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Negociação	de	direitos

*	CPB	de	obra	brasileira	independente	
constituinte	 de	espaço	qualificado



Obra	brasileira	Art.	1º,	V	da	MP	2228-1/01

a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no §
1o, registrada na ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro
residente no País há mais de 3 (três) anos, e utilizar para sua produção, no
mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no
Brasil hámais de 5 (cinco) anos;

a) ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, em
associação com empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha
acordo de co-produção cinematográfica e em consonância comos mesmos;

a) Ser realizada, em regime de co-produção, por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os
quais o Brasil não mantenha acordo de co-produção, assegurada a
titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos direitos
patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para sua
produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou
residentes no Brasil hámais de 3 (três) anos.



“(...) o poder dirigente e o domínio dos direitos patrimoniais majoritários
sobre a obra audiovisual deverão ser detidos por uma ou mais produtoras
brasileiras independentes.” (Trecho do §1º do art. 13 da IN 104)

Obra	brasileira	independente

XL – Poder Dirigente sobre o Patrimônio da Obra Audiovisual: poder de
controle sobre o patrimônio da obra audiovisual, condição que permite ao
detentor ou detentores utilizar, fruir e dispor da obra, bem como explorar
diretamente ou outorgar direitos para as diversas modalidades de exploração
econômica da obra ou de seus elementos derivados, condicionado a que a
outorga, limitada no tempo, não descaracterize a titularidade e a detenção
deste poder; (Definição constante do art. 1º da IN 104, ver também art. 5º da
IN 104)



Obra	brasileira	– Reconhecimento	
Provisório	de	Coprodução	Internacional

O RPCI é obrigatório para enquadramento do projeto de produção de obra
audiovisual realizada em regime de coprodução internacional nos acordos
internacionais de coprodução e para utilização de recursos públicos federais.
(Art. 3º da IN 106)

“(...) para a utilização de recursos públicos federais.” logo, o RPCI deve ter sido
emitido até o momento da Análise Complementar
No caso de Acordo Internacional, a coprodução deve sempre se adequar aos
seus termos, pois tem força de lei. Os Acordo Internacionais somente
abrangem os países signatários. Por ex., no Acordo Latino Americano, o Chile
não é signatário. Verificar acordos.



Análise de Direitos - RPCI
ConformeArt. 6º da IN 106, a análise do RPCI observará os seguintes critérios:

– atendimento aos requisitos de obra brasileira realizada em regime de coprodução,
alíneas “b” e “c” do Art. 1º, V.
– observância de proporcionalidade, entre o aporte de recursos feito por cada
coprodutor, a divisão de direitos patrimoniais entre coprodutores e a repartição das
receitas de comercialização, de tal forma que se assegure a adequada rentabilidade
dos agentes econômicos brasileiros;
– adequação ao projeto de recursos incentivados federais, quando houver.
– cumprimento da participação mínima de artistas e técnicos brasileiros, nos termos
da MP ou, conforme o caso, pelo determinado no acordo internacional de coprodução
– titularidade patrimonial dos elementos ou criações intelectuais protegidas
preexistentes à obra audiovisual deve ser de agente independente. Exceção: obras
cinematográficas, onde basta que a proponente tenha autorização por escrito do
titular, que permita a exploração econômica em todos os segmentos e territórios. – em
coproduções internacionais, o poder dirigente e o domínio dos direitos patrimoniais
majoritários poderão ser detidos por empresas produtoras independentes, de
qualquer nacionalidade, respeitados os limites mínimos de participação do produtor
brasileiro independente



Obra	independente	MP	2.228-1/01
obra	cinematográfica	e	videofonográfica de	produção	
independente:	

Aquela cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre
a obra, não tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas
de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação
eletrônica de massa por assinatura; (Art. 1º, IV da MP 2228-1/01)

Lei 9.610/98 – Direitos Autorais
Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário,
musical ou lítero-musical e o diretor. Parágrafo único. Consideram-se co-autores de
desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. (Os
direitos patrimoniais de autor são transferíveis por meio de licenciamento ou cessão)



Financiamento público

Desenvolvimento	de	projetos:

•Obras não seriadas de longa-metragem de ficção, animação e
documentário

•Obras	seriadas	de	ficção,	animação	e	documentário

•Obras	seriadas	(reality	show	e	variedades)



Financiamento	público

Produção:

• Obras	seriadas	e	não	seriadas	de	ficção,	animação	e	
documentário

•Obras	seriadas	(reality	show	e	variedades)



Financiamento público

Distribuição:

• Comercialização de obras não seriadas de longa-metragem de
ficção, animação e documentário no segmento de mercado de
salas de exibição



Financiamento público
É vedado o financiamento de obras que não constituam
EspaçoQualificado:

Conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos
esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais,
jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo
audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos
jornalísticos e programas de auditório ancorados por
apresentador (Art. 2º, XII da Lei 12.485/2011 e Art. 4º da IN
nº 125. Para o FSA valem os editais)



Ex.1:	Produção	de	longa	de	ficção
FSA FSA

PRODECINE Concurso e	Fluxo	Contínuo

FSA
OUTRAS	MODALIDADES*

*Possível utilização	conjunta
com	PRODECINEs

ARRANJOS	REGIONAIS

SUAT - Suporte	Automático
PRODAV	06	(desempenho
comercial)
PRODAV	07	(desempenho
artístico)	



Ex.1:	Produção	de	longa	de	ficção
FOMENTO	INDIRETO	* CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

Art. 1º	da	Lei	8.685/93 Pessoas físicas	e	jurídicas	têm	abatimento	de	IR	para	
aquisição	de	Certificados	de	Investimento	
Audiovisual	 (participação	na	RLP	por	determinado	
período)

Art. 1º-A	da	Lei	8.685/93 Pessoas físicas	e	jurídicas	têm	abatimento	de	IR	para	
Patrocínio	(Marca	nos	créditos	e	material	de	
divulgação)

Art. 3º	da	Lei	8.685/93 Distribuidoras que	exploram	obras	estrangeiras	no	
mercado	de	salas	tornam-se	coprodutoras

Art. 3º-A	da	Lei	8.685/93 Emissoras de	TV	aberta	tornam-se	coprodutoras

FUNCINE Fundo de	Investimento	tem	direito	à	participação	na	
RLP	por	determinado	período

*	Mecanismos	de	fomento	indireto	mais	utilizados



Ex.2:	Produção	de	obra	seriada	de	ficção
FSA
OUTRAS	MODALIDADES*

*Possível utilização	conjunta
com	PRODAVs

ARRANJOS	REGIONAIS

SUAT - Suporte	Automático
PRODAV	06	(desempenho
comercial)
PRODAV	07	(desempenho
artístico)	

FSA Característica	principal

PRODAV Concurso e	Fluxo

TVs PÚBLICAS
(PRODAVs 08	a	12)



Ex.2:	Produção	de	obra	seriada	de	ficção
FOMENTO	INDIRETO	* CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

Art. 1º	da	Lei	8.685/93 Pessoas físicas	e	jurídicas	têm	abatimento	de	IR	para	
aquisição	de	Certificados	de	Investimento	
Audiovisual	 (participação	na	RLP	por	determinado	
período)

Art. 1º-A	da	Lei	8.685/93 Pessoas físicas	e	jurídicas	têm	abatimento	de	IR	para	
Patrocínio	(Marca	nos	créditos	e	material	de	
divulgação)

Art. 3º-A	da	Lei	8.685/93 Emissoras de	TV	aberta	tornam-se	coprodutoras

Art. 39,	inc.	X,	da	MP	
2228-1/01

Programadoras estrangeiras	de	TV	Paga	tornam-se	
coprodutoras	e	têm	isenção	de	Condecine

FUNCINE Fundo de	Investimento	tem	direito	à	participação	na	
RLP	por	determinado	período

*	Mecanismos	de	fomento	indireto	mais	utilizados



Atividades	de	financiamento
na	ANCINE
•SDE – Superintendência	de	Desenvolvimento	Econômico	–
operacionalização	das	Linhas	de	Financiamento	do	FSA,	
ressalvadas	as	competências	da	AIN,da	SEF,	da	EBC	e	dos	
entes	regionais.
•AIN – Assessoria	Internacional	– operacionalização	das	
Linhas	de	financiamento	específicas	à	Coprodução	
Internacional	do	FSA.
•SEF – Secretaria	de	Políticas	de	Financiamento	– articulação	
institucional	para	as	Linhas	de	TVs	Públicas	e	Arranjos	
Regionais.
•SFO	– Superintendência	de	Fomento	– análise,	aprovação,	
acompanhamento	e	prestação	de	contas	de	projetos	de	
fomento	indireto;	análise	complementar	(parecer	
orçamentário	– CAC;	e	parecer	de	direitos	- CDI)	para	linhas	
do	FSA	operacionalizadas	pela	AIN	e	pela	SDE.



FSA	– Suporte	Seletivo	
procedimentos	básicos	

1) Inscrição	(Sistema	BRDE)
2) Análise	documental/	

Habilitação
3) Análise	de	mérito
4) Defesa	oral/reunião	

presencial	(ocorrem	em	
determinadas	linhas)

5) Proposição	Comitê	de	
Investimentos	(somente	nas	
linhas	de	fluxo	contínuo	e	no	
PRODECINE	01)

6) SELEÇÃO (Pela	Diretoria	
Colegiada	da	ANCINE,	
quando	há	o	procedimento	
´5´,	ou	por	Comissão	Mista	de	
Seleção)

7)	CONTRATAÇÃO
7.1)	Triagem	documental	
(SDE/CGN)
7.2)	Análise	complementar,	
via	Sistema	SANFOM,	com	
parecer	orçamentário	
(SFO/CAC)	e	parecer	de	
direitos	(SFO/CDI)	
7.3)	Deliberação	de	Análise	
Complementar	pela	Diretoria	
Colegiada	da	ANCINE
7.4)	Cálculo	de	alíquotas	de	
participação	FSA	(SDE/CGN)
7.5)	Verificação	de	
adimplência	na	ANCINE	e	no	
CADIN



FSA	– Suporte	Seletivo	
procedimentos	básicos	
7)	CONTRATAÇÃO

7.5)	Checagem	de	
regularidade	de	certidões	da	
proponente	 e	interveniente	–
BRDE
7.6)	Elaboração	do	contrato	–
BRDE
7.7)	Assinatura	do	contrato	–
BRDE,	proponente	 e	
interveniente	 (se	houver)

8)	PUBLICAÇÃO	extrato	contrato	
em	DOU	(BRDE)

9)	DESEMBOLSO	DE	RECURSOS	
(80%	dos	itens	financiáveis)

10)	1º	Formulário	de	
Acompanhamento	da	
Execução	(Análise	CAC/SFO)

11)	CONCLUSÃO	DA	OBRA
12)	Depósito	 legal	(com	

dispositivos	de	acessibilidade)
13)	Formulário	final	de	

Acompanhamento	de	
Execução	( com	documentos	
e	materiais	para	análise	do	
cumprimento	de	objeto	e	
finalidade)

14)	Prestação	de	Contas
15)	LANÇAMENTO	COMERCIAL
16)	Relatórios	de	

Comercialização	(de	sete	em	
sete	meses	por	sete	anos),	
com	análise	pela	SDE/CFF)

17)	Repasse	de	receitas	ao	FSA



Aprovação

• Tipo	de	projeto	
e	mecanismo

• Produtora	e	
nível

• Argumento	e	
cessões	 de	
direitos

• Estimativa	de	
custos

Análise	
complementar

• Qd solicita	(a	
partir	de	20%	
de	aporte)

• Contratos	
(análise	de	
direitos)

• Projeto	técnico	
(roteiro,	
desenho	de	
produção,	
orçamento)

Primeira	
liberação

• Integralização	
de	ao	menos	
50%	do	
orçamento	para	
realização

• Mínimo	de	25%	
dos	recursos	já	
depositados	em	
conta	e	demais	
25%	em	
contratos

Fomento indireto	–
procedimentos	básicos



Fomento indireto	–
procedimentos	básicos

Acompanhamento	da	
Execução

• Marco	temporal*:	12	
meses	após	primeira	
liberação

• Formulário	(parcial)	
preenchido	e	
documentos	
comprobatórios	da	
execução

Acompanhamento	da	
Execução

• Marco	temporal*:	
Até	30	dias	após	o	
prazo	de	conclusão	
do	objeto

• Formulário	final	
preenchido	e	
documentos	
comprobatórios	da	
conclusão	do	objeto	
(base	para	análise	
técnica	da	finalidade	
e	do	objeto)

• Depósito	Legal	

Prestação	de	contas

• Marco	temporal:	Até	
120	dias	após	o	
prazo	de	conclusão	
do	objeto	ou	do	
prazo	de	captação

• Aferição	do	
cumprimento	do	
objeto	e	finalidade	
do	projeto	e	da	
regular	utilização	dos	
recursos	públicos	
federais	
disponibilizados

*	Dispensa	de	apresentação,	nos	casos	previstos
no	§2º	e	no	§3º	do	art.	65	da	IN	125.	



Referências	normativas
-Obras	brasileiras
independentes
constituintes	de
espaço	qualificado

- Empresa	produtora	,	conforme	 IN	125	
(art.	18,	inc.	I	e	VI	,	§1º)	ou	definição	das	
Chamadas	Públicas	do	FSA ,	registrada	na	
ANCINE	como	agente	econômico	Brasileiro	
Independente	– IN	91(§3º	do	art.	8º-A).

- OBRA	deve	ter	CPB	de	brasileira	
independente	 constituinte	de	espaço	
qualificado:	 IN	104	(art.	13,	seus	incisos	e	
§§;	arts.	3º	e	4º)	e	IN	106	(coprod.	
Internacional).	Para	“obra	independente”,	
ver	também:	Deliberação	95/2010	(obras	
para	TV	com	utilização	de	fomento	 indireto	
– art.	3ºA	e	art.	39)	;	e	Capítulo	VI	do	RG	
Geral	do	PRODAV (FSA).

-IN	104	– art.	12

OBS.:	Nem	todo	conteúdo	constituinte	de	
espaço	qualificado	 é	financiável	 por	
recursos	públicos.	É	preciso	verificar	as	
tipologias	de	objetos	financiáveis	em	cada	
Chamada	Pública	FSA	ou	na	IN	125	
(Fomento	Indireto).	Ex.:	Obra	videmusical
não	é	financiável	por	nenhum	mecanismos	
gerido	pela	ANCINE.



IN	125 Principais	referências de	procedimentos

Aprovação Arts.	8º	a	21.	(ver	também	Manuais –SAD	– Passo	a	
Passo	Módulo	de	Apresentação	de	Projetos)

Análise	complementar Arts.	37	a	45.	(ver	Manuais –SAD	– Passo	a	Passo	
Módulo	de	Apresentação	de	Projetos).	Para	análise	
de	direitos	(contratos),	ver	Deliberação	95	(obras	
para	TV	– arts.	3ºA	e	39)	e	RG	Prodav – Cap.	VI	(FSA).

Primeira liberação Arts.	49	a	57; §6º	do	art.	39.

Remanejamento de	fontes Arts.	100	a	102;	§5º do	art.	52.

Redimensionamento Arts. 107	e	108;	§5º	do	art.	39;	§6º	do	art.	69;	§3º	
do	art.	103;	art.	104;	art.	106.

Remanejamento interno Art.	44;	arts.	105	e	106.

Acompanhamento	da	
execução	/	Análise técnica	
do	cumprimento	do	objeto	
e	finalidade

Arts.	62	a	71.	Ver	tb Instruções	para	preenchimento	
do	Formulário	de	Acompanhamento	da	Execução	
(final	da	IN	125)	/	Art.	2º, incs.	III,	XII	e	XIX;	art.	64;	
§2º	do	art.	65;	arts.	85,	87	e	88.



IN	125 Principais	referências de	procedimentos

Prorrogação		
extraordinária	do	
prazo	de	captação

Arts.	90	a	99.

Prorrogação	do	prazo	
de	conclusão	do	
objeto	do	projeto

§2º	do	art.	83.

Coexecução Arts. 73	a	82.

Troca	de	titularidade Arts. 109	a	114.

Reinvestimento Arts.	119	a	126.

Cancelamento Arts.	115	a	118.

Execução	de	
despesas

Arts.	58	a	61.

IN	119	- Estabelece	critérios	para	a	classificação	de	nível	
de	empresa	produtora	brasileira	independente,	 para	fins	
de	captação	de	recursos	por	meio	de	fomento	 indireto,	e	
dá	outras	providências.



OBRIGADA	PELA	ATENÇÃO.

Myriam	Assis


