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Este material contém os slides do webinar realizado em 15/06/2020, a convite do Polo

Audiovisual da Zona da Mata / MG. O objetivo do evento foi analisar um dos problemas mais

relevantes que a cadeia do audiovisual vem sofrendo: o bloqueio de recursos do Fundo

Setorial do Audiovisual (FSA), que desencadeou um processo de intensa judicialização contra

a Ancine pelas produtoras selecionadas em editais do FSA (até o momento de fechamento

deste material, em 18/06/20, já havia 31 ações ajuizadas).

 

O presente material não pretende exaurir o tema e, como foi preparado para servir de base a

uma palestra, contém informações resumidas. Assim, em caso de dúvidas, o palestrante está

à disposição para esclarecê-las (contato ao final).

http://www.poloaudiovisual.org.br/


CONTEXTUALIZAÇÃO DO
PROBLEMA

Recursos travados há vários meses, com diferentes

explicações (Diretoria Colegiada incompleta, determinação

do TCU, necessidade de definição de critérios de priorização

pelo Comitê Gestor do FSA, o qual não se reúne...)

Situação em Minas Gerais: mais de 70 projetos aprovados

no FSA, mas não contratados (+ de R$40 milhões)

Situação no Brasil: Intensa judicialização, tanto por parte

das produtoras quanto por parte das associações



O PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO
ENTENDENDO CADA UMA DAS ETAPAS



Atenção com o prazo (geralmente de 120 dias)

Contratos só assinados fisicamente ou assinatura digital com

certificado (não "copiar" e "colar" assinatura) 

Não estão sendo aceitos contratos celebrados entre a produtora e ela

própria, para serviços prestados pelos sócios, devendo os contratos se

dar entre os sócios e a produtora

Atenção aos limites orçamentários previstos no editais e normas da

Ancine (% em projeto de desenvolvimento para roteiristas e direitos

autorais, % taxa de gerenciamento, entre outros)

Apresentação de pedido de Reconhecimento Provisório de Coprodução

Internacional (RPCI) em caso de coproduções internacionais

Alguns cuidados:

 

ENVIO
DA

DOCUMENTAÇÃO



ANÁLISE
DOCUMENTAL (SDE)

A SDE analisa a documentação com

base nas normas aplicáveis

TRIAGEM
DOCUMENTAL (CGN)
A CGN/SDE confere a documentação

A FASE
DOCUMENTAL



ANÁLISE DE DIREITOS

Feita pela Coordenação de Análise de Direitos

(CDI) da Superintendência de Fomento (SFO) ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

Feita pela Coordenação de Acompanhamento

de Projetos (CAC) da SFO

PARECER CONCLUSIVO

Aprovação das análises complementares 

pela SFO

APRECIAÇÃO PELA CAI

Aconteceu em alguns projetos

ENTRADA NA PAUTA

A Secretaria da Diretoria Colegiada (SDC)

precisa pautar o processo
DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

A Diretoria Colegiada da Ancine precisa,

desde 2019, aprovar a Análise ComplementarPRIORIZAÇÃO?

A Diretoria Colegiada tem alegado que novas

contratações só ocorrerão depois de o Comitê

Gestor do FSA definir critérios de priorização

(e se o projeto atender tais critérios)

ANÁLISE
COMPLEMENTAR

45 DIAS



RELATÓRIO DE
ALÍQUOTAS

A SDE calcula o retorno do investimento ao

FSA

ANÁLISE DO MÍNIMO
CAPTADO

A CFF/SDE analisa se foi captado o mínimo

previsto no edital

ANÁLISE DE
ALTERAÇÃO

Pode haver análise de alterações pelo Comitê

de Investimento ou outros órgãos

ANÁLISE DE
REGULARIDADE

A SFI, a SFO e a SDE analisam a regularidade

da produtora perante Ancine e Cadin

FECHAMENTO NA
ANCINE



Análise documental

pelo BRDE

Assinatura do

contrato

Análise do Jurídico Envio do contrato à

produtora

Repasse dos

recursos

Devolução do contrato

com conta bancária

Envio de cópia à

Ancine Publicação no DOU

FASE NO 
BRDE



A RAIZ DO
PROBLEMA

POR MEIO DA PORTARIA 429/2019,  QUE
REVOGOU A PORTARIA 262-E/2017,  É A

PRÓPRIA DIRETORIA COLEGIADA DA ANCINE ,
E  NÃO MAIS A SUPERINTENDÊNCIA DE

FOMENTO, QUE APROVA A ANÁLISE
COMPLEMENTAR

 



 
mandado de segurança individual apresentado na

Justiça Federal do Rio de Janeiro

ausência de honorários de sucumbência e custas finais

pedido de concessão de liminar para que a Ancine

conclua a Análise Complementar em determinado

prazo (30 dias tem sido uma média)

entendendo a
judicialização



O MOMENTO IDEAL  DA
JUDICIALIZAÇÃO

 
Análise Complementar sem conclusão por mais

de 45 dias, preferencialmente com Análise de

Direitos e Análise Orçamentária concluídas

 

Mas é viável o ajuizamento mesmo se uma das

análises técnicas (de Direitos e Orçamentária)

não estiver concluída



L IMINAR
NEGADA

A Liminar é negada. É possível

agravar para o 2º grau. Isso

não quer dizer que a sentença

não será favorável

L IMINAR
CONCEDIDA

O Juiz decide de imediato, sem

sequer ouvir a Ancine, mandando

concluir a Análise Complementar

DECISÃO
POSTERIOR

O Juiz pode preferir ouvir primeiro

a Ancine, antes de decidir. Assim

que ouvir a Agência, dará a

sentença

POSSÍVEIS DESFECHOS



ACOMPANHAMENTO DOS
PROCESSOS JUDICIAIS

EM TEMPO REAL 
(18/06/20)
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