
SUPERINTENDÊNCIA 
DE FOMENTO (SFO) 



A Superintendência de Fomento é o setor responsável na ANCINE pela 
análise, aprovação e acompanhamento dos projetos audiovisuais que 
pretendem utilizar recursos oriundos de fomento indireto federal, bem 
como a prestação de contas destes projetos e daqueles realizados com 
recursos orçamentários, por meio de fomento direto da própria Agência. 

 

O Fomento Indireto compreende o financiamento a projetos audiovisuais 
por meio de patrocínio (Lei 8685/93  – Art. 1º A e Lei 8313/91 – Art. 18 
e 25),  investimento (Lei 8685/93  – art. 1º e MP 2228-1/01 – art. 41) 
e coprodução (Lei 8685/93  – art. 3º; 3º A  e  MP 2228-1/01 – inciso X 
do Art. 39) , com a utilização dos mecanismos federais de incentivo 
fiscal. 

         

O Fomento Direto por meio de recursos orçamentários da ANCINE 
compreende os programas e editais lançados e acompanhados pela 
Superintendência de Desenvolvimento Econômico (SDE), tais como PAR, 
PAQ, coprodução internacional. 
 



Lógica cronológica das 
etapas do processo 
(aprovação, 
acompanhamento, 
prestação de contas) 

 

Gestão por competência 
(disciplina de direitos, 
desenho de produção e 
orçamento, gestão 
financeira, prestação de 
contas) 
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1374 
Projetos em 

“Captação” 

(ainda não captaram e/ou 

não liberaram recursos) 

1101 
Projetos em 

“Prestação 

de Contas” 

PANORAMA DE PROJETOS*  

2818 
Projetos 

Ativos 

343 
Projetos em 

“Execução” 

(liberaram recursos e ainda 

não apresentaram PC) 

*Levantamento realizado 

entre 19 e 23/08/2013 



3  Projetos de 

Aquisição de Ações 

4  Projetos de Infra-estrutura 

16  Projetos de Festival 

20 Projetos de Desenvolvimento 22 
Projetos de Produção de 

obras para Home Video 

46 
Projetos de 

Distribuição de obras 

280 
Projetos de Produção 

de obras para TV 1326 
Projetos de Produção 

de obras para 

Salas de Cinema 

1717 
  

  

Projetos ainda 

não apresentaram 

Prestação de 

Contas  

*Levantamento realizado 

entre 19 e 23/08/2013 Projetos divididos 

por segmento  



SFO –Valores Captados em 2012 

14,73%

Art. 1º - Lei
8.685/93

44,68%

Art. 1ºA - Lei
8.685/9311,81%

Art. 3º - Lei 8.685/93

11,46%

Art. 3ºA - Lei 8.685/93

14,66%

Artigo 39

0,84%
Funcines

Art. 1º - Lei 8.685/93 14,7%

Art. 1ºA - Lei 8.685/93 44,7%

Art. 3º - Lei 8.685/93 11,8%

Art. 3ºA - Lei 8.685/93 11,5%

Artigo 39 14,7%

Conversão da Dívida 0,0%

Funcines 0,8%

Lei 8.313/91 (Rouanet) 1,8%

Total: 100,0%

 



Lei 
8.313/91 

Decreto 
4456/02 

Projetos aprovados e 
acompanhados pela ANCINE 

Limite de 
Recursos 
Incentivado
s por 
projeto 

Vantagens para investidor/ 
patrocinador 

Art. 18 - Festivais internacionais 
- Curta e média (desde que haja 
outros mecanismos federais de 
incentivo entre as fontes) 

NÃO HÁ - Abatimento de 100% do IR 
devido no limite de até 4% para 
PJ e de 6% para PF 

Art. 25 - Longas documentais 
- Obra seriada, telefilme e 
minissérie 
 

NÃO HÁ - PJ: abatimento 30% do valor 
utilizado no patrocínio e 40% do 
valor utilizado na doação até o 
limite de 4% do IR devido, alem 
de poder deduzir estes valores 
como despesa operacional. 
- PF: abatimento 60% do valor 
utilizado no patrocínio e 80% do 
valor utilizado na doação até o 
limite de 6% do IR devido 

O Fomento Indireto 



 
Lei 8.685/93 

 

 
Projetos aprovados e acompanhados 
pela ANCINE 

Limite de 
Recursos 
Incentivados 
por projeto 

 
Vantagens para investidor/ 
patrocinador 

Art. 1º - Produção Cinematográfica 
- Projetos específicos da área audiovisual, 
cinematográfica de exibição, distribuição e 
infra-estrutura técnica 

4.000.000 
(somado ao art. 
1ºA) 

- Abatimento de 100% do IR devido na 
compra de Certificados de Investimento 
no limite de até 3% para PJ e de 6% 
para PF 
- PJ pode abater o total investido como 
despesa operacional 

Art. 1º-A - Produção Audiovisual 
- Projetos específicos da área audiovisual, 
cinematográfica de difusão, preservação, 
exibição, distribuição e infra-estrutura 
técnica 

4.000.000 
(somado ao art. 
1º) 

- Abatimento de 100% do IR devido no 
limite de até 4% para PJ e de 6% para 
PF 

Art. 3º  - Desenvolvimento de projetos de Longa-
metragem 
- Co-produção de telefilmes, minisséries e 
obras cinematográficas 

3.000.000 
(somado ao art. 
3º-A) 

- Os contribuintes estrangeiros 
(distribuidoras cinematográficas) têm 
abatimento de 70% do IR devido 
- Isenção da Condecine (11% do valor 
da remessa) 

Art. 3º-A - Desenvolvimento de projetos de Longa-
metragem 
- Co-produção de obras cinematográficas e 
videofonográficas de curta, média e 
longas-metragens, documentários, 
telefilmes e minisséries 

3.000.000 
(somado ao art. 
3º) 

- Os contribuintes estrangeiros  (direitos 
de veiculação em radiodifusão e TVs por 
assinatura) têm abatimento de 70% do 
IR devido 

O Fomento Indireto 



 

MP 2.228-
1/01 

 
Projetos aprovados e 
acompanhados pela ANCINE 

 
Limite de 
Recursos 
Incentivado
s 

 
Vantagens para investidor/ 
patrocinador 

Inc X do 
Art. 39 

- co-produção de obras 
cinematográficas e 
videofonográficas, de telefilmes, 
minisséries, documentais, ficcionais, 
animações e de programas de 
televisão de caráter educativo e 
cultural 

NÃO HÁ - Os contribuintes estrangeiros 
(programadoras internacionais de 
TVs por assinatura) têm isenção 
da Condecine (11% da remessa) 
desde que destinem 3% do valor 
da remessa a projetos 
previamente aprovados pela 
ANCINE 

Art. 41 
Funcines 

- produção de obras audiovisuais; 
- exibição;  
- aquisição de ações de empresas 
brasileiras para produção, 
comercialização, distribuição, 
exibição  e prestação de serviços de 
infra-estrutura;  
- comercialização e distribuição; 
- projetos de infra-estrutura 

7.000.000 
(somados aos 
outros 
mecanismos 
federais de 
incentivo) – 
IN 80 
ANCINE, com 
exceção dos 
projetos de 
aquisição de 
ações 

- Abatimento de 100% do IR 
devido na compra de Certificados 
de Investimento no limite de até 
3% para PJ e de 6% para PF, 
referente ao valor utilizado para 
aquisição de cotas do Funcine 

O Fomento Indireto 



COORDENAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS (CAP) 

Análise de direitos das obras audiovisuais que visam captação de 
recursos pelas leis de incentivo à Cultura 

 

Aprovação de projetos 
 

Análise complementar 
 

Transferência de Recursos 
 

Liberação de Recursos 
 

Reconhecimento de Coprodução Internacional 
 

Troca de Titularidade 
 

Coexecução 



OBRAS FOMENTADAS 

1- OBRAS BRASILEIRAS 
(Art. 1º, V, da MP 2.228-1/01) 

 
 

•  Produzida por empresa brasileira 

•  Dirigida por brasileiro nato ou residente no país há mais de 3 anos 

•  2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no país há mais de 5 
anos 

 

Coprodução Internacional: 

 

• Com países com os quais o Brasil tenha acordo – observar as regras do 
acordo internacional 

• Com países com os quais o Brasil NÃO tenha acordo:  
- garantia mínima de 40% dos direitos patrimoniais sobre a obra; 

    - 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes há mais de 3 anos. 

 



  
EMPRESA PRODUTORA BRASILEIRA  

 
(Art. 1º, § 1º da MP 2.228-1/01) 

Entende-se por empresa brasileira aquela: 

  

• constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no 
País 

• cuja maioria do capital total e votante seja de titularidade direta 
ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 
anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder 
decisório da empresa.  

 



 2- OBRA AUDIOVISUAL DE PRODUÇÃO 
INDEPENDENTE 

(Art. 1º da MP 2.228-1/01) 
 

•  Empresa produtora é detentora majoritária dos direitos patrimoniais 
sobre a obra; 

•  Empresa produtora 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 da Instrução Normativa nº 104) 

  

Poder Dirigente sobre o Patrimônio da Obra Audiovisual:  

 

•  poder de controle sobre o patrimônio da obra audiovisual, constituído por 
intermédio da detenção majoritária dos direitos patrimoniais da mesma 

•  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. 

 



2- OBRA AUDIOVISUAL DE PRODUÇÃO 
INDEPENDENTE 

(Art. 1º, §§ 5º e 6º da Instrução Normativa nº 104) 

 

§5º A detenção majoritária dos direitos patrimoniais a que se refere 
o inciso XL poderá ser compartilhada por produtoras brasileiras, para 
os casos de conteúdos audiovisuais brasileiros, ou compartilhada por 
produtoras brasileiras independentes, para o caso de conteúdos 
audiovisuais produzidos por produtoras brasileiras independentes. 

  

§6º Para os fins do inciso XXXII não será considerado como produtor 
o agente econômico cuja relação com a obra audiovisual seja 
exclusivamente a sua contratação para prestação de serviços de 
organização da produção da obra audiovisual, sem deter, parcial ou 
integralmente, poder dirigente sobre o seu patrimônio. 

 



2- OBRA AUDIOVISUAL DE PRODUÇÃO 
INDEPENDENTE 

(Art. 5º da Instrução Normativa nº 104) 

 

Serão considerados como parte integrante do patrimônio da obra 
audiovisual os seus elementos derivados, tais como marcas, formatos, 
personagens e enredo.  

 

§1º Em observância ao disposto no caput, será considerada como 
produzida por empresa produtora brasileira a obra cuja maioria dos 
direitos patrimoniais dos elementos derivados e de criações 
intelectuais pré-existentes inseridas na obra pertençam a agente 
econômico brasileiro. 

 
§2º A obra audiovisual que contenha elementos ou criações intelectuais 
protegidas, preexistentes à obra audiovisual, cuja maioria dos direitos 
patrimoniais seja de titularidade de estrangeiros, somente será 
considerada brasileira caso o titular desses direitos conceda autorização 
por escrito que permita a exploração econômica, pela produtora 
brasileira ou seus outorgados, da obra audiovisual em quaisquer 
territórios a qualquer tempo, sem que haja a necessidade de anuência 
para cada contratação, respeitando-se os direitos do titular para outros 
fins. 

 



OBRAS DESTINADAS AO SEGMENTO DE MERCADO 
DE TELEVISÃO PAGA OU ABERTA 

Devem atender o estabelecido na Deliberação nº 95/2010. 

 

Princípios da Deliberação nº 95/2010: 

 

Os rendimentos decorrentes da exploração comercial de obra 
audiovisual produzida com recursos oriundos de renúncia fiscal 
devem conferir à empresa produtora proponente, no mínimo, o 
percentual correspondente a partição de seus direitos patrimoniais 
sobre a obra, independente do segmento de mercado e do território 
a ser explorado.  

 

Os direitos patrimoniais relativos a elementos derivados da obra 
audiovisual, incluindo marcas, personagens, enredo, trilha sonora, 
entre outros, e as receitas decorrentes da exploração comercial dos 
mesmos, devem conferir à empresa produtora proponente, no 
mínimo, o percentual correspondente a partição de direitos 
patrimoniais sobre a obra.  

 



OBRAS DESTINADAS AO SEGMENTO DE MERCADO 
DE TELEVISÃO PAGA OU ABERTA 

Os direitos dirigentes sobre o patrimônio da obra audiovisual 
e seus elementos derivados, incluindo aí o direito de decisão 
sobre realização de novas temporadas da obra seriada ou nova 
produção da obra, devem ser preservados em poder da empresa 
produtora proponente. É resguardado o direito à empresa emissora/ 
programadora de, enquanto perdurar o direito contratual de 
exploração comercial, exercer o direito de primeira escolha e 
última recusa.  

 

 



 OBRAS DESTINADAS AO SEGMENTO DE MERCADO 
DE TELEVISÃO PAGA OU ABERTA 

Ficam limitados a 5 anos, a contar da data de emissão do Certificado de 
Produto Brasileiro (CPB) da obra audiovisual realizada: 

 

• Os direitos de comunicação pública da obra, cedidos pela empresa 
produtora à empresa emissora/programadora beneficiária da isenção 
tributária (art. 3°-A da Lei 8.685/93 e inc. X do art. 39 da MP 2228-
1/01), para exibição em seus próprios canais de programação, 
exclusivamente para o segmento de mercado de destinação inicial da 
obra expresso em contrato – TV Aberta ou TV Paga; 

 

• O licenciamento para primeira exibição da obra (no caso de uso 
exclusivo do art. 1°-A da Lei 8.685/93); 

 

• Os direitos de exploração comercial da obra, cedidos pela empresa 
produtora à empresa emissora/programadora beneficiária da isenção 
tributária (art. 3°-A da Lei 8.685/93 e inc. X do art. 39 da MP 2228-
1/01) ou à emissora que licencia a primeira exibição da obra (no caso 
de uso exclusivo do art. 1°-A da Lei 8.685/93). 

 



 APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

(Instrução Normativa nº 22) 

 
Acesso ao SAD: Sistema de Apresentação de Projetos 
 

Proponente (art. 1º da IN nº 22): 
 

a) empresa produtora brasileira registrada na ANCINE que, a 
partir da apresentação do projeto para aprovação pela ANCINE, torna-se 
responsável por todos os procedimentos e compromissos necessários à 
realização do mesmo, respondendo administrativa, civil e penalmente 
perante a ANCINE,  demais órgãos e entidades públicas e terceiros 
prejudicados, nos termos da legislação vigente; ou 

 
b) pessoa natural ou pessoa jurídica registrada na ANCINE que, a partir 
da apresentação do projeto para aprovação pela ANCINE, com o objetivo 
de obter recursos exclusivamente pelo mecanismo de incentivo previsto 
na Lei nº 8.313/91, torna-se responsável por todos os procedimentos e 
compromissos necessários à realização do mesmo, respondendo 
administrativa, civil e penalmente perante a ANCINE, demais órgãos e 
entidades públicas, além de terceiros prejudicados, nos termos da 
legislação vigente; 
 
 



APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

• Ser Produtor Pessoa Jurídica com CNAE 59.11-1/99 - Atividades de 
produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão 
não especificadas anteriormente; 

 

• Ser Produtor Pessoa Jurídica com CNAE 59.11.1/01 - Estúdios 
cinematográficos; 

  

• Ser Produtor Pessoa Física. 

 



 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
(Art. 8º da Instrução Normativa nº 22) 

 
a) Formulário de solicitação de aprovação de projeto; 
 
b) Protocolo do registro do argumento na Fundação Biblioteca Nacional - FBN, ou o 
certificado de registro, se houver; 
 
c) Protocolo de registro do formato de obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional 
- FBN ou cópia do certificado de registro, se houver, e o comprovante de depósito da 
marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI ou de seu registro, 
para formatos criados por brasileiros; 
 
d) No caso de obra audiovisual derivada de criação intelectual pré-existente, 
contrato de cessão ou opção de direitos para constituição de obra derivada, ambos 
contendo cláusula com prazo mínimo de cessão ou opção de 01 (um) ano e opção de 
renovação prioritária; 
 
e) No caso de obra audiovisual baseada em argumento original, contrato de cessão ou 
opção de direitos relativos à adaptação do argumento para realização da obra; 
 
f) No caso de obra audiovisual baseada em personalidade, a autorização de uso de 
imagem da personalidade, quando couber; 
 
g) No caso de obra audiovisual que implique utilização de formato de obra audiovisual 
pré-existente, a autorização ou cessão de uso do formato. 
 



PROJETOS DE FESTIVAL, DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

Análise complementar concomitantemente à fase de aprovação. 

 

Estão dispensados da efetiva comprovação de financiamento 
de no mínimo 20% (vinte por cento) do orçamento analítico 
submetido à análise complementar. 

 



ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A estimativa de custos deverá ser dividida conforme segue: 

 



PLANO DE FINANCIAMENTO 

Prazo para aprovação: 20 
dias, contados a partir da 
data do protocolo na ANCINE 
da integralidade dos 
documentos necessários à 
análise. 
 
Diligências : prazo de 30 dias 
 
Aprovações excepcionais – 
encaminhamento para RDC 
 



I - Projetos de festival internacional: 

 

Formulário de solicitação de análise complementar firmado pelo 
responsável legal da proponente, de acordo com o modelo disponível 
no portal da ANCINE, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: identificação do projeto e da proponente, resumo geral 
do orçamento, cronograma de execução, demonstrativo de receitas, 
sinopse e justificativas e declarações obrigatórias;  

 

Orçamento analítico impresso e em mídia ótica, detalhado em 
etapas, itens e subitens, conforme modelo disponível no portal da 
ANCINE; 

  

Material promocional da última edição do festival, quando for o caso.  

 

PROJETOS DE FESTIVAL, DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO 



II - Projetos de desenvolvimento: 
 
Formulário de solicitação de análise complementar firmado pelo 
responsável legal da proponente, de acordo com o modelo disponível no 
portal da ANCINE, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
identificação do projeto e da proponente, resumo geral do orçamento, 
cronograma de execução, demonstrativo de receitas, sinopse e 
justificativas e declarações obrigatórias;  
 
Orçamento analítico impresso e em mídia ótica, detalhado em etapas, 
itens e subitens, conforme modelo disponível no portal da ANCINE 
(www.ancine.gov.br) ; e  
 
Argumento ou primeiro tratamento de roteiro impresso e em mídia ótica.  
 
Não poderão prever participação patrimonial do investidor por meio do 
art. 3º ou 3º-A da Lei 8.685/93 no roteiro resultante do projeto, sendo 
admitida somente a previsão de primeira opção, para o investidor 
beneficiário de incentivo fiscal, de coproduzir a obra audiovisual. (art. 36 
C, § 4º). 
  
 

PROJETOS DE FESTIVAL, DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

http://www.ancine.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/


III - Projetos de distribuição:  

 

 Formulário de solicitação de análise complementar firmado pelo 
responsável legal da proponente, de acordo com o modelo disponível 
no portal da ANCINE , contendo, no mínimo, as seguintes 
informações: identificação do projeto e da proponente, resumo geral 
do orçamento, cronograma de execução, demonstrativo de receitas, 
sinopse e justificativas e declarações obrigatórias;  

 

Orçamento analítico impresso e em mídia ótica, detalhado em 
etapas, itens e subitens, conforme modelo disponível no portal da 
ANCINE e;  

 

DVD com o último corte do filme, ou com as cenas do filme na ordem 
do roteiro, ou ainda copião com no máximo 180 (cento e oitenta) 
minutos de duração. 

 

PROJETOS DE FESTIVAL, DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO 



ANÁLISE COMPLEMENTAR 

(Art. 36 B da Instrução Normativa nº 22) 

 

A proponente deverá comprovar garantia de financiamento ao projeto de, no mínimo, 
20% (vinte por cento) do valor do orçamento de produção apresentado 
juntamente com o pedido de análise complementar. 

 

a)formulário de solicitação de análise complementar; 

 

b) roteiro impresso e em mídia ótica; 

 

c) cópia do certificado de registro, se houver, ou protocolo de registro do roteiro na 
Fundação Biblioteca Nacional - FBN; 

 

d) renovação dos contratos de cessão ou opção de direitos, bem como das 
autorizações de uso de imagem, mencionados no art. 8º desta Instrução Normativa, 
quando necessário; 

 

e) contrato de cessão ou opção de direitos para adaptação do roteiro; 

 

f) orçamento analítico, impresso e em mídia ótica (CD ou similar), conforme modelo 
disponível no portal da ANCINE, detalhado em etapas, itens e subitens; 

 

 



ANÁLISE COMPLEMENTAR 

g) carta de interesse no licenciamento da obra, indicando horário de veiculação, faixa de 
programação e motivo da adequação ao perfil editorial do canal, firmada por diretor ou 
responsável pela programação de emissora ou programadora, no caso de projeto de obra com 
destinação inicial para TV Paga ou TV Aberta, que tenha unicamente como fonte de recurso o 
mecanismo previsto no art. 1º-A da Lei 8.685/93; 

 

h) carta de intenção de empresa distribuidora devidamente registrada na ANCINE, com 
comprovada experiência de distribuição no segmento de mercado de vídeo doméstico, no 
caso de projeto de obra audiovisual com destinação inicial para este segmento;  

 

i) carta de intenção de empresa exibidora ou de empresa distribuidora, devidamente 
registrada na ANCINE, no caso de projeto de obra audiovisual não seriada de curta ou média 
duração com destinação inicial para o segmento de mercado de salas de exibição;  

 

j) contratos de investimento por meio do art. 3º e/ou 3º-A da Lei 8.685/93, no caso de 
projeto de desenvolvimento de obra cinematográfica de longa-metragem;  

 

k) no caso de projetos de obras audiovisuais destinadas aos segmentos de mercado de TV Paga 
ou TV aberta, contratos decorrentes da utilização dos mecanismos dispostos nos arts. 3º e 
3º-A da Lei 8.685/93, bem como no inciso X do art. 39 da MP 2.228-1/01, observadas, no 
que couber, as normas específicas expedidas pela ANCINE;  

 

l) contratos de coprodução, quando houver. 

 

Prazo: 30 dias 



RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DE COPRODUÇÃO 
INTERNACIONAL 

(Art. 9º da Instrução Normativa nº 22) 

  

Os projetos a serem realizados em coprodução ou associação com coprodutores 
estrangeiros deverão obter o reconhecimento provisório de coprodução 
internacional, de acordo com Instrução Normativa específica. 

 
(Art. 4º da Instrução Normativa nº 104)  

  

As obras audiovisuais não publicitárias brasileiras realizadas em regime de 
coprodução cuja participação de empresa estrangeira se dê apenas por meio de 
investimentos decorrentes dos benefícios fiscais previstos nos artigos 3º e 3º A 
da Lei nº 8.685/93 e inciso X do art. 39 da MP 2.228-1/01, deverão atender aos 
critérios estabelecidos na alínea “a” do inciso XXXII do art. 1º.  

 
(Art. 11, § 6º da Instrução Normativa nº 106) 

  

Os recursos advindos de investimentos decorrentes dos incentivos fiscais 
previstos nos arts. 3° e 3°-A da Lei n° 8.685/93 e no art. 39, X, da Medida 
Provisória n° 2.228-1/2001 integrarão o orçamento aprovado de 
responsabilidade dos coprodutores brasileiros.  

 

 



RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DE COPRODUÇÃO 
INTERNACIONAL 

(Art. 6º da Instrução Normativa nº 106) 

  

Art. 6° A análise do projeto de obra audiovisual brasileira realizada em 
regime de coprodução internacional obedecerá aos seguintes critérios: 

 

I – atendimento aos requisitos de obra brasileira realizada em regime de 
coprodução; 

 

II – atendimento às disposições contidas no acordo internacional de 
coprodução, quando for o caso; 

 

III – observância de proporcionalidade, respeitadas as especificidades 
do contrato de coprodução, entre o aporte de recursos feito por cada 
coprodutor no orçamento global da obra, 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; 

 

IV – adequação ao projeto apresentado para captação de recursos 
incentivados federais, quando houver.  

 



RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DE COPRODUÇÃO 
INTERNACIONAL 

(Art. 6º da Instrução Normativa nº 106) 

  

§ 4° A contrapartida obrigatória, de responsabilidade da 
proponente conforme Instrução Normativa específica de aprovação e 
acompanhamento de projetos de obra cinematográfica e audiovisual, 
realizados em regime de coprodução internacional, incidirá sobre o 
valor total do orçamento aprovado de responsabilidade do(s) 
coprodutor(es) brasileiro(s). 

  

Prazo: 45 dias 

  

 



COEXECUÇÃO 

(Art. 34 – A  da Instrução Normativa nº 22 - Artigo acrescentado pelo art. 71 da Instrução 
Normativa n° 110) 

  

Os comprovantes de despesas poderão ser emitidos em nome dos 
coexecutores brasileiros apenas nos casos em que parte da execução das 
despesas seja realizada por estes, sendo sua aceitação condicionada à 
apresentação de cópias dos contratos em questão, e aprovação por parte 
da ANCINE.  

  

Coexecução entre empresas brasileiras, registradas na ANCINE:  

 

-  Detalhamento das despesas que serão realizadas pelos coexecutores 
– limite de 50% do valor total do orçamento aprovado para 
o  projeto; 

 

- Antes da execução das despesas pelo coexecutor, o contrato de 
coexecução tem que ser aprovado pela ANCINE; 

 

-  Comprovantes tenham sido, obrigatoriamente, emitidos em seu nome, 
devidamente identificados conforme estabelecido na Instrução 
Normativa nº 110. 

 



COEXECUÇÃO 

Os recursos somente poderão ser encaminhados para a conta corrente do 
coexecutor após a emissão de parecer  da ANCINE de aprovação dos 
termos do contrato firmado com o  coexecutor. 

  

Contrato de coexecução x contrato de coprodução. 

  

Os contratos entre proponentes e os coexecutores deverão estabelecer: 

 

I - Itens orçamentários / despesas que serão executados/gerenciados pelo 
coexecutor; 

 

II – A obrigatoriedade de indicação de conta de movimentação, de 
titularidade do coexecutor, aberta em instituição financeira de sua 
preferência exclusivamente para a movimentação de recursos inerentes ao 
projeto, a qual deverá ser autorizada pela ANCINE; 

 

III – A possibilidade de os coexecutores firmarem contratos necessários à 
execução dos itens orçamentários sob sua responsabilidade. 

 



COEXECUÇÃO 

Responsabilidade exclusiva da proponente sobre a execução da 
integralidade dos recursos disponibilizados para o projeto, inclusive 
sobre a parcela das despesas executadas pelo coexecutor que venham 
a ser glosadas. 

  

Os coprodutores poderão figurar como coexecutores do projeto, e 
desta forma, apresentar comprovantes de despesas em seu nome, 
desde que estabeleçam de forma clara em seus contratos de 
coprodução a parte das despesas que será por eles executada e que 
não apresentem associação ou vínculo, direto ou indireto, com agentes 
econômicos que operem serviços de comunicação pública de obras 
audiovisuais, tais como empresas de serviços de radiodifusão de sons 
e imagens, empresas prestadoras de serviços de acesso condicionado, 
distribuidoras cinematográficas, de vídeo ou de programas de 
televisão, empresas de telefonia fixa, empresas de telefonia móvel 
celular. 

  

Coexecutora empresa estrangeira – somente se o projeto se 
enquadrar em coprodução internacional (somente o coprodutor 
estrangeiro). 



 
Obrigada pela atenção. 

 
Renata Del Giudice 

Assessora da Superintendência de Fomento 

Superintendência de Fomento: (21) 3037-6346 

 

Myriam Assis de Souza 

Coordenadora de Análise de Projetos 

myriam.souza@ancine.gov.br  

Tel: (21) 3037-6224 

 

Dúvidas sobre apresentação de projetos podem ser  

encaminhadas para analise.projetos@ancine.gov.br  
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