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Apresentação

O objetivo deste livro é efetuar uma descrição pormenorizada da legislação relativa ao setor 

cinematográfico e audiovisual no Brasil, descrevendo os principais instrumentos relacionados 

à	atividade	audiovisual	e	consolidando-a	num	único	material.	Faremos	também	uma	análise	

breve do setor audiovisual de forma a contextualizar o marco legal ao setor regulado pela 

Agência Nacional do Cinema – Ancine. Esta obra objetiva auxiliar tanto as pessoas que pres-

tarão concurso para a Ancine, quanto leitores que utilizam os benefícios fiscais direcionados 

ao	setor	audiovisual,	àquelas	obrigadas	aos	registros	obrigatórios	na	Ancine	e	ao	pagamento	

de	Condecine	nas	hipóteses	previstas	na	legislação,	além	das	pessoas	e	empresas	que	operam	

no segmento de comunicação audiovisual de acesso condicionado TV paga.

Será	feita	uma	breve	exposição	histórica	deste	setor,	relatando	as	principais	caracterís-

ticas	do	cinema	nacional,	dando	continuidade	até	o	momento	histórico	que	culminou	na	

criação das Agências Reguladoras no Brasil, inclusive com a criação da Ancine. A abordagem 

histórica	contemplará	itens	relativos	à	história	do	cinema	(Brasil,	França	e	Estados	Unidos),	

conceitos básicos em microeconomia relacionados à atividade cinematográfica/audiovisual, 

a criação das Agências Reguladoras brasileiras, suas principais características e diferenças. 

Descreveremos também, de forma breve, os principais instrumentos normativos relacionados 

à área de comunicação social – radiodifusão, pois estes têm relação direta com a atividade 

audiovisual. 

Adiante, o foco será a legislação que versa sobre Agência reguladora da atividade audiovisual 

– Ancine, dentro das principais competências que são regular, fomentar e fiscalizar a atividade 

cinematográfica e audiovisual. Assim, será feita uma análise detalhada da legislação de fomen-

to e do segmento de comunicação audiovisual de acesso condicionado (TV por assinatura), 

contando, inclusive com o auxílio de alguns conceitos relacionados a outras disciplinas como 

o direito (direito constitucional, tributário, administrativo, financeiro, entre outros), além de 

contabilidade e economia. 

Ao final, citaremos os principais instrumentos normativos relativos à aplicação de sanções 

pela Ancine, nos casos de descumprimento das leis e normas relativas ao cinema e audiovisual. 



O livro inclui ainda dicas de temas sobre os principais assuntos em voga a respeito do setor 

cinematográfico-audiovisual (dado que a regulação se dá de forma setorial). 

A	abordagem	didática,	voltada	para	concursos,	contando	com	aproximadamente	100	

questões,	não	diminui	a	profundidade	da	análise	dos	conteúdos	relativos	à	legislação	de	

fomento e de regulação da atividade cinematográfica e audiovisual, exigindo, por parte do 

leitor,	alguns	conteúdos	básicos	de	outras	disciplinas.	Isso	torna	o	livro	importante	tanto	

para os “concurseiro” quanto para os profissionais que atuam no mercado audiovisual.

Desejo aos leitores, especialmente aos estudantes, que encontrem neste trabalho respostas 

para	suas	dúvidas,	estímulo	e	motivação	para	conhecerem	mais	sobre	a	matéria,	e	também	

sucesso	na	caminhada	dos	concursos	públicos.

O Autor 

Janeiro	de	2012



Prefácio

O especialista em regulação da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Vinícius Alves Por-

tela Martins, no livro Fundamentos da atividade cinematográfica e audiovisual nos oferece uma 

visão	contemporânea	da	realidade	regulatória	do	setor,	ao	mesmo	tempo	em	que	historiciza	

os	principais	eventos	da	trajetória	do	cinema	e	do	audiovisual	brasileiro,	transformando	o	seu	

livro em um completo mapa sobre o conjunto da atividade.

Cabe a mim, comentar, parcialmente, a jornada da presença do Estado neste mercado e 

observar	as	últimas	alterações	no	arcabouço	regulatório	sob	âmbito	da	Ancine,	com	um	foco	

na	política	de	fomento.	Até	o	início	da	década	de	1990	existiam	instituições	e	órgãos	de	apoio	

ao	cinema	brasileiro	que	davam	sustentação	à	indústria	cinematográfica.	Este	aparato	estatal	

foi representado pela Empresa Brasileira de Filmes S.A. (Embrafilme), responsável pelo apoio 

à produção e à distribuição das obras cinematográficas, pelo Conselho Nacional do Cinema 

(Concine), com a competência de regulamentar as atividades cinematográficas e pela Fundação 

do Cinema Brasileiro, encarregada pela difusão, preservação, estudos e capacitação voltados 

à	produção	da	área	cultural	do	cinema	brasileiro.	Em	1990	esta	estrutura	foi	desarticulada.

Após	um	período	sem	apoio	federal,	as	atividades	cinematográficas	e	audiovisuais	entra-

ram	em	declínio	levando	a	produção	cinematográfica	a	níveis	insatisfatórios.	Em	meados	da	

década	de	1990,	surgiram	condições	que	possibilitaram	o	surgimento	de	um	novo	modelo	

de	financiamento	ao	cinema.	Através	de	renúncia	fiscal	de	empresas	privadas	e	públicas,	os	

contribuintes do imposto de renda voltaram a financiar a atividade cinematográfica do país 

sob	uma	nova	ótica.	

Com	o	surgimento	da	Agência	Nacional	do	Cinema	(Ancine),	em	2001	–	vinculada	ao	

Ministério da Cultura, com a finalidade de regular, fiscalizar e fomentar o mercado cinemato-

gráfico e audiovisual – foi criado um locos institucional capaz de gerir uma plataforma para o 

desenvolvimento sustentado do setor.

A aprovação da Lei no	11.437/2006,	além	de	complementar	o	arcabouço	regulatório	da	

Medida	Provisória	no	2.228-1/2001	–	marco	legal	que	criou	a	Ancine	–,	instituiu	novas	fer-



ramentas de fomento e de regulação. Em vários campos, o equilíbrio entre estes vetores tem 

propiciado o crescimento da atividade econômica.

Dentre as inovações, o Fundo Setorial do Audiovisual sintetiza um conjunto de mudan-

ças onde risco e o mérito são efetivamente introduzidos na equação e na análise dos projetos 

audiovisuais.

O Fundo Setorial do Audiovisual – que tranquilamente poderia ser chamado de Fundo 

do Desenvolvimento do Audiovisual – com a definição do seu modus operandi, a partir do 

Decreto no	6.299,	ganha	corpo.	Ao	consolidar	a	Agência	Nacional	do	Cinema	como	Secretaria	

Executiva do Fundo, o regulamento permitiu a constituição de um funding, o credenciamento 

de um Agente Financeiro e a definição das atribuições de um Comitê Gestor que, composto por 

membros do governo e representantes da classe, estabeleceu diretrizes e ações de investimento.

Por fim, vale ressaltar que em os Fundamentos da atividade cinematográfica e audiovisual os 

leitores terão acesso a um completo painel das regras e dos padrões de relacionamento do 

mercado cinematográfico e audiovisual de forma simples e didática, mas sem prejuízo no con-

teúdo,	contextualizando,	por	último,	a	legislação	cinematográfica/audiovisual	a	outros	campos	

do conhecimento como o direito tributário, direito administrativo, contabilidade, entre outros.

Mário Diamante 

Ex-diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine)



Palavras da Coordenação da Obra

Você vai entrar no melhor dos mundos se conseguir juntar sua vocação profissional com 

a	estabilidade	que	um	cargo	público	propicia.	Há	alguns	anos	se	intensificaram	os	concursos	

para as agências reguladoras de diversas atividades que, agora, estão nas mãos de empresas 

privadas, não obstante sua importância para o bem-estar da sociedade.

Atenta a esse novo cenário, a Editora Campus/Elsevier está lançando uma série de obras com 

o objetivo de facilitar a conversão desse mundo de sonhos em realidade.

Para isso foi convocada uma seleção de professores altamente qualificados e especializados 

nas respectivas áreas de cada uma das agências reguladoras.

Esse é, precisamente, o caso de Vinícius Martins.

Nesta obra, você, caro leitor, vai encontrar uma descrição pormenorizada da legislação 

relativa ao setor cinematográfico e audiovisual no Brasil, enfocando os principais instrumentos 

relacionados	à	atividade	audiovisual	e	consolidando-a	num	único	material.	Faremos	também	

uma análise breve do setor audiovisual de forma a contextualizar o marco legal ao setor 

regulado pela Agência Nacional de Cinema – Ancine. Esta obra objetiva auxiliar tanto as 

pessoas que prestarão concurso para a Ancine, quanto leitores que utilizam os benefícios 

fiscais previstos em lei para o desenvolvimento da atividade cinematográfica e audiovisual.

É sincero o desejo do autor de que os estudantes encontrem neste trabalho respostas para 

suas	dúvidas,	estímulo	e	motivação	para	conhecerem	mais	sobre	a	matéria	e	também	o	sucesso	

na	caminhada	dos	concursos	públicos.

Sylvio Motta
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