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AGENDA REGULATÓRIA 

DA LEI 12.485/11 

 



Lei 12.485/11: princípios (lei e IN 100) 

Observância aos princípios da comunicação audiovisual 

de acesso condicionado: 

 Liberdade de expressão e de acesso à informação, 

 Promoção da diversidade cultural e das fontes de 

informação, produção e programação, 

 Promoção da língua e da cultura nacional, 

 Estímulo a produção independente e regional, 

 Estímulo ao desenvolvimento social e econômico; 

 Liberdade de iniciativa, mínima intervenção, defesa da 

concorrência e da justa competição. 

 
 

 



Premissas do Legislador 
na camada do audiovisual: 

 Conteúdo brasileiro 

 Conteúdo brasileiro de produção independente 

 Programadora brasileira de canal de espaço qualificado 

 Programadora brasileira independente de canal de espaço 

qualificado 

 Canais de espaço qualificado que veiculam 12 horas de 

conteúdo brasileiro de produção independente  
 

 É o primeiro marco regulatório realmente convergente, com 

uma base conceitual leve e consistente capaz de evoluir e 

orientar a evolução do marco regulatório. 

 



MINUTAS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS: 
Premissas Comuns  

 
 Conduzir uma transição suave da realidade atual para um novo 

cenário que impulsione programadores e produtores a negociarem a 

veiculação de produção audiovisual brasileira; 
 

 Construir uma cultura regulatória do setor audiovisual que seja 

benéfica ao desenvolvimento do mercado e do setor audiovisual e 

que ao mesmo tempo seja capaz de induzir o crescimento da 

atividade de produção e programação brasileiras; 
 

 Estabelecer objetivos a serem perseguidos pela regulação ao longo 

do tempo. 

 Flexibilidade: observação do mercado e possibilidades de ajustes 

de rumo, durante a execução dos normativos. Previsibilidade.  
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Revisão da IN 60 

  Dispõe sobre o procedimento 
administrativo para cobrança da CONDECINE 
em atraso, aplicação de sanções, apreciação 

de impugnações e recursos. 

 
 

APROVADA 
 

  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº97, de 24 de 
abril de 2012 

 
 
 

Revisão Pontual IN22   Análise Complementar 

APROVADA 
 

  INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 99, de 04 de 
junho de 2012 

IN GERAL - LEI 12.485/11 
  Regulamenta dispositivos da Lei nº 

12.485/2011 e dá outras providências. 

APROVADA 
 

  INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 100 de 04 de 
junho de 2012 

 
 

IN REGISTRO DE AGENTE 
ECONOMICO 

  

APROVADA 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 101, de 04 de 
junho de 2012 



Agenda Regulatória da Lei 12.485/2011 
 AGENDA REGULATÓRIA 2012 / 2013 

(Operacionalização da Lei n.º 12.485/2011) 
  AÇÃO MATÉRIA STATUS 

Em
 f

as
e

 f
in

al
 d

e
 t

ra
m

it
aç

ão
 

IN RECINE 
Lei 12.599/2012   

  Consulta Pública  
(até 13/06/2012) 

Revisão da IN 25 
 Dispõe sobre a emissão de Certificado 

de Produto Brasileiro 
  Consulta Pública 
(até 18/06/2012) 

Revisão da IN 26 

 Dispõe sobre o recolhimento da 
CONDECINE e o registro de títulos de 
obras audiovisuais cinematográficas e 

videofonográficas não publicitárias. 

  Consulta Pública 
(até 18/06/2012) 

 

In de Coprodução Internacional  Disciplina as coproduções  internacionais  Retorno da Consulta Pública  
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 f
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 Revisão da IN 30 

 Regulamenta o procedimento 
administrativo para aplicação de 

penalidades por infrações cometidas nas 
atividades audiovisuais, bem como em 

outras a elas vinculadas. 

  Em tramitação interna, segue para 
Consulta Pública  
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Proposta de IN sobre Acesso à Informação e 
Tratamento de Dados Sigilosos 

  Norma geral sobre acesso e difusão de dados e 
informações, disciplina a LAI. 

Proposta de IN/Regulamento Técnico sobre o 
cumprimento das obrigações  de envio de 

informações (metadados) 

  Regulamenta o envio de informações e a obtenção 
de metadados das programadoras, conforme trata a 

lei n.12.485.  
Não inclui dados obtidos no ato ou atualização do 

registro  

IN sobre Fomento na TV 
  Disciplina direitos e regulamenta uso de recursos 
incentivados em projetos destinados à televisão 

Proposta de IN sobre canais comunitários 
  Regulamentação do credenciamento e 

programação/utilização de espaços por canais 
comunitários 

Regulamento e Linhas do FSA (novo FSA. Lei 
12.485/11) 

  Apresentação de novas Linhas de Ação do PRODAV 

Regulamento sobre Mediação e Arbitragem 
  Cria  regras de funcionamento, conforme previsto no 

art. 56 da IN 100 

Regulamento sobre Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC 

  Procedimentalização do TAC para fins de ajustes de 
comportamento de agentes econômicos 
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 Rede de Convênios CADE/SEAE/IPEA/ 
ANATEL/UNESCO 

  Ações para atuação da agência no campo de defesa da ordem econômica e 
melhoria da capacidade institucional da regulação setorial 

 IN sobre Ordem Econômica 
  Regulamentar a ação da agência no campo da defesa da ordem econômica e 

competitividade 

 IN/ RDC Defesa do Consumidor 
  Norma deve tratar das interfaces entre a agência e os agentes consumidores, 

criadas com a Lei n.12.485 

 IN Dispensa e Transferências 
Norma deve tratar da dispensa e/ou transferências de obrigação de 

cumprimento das cotas de conteúdo e canal para as programadoras e 
empacotadoras.   

IN Reprises (possibilidade) 
Norma deve tratar da regulamentação sobre reprises nos canais de espaço 

qualificado. 



Cotas: cronograma de cumprimento 
 
 PROGRAMADORAS 

 Nos canais de espaço qualificado, a obrigação semanal de cotas 

de programação/conteúdo será reduzida na seguinte ordem: 

 I - para 1h10 (uma hora e dez minutos), da data de 

publicação da IN 100, dia 04 de junho de 2012, até 13 de setembro 

de 2012; 

 II - para 2h20 (duas horas e vinte minutos), de 14 de 

setembro de 2012 até 13 de setembro de 2013. 

 

*** As programadoras terão até 90 (noventa) dias, contados da 

publicação da IN 100, para adequar seus canais de programação e 

seus sítios na rede mundial de computadores ao disposto na 

norma.  a partir de 02 de setembro de 2012 

 

 



Cotas: cronograma de cumprimento 
 
 EMPACOTADORAS 

 Nos pacotes, a obrigação de cotas de canais de espaço qualificado 

será reduzida na seguinte ordem: 

 I - para no mínimo 1/9 (um nono) de canais brasileiros de espaço 

qualificado dentre todos os canais de espaço qualificado ofertados em 

cada pacote, da data de publicação da IN 100, dia 04 de junho de 2012, 

até 13 de setembro de 2012; 

 II - para no mínimo 1/6 (um sexto) de canais brasileiros de espaço 

qualificado dentre todos os canais de espaço qualificado ofertados em 

cada pacote, de 14 de setembro de 2012 até 13 de setembro de 2013. 
 

*** As empacotadoras terão até 90 (noventa) dias, contados da 

publicação da IN 100, para adequar seus pacotes e seus sítios na rede 

mundial de computadores ao disposto na norma.  a partir de 02 de 

setembro de 2012 

 



Considerações Finais 

 

 A Lei 12.485/11 traz a oportunidade de construção de uma 

cultura de regulação, necessária ao desenvolvimento do 

audiovisual no país, ao crescimento das atividades de 

produção e programação brasileiras; benéfica aos talentos 

e às empresas brasileiras e à sociedade brasileira como 

um todo. 
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