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PROJETO DE LEI N.º 8.889, DE 2017

Dispõe sobre a provisão de conteúdo 

audiovisual por demanda (CAvD) e dá 

outras providências. 
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I - conteúdo audiovisual; 

II – modalidade avulsa de programação :

III – provimento de conteúdo audiovisual por demanda (CAvD) \

IV – produtora; 

V – produtora brasileira 

VI – produtora brasileira independente 

VII – provedora de conteúdo audiovisual por demanda

• a) programadora de canal destinado a modalidade avulsa de programação disponível em
Serviço de Acesso Condicionado; 

• b) provedora de atividade de provimento de conteúdo audiovisual por demanda; 

• c) fornecedora de conteúdo audiovisual 

Definições
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• aquisição avulsa, destinada à preservação pelo 
destinatário (“download”) ou 

• direito de acesso ao mesmo (“streaming”), 
mediante o uso de recursos de telecomunicações
que lhe sirvam de suporte, a seu pedido e em
momento por ele determinado; 

Atividade 
destinada à 

oferta de 
conteúdo 

audiovisual para:

Provimento de conteúdo audiovisual por

demanda (CAvD)
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• I – pessoas físicas; 

• II – microempreendedores individuais; 

• III – provedoras de aplicação de internet 
dedicadas predominantemente ao 
provimento de conteúdo não remunerado, 
de livre distribuição e acesso gratuito, 
inclusive redes sociais e mídia social.

Não se 
caracterizam 

como 
provedoras de 

conteúdo 
audiovisual 

por demanda: 
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Agência Nacional do Cinema –

ANCINE.

Regulação e fiscalização da atividade de comunicação audiovisual por demanda

Credenciamento dos agentes

Receber as informações 

Soluçionar de conflito e arbitragem sobre disputas comerciais entre os agentes.
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Cotas

No catálogo de títulos 

• inclusão de um número de títulos 

• produzidos por produtora Brasileira

• considerando a capacidade econômica de cada provedora, 

• sua atuação no mercado brasileiro 

• produção total de títulos brasileiros nos cinco anos precedentes. 

50% - obras produzidas por produtora brasileira independente. 

• caráter progressivo, não sendo inferior a 2% do total de horas do catálogo ofertado 
para empresas com receita bruta anual até R$ 3,6 milhões 

• patamar mínimo 20% para empresas com receita bruta anual acima de R$ 70 milhões. 

• Estão excluídas das obrigações dispostas no item anterior as microempresas e as 
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, 
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Destaque para obras de produtoras brasileiras, 

• aplicada aos vários gêneros ou categorias adotados nos
mecanismos de busca e de oferta da provedora. 

Obrigações
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CONDECINE

Sobre a receita da empresa

•aplicando-se quotas estabelecidas progressivamente, 
iniciando em 0% para a parcela de receita bruta anual 
até R$ 3,6 milhões e 

• tendo como limite 4% para a parcela de receita bruta 
anual acima de R$ 70 milhões,

sobre a receita bruta das vendas e serviços 

•decorrente de operações realizadas no País, no caso 
de provedoras de conteúdo audiovisual por demanda 
(CAvD). 
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Investimento na produção

30% (trinta por cento) do valor devido a título de CONDECINE

• aquisição de direitos ou em projetos de produção ou co-produção de obras 
cinematográficas ou videofonográficas brasileiras de produção independente, 
na forma do regulamento. 

30% (trinta por cento) dos recursos 

• destinados a produtoras brasileiras estabelecidas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste
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Emenda 001

As empresas provedoras de conteúdo
audiovisual por demanda

• oferecer tais serviços em condições isonômicas para 
qualquer empresa provedora de conexão de 
Internet ou responsável pela distribuição de tais
serviços, sendo vedados acordos ou práticas de 
exclusividade. 

empresas que sejam provedoras de 
conteúdo audiovisual por demanda e 
provedoras de conexão à Internet 

• garantir a separação funcional dessas atividades. 
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Emenda 002

Suprima-se 
do art. 2º, 
parágrafo

único, inciso
III a 

expressão
predominant

emente

• Parágrafo único. Não se caracterizam 
como provedoras de conteúdo 
audiovisual por demanda: 

• provedoras de aplicação de internet 
dedicadas predominantemente ao 
provimento de conteúdo não 
remunerado, de livre distribuição e 
acesso gratuito, inclusive redes sociais e 
mídia social. 
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A regulação e fiscalização incide sobre

serviços com fins 
econômicos que sejam 

ofertados ao 
consumidor mediante 

remuneração,

em qualquer suporte 
tecnológico 

em qualquer modelo 
de distribuição de 

conteúdo audiovisual

inclusive mídia social e 
redes sociais, nas 
seguintes modalidades: 

•Acesso gratuito ao usuário 
com receita auferida pelo 
prestador do serviço 
proveniente de publicidade. 

•Acesso condicionado ao 
pagamento pelo usuário de 
assinatura ou subscrição de 
qualquer tipo. 

•Acesso condicionado ao 
pagamento pelo usuário para 
compra ou aluguel de 
conteúdo de qualquer tipo. 

Emenda 003
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Isentos de regulação e 

fiscalização

serviços de disponibilização por tempo determinado de 
conteúdo televisivo em plataforma de CAvD (Catch Up 
TV) 

conteúdos gerados por usuários pessoas naturais (User-
Generated Content) sem fins econômicos

• conteúdos gerados por usuários pessoas naturais (User-Generated 
Content) que venham a associar ou inserir publicidade deverão
consultar previamente a Ancine sobre a isenção de recolhimento de 
tributos e exclusão do escopo da regulação e fiscalização. 

• Ancine deverá se manifestar no prazo máximo de trinta dias




