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INTRODUÇÃO
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Transmissão

Redes dedicadas das 
operadoras de TV por 

Assinatura 

Serviços over-the-top 
(OTT), em que os

conteúdos são
transmitidos aos 

usuários pela internet.
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AVoD

conteúdo 
gratuito 

receita por 
meio de 

publicidade
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Pagamento fixo 
mensal/anual,  

Acesso ao
conteúdo ofertado

no catálogo do 
provedor.

SVoD
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oferta de conteúdo depende de vínculo com outro serviço,  como TV 
por assinatura. 

parte dos programas exibidos nos canais de TV por assinatura são
disponibilizados ao assinante, após sua exibição no canal de origem.

Sem exigencia de nehum pagamento extra.

Catch-up TV

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.fiuxy.net/cuentas-premium/4484112-cuenta-hbo-go-fox-play-31-05-16-a.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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TVoD

assinatura gratuita

• compra

• aluguel

serviço com um pagamento à la 
carte, 

rede dedicada ou de OTT, por streaming 
ou download temporário ou não (de for 
compra). 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.fiuxy.net/android/3803945-google-play-store-v5-0-31-a.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Modelos híbrido

Operadora de TV por assinatura
disponibiliza

• catch up  de conteúdos

• Aluguel de filmes e séries

• Compra de filmes e 
séries. 
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Projeto Humberto Costa 57

Empresas disponibilizam acesso a conteúdos audiovisuais por meio de comunicação audiovisual sob 
demanda a usuários residentes no Brasil. 

•§ 1º Exclui-se do âmbito desta Lei: 

• I – a radiodifusão de sons e imagens;  

• II – o serviço de acesso condicionado; 

• III – a comunicação audiovisual não linear; 

a) que se destine precipuamente à oferta de conteúdos jornalísticos; 

b) cuja oferta de conteúdos audiovisuais seja incidental ou acessória ao provimento de 
conteúdos textuais ou sonoros; 

c) que seja operada sob responsabilidade de algum dos Poderes constituídos da República 
Federativa do Brasil; 

d) cujo conteúdo oferecido não seja direcionado ao público brasileiro
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Regulação e fiscalização pelo Poder Executivo, os serviços
com fins econômicos que sejam ofertados ao consumidor
mediante remuneração, em qualquer suporte tecnológico e em
qualquer modelo de distribuição de conteúdo audiovisual, 
inclusive mídia social e redes sociais, nas seguintes
modalidades

I - Acesso gratuito ao usuário com receita auferida pelo 
prestador do serviço proveniente de publicidade;  
II - Acesso condicionado ao pagamento pelo usuário de 
assinatura ou subscrição de qualquer tipo, e; 
III - Acesso condicionado ao pagamento pelo usuário para 
compra ou aluguel de conteúdo de qualquer tipo. 
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Catch up??
Hibrido???
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Informação

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

atividade de comunicação audiovisual sob 
demanda direcionada aos usuários no 

Brasil é livre aos provedores constituídos 
no País, mas condicionada ao registro 

perante o Poder Executivo

http://br.okfn.org/2016/09/28/dia-internacional-do-acesso-universal-a-informacao/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Exigência mínima

Cota não inferior a 20% 
definida pelo PODER 

EXECUTIVO

investimento direto na
produção ou 

licenciamento de 
conteúdos audiovisuais 

brasileiros, 

Proeminencia : destaque
na divulgação, 

visualização e buscas, de 
conteúdos audiovisuais 

brasileiros
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O percentual relativo à obrigatoriedade será aferido em horas de 
conteúdo disponibilizado em catálogo, conforme regulamento do 

Poder Executivo



14

Percentual de sua receita 
bruta na produção ou 
aquisição de direitos de 
licenciamento de obras 
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I – 0% para a parcela de receita bruta anual até R$ 
3.600.000,00 

II – 1% (um por cento) para a parcela de receita bruta anual
acima de R$ 3.600.000,01 (e até R$ 30.404.183,41 (

III – 1,8% (um por cento e oito décimos) para a parcela de 
receita bruta anual acima de R$ 30.404.183,42 e até R$ 
47.488.012,74  

IV – 2,5% (dois por cento e quatro décimos) para a parcela a 
receita bruta anual acima de R$ 47.488.012,75 e até R$ 
60.054.598,63

V – 3,3% (três por cento e um décimo) para a parcela a 
receita bruta anual acima de R$ 60.054.598,64 (e até R$ 
70.000.000,00 E,

VI – 4% (quatro por cento) para a parcela de receita bruta 
anual acima de R$ 70.000.000,00
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: 

• I – os provedores do serviço de 
vídeo sob demanda; e 

• II – os responsáveis pelas 
plataformas de 
compartilhamento de conteúdos. 

CONDECINE 
incidente sobre 

os seguintes 
contribuintes: 

I – 0% para a parcela de receita bruta anual até R$ 
3.600.000,00 

II – 1% (um por cento) para a parcela de receita bruta anual
acima de R$ 3.600.000,01 (e até R$ 30.404.183,41 (

III – 1,8% (um por cento e oito décimos) para a parcela de 
receita bruta anual acima de R$ 30.404.183,42 e até R$ 
47.488.012,74  

IV – 2,5% (dois por cento e quatro décimos) para a parcela a 
receita bruta anual acima de R$ 47.488.012,75 e até R$ 
60.054.598,63

V – 3,3% (três por cento e um décimo) para a parcela a 
receita bruta anual acima de R$ 60.054.598,64 (e até R$ 
70.000.000,00 E,

VI – 4% (quatro por cento) para a parcela de receita bruta 
anual acima de R$ 70.000.000,00
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Hipótese:  Empresa
faturamento de R$ 

47.000.000,00

1,8 de R$ 
47.000.000,00 
=R$846.00,00  

30% = 253.800,00 
1,26% de R$ 

47.000.000,00  =                
R$592.200,00    

Poderão descontar até 30% (trinta
por cento) do valor devido a título
de CONDECINE para aquisição de 
direitos ou produçãoem projetos 
de produção ou co-produção de 

obras 

Contribuintes
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I – cessão de espaço publicitário e inserção
publicitária;

II – assinatura, direta ou indireta, para acesso a 
catálogo, no todo ou em parte; e 

III – aluguel, cessão, licenciamento ou venda de 
conteúdo audiovisual individualizado. 

Base de cálculo

§ 4º Não integram a base de cálculo da 
CONDECINE:

I – as receitas provenientes de exportações; 

II – as vendas canceladas; e 

III – os descontos incondicionais concedidos e as 
bonificações concedidas dessa mesma natureza
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O planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e 

recolhimento da CONDECINE serão definidas em regulamento. 




