ANEXO V
ANEXO II (Instrução Normativa nº 54)
CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA
DEFINIÇÕES
Art. 1º para os fins desta Instrução Normativa, entende-se por:
I - Obra Audiovisual: o produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem
som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente
dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixação
ou transmissão, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão
ou difusão;
II - Obra Cinematográfica: a obra audiovisual cuja matriz original de captação é uma
película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja destinação e
exibição seja prioritária e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III - Obra Videofonográfica: a obra audiovisual cuja matriz original de captação é um
meio magnético com capacidade de armazenamento de informações que se traduzem
em imagens em movimento, com ou sem som;
IV - Obra Cinematográfica ou Videofonográfica Brasileira - a que atende a um dos
seguintes requisitos:
a) ser produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, dirigida por
diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 03 (três) anos, e utilizar
para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou
estrangeiros residentes no Brasil há mais de 05 (cinco) anos;
b) ser realizada por empresa produtora registrada na ANCINE, em associação com
empresas de outros países com os quais o Brasil mantenha acordo de coprodução
cinematográfica e em consonância com os mesmos;
c) ser realizada, em regime de coprodução, por empresa produtora brasileira
registrada na ANCINE, em associação com empresas de outros países com os quais o
Brasil não mantenha acordo de coprodução, assegurada a titularidade de, no mínimo,
40% (quarenta por cento) dos
direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para a sua
produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou
estrangeiros residentes no Brasil há mais de 03 (três) anos.
V - Obra cinematográfica de Produção Independente: a de empresa produtora,
detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, que 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;
VI - Proponente: titular de projeto de captação de recursos incentivados para a
produção e/ou comercialização de obra audiovisual brasileira de produção
independente, podendo ser:

a) empresa produtora brasileira - empresário individual ou sociedade empresária, que
tenham como atividade principal a produção de obras audiovisuais e que se revistam
das seguintes condições:
1) empresário individual: pessoa física brasileira, nata ou naturalizada há mais de 10
(dez) anos, residente e domiciliada no País, com registro no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas e regularmente inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis
de sua sede; ou
2) sociedade empresária: pessoa jurídica 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 pessoas físicas brasileiras, natas ou naturalizadas há mais de
dez anos, as quais devem exercer, de fato e de direito, o poder decisório da empresa;
VII - Obra Cinematográfica ou Videofonográfica de Curtametragem: a de duração igual
ou inferior a 15 (quinze) minutos;
VIII - Obra Cinematográfica ou Videofonográfica de Médiametragem: a de duração
superior a 15 (quinze) minutos e igual ou inferior a 70 (setenta) minutos;
IX - Obra Cinematográfica ou Videofonográfica de Longametragem: a de duração
superior a 70 (setenta) minutos;
X - Obra Cinematográfica ou Videofonográfica Seriada: a que, sob o mesmo título,
seja produzida em capítulos;
XI - Telefilme: obra documental, ficcional ou de animação, com, no mínimo, 50
(cinqüenta) e, no máximo, 120 (cento e vinte) minutos de duração, produzida para
primeira exibição em meios eletrônicos;
XII - Minissérie: obra documental, ficcional ou de animação produzida em película ou
matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 (três) e, no
máximo, 26 (vinte e seis) capítulos, com duração máxima de 1.300 (um mil trezentos)
minutos;
XIII - Programa de Televisão - obra audiovisual não publicitária do tipo variedades que
atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:
a) Possuam caráter educativo e cultural;
b) O conteúdo possua a quantidade mínima de 95% (noventa e cinco por cento) das
imagens produzidas no Brasil;
c) Produzidas para primeira veiculação e tenham sido comunicadas publicamente
inicialmente nos segmentos de mercado de radiodifusão de sons e imagens ou
comunicação eletrônica de massa por assinatura;
XIV - projeto ativo: projeto beneficiado com recursos incentivados que não tenha a
respectiva prestação de contas final aprovada.

