pirataria nas cidades, eram disponibilizados, entre outros, processos de capacitação
aos agentes públicos municipais;
• Aproximação dos poderes Legislativo e Judiciário,
bem como agências reguladoras, com apresentação de
Projetos de Lei de facilitação no combate a este tipo de
crime, bem como aplicação de sua punibilidade, além
de trazer ao conhecimento os graves riscos decorrentes;
• Desenvolvimento, junto com o INPI, do Diretório
Nacional de Titulares de Marca, o qual tem por
objetivo disponibilizar ao agente público o rápido
acesso as informações de contato de representantes
das marcas, bem como material didático que auxilie
na identificação da ilegalidade.
Qualifico estas ações, em especial, como determinantes
para a disseminação da cultura de combate à pirataria no Brasil.

Te c n o l o g i a
E chego então à última e mais recente fase da pirataria
– o comércio ilegal de produtos pelo meio online.
Destaco neste momento a rápida ampliação da pirataria
com a migração para o comércio online, em acompanhamento ao crescimento deste segmento.
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Se, por um lado, conter a pirataria pelos canais convencionais, portos, aeroportos, aduanas, fabricantes, importadores,
atacadistas, varejistas formais e informais, continua a ser a grande prioridade, por outro lado, o fenômeno do e-commerce,
ampliado pelo surgimento dos Market Places e redes sociais,
exige que se aporte tecnologia de ponta para identificação,
classificação, remoção e responsabilização dos piratas online.
A utilização de tecnologias de combate as ofertas ilegais virtuais, aliadas ao conhecimento na área de defesa da
propriedade intelectual, estão sendo aplicadas para amplo
monitoramento, identificação e exclusão das mais variadas
formas de violação de direitos no universo online.
Os esforços de duas décadas, compartilhados entre setores públicos e privados - e regidos pelo CNCP, bem como
a conscientização da importância de preservação e defesa do
consumidor, trazida pela SENACON, me possibilita olhar para
o futuro com otimismo e pragmatismo, ciente do tamanho
dos desafios que a marcha dos acontecimentos nos apresenta.
Não poderia ainda deixar de registrar que concluo este
breve relato, à véspera da “Cerimônia Virtual de Adesão ao
Guia de Boas Práticas no Comércio Eletrônico”, promovida pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos
Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCP), guia este
resultado de sua excepcional condução no alinhamento e
participação do Poder Público com os diversos entes e interesses da sociedade civil.
Agradeço imensamente à toda equipe da MEIRELLES
IPC e OFFER TECHNOLOGIES, por sua contribuição e
participação nesta jornada de sucesso.
Finalizo com agradecimento especial ao colega Márcio
Costa de Menezes e Gonçalves, grande amigo e idealizador
deste livro, que exerceu a função de Secretário Executivo
na criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e
aos Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP), bem
como a todos que fizeram ou ainda fazem parte desta história.
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Essa história tem início no ano de 2003, coincidentemente – ou gosto de pensar que não – no mesmo ano em
que a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar fatos
relacionados à pirataria e sonegação fiscal, foi constituída em
Brasília, na Câmara dos Deputados.
Eu era um estudante de Direito em Belo Horizonte,
recém-saído de um estágio profissional na Federação das
Indústrias de Minas Gerais, em seu Conselho de Assuntos
Legislativos. Ali, sob a supervisão do Pedro Parizzi, aprendi
um pouco sobre como múltiplos interesses públicos, privados,
legítimos, e outros não tanto assim, podem influenciar nos rumos do processo legislativo no País. O meu primeiro contato
com o trabalho jurídico foi de grande valia para que pudesse
entender, mais à frente, o contexto geral do combate à pirataria
no Brasil, e da mesma forma o porquê do seu não-combate.
Naquele ano, fui atrás de uma nova oportunidade como
estagiário de Direito, no escritório de advocacia Azevedo Sette
Advogados. Fundado em Belo Horizonte ainda nos anos 60,
contava com a liderança do Dr. Ordélio Azevedo Sette. No
contexto Rio-São Paulo, a banca era um concorrente full
service de peso, com clientes da envergadura da Microsoft
Corporation e BSA – Business Software Alliance, provendo
serviços em estratégias de combate à pirataria de programas de
computador. Nesta área, sob a supervisão do Eduardo Dinelli
e Fernando Azevedo Sette, dei início ao meu combate.
Acho curioso que o tema pirataria me encantou de tal
forma que, após quase vinte anos, quando escrevo essas linhas,
nunca trabalhei com nenhuma outra área do Direito, além da
defesa da propriedade intelectual.Tenho como uma dádiva que,
entre outras vantagens, garantiu-me a negativa de responder
aos amigos e familiares sobre questões relativas ao Direito do
Trabalho e Tributário. Brincadeiras à parte, o trabalho nessa seara
rendeu-me uma especificidade de atuação e conhecimento que
me permitiram alçar voos que muito me orgulharam até aqui.
Talvez um dos primeiros foi conhecer Minas Gerais, bem
longe dos domínios de sua Capital, distribuindo ações judi192

ciais de busca e apreensão de programas de computador não
licenciados, que eram precedidas de vistoria técnica oficial. A
tarefa era complicada. Não importava se era em Juiz de Fora,
Uberlândia, Betim ou Montes Claros. Os juízes ali, grande parte
das vezes, desconheciam ou não se interessavam pela matéria de
combate à pirataria. Costumava ficar tardes inteiras, em plantão
do lado de fora do gabinete das autoridades, para encontrar a
melhor oportunidade de convencer suas excelências acerca da
validade do direito discutido, e da necessidade de se proteger a
propriedade intelectual como forma de alavancar a economia,
a inovação e o investimento direto no Brasil.
Quando obtínhamos as decisões para vistoriar os parques
informáticos das empresas, em busca de softwares piratas, era
o momento da ação! Necessitávamos organizar um verdadeiro
trabalho de equipe, com altas doses de ansiedade, já que as
medidas eram concedidas sem que a parte contrária fosse
ouvida. Peritos e oficiais de justiça, munidos de mandados
de busca e apreensão, e acompanhados deste que vos escreve, surgiam de surpresa nas dependências das empresas, e só
paravam ao identificarem as obras pirateadas, que teimavam
em aparecer às centenas, em cada diligência.
Alguns anos mais tarde, em 2005, tornei-me advogado da
banca Azevedo Sette Advogados, depois da análise dos meus
resultados como estagiário profissional, e por lá permaneci
cinco anos, combatendo a pirataria. Foi um tempo maravilhoso, onde pude aprender um conhecimento jurídico de
ponta, com grandes profissionais e executivos de empresas.
Lá também eu conheci o Ygor Valerio, colaborador desse
livro, e que era estagiário da Microsoft em São Paulo. O tempo passa tão rápido, que só percebo a sua distância quando
sou confrontado com o fato de que, meus então colegas
estagiários, hoje se tornaram sócios do “ASA”, promotores
e juízes – estes últimos, muito provavelmente, já com algum
interesse pelo assunto da propriedade intelectual. Quanto
ao Ygor, essa história se entrelaça novamente, mais à frente.
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Em 2010, resolvi deixar o Azevedo Sette, talvez já com
uma ideia de que Belo Horizonte estava pequena para o que
eu sonhava como carreira. Durante um tempo, tive o meu
próprio escritório de advocacia, mas com a cabeça já longe.
Mais tarde, em 2012, fui convidado pela operadora de televisão por assinatura SKY a me mudar para São Paulo, para
liderar a sua área de combate à pirataria. Era a oportunidade
de ouro que eu esperava, e fiz a minha mala, sem remorsos.
O início da segunda década deste século foi, provavelmente, o ápice do modelo de televisão fechada no Brasil.
Uma nova classe média, com apetite voraz pelo consumo de
serviços premium, buscava por pacotes de TV por assinatura
que continham conteúdo exclusivo, seja em esportes, filmes,
séries ou documentários. Inobstante, como em qualquer
mercado tecnológico relevante, a concorrência desleal e a
infração aos direitos intelectuais também impactavam e se
faziam presentes onde a SKY atuava.
Era um projeto promissor, onde eu iria liderar, em conjunto com Steven Westman, os esforços do grupo DirecTV
no Brasil contra a pirataria de sinais – ou, em tom jocoso, o
“gatonet”. Iria fundar no País a primeira associação regional
de combate à pirataria de televisão por assinatura, a Alianza,
com o apoio de Michael Hartman, Marta Ochoa e Pascal
Metral. Participaria dos esforços da indústria local contra as
infrações à propriedade intelectual, por meio do Núcleo Antifraude da ABTA, que era liderado por Antônio “Toninho”
Salles e Oscar Simões, da Associação Brasileira de Televisão
por Assinatura. Por fim, tentaria engajar o Conselho Nacional
de Combate à Pirataria, em Brasília, ao bom combate.
Em poucas semanas, tive que entender sobre o mercado
de pay-tv, sobre a tecnologia de transmissão do conteúdo
audiovisual e, também, o formato de sua captura e distribuição ilegítima pelos piratas que ameaçavam o crescimento
sustentável daquela indústria. Resolvi que seria necessário
dar uma resposta inicial clara, firme e visível, à sociedade em
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geral e aos que gerenciavam os sistemas piratas em televisão
fechada, quanto à ilegalidade do “gatonet”.
Um dia, voltando para casa ao final do expediente, deparei-me na rua com Ygor Valerio, aquele estagiário da Microsoft, que havia conhecido quase dez anos antes. A surpresa
veio acompanhada de algumas recomendações de advogados
especialistas no combate à pirataria, para me auxiliarem na
empreitada da SKY. Dias depois, encontrei os recomendados,
e conheci o Marcio Gonçalves e João Daniel Rassi, ambos
trabalhando, àquela época, no Siqueira Castro Advogados.
Juntos, fomos responsáveis por diversas ações de combate
à pirataria dos sinais da SKY. Implementei a primeira medida
de apreensão de decodificadores ilegais na região do Santa
Ifigênia, em São Paulo, que teve ampla cobertura na mídia.
Fomos até Brasília, onde uma operação policial, iniciada por
provocação nossa, fechou a Feira dos Importados, notório
mercado pirata da Capital Federal, e apreendeu centenas
de equipamentos usados para acessar ilegalmente canais de
pay-tv. Com essa turma, e junto da Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura, assinamos um acordo inédito de
cooperação com a Receita Federal, a fim de atacar o contrabando das caixas piratas vindas do Paraguai para o Brasil.
Movimentamos o assunto no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e a associação Alianza, representada por nós no
País, concorreu ao prêmio de melhor iniciativa de combate à
pirataria. Perdemos, se não me engano, para um projeto da minha
antiga cliente no Azevedo Sette Advogados, a Business Software
Alliance. No Conselho, também apoiamos medidas de combate
ao uso de meios online legítimos de pagamento e publicidade,
para o financiamento ilegal de atividades conectadas à pirataria.
Em 2013, com o apoio dos meus colegas do escritório
da DirecTV em Nova Iorque, tivemos uma reunião com
os Doutores Mauricio Valeixo e Rachid, que eram adidos,
respectivamente, da Polícia Federal e Receita Federal, na
Embaixada do Brasil em Washington. Tivemos sucesso em
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convencê-los a ajudar a indústria de televisão paga no País,
em seu combate à pirataria, através de valiosos telegramas
diplomáticos encaminhados às autoridades brasileiras de
cumprimento da lei, que passaram a fiscalizar e a apreender,
em maiores volumes, os malfadados decodificadores piratas,
que teimavam em ameaçar os negócios da SKY.
Em uma das minhas reuniões da Alianza, em Miami,
conheci o Daniel Steinmetz, figura ímpar que foi responsável
pelo meu próximo passo de carreira. Ele representava a FOX
International Channels, parte do grupo 21st Century FOX,
no conselho da associação.Trocamos algumas ideias em muita
sintonia e, em 2015, o Daniel me convidou para assumir a
diretoria de antipirataria dos canais FOX, para o Brasil.
Deixei a SKY, mas não o setor que me trouxe a São Paulo.
Na FOX, conseguiria combinar toda a expertise que havia absorvido nos meus tempos de proteção à distribuição de sinais
de televisão fechada, com a nova tarefa, que era direcionada ao
conteúdo de pay-tv em si, onde a FOX era detentora de direitos
autorais por meio de seus canais esportivos, de entretenimento, premium e factuais. Sem sombra de dúvidas, eu teria mais
instrumentos de cumprimento da lei ao meu alcance, já que
administraria uma campanha antipirataria em nome do titular.
De 2015 em diante, a indústria de televisão por assinatura
passava por uma transformação intensa, onde os proprietários
de conteúdo lançavam plataformas próprias de distribuição de
sua programação via internet, e disponibilizavam o acesso aos
canais em qualquer lugar e a qualquer tempo, via operadoras,
no modelo linear ou sob demanda. Obviamente, na medida
em que grande parte do conteúdo protegido era levado à
rede, alcançava-se um maior público e distribuição, contudo,
a ilegalidade não ficava atrás. Deu-se, naqueles tempos, a
expansão da denominada “pirataria online”.
A FOX precisava urgentemente de se proteger no ambiente cibernético, e o Daniel Steinmetz resolveu atacar o
problema, colocando-me responsável pelo combate à pirata196

ria na internet, do conteúdo dos canais, em toda a América
Latina. Percebi que as medidas que havia empreendido na
SKY não seriam mais suficientes.
O enfoque agora não poderia ser mais apenas jurídico. Criei assim, com a ajuda da equipe e de fornecedores
altamente especializados, toda a estratégia de tecnologia de
proteção à propriedade intelectual da FOX na região, contra
ameaças online, para canais esportivos e produções originais.
Empreendemos também uma parceria bastante profícua entre a Alianza, a Associação Brasileira de Televisão por
Assinatura e a Motion Picture Association em diversos projetos levados à cabo pelo Conselho Nacional de Combate à
Pirataria, entre 2015 e 2018.
Em 2018, Daniel Steinmetz e nossa equipe colheram
diversas vitórias no trabalho de defesa dos direitos da FOX,
notadamente na contínua derrubada de transmissões ao vivo
piratas, pela internet, de partidas da Libertadores, Sul Americana, Copa do Brasil e Superliga Argentina. Programações
produzidas originalmente no Brasil, Chile,Argentina, Colômbia e México também eram foco da proteção. As estratégias
de combate à pirataria que criamos foram responsáveis, por
diversas vezes, por contribuir pela liderança de audiência dos
canais FOX em sua programação esportiva e de produções
originais, na medida em que tornávamos o acesso ao conteúdo cada vez mais exclusivo aos assinantes legítimos.
Não posso deixar de mencionar, igualmente, o apoio que
recebemos das executivas heads das áreas jurídica e distribuição de conteúdo da FOX no Brasil, Lucia Paolini e Adriana
Naves, as quais sempre me incentivaram a desenvolver meu
trabalho com excelência e dedicação. São amigas inestimáveis, que ao lado do Daniel Steinmetz, trouxeram-me um
verdadeiro sentido de time.
Quase seis anos após chegar a São Paulo, sentia-me fatigado da atividade intensa no trabalho e, ao mesmo tempo,
tinha uma vontade grande de me aprofundar academica197

mente no estudo da propriedade intelectual e do combate à
pirataria. Resolvi por um ano sabático, mas estava certo de
que precisaria combiná-lo com algo que agregasse à minha
carreira profissional.
Ao final de 2018, mudei-me para Tóquio, no Japão, onde
cursei LL.M em Direito dos Estados Unidos, na Temple University. Concentrei a maioria dos estudos em Propriedade
Intelectual, Licenciamento, Direito Japonês e Digital. Pesquisei
sobre a responsabilidade solidária dos provedores de serviços
online, especialmente aqueles de comércio eletrônico, para
com terceiros que se utilizam das plataformas para a prática de
pirataria, no contexto jurídico dos Estados Unidos, Europa e
Japão. Publiquei artigos e voltei para o Brasil, em 2019.
Durante o período em que fiquei no Japão, tornei-me
consultor externo da FOX, prestando serviços para o Daniel
Steinmetz, em combate à pirataria, até o início de 2020. Mesma
época em que fui convidado para integrar a LtaHub – nova
empresa de consultoria de Ygor Valerio e Rodrigo Arrigoni – voltada para a proteção de conteúdo e antipirataria, de
clientes como a Motion Picture Association, a ACE, a Alianza,
a Microsoft e a Samsung. Estava novamente em casa, desta vez
como diretor de políticas públicas e relações com a indústria.
E aqui neste ponto, por enquanto, encontra-se essa
jornada de respeito à propriedade intelectual e combate à
pirataria. Ela tem sido feita com muito ideal, dedicação e
parceria. Os combatentes, como costumamos chamar um
círculo querido de profissionais que se dedicam ao tema, e
que aderiram à criação dessa obra, continuam unidos, buscando o apoio da sociedade e do governo brasileiro, para
que a batalha contra às infrações dos direitos de criadores,
autores, inventores e titulares torne-se, em definitivo, uma
Política de Estado.
Nesse sentido, a nossa história, a atuação e o legado do
Conselho Nacional de Combate à Pirataria serão definidos,
na medida de suas grandezas.
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É com imenso prazer que recebo o convite para participar, ainda que de forma breve, do livro que comemora
os 15 anos do CNCP (Conselho Nacional de Combate à
Pirataria). Escrever um relato que contempla esse período,
no meu caso, é manifestamente intuitivo. Comecei a trabalhar nessa área no ano de 2007 (portanto, quase no início do
conselho, que é de 2005), na área de enforcement do ramo de
cinema e música (ainda como estagiário de Direito). Naquele
momento, sem compreender o mínimo acerca da magnitude
do tema, a pirataria, para mim, não passava de uma prática
juvenil daqueles que, apenas, queriam ouvir músicas ou assistir
filmes sem pagar, ou pagando o menos possível. Ledo engano.
Esse engano, que no meu caso, àquele momento, era
até certo ponto defensável, já que eu ainda estava começando a minha carreira, perpassa uma série de dimensões
de análise. Tais dimensões, na verdade, elucidam a complexidade desse tema, que não pode, independentemente
da perspectiva que se utilize (ou da carga de paixão que
invariavelmente o acompanha) ser reduzido a manifestações
de vieses excessivamente unilaterais. Ao presente objetivo,
destaco quatro delas: a) complexidade dos agentes e dos
ramos; b) proteção ao consumidor; c) atuação das empresas;
d) políticas públicas (onde se encaixa o CNCP, que serve,
ao fim e ao cabo, como a “caixa de ressonância” de todos
os outros, já elencados ou possíveis).
A primeira dimensão proposta diz respeito a complexidade dos agentes e dos ramos. Essa dimensão, em realidade,
possui a função de demonstrar brevemente a complexidade
do tema, sugerindo, àqueles que se debruçarem a ele, que
evitem simplificar o desconhecido. Não se trata de um assunto
que possa ser resumido na dicotomia bandido Vs mocinho, ou
coisa que o valha. A multiplicidade dos agentes indica cada
pedaço de um todo que deve ser (re)construído não somente
para que se compreenda, mas, principalmente, para que se
enderecem adequadamente os problemas advindos da prática.
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Por agentes podemos entender todos aqueles que, direta
ou indiretamente, participam do conjunto de atividades que
envolvem a pirataria de um modo geral. Seriam, melhor
dizendo, os atores que compõem o cenário: empresas cujos
direitos são violados; usuários/consumidores; advogados;
intermediários de internet (caso a prática se instrumentalize
no ambiente virtual); transportadores; eventuais organizações
criminosas; tradings; comerciantes; falsificadores amadores; falsificadores profissionais; etc. Identificar cada um desses atores,
assim como os interesses envolvidos, mostra-se fundamental.
O mesmo ocorre com a identificação dos ramos.A questão
dos ramos é importante porque expande, de forma bastante
contumaz, o espectro da pirataria (acompanhando a sua evolução,
sobretudo, nos últimos 15 anos). Seja em decorrência da computação, ou mesmo, em virtude daquilo que se convencionou
chamar de “democratização dos meios de produção”, a pirataria
superou qualquer fronteira do possível: celulares, relógios, roupas,
cigarros, programa de computador, livros, óculos, jogos, enfim,
uma gama infinita de produtos mostram-se vulneráveis a prática,
independentemente de sua complexidade de produção.
Aliás, a partir desses exemplos, já se mostra mais do que
pertinente abordar a segunda dimensão que é a proteção do
consumidor. Durante minha carreira, cuja atuação até aqui
contemplou muitos desses ramos, diversas vezes me perguntei:
onde está o direito do consumidor? Ainda que tenha havido,
argumenta-se, uma certa aproximação de ambos nos últimos
anos (entre pirataria e Direitos do Consumidor), confesso
que nunca me pareceu algo verdadeiramente substancial, o
que prejudica, a meu ver, na percepção da real gravidade de
algumas condutas. Em princípio, em muitos casos pelo menos,
a pirataria deveria ser considerada, antes do que uma violação
a propriedade intelectual, em si (ou unicamente), como uma
manifesta (e grave) violação aos direitos do consumidor.
Ainda que invariavelmente o tópico da proteção do
consumidor surja (inclusive chancelado pelo próprio CDC,
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afinal, tratam-se de produtos impróprios ao consumo), ele o
faz de forma tímida ou apenas formalmente.Talvez porque o
contexto represente uma aproximação paradoxal entre agentes
que viabilizam a proteção do consumidor e as próprias empresas (sobretudo quando se parte apenas do pressuposto de
que o consumidor têm plena ciência da prática, as vezes até
incentivando, o que, do ponto de vista do Direito do Consumidor, não faz nenhuma diferença no que tange ao seu resgate
isonômico face a violação). De qualquer maneira essa dimensão
é ponto chave de boa parte das discussões atinentes a matéria.
A terceira dimensão relaciona-se com as empresas. A
necessidade de ampliação da complexidade da temática
também passa pela importância de que as empresas enxerguem, limitadas a seus ramos de atuação, a prática da pirataria de uma maneira ampla, sobretudo, a partir de um viés
econômico. Tratar apenas como violação a um direito de
propriedade intelectual, recorrendo unicamente a mecanismos de enforcement, talvez se mostre como um desperdício de
conhecimento de mercado, culminando, não raras vezes, ao
desprezo de boas oportunidades de negócio. A sua posição
de excessiva vitimização invariavelmente ofusca análises de
negócio que possibilitem maximização de resultados tendo
em conta as informações que advém da própria prática da
pirataria. Dentre elas, pode-se citar: análises de precificação;
construção de parcerias com linhas de produtos atraentes a
diversos públicos; marketing diferenciado; comportamento
do usuário; análise de demanda por região; gratuidade do
serviço e ampliação de base instalada, etc. Conectar a prática
com os objetivos econômicos mais fundamentais da empresa
amplia o leque de opções disponíveis ao enfrentamento do
tema, não se limitando, somente, a prática de enforcement.
A última dimensão se enquadra dentro do espectro das
políticas públicas, local onde se enquadra o CNCP. Esse relato,
ainda que pretensioso ao escopo, buscou analisar, em poucos
parágrafos, o quão complexo pode ser esse tema. O CNCP,
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no limite, serve não somente como ponto focal no que diz
respeito a discussão e implementação de políticas públicas que
tratem do tema, mas, principalmente, como local de convergência de vários dos elementos que compõem essas e outras
dimensões e interesses, em âmbito nacional. Funciona, assim,
como um ambiente onde todas essa ramificações, de algum
modo, convergem, possibilitando que o Estado mantenha
um papel não apenas atuante, mas também, vigilante a tudo
que desse contexto pode surgir, buscando, dessa maneira,
elaborar boas práticas que indiquem que o Brasil é um local
onde o comércio, nacional e internacional, se desenvolve em
observância as boas práticas internacionais.
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I n t ro d u ç ã o
As marcas são sinais visualmente perceptíveis17 que servem para identificar a origem e diferenciar um produto/
serviço dentre os demais presentes no mercado. No Brasil,
as marcas podem ser registradas na forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. As marcas nominativas são
compostas por palavras; as marcas figurativas são compostas
por figuras; as marcas mistas são compostas por palavras e
figuras ou palavras estilizadas; e as marcas tridimensionais são
formas plásticas de uma embalagem ou produto, dissociadas
do efeito técnico.

D i s t i n t i v i d a d e d a s m a rc a s
A marca exerce seu papel com excelência quando atua
de forma exclusiva em determinado mercado, seja por ser
uma marca distintiva desde a sua criação, seja por adquirir
essa distintividade se opondo contra todo e qualquer uso
indevido por parte de terceiros.
Nesse último caso, a marca adquire distintividade com
o passar do tempo e de acordo com a postura do seu titular,
intolerante contra a utilização indevida.
As marcas dicionarizadas (palavras retiradas do dicionário) tendem a ser menos distintivas, especialmente quando
guardam alguma relação com o produto/serviço identificado,
enquanto que as marcas criadas/inventadas costumam possuir
maior grau de distintividade. Essa regra não é absoluta.
O grau de distintividade de uma marca pode ser mensurado pela relação existente entre a palavra (quando nominativa
e mista), ou a figura (quando figurativa e mista), e o produto/
serviço a ser identificado. Quando menor for a relação, maior
vai ser a distintividade da marca e vice-versa. Um exemplo
17

Artigo 122: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
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facilita a compreensão do leitor: a marca nominativa GOL
para identificar um carro ou serviços aéreos. A marca GOL,
apesar de dicionarizada, não possui qualquer relação com o
produto/serviço identificado. Situação diferente seria se essa
mesma marca fosse utilizada para identificar serviços esportivos ou mesmo produtos destinados à prática de esporte,
especialmente o futebol. Nesse último caso, é possível que o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) indeferisse o pedido, com base no artigo 124, inciso VI18, da Lei da
Propriedade Industrial (LPI), ou mesmo, especialmente em
um caso de uma marca mista acompanhada de uma figura
distintiva, deferisse o pedido, porém o fizesse também para
outras empresas, permitindo a convivência de 2 (duas) ou
mais empresas utilizando esse mesmo sinal. Nesse sentido,
as marcas com pouco ou nenhum grau de distintividade, já
nascem com o ônus de conviver no mercado com marcas
iguais ou semelhantes.
Relevante destacar que quanto maior o grau de distintividade de uma marca, maior será também a distorção
causada no mercado por meio de um uso indevido. O inverso também é verdadeiro, ou seja, quanto menor o grau
de distintividade de uma marca, menor distúrbio gerará uma
situação de uso indevido. Isso porque a marca distintiva tem
como característica a identificação imediata da origem do
produto ou serviço, haja vista sua exclusividade absoluta, o
que não ocorre com a marca com pouca distintividade, que
acaba por compartilhar a expressão com outras empresas,
possuindo uma exclusividade relativa.
18

Artigo 124: Não são registráveis como marca: Inciso VI: sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma característica do produto
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos
de suficiente forma distintiva;
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D i re i t o d o s t i t u l a re s e m
c a s o s d e re p ro d u ç ã o
Um dos Princípios basilares do sistema marcário brasileiro, o Princípio da Especialidade, positivado por meio do
artigo 124, inciso XIX, da LPI, prevê que não são registráveis
como marca, reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação
com marca alheia. Ou seja, a marca anterior impede o registro da marca posterior para identificar produtos/serviços
iguais, semelhantes ou afins, visando evitar a confusão entre
o público consumidor e o desvio de clientela.Tal dispositivo
proíbe o registro, contudo, não proíbe o uso. Até mesmo
porque, via de regra, não há necessidade de registar uma
marca para utilizá-la. Havendo, sim, essa necessidade quando o titular almeja gozar do uso exclusivo dessa marca em
todo o território nacional. Nesse último caso, não há outro
caminho, a não ser o registro.
Nessa linha, a LPI prevê que o titular de um certificado
de registro de marca validamente expedido pelo INPI possui
o direito de, dentre outros, zelar pela integridade material
ou reputação da marca.
Quando o titular se opõe, em sede administrativa ou judicial, ao uso indevido por parte de terceiros, ele está zelando
pela integridade material ou reputação, na medida em que é
possível presumir que o terceiro não se orgulha da qualidade
do produto que fabrica e comercializa ou mesmo do serviço
que presta, pois os identificaria com a sua marca contrário fosse.
Ainda, o certificado de registro de marca validamente
expedido pelo INPI garante o uso exclusivo do sinal em
todo território nacional por parte do titular, bem como a
faculdade de se opor contra o uso não autorizado por parte
de terceiros, desde que esse terceiro esteja utilizando a marca
do titular para identificar serviços/produtos iguais, seme208

lhantes ou afins, nos termos do Princípio da Especialidade
acima mencionado.
Notadamente no que toca aos casos de contrafação,
reprodução fraudulenta de marcas, situações cada vez mais
comuns, o titular da marca registrada tem o direito de atuar
contra àqueles que fabricam, comercializam, mantem em
estoque, importam e exportam produtos assinalados com
marcas ilicitamente reproduzidas.
Todos esses atores podem ser responsabilizados individualmente, sendo muito comum a atuação do titular da marca,
por exemplo, contra o estabelecimento que comercializa
produtos contrafeitos. Na prática, os titulares das marcas
costumam reunir previamente provas a respeito da conduta
ilícita (um exemplar do produto e uma nota fiscal de venda,
por exemplo), que vão subsidiar pedidos liminares de busca
e apreensão e abstenção, sob pena de multa; além de pedidos
de mérito de indenização.
Os pedidos liminares têm fundamento, dentre outros,
nos parágrafos19 do artigo 209, já os pedidos de mérito encontram fundamento no caput do artigo 20920 e no artigo
21021, todos da LPI.
19

20
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Art. 209. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar
dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a
sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu,
mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia
fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante
de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas
as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que
contenham a marca falsificada ou imitada.
Art. 209: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos
em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de
propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta
Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar
confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores
de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais
favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o
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Até mesmo porque, a marca, como qualquer propriedade, necessita de autorização do titular/proprietário para
ser utilizada de forma lícita. Caso contrário, configura-se um
uso não autorizado, indevido, passível de repreensão.
Havendo, claro, as exceções de direito, previstas pelo
artigo 13222, da Lei da Propriedade Industrial, bem como
as exceções de fato, que são as marcas fracas ou evocativas,
dotadas de pouca ou nenhuma distintividade, conforme já
tratado anteriormente nesse artigo.
A LPI tem mais de 20 (vinte) anos, e, com o passar do
tempo, o caminho cível indenizatório tem se demonstrado
bastante eficiente para enfrentar situações de uso indevido,
reprodução, imitação ou mesmo casos de contrafação de
marcas. A jurisprudência vem se consolidando e, via de regra,
trazendo mais segurança jurídica aos litigantes.
Nesse aspecto, é válido abrir um parêntese para fazer
menção honrosa à atuação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), criado há 15 (quinze) anos. Dentre
as medidas propostas em seu plano inaugural, que à época
tinha o Dr. Márcio Costa de Menezes e Gonçalves como
secretário executivo, ganha destaque para o escopo desse

22

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito;
ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular
do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse
legalmente explorar o bem.
Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios,
juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais
de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado
no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento,
ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação
da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra
publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para
seu caráter distintivo.
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ensaio a sugestão da criação das Varas Judiciais Especializadas.
Fecha parêntese.
Caso o autor da demanda judicial seja titular de um
Certificado de Registro de Marca validamente expedido
pelo INPI e o réu esteja utilizando indevidamente sinal igual,
semelhante, ou mesmo imitação, para identificar produto/
serviço igual, semelhante ou afim, é possível que o pedido
liminar seja deferido, resultando em uma ordem de abstenção
do sinal ou busca e apreensão do produto comercializado/
fabricado pelo réu.
No que toca ao mérito, considerando as peculiaridades
do caso prático, também são possíveis as chances de o titular
ser indenizado em danos morais e materiais, esses últimos
na modalidade de lucros cessantes. A LPI, em seu artigo 210,
fornece critérios claros para efeitos de cálculo dos lucros
cessantes, sendo que após calculados, o autor poderá escolher
àquele que mais lhe favorecer.

211

18
Ped ro Zard o Júnior

Pedro Zardo Júnior é Advogado
Sênior especialista em Propriedade Intelectual pela FGV, Palestrante nos eventos promovidos pela FIESP e Fórum Nacional
Contra a Pirataria e Ilegalidade
- FNCP junto a órgãos públicos,
foi Presidente da Comissão de
Propriedade Intelectual da OAB
Seção São Bernardo do Campo-SP e possui 15 anos de experiência profissional em direito
empresarial, especialmente nas
seguintes áreas: Contencioso,
Contratos, Antitruste, Consumidor, Assuntos Estratégicos
e Pesquisa, Desenvolvimento em Inovação Tecnológica e
Advocacia Empresarial.

E-mail: pedro_zardo@yahoo.com.br
213

Inicialmente, não posso deixar de externar minha satisfação em contribuir com esta obra, a uma pela grata felicidade de ter compartilhado com o Márcio Gonçalves um
importante capítulo de minha história profissional e a outra
pela admiração que eu empenho na pessoa dele.
Minha jornada efetiva nesta área foi iniciada no ano de
2007, quando da recém saída do Márcio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade
Intelectual - CNCP. Naquele longínquo ano, juntei-me
ao time já com algumas experiências com a propriedade
intelectual, especialmente relativas aos registros de marcas e
orientações consultivas quanto a possibilidade de infração a
direitos de terceiros, bem como uma atuação predominantemente contenciosa cível, ao passo que o enfrentamento ainda
era predominantemente executado através de delegacias de
polícia e ações cíveis indenizatórias.
Foi neste momento de carreira que tive a grande oportunidade de entender com maior profundidade os mecanismos
de proteção da propriedade industrial, passando pelas experiências em proteção de direitos autorais e culminando com
a expansão de nossas experiências para o campo da defesa da
concorrência leal, através de mecanismos de trabalho focados
em combater, além da pirataria, as ilegalidades cometidas
através de outros artifícios.
Naquela época, percebíamos que a defesa da propriedade industrial deveria ser efetivada com o enfrentamento
de convencer administradores públicos que este problema se
solidificava cada dia mais com a aceitação popular, atrelando
que os prejuízos causados eram muito maiores que apenas
uma perda de faturamento empresarial, mas também consistia
em profundas perdas de arrecadação e a supressão de direitos,
desde os trabalhistas até os tributários. Noutra ponta, havia
ainda a necessidade de demonstrar que a iniciativa privada
deveria investir no combate às fraudes para preservar direitos
de exclusividade e concorrencial, preservar seu patrimônio
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intangível, manter seu share de mercado e ampliar as possibilidades de resultados positivos.
Adentrando a esta densa matéria, que envolvia direito
criminal, civil, regulatório, aduaneiro e outros, fui escalado para
estudar profundamente a Lei da Propriedade Industrial atrelando com os produtos e problemas que os clientes possuíam,
cujo objetivo maior era fazer de mim mais um interlocutor
nas apresentações/treinamentos que eram realizados perante
os mais diferentes órgãos da administração pública, tais como
Receita Federal, Policia Federal, Policias Civil e Militar.
Esse esforço tinha como objetivo disseminarmos informações relevantes de como poderiam ser identificados
produtos falsificados pelas autoridades no ato de conferência
de informações de mercadorias, no que inclui desde a qualidade até a formação de seus respectivos preços. Importante
mencionarmos que, naquele momento, essas ações eram
efetivadas pela iniciativa privada, com a congregação de
associações de setores de atividade específicos e com apoio
da Federação da Industria do Estado de São Paulo - FIESP,
no sentido de impulsionar o país no combate às fraudes e a
disseminação de todos os males que a pirataria desencadeia,
bem como demonstrar para as autoridades internacionais
reconhecessem os esforços do pais nesse sentido, como o
caso da famosa black list.
Essa formatação possibilitou um grande avanço na colaboração em duas mãos entre a iniciativa privada e o poder público,
aonde consegui contribuir de forma efetiva quando assumi a
responsabilidade de organizar o cronograma de apresentações
e treinamentos para a Polícia Rodoviária Federal - PRF. Neste
momento utilizei na prática todo o know-how do Marcio
com o CNPC na interlocução com os agentes públicos, cuja
sedimentação institucional havia sido consolidada pelo na
função de primeiro Secretário Executivo do CNCP.
Esses eventos consistiam em poder compartilhar com
os agentes públicos as informações técnicas de cada pro215

duto de cada empresa que representávamos para que no
momento da fiscalização fosse possível identificar as fraudes,
especialmente a pirataria, sendo que ao contatar cada um das
Superintendências da PRF nos Estados para agendarmos os
treinamentos, este trabalho era facilitado pela participação
efetiva do Marcio e do CNCP nas ações de combate à pirataria, bem como sempre possibilitaram um avanço do país
no combate à pirataria e, por consequência, no combate às
fraudes relacionadas ao direito concorrencial.
Naturalmente a experiência vai se acumulando e as oportunidades se multiplicando para quem efetivamente percorre
o trabalho duro de fazer o que é correto, não sendo nada diferente conosco.A cada evento realizado, procurávamos efetivar
uma operação temática para colocarmos em prática a troca de
conhecimento havida no evento, identificando o processo de
aperfeiçoamento e as necessidades que cada região.
Nesse trabalho de luta pela legalidade, pelo qual percorríamos os postos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia
Federal, efetivávamos também reuniões periódicas com os
postos da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de apreendermos na porta de entrada os produtos com infração aos
direitos de propriedade industrial, bem como dando vazão
a destruição das mercadorias apreendidas. Da mesma forma,
esse trabalho incluía a capacitação do agente aduaneiro para
que pudesse identificar a fraude e acionar o titular do direito,
para que este acionasse os mecanismos legais disponíveis para
a conversão da retenção para verificação da mercadoria para
apreensão e consequente destruição da mercadoria falsificada.
Essas atuações do combate à pirataria em portos acabaram
culminando no que denominamos do combate às fraudes aduaneiras, modulo de atuação que contava com a participação de
diversas entidades de classe, bem como com importantes membros
da Receita Federal do Brasil, resultando inclusive em incrementos
no próprio organograma da instituição com a criação do Centro
Nacional de Gestão de Riscos Aduaneiros – CERAD.
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Com a intensificação dos trabalhos de combate às fraudes identificamos que existia uma imensa parcela de produtos
que competiam de forma desleal com produtos em nosso
mercado vindos do exterior, sendo que esta ilegalidade era
constituída de vários fatores, mas o mais importante era o
fator custo, o qual era sorrateiramente maquiado para baixar
a base de cálculo dos impostos que nele incidiriam.
Por tal motivo, fora criado um estudo detalhado dos produtos que se objetivava fiscalizar, estudo este que destrinchava
os custos mínimos de produção da mercadoria considerando
diversos fatores. Assim, qualquer associação de classe poderia
institucionalmente informar ao fisco qual seria o custo de
produção daquela mercadoria em qualquer lugar do mundo,
recheando os órgãos de fiscalização de informações úteis ao
combate às fraudes aduaneiras, o que indubitavelmente constituiu em um fator decisivo para incremento da fiscalização
portuária em nosso país.
Na mesma linha, contribuímos muito com o combate
às fraudes aduaneiras na medida em que iniciamos um processo de luta por isonomia de tratamento para a aplicação das
regras de produção e comercialização de produtos nacionais
e importados. A questão central era: Por que um produto
nacional precisa atender a diversas regras de qualidade e segurança, tais como as normas da ABNT, e o importado não?
Depois de muita luta, hoje parece até obvio que uma
empresa importadora de mercadorias deva trazer este conforme
as regras de segurança estabelecidas pelo setor, mas isso só é
possível graças aos anos de dedicação e convencimento das
autoridades aduaneiras e das autoridades de órgãos da defesa
da concorrência do então Ministério da Industria e Comércio.
É evidente que esse desdobramento de trabalho do
combate à pirataria contava com o apoiado institucional do
CNCP, cuja formatação havia se consolidado e ganhado ainda
mais força com a participação de outras instituições, tais como
o Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade - FNCP.
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Junto ao FNCP, representando clientes ou por vezes substituindo a participação do Márcio, tive a grata oportunidade
de acompanhar momentos de grande evolução no combate à
pirataria e ilegalidades, especialmente quando foram difundidas
inúmeras operações de combate na gestão do então prefeito
Gilberto Kassab. Até então, não existiam relatos de operações do mesmo porte e dimensões, as quais contavam com
a participação de diversas secretarias e possuíam a função de
desestimular o comércio ilegal na cidade de São Paulo e que
estimularam tantas outras cidades do país a fazerem o mesmo.
Neste período, debatíamos de forma efetiva os rumos
das operações e a função de cada uma delas, bem como os
benefícios econômicos e sociais que cada uma traria aos
cidadãos e as empresas que estão dentro da formalidade.
Inegavelmente o papel do CNCP (Poder Público) e
FNCP (iniciativa privada) sempre foi fundamental para o
desenvolvimento de nossa sociedade civil organizada, a qual
paga impostos e contrata formalmente seus funcionários,
ao passo que a informalidade é estimulada por importantes
organizações criminosas que desrespeitam todos os tipos de
leis, desde a trabalhista, passando pela tributária, atravessando
a criminal e por assim vai.
Neste ambiente já multifacetado em termos de propriedade industrial, iniciamos o desenvolvimento de práticas
de proteção de direitos autorais no ramo do licenciamento,
especialmente no ramo de confecções aonde muito bem
se sabe que existem um incontável número de pequenas
empresas que produzem produto do vestuário sem qualquer
tipo de autorização dos detentores de direitos.
Essa prática, muito comum em nosso país, possui um
dos maiores índices de aceitação social, em paralelo com a
falsificação de jogos e softwares, na medida em que a população acredita que o vendedor de tais mercadorias seria uma
vítima do capitalismo, mas essa visão tacanha não consegue
alcançar a verdadeira teia criminosa que existe por trás dessa
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atividade, na qual operam grandes organizações criminosas,
as quais abusam dessa perigosa aceitação social para angariar
fundos para as mais diversas atividades ilícitas, as quais vão da
fraude tributária/fiscal até o tráfico de pessoas, armas e drogas.
No sentido de combater essa prática, contribuindo com
o avanço social e econômico, efetivamos importantes ações
judiciais na defesa dos interesses de empresas licenciadas.Tais
ações tinham como base a Lei de Direitos Autorais atrelada
com a proteção conferida pela proibição da concorrência
desleal empregada pela Lei da Propriedade Industrial, cujo
resultado pode retirar do mercado milhares de toneladas de
produtos falsificados e, além disso, com essas ações pudemos
impulsionar diversas empresas para a formalidade, com a
efetivação da contratação do licenciamento necessário ao
desenvolvimento do seu trabalho.
Complementando todas essas formas de atuação, conseguimos também trabalhar de forma bastante significativa
em ações de infração em todas as formas de direitos de propriedade industrial, estabelecendo inclusive as estratégias de
proteção a ser implementadas por empresas, seja pela proteção
marcaria, patentaria ou pelas ações visando a concorrência
desleal, alcançando resultados absolutamente expressivos.
Neste longo percurso, posso perceber claramente que todas
as oportunidades que enfrentamos nesses anos de atuação predominantemente contenciosa, proporcionaram-me uma grande e
profunda experiência em proteção de ativos intangíveis, as quais
continuamos desenvolvendo para a efetiva defesa dos interesses
dos detentores de direitos em propriedade intelectual.
Pessoalmente, ainda acredito que nossa jurisprudência
possa se consolidar de forma mais uníssona ao redor das
melhores práticas já empregadas pelos Tribunais de Justiça
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul no que tange a garantia dos direitos dos detentores de
propriedade intelectual, pois ainda encontramos decisões
que carregam grande confusão de conceitos e atribuindo as
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práticas de concorrência desleal ou de infração à propriedade
intelectual a equivocada teoria do menor potencial ofensivo.
Sigo confiante com nosso trabalho, com o desenvolvimento dos profissionais especializados, com a atualização
legislativa, com o incremento das ações e do entendimento
sobre a matéria pelos nossos tribunais e nossa sociedade civil, com apoio da iniciativa privada, seguiremos em frente e,
como numa pandemia, teremos o antidoto para que nossas
futuras gerações vivam em uma sociedade muito mais justa
e equilibrada, aonde se respeitam direitos, incluindo os de
Propriedade Intelectual!
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ENCERRAMENTO

Boa parte deste livro foi escrita quando a humanidade passava
por uma das maiores crises mundiais de saúde, economia e de
incertezas: a PANDEMIA do COVID – 19, o “novo coronavírus”.
Todos devem estar lembrados, até mesmo porque é
muito recente, da catastrófica crise no desabastecimento de
álcool em gel, máscaras e luvas para procedimentos hospitalares. Enquanto uns se esforçavam ao máximo para abastecer o
mercado com produtos legais, outros, parasitas aproveitadores,
fabricavam e revendiam falsificação destes itens, contribuindo
ainda mais para o caos, para o aumento do número de infectados e para as mortes que ocorreram. Notícias vindas da
aduana norte-americana e da União Europeia, deram conta
que até kits de teste para o COVID-19 foram apreendidos
por serem falsificados! O que mais dizer?
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Todos os setores da economia mundial sofreram e sofrerão para que possam se recuperar. Quando este livro estiver
finalizado e lançado, certamente estaremos em um melhor
momento e valerá a reflexão que aqui trago: A PIRATARIA
É UMA PANDEMIA, cruel, e que de maneira sórdida gera
danos irreversíveis para a economia, a saúde, a concorrência
leal e os consumidores.
Eis o motivo da escolha do título dado a este livro!
A PANDEMIA DA PIRATARIA
Seremos capazes de vencer esta pandemia também???
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