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Produção de Jogos Eletrônicos Drummond e Neumayr Advocacia

Apresentação da Cartilha

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) anunciou recentemente o 
lançamento, pela primeira vez, de uma linha de investimento do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA) voltada especifi camente para a produção de 
jogos eletrônicos (ou jogos digitais). Trata-se da Chamada Pública BRDE/FSA 
PRODAV 14/2016, cujo edital e respectivos anexos se encontram publicados 
no site http://www.brde.com.br/fsa/.

O referido edital foi estruturado nos mesmos moldes dos demais editais 
do FSA, os quais são voltados a obras audiovisuais para a televisão e para 
o cinema. Tendo em vista que muitos desenvolvedores de jogos não estão 
habituados a esse tipo de concorrência pública, muitas podem ser as 
dúvidas que surgirão com a leitura do edital e de seus anexos. A presente 
cartilha, desenvolvida pela Drummond & Neumayr Advocacia, sociedade 
de advogados especializada em audiovisual e games, objetiva apresentar 
informações complementares às previstas na Chamada, do ponto de vista 
legal e jurídico, para facilitar a compreensão de alguns de seus aspectos. 
Nela serão abordados temas importantes, como a natureza jurídica das 
proponentes, o processo de seu registro na Ancine e do reconhecimento 
da qualidade de produtora independente, noções básicas sobre direitos 
autorais e direitos da personalidade, análise dos documentos citados no 
edital que façam referência à propriedade intelectual, “propriedade” do 
jogo e poder dirigente, entre vários outros temas.

Este material é uma produção independente, não consistindo em uma 
publicação ofi cial da Ancine. Ele não dispensa, portanto, a leitura e análise 
criteriosa da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 e de seus anexos, 
por todas as produtoras audiovisuais e desenvolvedores de jogos digitais 
que tenham interesse em participar dessa nova e promissora oportunidade 
de fi nanciamento. Além disso, recomenda-se, caso persistam dúvidas 
sobre algum aspecto do edital, que elas sejam encaminhadas para os 
e-mails ofi ciais referidos no próprio edital, especialmente jogos.fsa@
ancine.gov.br.

Boa leitura!
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Apresentação da Drummond & Neumayr Advocacia

Antes de advogados, somos apaixonados pelo audiovisual e por games!

Fundada em 1999, a Drummond & Neumayr Advocacia foi pioneira em 
Minas Gerais e um dos primeiros escritórios do Brasil a atuar na área do 
Direito do Entretenimento (media and entertainment law). Já há alguns 
anos possui um departamento dedicado às demandas do audiovisual e 
de jogos digitais. Oferece a produtoras audiovisuais e desenvolvedores 
de jogos assessoria jurídica completa, abarcando, entre outros serviços 
e produtos, consultoria em leis de incentivo e mecanismos de fomento 
ao setor, representação de clientes perante órgãos de controle, registro 
de marcas e software, redação de contratos de licenciamento, de cessão 
de direitos autorais e direitos de imagem, de distribuição, de coprodução 
nacional e internacional e planejamento tributário.

A sociedade lançou em 2012 o livro “Direito e Cultura: Aspectos Jurídicos 
da Produção e Gestão Cultural”1. Além de artigos e outras publicações 
próprias, foi responsável pela supervisão e assessoria a obras de referência 
do mercado cultural, como “Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais – 
Leis de Incentivo e Fundos de Financiamento”2  e “O Avesso da Cena: Notas 
Sobre Produção e Gestão Cultural”3.

Em 2016 apoiou o lançamento, pela Comissão de Direito do Audiovisual, da 
Moda e da Arte da OAB/MG, da cartilha “Empresas da Economia Criativa – 
As 60 dúvidas jurídicas mais frequentes”, tendo o seu sócio Rafael Neumayr, 
Presidente daquela Comissão, realizado a organização do material. Além 
disso, também realizou, no mesmo ano, várias ações de formação junto 
a festivais e eventos de cinema e televisão, como Minas Audiovisual Expo 
(MAX), 11ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, 16ª Goiânia Mostra Curtas e 10ª 
CineBH – International Film Festival.

1 - DRUMMOND, Alessandra; NEUMAYR, Rafael (Organizadores). Belo Horizonte: Artmanag-
ers, 2011.
2 - ZENHA, Guilherme Fiuza; NOGUEIRA, Júlia. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
3 - AVELAR, Rômulo. Belo Horizonte: DUO Editorial, 2008.
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Propriedade Intelectual
e Direitos da PersonalidadeIV

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 
e o PRODAV 14I

III A Proponente

O Projeto a Ser Inscrito 
na Chamada Pública PRODAV 14/2016II

1.1. Constituição e natureza

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), criado pela Lei 11.437/2006 e 
regulamentado pelo Decreto 6.299/2007, consiste em uma categoria de 
programação específi ca de um fundo mais amplo e abrangente, o Fundo 
Nacional de Cultura (FNC). Hoje o FSA é responsável por fi nanciar centenas 
de projetos para cinema e televisão, desde a fase embrionária (chamada 
de desenvolvimento), passando pela produção, até a fase mais avançada da 
comercialização. Além disso, o FSA apoia obras de infraestrutura e projetos 
de capacitação, promovendo, assim, o desenvolvimento articulado de 
toda a cadeia produtiva do audiovisual. A partir de dezembro de 2016, 
o FSA passou, também, a apoiar a produção de jogos eletrônicos, com 
o lançamento da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016, que será 
analisada na presente cartilhaa.

Suas principais receitas são a Condecine, um tributo criado justamente 
com o propósito de fortalecer o FSA, já que só pode ser usado para 
fi nanciamento de programas e projetos audiovisuais, e o retorno dos 
investimentos; ou seja, o FSA busca a restituição do valor que aplicou nos 
projetos, como se fosse um “sócio”, recebendo parte das receitas por 
eles geradas. Ele apresenta, portanto, uma “engenharia” muito efi caz, 
já que as suas principais receitas são pagas pelos próprios agentes do 
audiovisual. Essa ferramenta de retroalimentação é, sem dúvida, um dos 
principais fatores do sucesso que vem sendo experimentado pelo FSA 
nos últimos anos.
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1.2. Os agentes do FSA

Há três fi guras centrais na gestão do FSA: a Agência Nacional do Cinema 
(Ancine); o Comitê Gestor do FSA; e os agentes fi nanceiros. A primeira faz 
o papel de Secretaria Executiva do Fundo, ou seja, atua como unidade 
gestora responsável pela execução orçamentária e fi nanceira das suas 
ações, bem como pelo apoio técnico e administrativo ao Comitê Gestor. 
Esse, por sua vez, tem as atribuições de defi nir as diretrizes e o plano 
anual de investimentos do FSA, além de acompanhar a implementação 
das ações e avaliar anualmente os resultados alcançados. Por fi m, o papel 
dos agentes fi nanceiros é efetivamente realizar as operações fi nanceiras 
relacionadas ao FSA, destacando-se o Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE), que é, atualmente, o responsável por celebrar os 
contratos com as produtoras vencedoras das Chamadas Públicas do FSA, 
bem como por repassar os recursos e avaliar as prestações de contas.

1.3. A modalidade "investimento"

O FSA pode aplicar os seus recursos por diversos meios, como simples 
apoio fi nanceiro (comumente chamado de fundo perdido, já que não implica 
a devolução de recursos pelo proponente apoiado), além de equalização 
de encargos fi nanceiros (cobertura parcial ou total de juros e demais 
encargos fi nanceiros incidentes em operações de crédito), participação 
em fundos de investimento (aquisição de quotas de fundos de investimento 
prioritariamente dirigidos ao desenvolvimento das atividades audiovisuais), 
repasse (transferência de recursos a instituição pública ou privada sem fi ns 
lucrativos, em decorrência de convênios ou contratos de repasse), compra 
pública (aquisição de bens e serviços em ações de desenvolvimento do 
audiovisual) e, por fi m, na forma de investimento retornável ou somente 
investimento.
 
Por meio do investimento, forma mais comum de repasse de recursos do 
FSA, ele obtém a restituição total ou parcial do valor investido nos projetos, 
por meio de participação nas receitas obtidas com a comercialização das 
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obras audiovisuais fi nanciadas. Trata-se, portanto, de uma espécie de 
“aquisição de direitos sobre resultados comerciais”.

O retorno do investimento ao FSA se dá especialmente na forma de 
participação sobre a Receita Líquida do Produtor (RLP) e receitas de 
licenciamento de marcas, imagens e outros elementos da obra audiovisual. 
Em tópico específi co desta cartilha, será abordada a modalidade de 
investimento prevista na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016.

Para melhor compreender os efeitos da modalidade de investimento, 
transcreve-se, abaixo, alguns dados publicados pela própria Ancine4:

O retorno dos investimentos realizados nos projetos de obras 
audiovisuais é auferido a partir da entrega pela proponente dos 
relatórios de comercialização, cuja periodicidade é semestral, a contar 
da data da primeira exibição comercial da obra, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelas Chamadas Públicas.
Até dezembro de 2014, o FSA obteve um retorno fi nanceiro de R$ 
20.208.714, o que equivale a 35,5% do valor investido nos projetos com 
resultados de comercialização já apurados [...].
Considerando a destinação das obras audiovisuais, verifi ca-se uma 
recuperação do investimento de 46,27% para projetos de obras 
destinadas inicialmente às salas de cinema (R$ 17.122.994) e de 15,5% 
(R$ 3.085.714) para obras para televisão. Dentre as linhas de produção, 
destaca-se a linha destinada à projetos de produção cinematográfi ca 
apresentados por empresas distribuidoras brasileiras (chamadas 
públicas Prodecine 02), cujas obras apresentam recuperação média de 
74,78% do valor investido na produção.

4 - Disponível em: http://fsa.ancine.gov.br/resultados/desempenho/retorno-do-investimento.
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1.4. Diferenças do FSA em relação a outras 
fontes de fi nanciamento de games

O FSA é uma importante fonte de fi nanciamento do audiovisual brasileiro 
e de games, mas não é a única. Há outros mecanismos de repasse de 
recursos públicos diretos, como fundos estaduais e municipais, além 
de mecanismos de repasse de recursos indiretos, isto é, resultantes de 
renúncia fi scal.

1.4.1. Lei do Audiovisual e Lei Rouanet

Em relação aos mecanismos de repasse de recursos indiretos, determinada 
empresa ou pessoa, contribuinte de certo tributo (Imposto sobre a Renda, 
por exemplo), recebe autorização do poder público para investir o valor 
correspondente ao tributo em projeto de titularidade de terceiro (uma 
produtora audiovisual independente, por exemplo). 

Curiosamente, nenhum dos mecanismos típicos de investimento no 
audiovisual propriamente dito (cinema e televisão) por meio de renúncia 
fi scal, a saber, os 1º, 1º A, 3º e 3º A da Lei do Audiovisual (Lei 8.685/1993) e 
o Art. 39, X da Medida Provisória 2.228-1/2001, se destina propriamente a 
jogos eletrônicos. No âmbito federal, o único mecanismo disponível para o 
desenvolvimento de jogos digitais via renúncia fi scal é o "Mecenato" da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura ou "Lei Rouanet" (Lei 8.313/1991).

No Mecenato, a pessoa física ou jurídica (apenas a tributada pelo 
regime do Lucro Real) poderá realizar a transferência de parcela de seu 
Imposto sobre a Renda (IR) a projeto cultural, desde que tenha sido 
aprovado previamente pelo Ministério da Cultura (MinC). Em outras 
palavras, o Poder Público dá ao contribuinte do IR a faculdade de 
investir em projetos culturais o valor correspondente ao imposto que 
seria pago, renunciando a integralidade ou parte desse valor. O limite 
que uma pessoa física pode investir por ano é 6% do seu IR devido e o 
limite de uma pessoa jurídica é de 4%.
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O aporte pode se dar sob duas formas: doação ou patrocínio. Doação é a 
transferência de numerário ou bens em favor do proponente do projeto, 
que pode ser pessoa física ou jurídica sem fi ns lucrativos, cujo projeto cultural 
tenha sido aprovado pelo MinC. Patrocínio, por sua vez, é a transferência 
de numerário ou serviços, a cobertura de gastos ou a utilização de bens 
móveis ou imóveis do patrocinador, com fi nalidade promocional (ou 
seja, o patrocinador pode divulgar amplamente o patrocínio). Poderão 
ser benefi ciadas por meio de patrocínio as pessoas físicas e as pessoas 
jurídicas com ou sem fi nalidades lucrativas. A maior diferença entre as duas 
modalidades é que o doador não poderá visar ao retorno de marketing 
(o chamado “marketing cultural”), enquanto o patrocinador poderá obter 
retorno promocional.
 
Em relação à renúncia fi scal do IR, ela será integral (100%) se o patrocínio 
ou doação for efetuado a projetos enquadrados no art. 18, §3º da Lei 
Rouanet. Mas o rol de projetos enquadrados em tal dispositivo é restrito, 
não abarcando, por exemplo, jogos eletrônicos. Para eles, a renúncia fi scal 
será parcial – ou seja, somente parte do que o patrocinador ou doador 
investir no projeto será deduzido do valor que ele terá que pagar de IR –, 
conforme sistemática prevista nos arts. 25 e 26 daquela lei:
 

 • No caso de patrocínio de pessoas físicas, elas poderão abater 60% do 
aporte feito ao projeto no IR a pagar, sendo os 40% restantes suportados 
com recursos próprios. Se optar pela doação, a renúncia é de 80%.

 • No caso de patrocínio por pessoas jurídicas, elas poderão abater 30% do 
aporte feito ao projeto no IR a pagar, sendo os 70% restantes suportados 
com recursos próprios. Se optar pela doação, a renúncia é de 40%.

 
Contudo, o valor que a pessoa jurídica repassa aos projetos poderá ser 
abatido como “despesa operacional” no seu Lucro Líquido Anual, o que 
gerará uma redução indireta no valor dos seus tributos federais (IR e 
Contribuição Social do Lucro Líquido), eis que eles têm como base de cálculo 
justamente aquele lucro. Assim, além da renúncia naqueles patamares, a 
pessoa jurídica terá que pagar menos a título desses dois tributos, o que 
torna um pouco mais vantajoso o investimento em projetos culturais não 
enquadrados no artigo 18, §3º.
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1.4.2. Procult/BNDES

Citado no item 1.3. da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016, 
o Procult é um programa de fi nanciamento do Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES), voltado para as empresas da economia 
criativa. Ele tem como objetivo central, portanto, fortalecer os 
empreendimentos culturais no Brasil, inclusive aqueles dedicados à 
criação de jogos eletrônicos. Para tanto, o BNDES fi nancia, mediante 
certas condições, projetos e ações destas empresas orçados em pelo 
menos R$1 milhão.

Em sua essência, o fi nanciamento do BNDES parece um empréstimo. O 
que o diferencia dessa fi gura é o fato de que os recursos têm que ser 
aplicados em uma ação específi ca. E também os juros costumam ser mais 
baixos que os de um empréstimo tradicional.

A lista de ações e itens que poderão receber fi nanciamento pelo BNDES está 
prevista no próprio site do banco, que cita jogos eletrônicos. As empresas 
desenvolvedoras de jogos que desejarem se candidatar ao fi nanciamento 
deverão estar sediadas no Brasil e comprovar atuação na área. Além disso, 
é preciso optar pelo fi nanciamento indireto ou direto. O primeiro ocorre 
quando o crédito é concedido por intermédio de uma instituição fi nanceira 
credenciada pelo BNDES. Nesse caso, tal instituição geralmente apresenta 
suas próprias exigências em termos de garantia e as taxas de retorno para 
o banco serão maiores, uma vez que contemplarão não apenas aquelas 
praticadas pelo BNDES, mas também os juros cobrados pela intermediária. 
Mas o fi nanciamento pode se dar também de forma direta. Nesse caso, o 
repasse é feito diretamente ao interessado pelo BNDES, sem a participação 
de outras instituições fi nanceiras.

Para cada forma de fi nanciamento há requisitos específi cos que devem ser 
atentamente consultados pelas empresas interessadas.
 
Além da modalidade de apoio, se direto ou indireto, as condições para 
fi nanciamento dependem também do porte da empresa e dos itens a 
serem fi nanciados. Em qualquer caso, o aporte do BNDES normalmente 
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não ultrapassa 80% do valor total do projeto. O prazo de pagamento, 
ou seja, prazo de carência somado ao de amortização, também será 
estabelecido caso a caso, não podendo superar 10 anos.

Em 2016 foi aprovado o primeiro fi nanciamento do Procult destinado a 
desenvolvedores de games. Ele permite o repasse de 1,5 milhão, que 
podem ser utilizados para aperfeiçoamento do plano de investimentos da 
empresa e desenvolvimento de uma carteira de jogos. Trata-se de uma 
alternativa para quem deseja crescer e solidifi car seu empreendimento, 
expandindo sua atuação para além da captação de recursos incentivados.

A Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 admite a conciliação dos 
recursos do FSA com os recursos do Procult/BNDES, aduzindo que as 
proponentes classifi cadas para a fase de decisão de investimento poderão 
se candidatar aos recursos daquele programa.

1.5. Os tipos de editais do FSA (concurso e 
fl uxo contínuo)

Os recursos do FSA devem sempre estar disponíveis ao maior número 
possível de agentes do mercado audiovisual. Por essa razão, a forma de 
se distribuir tais recursos ocorre essencialmente por meio da publicação 
de Chamadas Públicas, ou seja, editais. Há, todavia, dois tipos de editais, 
considerando a forma de sua apresentação: (a) os concursos propriamente 
ditos, que promovem verdadeira concorrência entre os interessados e que 
fi cam abertos por número restrito de dias, além de possuírem número 
máximo de vencedores e/ou uma limitação fi nanceira de investimento; e 
(b) os editais de fl uxo contínuo, que fi cam abertos praticamente durante 
todo o ano, sem implicar uma concorrência direta entre os participantes. 
Basta preencher os requisitos previstos nessa última modalidade e obter 
pontuação sufi ciente para receber recursos do FSA. A Chamada Pública 
BRDE/FSA PRODAV 14/2016 é da modalidade concurso.



Produção de Jogos Eletrônicos Drummond e Neumayr Advocacia

15

1.6. A natureza dos projetos do FSA 
(desenvolvimento, produção e comercialização)

Quanto à natureza dos projetos fi nanciados pelo FSA, os editais são 
voltados para projetos de desenvolvimento, produção e comercialização.

Um projeto de desenvolvimento não objetiva a fi lmagem da obra audiovisual 
(ou a produção de um jogo eletrônico). Dele nasce um roteiro (para 
obras de fi cção), uma sugestão de estrutura (para documentários), entre 
outros elementos atinentes à fase de desenvolvimento, como a “bíblia de 
produção”, podendo haver inclusive a produção de um episódio piloto, no 
caso de projetos de obras seriadas. Como se trata de projeto embrionário, 
não se exige a efetiva fi lmagem (ou produção) da obra.

Já um projeto de produção almeja a fi lmagem e fi nalização da obra 
audiovisual. No caso dos games, ele objetiva a efetiva criação e fi nalização 
do jogo. A obra necessariamente terá que ser fi nalizada, resultando em um 
produto bem-acabado. E não é só isso: em geral, o proponente tem que 
garantir que a obra será efetivamente difundida5  (veiculada em cinemas ou 
transmitida em televisão, por exemplo). Isso é requisito para participação 
na maioria dos editais de produção do FSA, que exigem, como condição 
para habilitação, a comprovação do interesse e do compromisso de uma 
distribuidora ou programadora em efetivamente distribuir e transmitir 
a obra, assim que fi nalizada. Em alguns casos, como nas Chamadas 
Públicas de fl uxo contínuo destinadas à televisão e outras mídias (PRODAV 
01 e 02), exige-se, inclusive, o efetivo aporte de recursos por parte das 
programadoras, o chamado “pré-licenciamento”.
 
Um projeto de comercialização, por sua vez, tem por objetivo o lançamento 
comercial de uma obra cinematográfi ca já concluída em salas de exibição, 
podendo arcar, por exemplo, com custos de confecção e distribuição das 
cópias digitais ou em película das obras audiovisuais, ações promocionais e 
despesas com adaptação do formato para outras plataformas ("encode").
 

5 - A respeito da distribuição de jogos, vide comentário no item 4.4.1 desta cartilha.
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A Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 consiste em um edital voltado 
à produção de jogos eletrônicos. Mas dentro desse conceito se encontram 
as fases de desenvolvimento, pré-produção, produção e pós-produção, 
todas elas podendo ser custeadas pelos projetos contemplados. Além 
disso, esse específi co edital de games aceita a realização de despesas de 
promoção do jogo, apresentando, contudo, alguns limites, os quais serão 
tratados em tópico específi co desta cartilha.

1.7. O Regulamento Geral do PRODAV (suporte 
seletivo e suporte automático)
 
Apesar de o Regulamento Geral do PRODAV estar inicialmente voltado, 
como o nome indica, ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Audiovisual Brasileiro (PRODAV), contendo regras específi cas para as 
Chamadas Públicas que possuem "PRODAV" no título (PRODAV 01 a 14, 
até a data de publicação desta cartilha), ele também é aplicável, no que 
couber, ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro 
(Prodecine), como anunciam as próprias Chamadas Públicas atinentes a 
esse programa (Prodecine 01 a 10, até a data de publicação desta cartilha). 
Em outras palavras, todos os projetos que recebam recursos do FSA 
devem respeitar, em certa medida, os preceitos do Regulamento Geral do 
PRODAV.
 
O Regulamento Geral do PRODAV prevê dois sistemas de suporte fi nanceiro, 
o seletivo e o automático, que não se confundem com os tipos de Chamada 
Pública – concurso ou fl uxo contínuo –, já tratados nesta cartilha.

No suporte fi nanceiro seletivo, a escolha dos projetos a serem fi nanciados é 
feita por técnicos credenciados e criteriosamente escolhidos, não havendo, 
portanto, participação de qualquer empresa em tal escolha. A Chamada 
Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 é dessa natureza.
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Normalmente as Chamadas Públicas vinculadas ao suporte seletivo 
possuem três fases. A primeira é a de habilitação, em que se analisa se a 
proponente atendeu aos requisitos documentais básicos para participar. 
Sendo habilitada, a sua proposta é analisada por uma comissão específi ca 
composta, em geral, por analistas da Ancine e profi ssionais independentes 
com notório saber e experiência no mercado audiovisual, comissão 
essa que atribuirá uma pontuação ao projeto, considerando os critérios 
objetivos indicados no edital. Por fi m, aquelas propostas que obtiverem 
pontuação superior à "nota de corte" (a pontuação mínima varia de edital 
para edital), seguirão para análise do Comitê de Investimento, que, por 
sua vez, encaminhará proposta de deliberação sobre o investimento para 
decisão fi nal da Diretoria Colegiada da Ancine.

Há, ainda, algumas Chamadas Públicas que preveem, depois da fase de 
recebimento da pontuação, uma defesa oral. É o caso da Chamada Pública 
BRDE/FSA PRODAV 14/2016, por exemplo.

Em geral, se admite a apresentação de recursos somente nas fases de 
habilitação e pontuação, não sendo cabível na última fase, cuja decisão é 
soberana da Diretoria Colegiada da Ancine.

Já no suporte fi nanceiro automático, a seleção das obras a serem 
produzidas com fi nanciamento do FSA não é feita nem pela Ancine nem 
por uma comissão de especialistas em exercício de função pública. A 
escolha é realizada pelos próprios "benefi ciários indiretos", geralmente 
programadoras e empacotadoras de canais de televisão (aberta e fechada) 
e distribuidoras de cinema, além das próprias produtoras brasileiras 
independentes.

Ou seja, todas essas empresas, em razão de seu bom seu desempenho e 
práticas comerciais anteriores, podem ser automaticamente benefi ciadas, 
ganhando a prerrogativa de escolher novos projetos para serem produzidos 
por meio de recursos do FSA; basta, para isso, que tenham se habilitado 
a uma “conta automática”. As regras para disponibilização dos recursos 
relativos a essa categoria de desempenho comercial do suporte automático 
estão hoje concentradas na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 06/2015 
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Suporte Automático/ Linha de Desempenho Comercial. Mas, além dessa linha 
estruturada sobre o sucesso nas práticas comerciais anteriores, o suporte 
fi nanceiro automático também contempla produtoras audiovisuais 
independentes cujas obras tenham obtido amplo reconhecimento artístico. 
As regras dessa última modalidade de suporte automático se encontram 
na Chamada Pública BRDE/FSA – Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro 
(PAQ) – PRODAV 07/2014. Destaca-se que somente produtoras audiovisuais 
podem participar dessa última linha, não sendo cabível a inscrição de 
programadoras, empacotadoras ou distribuidoras.
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2.1. Produção de jogos eletrônicos para 
consoles, computador ou dispositivos móveis

A ANCINE passou a considerar que possuem natureza de obra audiovisual 
os jogos eletrônicos, assim considerado o conteúdo audiovisual interativo 
cujas imagens são alteradas em tempo real a partir de ações de jogadores. 
Em decorrência disso, lançou a primeira edição de um concurso dedicado 
especialmente a tais obras, a Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016, 
tratada na presente cartilha. Os interessados podem apresentar projetos 
para a produção de jogos eletrônicos voltados para quaisquer plataformas, 
como consoles, computadores e dispositivos móveis, que se encontrem 
em qualquer fase da produção, desde que ainda não tenham sido lançados 
comercialmente.

2.2. A natureza de obra brasileira 
independente

Nos termos do item 4.1.1. do edital, para que o jogo eletrônico seja 
considerado uma obra audiovisual brasileira independente, que é uma 
condição para participação, deverá, além de ser realizado por agente 
econômico brasileiro independente registrado na Ancine, utilizar na sua 
produção dois terços, no mínimo, de artistas e técnicos brasileiros ou 

Propriedade Intelectual
e Direitos da PersonalidadeIV

III A Proponente

O Projeto a Ser Inscrito 
na Chamada Pública PRODAV 14/2016II

Direitos Patrimoniais 
e Poder DirigenteV
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residentes no Brasil há mais de 5 anos.
Caso o jogo eletrônico inscrito venha a ser objeto de uma coprodução 
internacional, ou seja, caso haja coprodutoras estrangeiras envolvidas 
com a sua criação e fi nanciamento, ele ainda assim poderá concorrer a 
tal Chamada Pública; mas, para tanto, terá que atender alguns critérios 
específi cos:

 • Se a coprodutora estrangeira estiver sediada em país com o qual o 
Brasil mantenha acordo de coprodução cinematográfi ca6, as regras 
previstas em tal acordo, que geralmente dizem respeito à quantidade 
de mão de obra mínima de cada país e aos percentuais mínimos e 
máximos de participação dos parceiros nos direitos e receitas da obra, 
terão que ser plenamente atendidas pelas coprodutoras.

 • Se, ao contrário, a coprodutora estrangeira estiver sediada em país 
com o qual o Brasil não mantenha acordo de coprodução cinematográfi ca, 
o contrato de coprodução deverá garantir à produtora brasileira, 
proponente na Chamada Pública, a titularidade de 40%, no mínimo, 
dos direitos patrimoniais do jogo. Além disso, a produção do jogo 
terá que fazer uso de dois terços, no mínimo, de artistas e técnicos 
brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 anos.

 
Mas não basta que o jogo seja considerado uma obra brasileira 
independente no momento do seu lançamento: a Chamada exige que ele 
continue sendo assim considerado por, pelo menos, 15 anos contados do 
seu lançamento comercial.
 

2.3. Jogos que não podem ser inscritos
 
Não poderão ser inscritos projetos que contenham propaganda 
religiosa ou política, conteúdo pornográfi co, que sejam caracterizados 

6 - Apesar de a Chamada Pública mencionar expressamente a possibilidade de coproduções 
internacionais “ofi ciais”, os acordos bilaterais e multilaterais relacionados ao audiovisual, 
fi rmados entre Brasil e outros países, não costumam indicar expressamente a obra do tipo 
“jogo eletrônico”. Para conhecer os acordos atualmente vigentes, visite: http://www.ancine.
gov.br/internacional/acordos-internacionais.
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como “jogos sérios” (ou “serious games”) – jogo eletrônico voltado à 

preparação, qualifi cação ou treinamento de profi ssionais ou estudantes, 
em áreas específi cas do conhecimento – ou como jogos publicitários (ou 
“advergames”) – jogo eletrônico que tem por fi nalidade promover uma 
marca de produto ou serviço.

2.4. As categorias de jogos previstas no 
edital

O edital propõe três categorias de jogos, cabendo à produtora participante 
a escolha daquela mais adequada. O critério é exclusivamente de valor: 
a Categoria A investirá R$1milhão por projeto, com previsão de seleção 
de 2 projetos; a Categoria B investirá R$500mil por projeto, com previsão 
de seleção de 10 projetos; e a Categoria C investirá R$250mil por projeto, 
podendo selecionar até 12.

Não quer dizer, no entanto, que o valor total de produção do jogo tenha 
que se limitar àqueles indicados no edital. Não, o edital especifi ca o aporte 
máximo que o FSA está disposto a investir em cada categoria. Nada impede, 
portanto, que seja inscrito nesta Chamada um jogo cuja produção (ou 
melhor, cujos “itens fi nanciáveis”, conceito abordado adiante) ultrapasse 
aqueles valores. 

2.5. Limitação do número de projetos por 
proponente

Cada proponente ou grupo econômico só poderá apresentar um único 
projeto na Chamada. Caso seja identifi cada a apresentação de 2 ou 
mais projetos pelo mesmo proponente ou grupo, só será levado em 
consideração o inscrito por último.
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2.6. Jogos bilíngues (regra)

Em regra, os jogos terão que possuir duas versões, uma em português e 
outra em inglês, de modo que as despesas de tradução e dublagem, se 
for o caso, têm que ser levadas em consideração pela proponente. Isso 
revela a intenção de a Ancine investir em games que possam alcançar 
outros países. Apesar disso, o edital admite que seja apresentado pedido 
excepcional de produção de versão exclusivamente em português, pedido 
esse que será analisado pela agência.

2.7. Itens fi nanciáveis e limites

Como já informado, o jogo a ser inscrito na referida chamada poderá 
se encontrar em qualquer fase de produção, desde que não tenha sido 
lançado comercialmente. Por essa razão, são muitos os tipos de despesas 
que podem ser pagas, chamadas de “itens fi nanciáveis”, como despesas 
de desenvolvimento de projeto, pré-produção, produção, pós-produção, 
despesas administrativas e tributos. O edital lista os seguintes itens 
fi nanciáveis:

 • Pessoal próprio contratado com vínculo empregatício, de acordo com 
as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), envolvido com 
a produção da obra, incluindo as respectivas obrigações patronais 
(FGTS, INSS Patronal, férias mais um terço, décimo terceiro trabalho, 
entre outras).

 • Serviços de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, necessários à 
execução do projeto, contratados como autônomos, ou seja, sem 
vínculo empregatício.

 • Diárias e passagens, exclusivamente para a equipe executora do 
projeto.

 • Locação de equipamentos e material permanente, pelo período de 
tempo necessário à execução do projeto.
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 • Licença de softwares, pelo período necessário à execução do projeto.

 • Licenciamento de direitos de uso de propriedade intelectual brasileira.

 • Taxas de registro de software e marca.

 • Despesas com licenciamento de direitos de uso de propriedade 
intelectual brasileira (não inclui conteúdo estrangeiro).

 • Despesas de promoção do jogo eletrônico, como assessoria de 
imprensa, ações na internet, eventos de divulgação e produção de 
cartazes.

 • Montagem de cenas da obra para divulgação (trailer).

 • Taxa de gerenciamento do projeto, que, segundo a Instrução Normativa 
125/2015 da Ancine, consiste na “remuneração recebida pela empresa 
produtora pelos serviços de gestão da obra realizada” (art. 2º, XVI).

O edital apresenta, no entanto, limites para alguns desses itens:

 • Despesas com licenciamento de direitos de uso de propriedade 
intelectual brasileira têm que se limitar a 5% do valor total dos 
itens fi nanciáveis, sem considerar os dois itens a seguir (despesas de 
promoção e taxa de gerenciamento). Mas a proponente poderá adquirir 
licenças em valor superior, desde que pagando a diferença com 
recursos particulares.

 • Despesas com promoção da obra têm que se limitar a 5% do valor 
total dos itens fi nanciáveis, sem considerar o próprio valor destinado 
à promoção e a taxa de gerenciamento. Além disso, o valor máximo é 
de R$50 mil para esse fi m. Interessante destacar que, embora o edital 
mencione expressamente despesas de assessoria de imprensa, ações 
na internet e eventos de divulgação, a planilha prevista no Anexo IX 
se limita a indicar a despesa com produção de cartazes. Entende-se, 
contudo, que a proponente possa inserir os demais itens na planilha, 
em decorrência da sua previsão expressa no edital.

 • A taxa de gerenciamento tem que se limitar a 10% do total de itens 
fi nanciáveis, sem considerar o próprio valor de gerenciamento e as 
despesas de promoção.
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O quadro a seguir ilustra, com propósitos meramente didáticos, os 
referidos limites, considerando um projeto da Categoria B, com itens 
fi nanciáveis que totalizam R$500 mil:

Por fi m, o edital estabelece que o orçamento “deverá” (e não “poderá”) 
prever os custos de, pelo menos, uma atualização do jogo, posterior ao 
seu lançamento comercial, com o objetivo de reparar erros (“bugs”) e/ou 
de inserir novos conteúdos.

Desenvolvimento

Pré-produção

Produção

Pós-produção

Despesas administrativas

Tributos

Licenciamento de direitos (5% de A a F)

Despesas de promoção 
(5% de A a G) (Máximo de R$50mil)

Taxa de gerenciamento (10% de A a G)

Total

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

I.

H.

R$ 414.078,00

R$ 20.703,90

R$ 21.739,10

R$ 43.478,19

R$ 499.999,19
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2.7.1. O recebimento da taxa de gerenciamento 
pela proponente

Vale destacar uma questão relevante que concerne ao item orçamentário 
“taxa de gerenciamento”, que, apesar de possuir maior relevância no 
momento da efetiva execução do projeto, pode infl uenciar a própria 
estruturação da planilha orçamentária.

Alguns municípios brasileiros vêm entendendo que a proponente de 
um projeto cultural ou audiovisual não precisa emitir nota fi scal para 
recebimento de qualquer remuneração, em seu próprio nome, dentro 
daquele projeto de sua titularidade. Isso vale, inclusive, para a taxa de 
gerenciamento dos projetos audiovisuais fi nanciados pela Ancine. Além 
disso, eles entendem que não há incidência do Imposto Sobre Serviços 
sobre tal operação, que costuma girar entre 2% e 5% sobre o montante 
recebido. É que, na opinião de tais municípios, como não há duas partes 
envolvidas na operação – um prestador de serviços e um tomador de 
serviços –, não existe o fato gerador de tal imposto, que é, justamente, 
a prestação de serviços; consequentemente, não existiria a obrigação 
acessória de emissão de nota fi scal, que poderia ser substituída por um 
simples recibo. Partilham desse entendimento, por exemplo, os municípios 
de Belo Horizonte e de Goiânia, que já responderam, nesses exatos termos, 
consultas apresentadas por contribuintes locais.

Não é, entretanto, o caso dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que 
entendem incidir Imposto Sobre Serviços na operação, além de exigirem a 
emissão de nota fi scal propriamente dita em tais casos.

Apesar da ausência de um posicionamento único, o Manual de Prestação 
de Contas da Ancine parece ter considerado somente essa última 
orientação, ao exigir da proponente, no momento de receber a taxa de 
gerenciamento, a emissão da nota fi scal (p. 86). Apesar disso, entende-
se que, se houver posicionamento diferente do órgão fazendário do 
município da proponente, no sentido de ser desnecessária a emissão da 
nota fi scal, a agência reguladora deverá acatar o recibo simples quando da 
prestação de contas.
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2.8. Itens não fi nanciáveis
 
O edital também especifi ca alguns itens que não poderão ser inseridos nas 
planilhas orçamentárias, quais sejam:
 

 • Despesas de distribuição, comercialização, divulgação e, inclusive, 
promoção (naquilo que superar o limite autorizado de 5% dos itens 
fi nanciáveis).

 • Despesas gerais de custeio da empresa proponente.

 • Aquisição de licenças sobre marcas e conteúdo protegido por direito 
autoral estrangeiro.

 • Aquisição de equipamentos e material permanente.
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3.1. A natureza jurídica da proponente

Talvez por reconhecer que o audiovisual consiste em verdadeira “indústria”, 
formada por agentes econômicos, a Ancine só admite que participem das 
Chamadas Públicas do FSA “empresas”, isto é, sociedades com fi ns lucrativos, 
além de Empresários Individuais e Empresas Individuais de Responsabilidade 
Limitada (Eireli)7. Isso vale, também, para a Chamada Pública BRDE/FSA 
PRODAV 14/2016.

3.2. Quem não pode ser proponente

Não podem participar das Chamadas do FSA, incluindo a Chamada Pública 
BRDE/FSA PRODAV 14/2016, portanto, pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem 
fi nalidades lucrativas, como associações e fundações privadas, tampouco 
Microempreendedores Individuais (MEI)8. Mas também empresas que não se 
caracterizem como brasileiras independentes não poderão participar, como 
já abordado nesta cartilha.
 
7 - Trata-se de uma pessoa jurídica (dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios, 
portanto), constituída por um único titular, diferentemente das sociedades, que são compos-
tas por dois ou mais indivíduos. É o tipo de pessoa jurídica mais recente no direito brasileiro, 
tendo sido criada em 2011, com o nítido propósito de trazer uma alternativa àquelas socie-
dades que só existiam “no papel”, ou seja, àquelas sociedades que, apesar de indicarem dois 
ou mais sócios no contrato social, atendiam unicamente aos interesses do sócio majoritário.
8 - É que o MEI, apesar de poder emitir nota fi scal e ser registrado no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), não é considerado nem pessoa jurídica nem “empresa”. Ele só é 
equiparado a uma pessoa jurídica para fi ns tributários, continuando a ser tratado como uma 
pessoa física para todos os demais fi ns.
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Além disso, por determinação expressa do edital (item 2.2.1), é vedada a 
inscrição de projetos cuja proponente e/ou coprodutora(s) possuam entre
seus sócios, gerentes e administradores: (a) servidores ou ocupantes de 
cargo em comissão da Ancine, respectivos cônjuges ou companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau; (b) 
funcionários do BRDE, respectivos cônjuges ou companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau; ou (c) membros da 
Comissão de Seleção, respectivos cônjuges ou companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afi nidade até o 2º grau.

3.3. Áreas de atuação da proponente

Apesar de essa específi ca Chamada Pública dar a entender que a proponente 
tem que ser uma empresa brasileira independente desenvolvedora de 
jogos (item 1.5.1., “b”), admite que dela participem produtoras audiovisuais 
propriamente ditas, isso é, atuantes no cinema, na televisão e/ou na 
publicidade. Isso fi ca claro quando, no item 2.1.1., o edital determina que 
a empresa proponente tenha como atividade econômica principal ou 
secundária qualquer uma das seguintes classes da Classifi cação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE)9 :

59.11-1/01 – estúdios cinematográfi cos
59.11-1/02 – produção de fi lmes para publicidade
59.11-1/99 – atividades de produção cinematográfi ca, de vídeos e de 
programas de televisão não especifi cadas anteriormente
6201-5 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis
6203-1 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
não customizáveis

9 - A CNAE Fiscal é um detalhamento da CNAE (Classifi cação Nacional de Atividades Econômi-
cas), instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos 
créditos de enquadramento, utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária 
do país. Ela é aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de 
bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, 
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fi ns lucrativos 
e agentes econômicos em geral. Ela tem como objetivo, portanto, a descrição da atividade 
econômica principal e das atividades secundárias da pessoa jurídica. Sua estrutura é com-
posta de 07 dígitos constantes no cartão do CNPJ.
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Uma ressalva: não basta que o Cartão de CNPJ da empresa proponente 
indique qualquer uma dessas classes da CNAE. Tais atividades têm que 
estar previstas, igualmente, no ato constitutivo da empresa (contrato social 
para sociedades, requerimento de empresário para Empresários Individuais 
e ato de constituição para Eireli).

3.4. A condição de agente econômico brasileiro 
independente

A qualidade de brasileira independente, por sua vez, é reservada às empresas 
audiovisuais que atendam aos seguintes critérios: (a) sejam constituídas sob 
as leis brasileiras; (b) tenham sede e administração no País; (c) tenham 70% 
do capital total e votante sob titularidade, direta ou indireta, de brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de 10 anos; (d) tenham a gestão das 
atividades da empresa e a responsabilidade editorial sobre os conteúdos 
produzidos exercidas privativamente por brasileiros natos ou naturalizados 
há mais de 10 anos; (e) não sejam controladoras, controladas ou coligadas 
a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de 
serviço de radiodifusão de sons e imagens; (f) não estejam vinculadas a 
instrumento que, direta ou indiretamente, confi ra ou objetive conferir a 
sócios minoritários, quando estes forem programadoras, empacotadoras, 
distribuidoras ou concessionárias de serviços de radiodifusão de sons 
e imagens, direito de veto comercial ou qualquer tipo de interferência 
comercial sobre os conteúdos produzidos; e, por fi m, (g) não mantenham 
vínculo de exclusividade que as impeça de produzir ou comercializar para 
terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos.

Além disso, devido à especifi cidade da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 
14/2016, ela defi niu outros critérios para que a empresa proponente possa 
ser considerada independente: (a) não ser controladora, controlada ou 
coligada a empresa responsável por agregar serviços de jogos eletrônicos, 
ou provedor deste serviço ao consumidor fi nal; (b) não estar vinculada a 
instrumento que, direta ou indiretamente, confi ra ou objetive conferir a 
sócios minoritários, quando estes forem agregadores de serviços de jogos 
eletrônicos, ou provedores deste serviço ao consumidor fi nal, direito de veto 
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comercial ou qualquer tipo de interferência comercial sobre os conteúdos 
produzidos; e (c) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de 
produzir ou comercializar para terceiros os jogos por ela produzidos.

3.5. O registro na Ancine e o reconhecimento 
da qualidade de independente

A empresa proponente na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 
deve estar devidamente registrada na Ancine como produtora brasileira, 
fazendo uso do Sistema Ancine Digital, disponível no website da agência10.

Além disso, é indispensável que, uma vez registrada na Ancine, a produtora 
solicite o reconhecimento da qualidade de independente. Para tanto, deverá 
enviar para o e-mail registro.documentos@ancine.gov.br, a Declaração para 
Fins de Classifi cação de Agente Econômico Quanto à Independência, que se 
encontra no seguinte link:

http://www.ancine.gov.br/sites/default/fi les/anexos/DECLARACAO_PARA_
FINS_DE_CLASSIFICACAO_DE_AGENTE_ECONOMICO.pdf

É importante ressaltar que, para participar da Chamada, a proponente 
precisa solicitar o seu registro na Ancine e enviar a Declaração para Fins 
de Classifi cação de Agente Econômico Quanto à Independência até o fi m do 
prazo de inscrição (item 8.1.2, “b”), sob pena de não ser habilitada.

3.6. Sede da proponente
 
A proponente pode estar sediada em qualquer região do País. Contudo, 
para que possa ser benefi ciada pelo indutor regional previsto no item 1.2.3. 
do edital (tratado em ponto específi co deste material), deverá ter sede 
naquelas regiões há, pelo menos, um ano antes do lançamento da Chamada.

10 - http://sad.ancine.gov.br/controleacesso/menuSistema/menuSistema.seam



Produção de Jogos Eletrônicos Drummond e Neumayr Advocacia

31

3.7. O grupo econômico

O edital apresenta, ainda, algumas considerações a respeito do chamado 
“grupo econômico”, assim considerada a associação de empresas unidas 
por relações societárias de controle ou coligação, ou ligadas por sócio 
comum com posição preponderante nas deliberações sociais de ambas as 
empresas, ou, ainda, vinculadas por relações contratuais que impliquem 
acordo de estratégia comercial com fi nalidade e prazos indeterminados. É 
documento obrigatório a ser apresentado na inscrição do projeto, inclusive, 
declaração de pertencimento ou não a um grupo dessa natureza.

Como já visto, o item 6.1., por exemplo, determina que só será aceito um 
único projeto por proponente ou grupo econômico. Além disso, na fase 
de avaliação dos projetos, serão analisados para fi ns de pontuação não 
somente a capacidade gerencial e o desempenho da proponente, como 
também do grupo econômico do qual ela efetivamente faça parte.

3.8. Troca de proponente

As Chamadas Públicas do FSA não costumam admitir a alteração da 
proponente de um projeto, com exceção de alguns poucos casos, o que 
é repetido pela Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016. É o caso de 
cisão, fusão ou incorporação da proponente, quando poderá ser admitida 
a sua troca pela nova empresa resultante de um desses processos de 
reorganização empresarial, desde que haja anuência do BRDE e sejam 
observados os limites de propostas e fi nanceiro previstos na Chamada, 
bem como que sejam preservadas as condições para o contrato de 
investimento.
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O Capítulo 5 do edital trata de direitos sobre os conteúdos audiovisuais. 
Para bem compreender esse tópico da Chamada Pública, é importante 
apresentar, antes, algumas noções gerais sobre propriedade intelectual e 
direitos da personalidade.

4.1. Noções preliminares sobre direitos 
autorais
 
Os direitos autorais são o conjunto de prerrogativas que o autor possui 
sobre as obras literárias, artísticas ou científi cas por ele criadas. Eles 
fazem parte de uma categoria maior de direitos, chamada “propriedade 
intelectual”. O próprio nome dessa categoria já dá a ideia geral a respeito 
de tais direitos: eles consistem em verdadeira “propriedade” do seu criador. 
Por essa razão, para que qualquer pessoa possa usar uma obra, precisa 
de uma autorização do autor e pagar o valor cobrado. Essa é a regra; há, 
contudo, exceções, que serão tratadas adiante.

Os direitos de autor estão previstos na Lei de Direitos Autorais (Lei 
9.610/1998) e se dividem em direitos morais e direitos patrimoniais.
 
Os direitos morais são faculdades inerentes à personalidade do criador 
da obra. Trata-se, em resumo, do direito de paternidade, de crédito, de 
integridade, de retirada de circulação e de inédito. Os direitos morais de 

Propriedade Intelectual
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autor nascem com a criação da obra, independem de qualquer formalidade 
e não podem ser objeto de negociação. Além disso, eles são perpétuos, 
não se extinguindo nem mesmo com o falecimento do autor.

Já os direitos patrimoniais são os possíveis negócios envolvendo uma obra 
protegida. Por exemplo: um livro pode ser editado, pode ser traduzido para 
outro idioma, pode ser adaptado para o cinema, pode ser representado no 
teatro como uma peça teatral, pode ser comercializado no exterior e pode 
ser lançado em formato digital. Cada uma dessas possibilidades consiste 
em um específi co direito patrimonial. Por essa razão, uma mesma obra 
pode gerar, ao mesmo tempo, vários “negócios”, ou seja, pode ser objeto de 
vários contratos, cada um cuidando de um específi co direito patrimonial, 
sem que um atrapalhe o outro. Os direitos patrimoniais, ao contrário 
dos morais, são “disponíveis”, isto é, podem ser transferidos mediante 
negociação e, inclusive, são transmitidos aos herdeiros e sucessores com 
a morte do autor. Outro ponto de diferenciação reside em que os direitos 
patrimoniais se extinguem com o passar dos anos, sendo alcançados pelo 
chamado Domínio Público, que será abordado adiante.

Assim, somente os direitos patrimoniais de autor podem ser negociados 
por meio de um contrato, existindo duas formas principais de negociação: 
cessão e licença. A cessão é a transferência dos direitos patrimoniais, 
geralmente com garantia de uso exclusivo por parte do cessionário 
(quem “comprou” o direito). Podem ser transferidos um, alguns ou todos 
os direitos patrimoniais, por tempo determinado ou mesmo de forma 
defi nitiva. A licença, por sua vez, é a simples autorização, geralmente 
temporária, para que alguém utilize a obra com ou sem exclusividade, não 
havendo, portanto, transferência de direitos.

Fazendo uma analogia meramente didática, os direitos morais ligam o 
autor à obra como se fosse seu “pai”, ao passo que os direitos patrimoniais 
o ligam como se fosse o seu “dono”. A condição de “pai” é eterna e não 
pode ser afastada; a de “dono”, por sua vez, pode ser passada adiante, em 
vida ou mesmo com o advento da morte.

Um detalhe importante: o autor será sempre uma pessoa física (afi nal, foi 
ela quem escreveu, pintou, desenhou, fi lmou…). Mas a pessoa jurídica, e 
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também outras pessoas físicas que não tenham criado a obra, poderão 
“adquirir” os direitos patrimoniais, por meio de um contrato de cessão, 
sendo consideradas, nesse caso, “titulares de direitos patrimoniais”. 
Também os sucessores do autor ganham essa qualidade, com o 
falecimento daquele.

4.1.1. O registro de uma obra

Ao contrário do que muitos imaginam, a proteção de uma obra não 
depende de registro. Ao contrário, no exato momento em que alguém a 
cria, por mais singela que seja (uma poesia escrita em um guardanapo, 
por exemplo), automaticamente ela é alcançada pela proteção da Lei 
de Direitos Autorais, independentemente de qualquer formalidade. O 
registro nada mais é, assim, que um meio de se provar que, na data e hora 
do registro, aquela obra já existia. Se dali a algum tempo alguém lançar a 
mesma obra declarando-se seu autor, a pessoa que fez o registro terá uma 
prova bastante contundente de que ela, na realidade, é a autora. Desse 
modo, apesar de ser opcional, o registro se mostra importante em muitos 
casos. 

Existem órgãos específi cos para registro de obras protegidas por 
direitos de autor. Textos, roteiros, argumentos de obras audiovisuais e 
personagens, por exemplo, podem ser registrados na Fundação Biblioteca 
Nacional. Obras musicais na Escola de Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Softwares (sim, programas de computador também são 
protegidos por direitos de autor, como adiante se explicará) devem ser 
registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
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4.1.2. Obras protegidas

São inúmeras as obras protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Fotografi as, 
obras de artes plásticas, textos, coreografi as, obras audiovisuais, 
encenações teatrais, obras arquitetônicas e até mesmo de engenharia são 
algumas delas. Trazendo mais para a realidade de jogos eletrônicos, outras 
obras também ganham proteção, como personagens e softwares.

Apesar de não serem mencionados expressamente na Lei de Direitos 
Autorais, os personagens podem ser protegidos sob diferentes formas, 
especialmente como desenhos (se for o caso) e como parte do enredo de 
uma história (em se tratando de obras literárias não ilustradas). Assim, 
o desenvolvedor de jogos que pretenda fazer uso de um personagem 
preexistente deverá, necessariamente, pedir uma autorização para o 
detentor dos respectivos direitos autorais. 

A proteção do software, por sua vez, é prevista na Lei do Software (Lei 
9.609/1998). Apesar disso, todas as prerrogativas indicadas na Lei de 
Direitos Autorais a ele se aplicam subsidiariamente.

4.1.3. Obras não protegidas

Nem todo ato criativo é protegido pelo direito de autor. Existem certas 
criações que, ainda que louváveis, não geram quaisquer direitos aos 
seus criadores. A ideia, por exemplo. Ela só ganha proteção se vier a ser 
“materializada” na forma de uma obra literária, artística ou científi ca. 

Também as regras para realização de atos mentais e os métodos não 
são alcançados por qualquer proteção. Curioso destacar que inclusive 
as regras de jogos (digitais ou analógicos) não são protegidas, nem pela 
Lei de Direitos Autorais, nem como “invenção” ou “modelo de utilidade”, 
nos termos da Lei de Propriedade Industrial. Mas o aspecto “visual” e até 
mesmo “literário” de um jogo, por sua vez, podem ser protegidos pelos 
direitos de autor.
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4.1.4. Limitações ao direito de autor

Há situações nas quais o autor é obrigado a tolerar que utilizem sua 
obra, independentemente de autorização. São as chamadas “limitações 
ao direito de autor”, também conhecidas como hipóteses de “uso livre”. 
Mas elas são poucas e estão previstas expressamente na Lei de Direitos 
Autorais. As mais importantes para os propósitos desta cartilha são:

 • Citações para fi ns de crítica, estudo ou polêmica.

 • Uso de pequenos trechos, ou de obra de artes plásticas na íntegra, 
desde que (a) o referido trecho não seja o objetivo principal da 
obra nova, (b) a obra nova não prejudique a exploração comercial 
daquela cujo trecho foi aproveitado e (c) o uso não cause um prejuízo 
injustifi cado ao autor do trecho que foi utilizado.

4.1.5. Domínio público

Domínio público é o conjunto de obras culturais livres de direitos 
patrimoniais de autor. Enquanto os direitos morais são eternos, os 
patrimoniais possuem prazo de duração defi nido por lei. Com efeito, no 
que se refere à ligação afetiva do autor com a sua obra (direitos morais), 
não há que se falar em tempo, tendo o autor o direito de ser reconhecido 
como tal em qualquer época, mesmo muitos séculos depois da sua 
morte. Já no que concerne à exploração econômica da obra, em um dado 
momento a criação intelectual deixa de ser um bem de uso pessoal e 
privado, passando a pertencer ao domínio de todos.

A regra geral é que toda obra “cai em domínio público” depois de passados 
70 anos contados do dia 1º de janeiro subsequente ao da morte do último 
coautor, à exceção das fotografi as e obras audiovisuais, cuja contagem 
desse prazo se inicia a partir da primeira divulgação da obra. Mas se o 
autor não tiver deixado herdeiros ou sucessores, as obras caem em 
domínio público imediatamente.
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Em relação ao software, a Lei 9.609/98 garante ao seu titular a proteção 
aos respectivos direitos pelo prazo de 50 anos contados do primeiro dia 
do ano seguinte ao da data de sua publicação ou, na ausência desta, sua 
criação, alcançando o Brasil e o exterior. 

4.2. Direitos da personalidade

Se, por um lado, o direito brasileiro fomenta a liberdade de expressão e a 
liberdade de criação de obras artísticas, por outro resguarda a imagem e a 
intimidade das pessoas.

Recomenda-se, portanto, que o uso da imagem de uma pessoa em uma 
obra audiovisual, ou a criação de uma obra dessa natureza, inspirada na 
vida de uma pessoa, sejam sempre precedidos de permissão da pessoa 
retratada, mediante a assinatura de termo de autorização de uso de 
imagem. O mesmo raciocínio se aplica a um jogo digital que faça uso de 
personagens reais (jogos de futebol, por exemplo).

Caso a pessoa retratada já tenha falecido, o Código Civil estende a 
prerrogativa de autorizar o uso da sua imagem ao seu cônjuge, aos 
ascendentes ou aos descendentes.

Deve-se destacar que, em raras exceções, os tribunais autorizam a 
divulgação de uma imagem sem prévio consentimento da pessoa 
retratada. Trata-se das hipóteses de limitação ao direito de imagem, que se 
resumem às seguintes, conforme apresentado pela doutrina e em decisões 
judiciais: (a) quando o retratado é fi gura notória ou pública em situação 
igualmente pública e os objetivos da utilização sejam eminentemente 
culturais ou informativos; e (b) quando a pessoa retratada é acessória em 
uma fotografi a captada em local público (foto de multidão, por exemplo).

Em todo caso, a regra é a necessidade de autorização expressa para utilização 
da imagem de uma pessoa, independentemente da natureza da obra ou da 
existência ou não de fi nalidades comerciais na utilização, o mesmo valendo 
para a realização de obra inspirada na vida de uma pessoa real.
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4.3. Aquisição e licenciamento de direitos 
preexistentes

O item 5.1. da Chamada Pública admite a aquisição de direitos de terceiros, 
já existentes no momento da submissão do projeto (ou “preexistentes”), 
como direitos autorais, direitos sobre softwares e direitos da 
personalidade, por meio de licenças, se tais direitos forem essenciais para 
o desenvolvimento do jogo; para tanto, estabelece algumas condições que 
deverão ser observadas pelos respectivos projetos.

Interessante destacar que, diferentemente de outras Chamadas Públicas 
do FSA, que geralmente exigem a apresentação de contrato prevendo a 
cessão de direitos autorais, a Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 
exige somente a apresentação de licenças. Mas atenção: apesar de o 
edital em si só mencionar licença, o Anexo I (Documentos para Inscrição) 
determina que, no caso de obra audiovisual derivada de criação intelectual 
preexistente, deve ser apresentado um contrato de cessão de direitos, com 
vigência mínima de um ano e opção de renovação prioritária. Diante de tal 
contradição, sugere-se a apresentação de contrato de cessão de direitos 
em todos os casos, sempre que possível, já que essa modalidade de 
aquisição de direitos é mais abrangente que a licença.

Vale fazer uma importante ressalva. Para que a utilização de direito de 
propriedade intelectual de terceiros seja aceita, eles não poderão ter 
relações de controle, coligação, associação ou vínculo nem com empresa 
agregadora de serviços de jogos eletrônicos nem com provedor deste serviço 
ao consumidor fi nal. A Ancine entende, pois, que isso descaracterizaria a 
qualidade de independente do jogo em si, que, como visto, é requisito para a 
sua aprovação. O item 5.1.5., aliás, é ainda mais assertivo em relação a isso, 
ao afi rmar que “em caso de projetos que adaptem ou utilizem conteúdo de 
obras pré-existentes, estas deverão ser obrigatoriamente de titularidade de 
agentes econômicos brasileiros independentes”.

Além disso, como já mencionado na presente cartilha, o projeto só poderá 
arcar com despesas de licenciamento de direitos de uso de propriedade 
intelectual brasileira, e, mesmo assim, até o limite de 5%. Acima desse 
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valor, ou para aquisição de direitos de empresas estrangeiras, os recursos 
utilizados na aquisição têm que ser exclusivamente particulares.

4.3.1. Jogo com uso de direitos da 
personalidade de terceiros

A Chamada Pública admite que os jogos eletrônicos a serem inscritos 
façam uso de direitos da personalidade de terceiros, estejam eles vivos 
ou não. Seria o caso, por exemplo, de um jogo de futebol que retratasse 
atletas reais. Ou de um jogo inspirado nos feitos de uma personalidade 
não fi ccional (Santos Dumont, por exemplo). Mas para que isso seja aceito 
é obrigatória a apresentação, no momento da inscrição do projeto, de 
autorização formal assinada pelos respectivos titulares. O edital é explícito, 
inclusive, em estabelecer que eventual responsabilidade por prejuízos e 
danos decorrentes do uso indevido de imagem será exclusiva da empresa 
proponente, que deverá arcar com as eventuais indenizações. 

4.3.2. Jogo adaptado de obra artística (livro, 
fi lme, música, personagem) ou de outra obra 
protegida como propriedade intelectual

Também é admitida a submissão de projetos de jogos eletrônicos que 
façam uso de obras protegidas como propriedade intelectual. Seria o caso, 
por exemplo, de um jogo adaptado de um romance, de uma história em 
quadrinhos ou de um fi lme. Também se enquadraria nessa categoria um 
jogo que tivesse por protagonista um personagem fi ccional famoso.

Para tais casos, o item 5.1.3. determina a obrigatoriedade de ser 
apresentada licença por escrito do titular dos direitos patrimoniais da 
obra a ser adaptada ou do direito a ser utilizado, ou de seu representante 
legal. Ainda segundo aquele dispositivo, tal documento deverá conter, no 
mínimo, os termos, a extensão territorial, o valor e o prazo da licença.
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4.3.3. Jogo que faça uso de licenças relativas 
a propriedade intelectual e tecnologia

A Chamada Pública também exige da proponente, no item 5.1.4., a 
apresentação de todas as licenças relativas a “conteúdo de terceiros 
protegido por propriedade intelectual”. Embora o edital não estabeleça 
com clareza a que “conteúdos” esteja se referindo, o termo “propriedade 
intelectual”, aplicado ao universo dos jogos eletrônicos, pode dizer respeito 
a direitos de variadas naturezas, compreendendo, por exemplo, as marcas 
usadas no jogo e a tecnologia por detrás do software.

Assim, a proponente deve certifi car-se de que possui autorização para fazer 
uso de todos os elementos do jogo que não sejam de sua propriedade e 
que não tenham sido abarcados pelos itens citados nos tópicos anteriores 
dessa cartilha.

Recomenda-se à produtora dedicar especial atenção à aquisição dos 
direitos relativos à tecnologia por detrás do jogo. Isso porque a produção 
de jogos eletrônicos depende do uso de bibliotecas de software que são 
distribuídas por meio de vários tipos de licenças, cada qual com as suas 
peculiaridades, algumas mais permissivas e outras mais restritivas. Alguns 
exemplos dessas licenças são a Licença X11, a Licença MIT, a Licença BSD, a 
GNU General Public License (Licença Pública Geral) e até mesmo a CC (Creative 
Commons), que é mais rara no setor do software, entre tantas outras.

A produtora responsável pelo jogo eletrônico deve conhecer, a fundo, os 
limites de uso das tecnologias das quais pretenda se valer, já que não são 
raros os confl itos entre desenvolvedores acerca da propriedade de tais 
tecnologias. Afi nal, a intenção do FSA é que os jogos produzidos por meio do 
PRODAV 14 sejam livremente distribuídos pelas respectivas proponentes, 
inclusive no mercado internacional, sem qualquer tipo de restrições, 
não sendo aceitável, portanto, que os jogos contenham qualquer tipo de 
passivo que difi cultasse sua comercialização.

Apesar do exposto nesta seção, que dá a entender que todos os direitos 
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preexistentes já deveriam ter sido adquiridos antes da inscrição das 
propostas, vale consignar que “licença de software” é um dos possíveis 
itens fi nanciáveis do projeto; assim, é provável que a Chamada Pública 
não seja tão rígida no que respeita à obtenção antecipada das licenças 
relativas às tecnologias usadas no jogo. Seria incoerente exigir que tais 
direitos fossem adquiridos com antecedência, antes de a produtora 
receber os recursos para a produção do jogo. A produtora, afi nal, talvez 
sequer tivesse condições de defi nir que tipo de software seria usado no 
jogo eletrônico já nessa fase preliminar.

4.3.4. Elementos que devem constar nos 
contratos a serem submetidos na inscrição

Apesar de o edital não entrar em muitos detalhes a respeito dos elementos 
que devam constar das licenças indicadas nos tópicos anteriores, relativas 
a direitos preexistentes de propriedade de terceiros, ele indica algumas 
condições gerais, que terão que ser observadas em todos aqueles casos:

 • As licenças de direitos de adaptação de obras preexistentes não 
poderão estabelecer para seus titulares mecanismos que venham a 
cercear a autonomia artística ou comercial da proponente.

 • O titular dos direitos de propriedade intelectual preexistentes deverá 
licenciar esses direitos de forma a permitir a ampla exploração econômica 
do jogo, sem quaisquer limitações relacionadas a território ou tempo, e 
sem que haja a necessidade de sua anuência em contratos afetos ao jogo.

 • Na hipótese de o titular dos direitos patrimoniais não ser o autor, será 
necessária a apresentação de anuência deste na referida licença.

 • No caso de contratos originalmente redigidos em língua estrangeira, 
deverá ser apresentada cópia em português com tradução juramentada. 
A Ancine vem aceitando, contudo, a apresentação de documentos 
originais bilíngues (uma das línguas necessariamente deve ser o 
português), assinados por todas as partes, não sendo necessária, nesse 
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caso, a tradução juramentada, desde que haja compromisso contratual 
de que divergências de interpretação imponham a soberania do texto 
em português. Recomenda-se a adoção, por exemplo, de contratos de 
duas colunas, de modo que em cada uma conste a versão do contrato 
em um idioma. 

Além dessas condições gerais, mencionadas no próprio edital, sugere-
se, a seguir, outras que devem constar nos contratos envolvendo o 
licenciamento de direitos de terceiros.

Um contrato que envolva o licenciamento ou a cessão de um direito de 
autor (livro, quadrinhos, fi lme, personagem, entre outros), por exemplo, 
deve indicar, pelo menos:

 • Detalhamento da obra e dos direitos objeto do licenciamento.

 • Especifi cação detalhada dos usos que a proponente pretende dar à 
obra e aos respectivos direitos.

 • Duração da cessão ou licença, que pode ser temporária ou defi nitiva. 
Em razão do disposto no Anexo I, 1.1., “e”, recomenda-se que o prazo 
mínimo da licença ou da cessão seja de um ano, com opção de 
renovação prioritária.

 • Território alcançado pela cessão ou licença (recomenda-se o território 
mundial).

 • Se a licença ou cessão é gratuita ou onerosa e respectivo valor, nesse 
último caso.

 • Forma e locais de indicação do crédito do criador da obra.

 • Se o contrato tiver sido elaborado exclusivamente para participação 
daquele projeto na Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016, é 
possível a inserção de uma cláusula que determine que o contrato 
fi cará sem efeito, sem ônus para qualquer das partes, se o projeto não 
for aprovado. Isso permite que as partes fi quem livres e desimpedidas, 
caso o projeto seja reprovado.

Recomenda-se que um contrato envolvendo a utilização da imagem de 
uma pessoa, por sua vez, indique claramente, no mínimo:
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 • Qualifi cação completa da pessoa cuja imagem será utilizada.

 • Detalhamento dos usos pretendidos da imagem. Duração da permissão 
de uso de imagem.

 • Quais os direitos licenciados (imagem, voz, dados biográfi cos, vida 
privada, vida pública).

 • Território alcançado pela permissão de uso de imagem (recomenda-se 
o território mundial).

 • Se a autorização de uso de imagem é gratuita ou onerosa e respectivo valor.

 • Assim como sugerido para os contratos envolvendo direitos autorais, 
se o contrato de uso de imagem tiver sido elaborado exclusivamente 
para participação daquele projeto na Chamada Pública BRDE/FSA 
PRODAV 14/2016, pode ser nele inserida uma cláusula que determine 
que ele fi cará sem efeitos, sem ônus para qualquer das partes, caso o 
projeto não venha a ser aprovado. 

4.4. Comercialização futura do jogo e de 
elementos derivados

4.4.1. Comercialização do jogo em si

Os jogos resultantes da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 
poderão ser comercializados, devendo, em todo caso, ser respeitadas 
algumas condições.

O jogo poderá, por exemplo, ser comercializado em lojas. Apesar de o edital 
não mencionar que tipo de lojas, entende-se que tanto estabelecimentos 
físicos quanto lojas virtuais estejam contemplados. Ele exige, contudo, que a 
vigência do contrato celebrado com tais lojas seja de, no máximo, 24 meses.

Já em relação aos contratos com empresas distribuidoras de jogos, assim 
consideradas aquelas que realizam e investem recursos próprios na 
divulgação, promoção e distribuição do jogo, eles deverão prever que o 
lançamento comercial ocorra em 12 meses da sua conclusão. Ainda acerca 
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do relacionamento com distribuidoras, o edital exige que as marcas e os 
softwares eventualmente derivados do jogo permaneçam na propriedade 
de produtoras brasileiras independentes, não podendo, portanto, ser 
adquiridos pelas distribuidoras.

Além disso, ambos os contratos poderão prever que os aportes de tais 
empresas na comercialização do jogo (ações com a fi nalidade de divulgar, 
promover, distribuir e/ou licenciar o jogo ao consumidor fi nal), sejam feitos a 
título de “investimento”, mediante a compra de “ações de comercialização”. 
Isso permite que elas recuperem o que foi investido, assim que o jogo vier 
a dar rendimentos, admitindo-se, inclusive, que elas tenham prioridade em 
tal recuperação, em relação aos detentores de direitos patrimoniais e ao 
próprio FSA. Para tanto, na celebração desses contratos, deve-se levar em 
consideração o seguinte:

 • Os recursos investidos na comercialização não podem ter direitos 
patrimoniais por contrapartida, ou seja, o investimento feito por tais 
empresas não pode ocasionar a aquisição de direitos patrimoniais do jogo.

 • O retorno prioritário ou mais vantajoso tem que se limitar ao montante 
que foi efetivamente investido, sem considerar qualquer atualização 
monetária.

 • O investimento não pode gerar uma dívida para a produtora (trata-se, 
assim, de uma “aposta” das lojas e das distribuidoras, não podendo 
elas assumirem o papel de “credoras” da desenvolvedora do jogo, 
como se lhe tivessem feito um simples empréstimo).

 • Deve ser sempre preservado o retorno fi nanceiro do FSA (tratado em 
tópico específi co). 

 • As deduções não podem ser superiores a 95% da Receita Líquida de 
Distribuição (RLD), conforme item 5.2.3., “d” do edital, receita essa que 
também será tratada em tópico específi co desta cartilha.

Por fi m, fi cam vedadas nos contratos de licenciamento ou em quaisquer 
ajustes afetos aos jogos eletrônicos, cláusulas que impliquem direito à 
última recusa (item 5.2.6. do edital). 
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Vale esclarecer que a entrega de contratos de comercialização para loja 
ou distribuição não é obrigatória para a aprovação de um projeto em 
qualquer fase da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016, ao contrário 
do que a leitura de seus anexos pode levar a crer. Embora o edital permita 
à proponente apresentar projetos que estejam em qualquer fase da 
produção, é provável que o concurso receba muitas inscrições de projetos 
que ainda se encontrem em sua fase embrionária, momento em que é 
inviável comercializá-lo.

Assim, o que o ANEXO I do edital estabelece, na listagem dos documentos 
para inscrição, é que tais contratos deverão ser entregues “quando 
houver”. Já os ANEXOS II e III, que relacionam, respectivamente, os 
documentos para defesa oral e para contratação, estabelece que eles 
deverão ser entregues “se não enviados anteriormente”, o que não quer 
dizer que a proponente tem a obrigação de negociar a distribuição do jogo 
até a fase de contratação. Basta ver que o edital se estrutura da mesma 
forma quando dispõe sobre o contrato de coprodução internacional, 
orientando a proponente a entregá-lo na inscrição, quando houver, e nas 
fases seguintes, se não enviado anteriormente. Evidentemente, o edital 
não obriga a proponente a executar o projeto mediante coprodução 
internacional e, da mesma forma, não a obriga a entregar o contrato de 
comercialização ou distribuição.

Aliás, no item 9.3.3, a Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 é 
expressa no sentido de permitir, na ausência de contrato de distribuição/
comercialização, a entrega de uma “declaração de distribuição própria”, 
conforme modelo previsto no ANEXO VIII do edital.

Feita essa ressalva, caso a produtora consiga negociar a comercialização 
ou distribuição do jogo, ela deverá entregar o contrato respectivo, já que 
o item 8.4.2.1 do edital estabelece que isso será levado em consideração 
para efeito de pontuação do projeto.
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4.4.2. Comercialização de elementos derivados 
do jogo

O edital prevê, ainda, algumas regras que terão que ser atendidas no 
licenciamento ou comercialização de outros elementos decorrentes 
do jogo, a saber: marcas, imagens e outros elementos; expansões, 
complementações e obras derivadas; e software produzido no 
desenvolvimento do jogo (“motor” ou “engine”), para fruição privada ou 
produção de outras obras.

Há duas regras que valem para todas essas licenças:

 • Qualquer exploração onerosa de tais direitos ensejará o pagamento 
dos percentuais de retorno do investimento feito pelo FSA (conforme 
item 10.3. do edital e Capítulo VII desta cartilha).

 • Tais direitos deverão pertencer majoritariamente a agentes econômicos 
brasileiros independentes por, pelo menos, 15 anos contados do 
lançamento comercial do jogo.

Algumas condições específi cas também terão que ser respeitadas para 
licença de direitos de propriedade intelectual sobre marcas, imagens e 
elementos: (a) não poderá implicar a cessão de direito de propriedade 
intelectual; (b) deverá ser feita por escrito; (c) deverá ser celebrada 
em caráter oneroso, sob condições que não caracterizem preço vil; 
(d) estabelecerá com clareza o segmento de mercado e a abrangência 
territorial; (e) estabelecerá as condições de exclusividade, se for o caso; 
(f) defi nirá, com precisão, os limites e prazos de duração, bem como as 
condições para sua renovação; (g) não poderá constituir obstáculo ou 
poder de veto sobre a produção futura de jogos e outras obras derivadas, 
sendo vedada, inclusive, a concessão de direito à última recusa; (h) 
tais direitos deverão permanecer majoritariamente com os agentes 
econômicos brasileiros independentes por, pelo menos, 15 anos depois do 
lançamento comercial do jogo.

Além disso, o lançamento comercial de expansões, complementações ou 
obras derivadas deverá ser devidamente comunicado ao FSA, no momento do 
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envio do primeiro Relatório de Comercialização posterior a esse lançamento.
A proponente é livre, contudo, para fazer qualquer tipo de exploração 
comercial de tais elementos depois de 15 anos do lançamento do jogo, 
sendo igualmente livre para defi nir o preço: (a) das licenças do jogo, de suas 
expansões, complementações e obras derivadas para o consumidor fi nal; 
(b) dos itens, acessórios e outros elementos que caracterizem transações 
dentro do aplicativo e gerem receitas; e (c) das licenças para criação de obras 
derivadas do jogo eletrônico. Em relação ao licenciamento de software, 
“motor” ou “engine” (software que proporciona funcionalidades para a 
produção de um jogo), código-fonte ou demais direitos de propriedade 
intelectual relativos ao jogo, o item 5.3.7., “f” do edital dá a entender que 
a proponente só estaria livre para defi nir seu preço depois de 15 anos do 
lançamento comercial do jogo.

4.5. Registro posterior de marcas e softwares

4.5.1. Registro do nome do jogo como marca

O item 5.3.1., “b” da Chamada Pública exige que, antes do lançamento comercial 
do jogo, seja feita pela proponente a verifi cação da viabilidade da marca que 
o identifi ca e seja protocolado o respectivo pedido de registro no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nas classes correspondentes, 
adotando as providências cabíveis voltadas à concessão do registro.

Marca pode ser defi nida como o sinal que distingue determinado produto, 
serviço ou empresa no mercado. Ela agrega a determinado bem valores 
importantes como confi ança, segurança e credibilidade, diferenciando-o 
de todos os outros. Dada a sua enorme importância, é imprescindível que 
o titular de uma marca possua o direito de utilizá-la com exclusividade, o 
que é conferido por meio de registro expedido pelo INPI.

No Brasil, todo o regime de proteção das marcas está concentrado numa 
única lei, a chamada Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), e nos 
instrumentos normativos do INPI.
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4.5.1.1. Os tipos de marcas

As modalidades são as seguintes, considerando o tipo ou forma de sua 
apresentação:

 • Marcas nominativas são compostas simplesmente por palavras 
formando um sentido linguístico. Nesse caso não se pretende proteger 
a forma gráfi ca, visual. O que se objetiva resguardar é a palavra ou 
conjunto de palavras que distinguem um bem dos demais no mercado. 

 • Marcas fi gurativas, por sua vez, são constituídas unicamente por 
representações gráfi cas, como fi guras e desenhos, sem qualquer elemento 
linguístico associado. São menos comuns no mercado e em geral são 
utilizadas por produtos fortes, identifi cáveis por um simples símbolo.

 • As marcas mistas conjugam elementos linguísticos com alguma 
apresentação gráfi ca, como desenhos, tipologias próprias e cores. São 
comumente conhecidas como “logomarcas”.

 • Já as marcas tridimensionais, como o próprio nome deixa claro, são 
constituídas por uma forma plástica de três dimensões.

Quanto ao objeto de identifi cação, elas podem ser marcas de produtos, 
que se destinam a identifi car no mercado bens industriais, como sapatos, 
artigos de vestuário, brinquedos e automóveis, e marcas de serviços, que 
têm a fi nalidade de distinguir serviços oferecidos no comércio, como 
serviços de assessoria de imprensa, publicidade, produção cultural, 
serviços artísticos, de desenvolvimento de jogos digitais, entre outros.
 

4.5.1.2. O que não pode ser registrado como 
marca
 
Alguns sinais não podem ser registrados como marca. A lista de proibições 
é extensa. As mais relevantes, considerando o escopo desta cartilha, são:
 

 • Reproduções ou imitações de marcas alheias registradas, para 
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distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afi m.

 • Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente 
descritivo.

 • Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, 
político, econômico ou técnico, ofi cial ou ofi cialmente reconhecido, 
bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando 
autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do 
evento.

 • Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e 
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores.

 • Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico 
singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores.

 • Obra literária, artística ou científi ca, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão 
ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.

 • Reproduções ou imitações de elementos característicos ou 
diferenciados de títulos de estabelecimentos ou nomes de empresas 
de terceiros.

 • Sinais que imitem ou reproduzam marca que o requerente não poderia 
desconhecer em razão de sua atividade, caso a marca se destine a 
distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afi m.

4.5.1.3. A verifi cação da viabilidade da marca

Antes de iniciar o processo de registro de uma marca, ou mesmo antes 
do seu uso por qualquer pessoa, é aconselhável que o interessado realize 
busca prévia no banco de marcas do INPI, por sua própria conta ou por 
meio de um agente de propriedade industrial ou advogado. É possível 
realizar essa consulta diretamente no site do INPI (www.inpi.gov.br). No 
entanto, caso deseje maior segurança, o interessado poderá solicitar que 
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o próprio INPI faça uma busca completa na sua base de dados, o que lhe 
permitirá conhecer as marcas semelhantes às que pretende registrar, 
atestando, com isso, o seu grau real de originalidade.

É preciso ressaltar a importância de se fazer com responsabilidade essa 
verifi cação de viabilidade de marca (também chamada de “pesquisa de 
colidência”). Afi nal, o objetivo do item 5.3.1. “b” do edital é garantir que a 
proponente possa explorar, sem restrições, o jogo e todos os seus elementos, 
incluindo o título. Cabe à proponente, portanto, certifi car-se de haver escolhido 
um nome original, com grandes chances de ser registrado pelo INPI; caso 
contrário, se já houver jogo ou obra com título igual ou parecido, a proponente 
poderá enfrentar graves problemas quando do seu lançamento comercial.

4.5.1.4. O procedimento de registro de marca

Todo o procedimento de registro de uma marca é realizado diretamente 
pelo sistema informático disponibilizado, na Internet, pelo INPI, chamado 
“e-Marcas”. Para saber os detalhes de tal processo, acesse o site do INPI 
(www.inpi.gov.br), que apresenta, de forma didática, o passo a passo 
para o registro. Apesar de o sistema ser bastante intuitivo, recomenda-
se, contudo, a contratação de um agente de propriedade industrial ou 
de um advogado especializado na área, já que há uma série de detalhes 
que podem ser desatendidos pelos usuários não habituados ao sistema 
de registro marcário, tanto do ponto de vista operacional quando teórico, 
considerando os preceitos da Lei de Propriedade Industrial.

É interessante notar que o INPI registra as marcas tendo em vista 
diferentes classes, conforme o ramo a que se destinam. De fato, existe 
uma classifi cação internacional adotada no Brasil, a Classifi cação de Nice, 
atualizada periodicamente pela OMPI e que se divide em várias classes, 
distribuídas em duas categorias principais, produtos e serviços. Assim, no 
momento de submissão do pedido de registro da marca, o interessado 
deverá indicar qual a classe (ramo da atividade econômica) em que 
pretende obter a proteção. Caso queira vincular a marca a mais de uma 
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classe, terá que promover pedidos de registro distintos, uma vez que cada 
pedido comporta apenas uma marca relacionada a uma única classe.

Para fi ns da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016, recomenda-se 
que a marca do jogo seja registrada em sua versão nominativa e mista 
(ou fi gurativa), se for o caso, pelo menos na classe de produto de nº 09 da 
NCL 10 (2016), que inclui “todos os programas e softwares, em qualquer 
tipo de suporte de gravação e de difusão, ou seja, programas e softwares 
gravados em suporte magnético ou transferidos (baixados) a partir de 
uma rede remota de computadores”. Mas também seria recomendável o 
registro na classe de serviços de nº 41, que abarca desenvolvimento de 
jogos eletrônicos, entre outras atividades afi ns.

Uma vez apresentado o pedido de registro, ele será submetido a exame formal 
preliminar e, se atender bem aos requisitos iniciais do INPI, terá seu protocolo 
efetivado. Posteriormente, seguirá um prazo de 60 dias para que terceiros 
manifestem-se contra o pedido de deferimento da marca, apresentando 
oposição. Findo esse período, o INPI procederá ao exame do pedido, 
formulando as exigências que entender necessárias, como, por exemplo, a 
apresentação de documentos, provas e informações complementares.

Por fi m, o INPI procederá à avaliação do mérito do pedido e se manifestará 
no sentido de deferir ou não o registro. Caso a decisão seja favorável, e 
após comprovado o pagamento das retribuições correspondentes, será 
concedido um Certifi cado de Registro, garantindo a titularidade da marca 
ao interessado, por um prazo de 10 anos, renovável por iguais períodos. 
Caso seja desfavorável, todavia, será possível ao titular do pedido de marca 
apresentar recurso contra a decisão denegatória do INPI.

É importante destacar que geralmente o INPI não comunica diretamente 
os interessados acerca de suas decisões. Pelo contrário, tais decisões 
são divulgadas por meio da Revista Eletrônica da Propriedade Industrial 
(RPI), que é atualizada semanalmente no site do INPI, com novas edições 
disponibilizadas a cada terça-feira. Assim, é aconselhável que os requerentes 
ou seus procuradores realizem consulta on-line continuamente, de modo 
a garantir o cumprimento dos prazos e requisitos legais de registro.
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4.5.1.5. O alcance do registro de uma marca

Com a concessão do registro de uma marca pelo INPI, ela ganha proteção 
em todo território nacional, impedindo que terceiros que atuem naquela 
mesma área econômica façam uso da marca ou de sinais similares. Ou 
seja, o titular de uma marca registrada detém o direito de utilizá-la de 
forma exclusiva em todo Brasil, sendo esse direito válido contra todos os 
seus concorrentes. A proteção se limita, contudo, àquela área econômica 
indicada no registro, não impedindo, em regra, que terceiros utilizem 
marca similar em outras áreas. Assim, em regra, uma marca de automóvel 
não ganha proteção na classe de eletrodomésticos, por exemplo.

4.5.2. Registro do software

Além do registro da marca, o item 5.3.1. “a” da Chamada Pública exige 
que, também antes do lançamento comercial do jogo, a proponente 
protocole no INPI o pedido de registro do software relativo ao jogo. 
Embora o regime de proteção ao software seja o do direito de autor, sendo 
a proteção aos respectivos direitos assegurada independentemente de 
registro, a produtora que queira fazer uso dos recursos do FSA deverá 
obrigatoriamente depositar seu software no INPI. Na realidade, o que é 
levado a registro é o código-fonte ou código-objeto do software. 

O processo de registro consiste na apresentação de todas as informações 
relativas ao software ao INPI, separadas em “documentação formal” 
(documentos que descrevem o software e seus titulares e comprovações 
de autoria do software) e “documentação técnica” (listagem integral ou 
parcial do código fonte ou objeto, além das especifi cações e fl uxogramas do 
programa de computador). Especifi camente em relação à documentação 
técnica, o INPI permite tanto a sua apresentação em papel ou gravada 
em mídia eletrônica (CD ou DVD), sendo esse último método o mais 
recomendável, uma vez que a taxa respectiva para apresentação do 
pedido de registro é consideravelmente mais baixa.
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O INPI ainda não admite o processamento eletrônico de pedidos de registro 
de software, devendo toda a documentação ser entregue diretamente em 
um dos escritórios da autarquia ou remetida pelo serviço dos Correios 
(carta registrada ou SEDEX). Aliás, a Lei 9.609/98 e o Decreto 2.558/98, que 
estabelecem as regras sobre esse tema, garantem o sigilo absoluto das 
partes do material enviado.

É indispensável a leitura completa dos manuais do registro de programa 
de computador, disponíveis no portal do INPI, uma vez que a organização 
de toda a documentação formal e técnica deve respeitar uma série de 
especifi cações, no que diz respeito às licenças que devem ser anexadas 
ao pedido, aos envelopes nos quais a documentação deve ser inserida 
e às mídias nas quais os códigos devem ser gravados, entre outras. 
Recomenda-se a contratação de um agente de propriedade industrial ou 
de um advogado especializado na área, de forma a evitar que algum dos 
muitos detalhes exigidos pela autarquia não sejam observados, impedindo 
ou atrasando a concessão do registro.

Além disso, ainda que a proponente do projeto perante a Chamada Pública 
seja a única titular dos direitos sobre o software, é prudente contar com 
o apoio, na preparação da documentação técnica, dos programadores 
diretamente envolvidos na elaboração do código-fonte ou objeto, com 
vistas a garantir que seja apresentado ao INPI, no mínimo, os trechos do 
código que caracterizem a originalidade do software.

Os custos do processo de registro de software encontram-se na “tabela 
de retribuições dos serviços relativos a programas de computador”, 
disponível no site do INPI. Na data da publicação desta cartilha, o valor 
para apresentação de pedido de registro de programa de computador, com 
documentação técnica em formato eletrônico, é de R$142,00 para pessoas 
físicas, microempresas, microempreendedor individual e empresas de 
pequeno porte, aumentando para R$355,00 se a requerente for qualquer 
outro tipo de pessoa jurídica. Os pagamentos são feitos por meio de Guia 
de Recolhimento da União (GRU), que pode ser emitida diretamente pelo 
site da autarquia.



Produção de Jogos Eletrônicos Drummond e Neumayr Advocacia

54

Uma vez depositado o pedido, é muito importante o seu acompanhamento 
semanal por meio da Revista da Propriedade Industrial, publicada às terças-
feiras, já que o INPI poderá, a qualquer tempo, fazer exigências durante 
a análise da documentação, as quais deverão ser cumpridas dentro dos 
prazos legais sob pena de arquivamento do pedido. A efetiva concessão 
do registro do software depositado no INPI pode demorar vários meses.

Vale reforçar, por fi m, que a Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 
exige somente o protocolo do pedido depositado junto ao INPI, não exigindo 
a apresentação do certifi cado de efetivo registro do software.
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5.1. Titularidade dos direitos patrimoniais, 
divisão das receitas e poder dirigente

São considerados coautores e, portanto, titulares originários de direitos 
patrimoniais de autor de uma obra audiovisual o seu diretor, o autor do 
argumento original, o autor da trilha sonora original e o criador dos desenhos, 
no caso de obras de animação. Os direitos morais da obra audiovisual como 
um todo, entretanto, são atribuídos exclusivamente ao seu diretor.

Apesar disso, há uma inclinação da Lei de Direitos Autorais em reconhecer 
que os direitos patrimoniais de uma obra audiovisual pertençam ao 
produtor – que deve, para tanto, celebrar contratos por escrito com os 
coautores da obra –, o que também parece ser a linha adotada pela Ancine 
nas suas Chamadas Públicas. Em outros termos, quem realiza determinada 
obra audiovisual, organizando os elementos produtivos, buscando 
fi nanciamento e coordenando a sua produção – o produtor audiovisual 
–, é normalmente reconhecido como “proprietário” da obra, ou, melhor 
dizendo, titular dos direitos patrimoniais. O mesmo raciocínio vem sendo 
aplicado pela Ancine às empresas desenvolvedoras de jogos eletrônicos.

Não quer dizer, contudo, que uma obra tenha que necessariamente 
possuir um único “dono”. Não, uma mesma obra – um jogo eletrônico, no 
caso – pode possuir mais de um “proprietário”. É como se a obra fosse uma 
“empresa” que possuísse dois ou mais “sócios”, cada um sendo titular de 
uma quota sobre aquele patrimônio.
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Assim como acontece com a maioria das empresas, o critério mais utilizado 
para dividir as quotas entre os sócios é o valor aportado por cada um 
no “capital social”. Mas isso não é uma regra absoluta. Retornando aos 
jogos eletrônicos, a divisão das quotas entre coprodutoras não precisa, 
necessariamente, se pautar pelo montante efetivamente investido por cada 
uma no projeto, especialmente em se tratando de coproduções nacionais; 
para coproduções internacionais, no entanto, a regra é, sim, a divisão 
patrimonial a partir de quanto cada parceiro investiu na obra11 . De fato, 
em uma coprodução nacional é muito comum a divisão das quotas entre 
coprodutoras, ainda que uma ou mais delas não tenha investido recursos 
próprios no projeto. O importante é encontrar uma lógica que justifi que a 
divisão das quotas, como, por exemplo, o investimento “não fi nanceiro” feito 
por uma das produtoras no projeto. Se ela estiver assumindo obrigações 
e responsabilidades de verdadeira coprodutora (e não de uma simples 
prestadora de serviços), cobrando importância inferior ao valor que aquele 
serviço custaria no mercado, por exemplo, isso já poderia ser considerado, 
em muitos casos, motivo sufi ciente para prever a divisão de quotas. Mas tudo 
depende do acordo entre as parceiras, não existindo uma regra muito clara.
 
O efeito imediato da divisão da “propriedade” de uma obra audiovisual em 
quotas é a partilha das receitas da obra entre os parceiros, na proporção 
das suas quotas. Apesar disso, a Ancine diferencia a titularidade dos direitos 
patrimoniais (ou a propriedade das quotas de direitos)12 da divisão das 
receitas13 geradas por uma obra.

11 - Essa é a determinação do art. 6º, item III, da IN 106/2012 da Ancine, que dispõe sobre o 
reconhecimento de coproduções internacionais: “Art. 6° A análise do projeto de obra audio-
visual brasileira realizada em regime de coprodução internacional obedecerá aos seguintes 
critérios: [...]
III – observância de proporcionalidade, respeitadas as especifi cidades do contrato de copro-
dução, entre o aporte de recursos feito por cada coprodutor no orçamento global da obra, 
a divisão de direitos patrimoniais entre coprodutores e a repartição das receitas de comer-
cialização, de tal forma que se assegure a adequada rentabilidade dos agentes econômicos 
brasileiros”.
12 - Assim conceituados pelo art. 1º da IN 104/2012 da Ancine: “X. Direitos Patrimoniais: 
categoria de direitos de autor com repercussão econômica, suscetíveis de exploração, nos 
termos, limites e exceções previstos na legislação”;
13 - Conceituado pelo mesmo art. 1º da IN 104/2012 como: “XI. Direito sobre Renda Patrimo-
nial: direito patrimonial que permite a seu detentor, sem transferência de domínio patrimo-
nial no que se refere aos poderes dirigentes associados às cotas patrimoniais, auferir, de 
forma parcial ou total, as receitas, derivadas da exploração econômica da obra”.
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Assim, embora todo titular de quotas de direitos patrimoniais faça jus ao 
recebimento de parte das receitas, é possível que terceiros, mesmo sem 
possuírem quotas dos direitos patrimoniais, também aufi ram receitas 
pecuniárias com a obra. Além disso, não necessariamente a divisão se dará 
na exata proporção das quotas, sendo possível, em geral, a defi nição de uma 
forma de partilha distinta14. Na realidade, diferentemente de outras áreas 
da economia criativa, nas quais, em geral, não se diferencia a “propriedade 
das quotas de direitos” sobre uma obra artística do “percentual sobre a 
receita” – é como se fossem sinônimos, uma coisa naturalmente levando 
à outra –, no audiovisual é usual a separação desses dois conceitos, em 
razão dos inúmeros tipos de negócios gerados por uma obra audiovisual.

O segundo efeito da distribuição das quotas entre coprodutoras (e, 
eventualmente, entre outros agentes do audiovisual, como distribuidoras e 
programadoras) é a defi nição do controle da obra. Assim como ocorre com 
a divisão de quotas entre sócios de uma empresa, o coprodutor de uma 
obra audiovisual que detiver a quota majoritária dos direitos patrimoniais 
deterá (ou deveria deter) o “poder dirigente”15.

 
5.1.1. A proponente como titular dos direitos 
e detentora do poder dirigente
 
As últimas Chamadas Públicas do FSA estão mais assertivas quanto à 
necessidade de a proponente do projeto ser tanto detentora da maior parcela 
do patrimônio da obra, isto é, ser a titular majoritária dos direitos patrimoniais, 
quanto deter o poder dirigente. Isso se evidencia com a leitura conjunta dos 
itens 2.1.7. e 4.1.2. da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016:

14 - A Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 parece sinalizar, contudo, para a necessi-
dade de um mínimo de correspondência entre o percentual sobre o patrimônio da obra e a 
divisão das receitas. Com efeito, o item 4.2.3. “b” estabelece que, para a aferição do poder 
dirigente (ou controle real) sobre a obra, será analisada, entre outros elementos, a “divisão 
de rendimentos em relação à detenção de direitos patrimoniais”.
15 - Também conceituado pelo mesmo art. 1º da IN 104/2012: “XL – Poder Dirigente sobre o 
Patrimônio da Obra Audiovisual: poder de controle sobre o patrimônio da obra audiovisual, 
condição que permite ao detentor ou detentores utilizar, fruir e dispor da obra, bem como 
explorar diretamente ou outorgar direitos para as diversas modalidades de exploração 
econômica da obra ou de seus elementos derivados, condicionado a que a outorga, limitada 
no tempo, não descaracterize a titularidade e a detenção deste poder”.
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2.1.7. No caso de coproduções entre agentes econômicos brasileiros 
independentes, o domínio de direitos patrimoniais majoritários sobre 
a obra audiovisual, dentro do conjunto dos agentes econômicos 
brasileiros independentes, deverá ser detido pela proponente. Da 
mesma maneira, a proponente deverá ser responsável pela execução 
operacional, gerencial e fi nanceira do projeto e pelas obrigações 
relativas ao repasse de receitas ao FSA.

[...]
4.1.2. O conjunto de agentes econômicos brasileiros independentes 
deverá deter o PODER DIRIGENTE e o domínio dos direitos patrimoniais 
majoritários sobre o jogo eletrônico, ressalvadas as hipóteses de 
coprodução internacional.

A Ancine parece estar preocupada, portanto, não com a propriedade 
formal dos direitos patrimoniais, mas com o efetivo controle sobre a 
obra. Com efeito, para as chamadas do FSA não basta à proponente ser 
titular “no papel” da quota majoritária dos direitos: deve também deter 
o “controle real” sobre a obra. E para aferir a concentração do poder 
dirigente na pessoa da proponente na prática, a Ancine pode analisar 
outros critérios, indicados no item 4.2.3. do edital:
 

 • A distribuição dos direitos patrimoniais.

 • A divisão de rendimentos em relação à detenção de direitos patrimoniais.

 • Os compromissos de licenciamento assumidos.

 • As prerrogativas relativas a decisões artísticas.

 • Elementos que indiquem haver mera prestação de serviço.

O edital permite, ainda, que os direitos patrimoniais do jogo sejam parcialmente 
cedidos, desde que, nos 15 anos subsequentes ao seu lançamento comercial: 
(a) a transferência seja feita de forma onerosa; (b) se o adquirente não for 
agente econômico brasileiro independente, sua quota de direitos corresponda 
ao percentual que seu investimento representa na somatória dos itens 
fi nanciáveis do projeto; e (c) o jogo mantenha a condição de obra brasileira 
independente, ou seja, pelo menos 51% das quotas e o poder dirigente têm 
que continuar nas mãos de produtoras brasileiras independentes.
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5.1.2. Direitos patrimoniais e poder dirigente 
em coproduções internacionais

No caso de coprodução internacional, a situação de independência da 
coprodutora estrangeira também é condição para a aferição do poder 
dirigente sobre o jogo eletrônico, devendo ser respeitados os limites 
mínimos referidos no item 4.1.1, alíneas ‘b’ e ‘c’ (tratados no tópico 2.2.) 
desta cartilha ou no respectivo acordo internacional.
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6.1. Sistema on-line

As inscrições para a Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 serão 
inteiramente realizadas eletronicamente, por meio do Sistema FSA, que 
pode ser acessado pelo site do BRDE (www.brde.com.br/fsa). Em caso de 
difi culdades no carregamento de arquivos, o suporte técnico poderá ser 
solicitado pelo e-mail fsa.brde@brde.com.br.

6.2. O procedimento
 
Os proponentes devem realizar a inscrição no sistema FSA até as 18 horas do 
dia 23/01/2017, consistindo no preenchimento de um formulário eletrônico 
e na apresentação dos documentos previstos no Anexo I do edital. O 
cronograma para as etapas seguintes, ainda não defi nido no momento da 
redação desta cartilha, será tempestivamente divulgado no site do BRDE.

Terminadas as inscrições, inicia-se a fase de habilitação, que possui caráter 
exclusivamente eliminatório e avaliará as condições formais das propostas 
e dos documentos anexados às inscrições. O BRDE publicará a lista 
preliminar dos projetos habilitados e inabilitados, incluindo a justifi cativa 
nos casos de inabilitação, da qual caberá recurso, também por meio do 
Sistema FSA, pelo prazo de 10 dias a contar da publicação. O resultado 
dos recursos será conhecido quando da publicação da lista defi nitiva de 
projetos habilitados.
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A próxima etapa é de avaliação dos projetos, que possui caráter eliminatório 
e classifi catório. Durante a avaliação, serão distribuídas notas inteiras (mas 
com diferentes pesos), variando de 1 a 5 pontos para cada um dos seguintes 
quesitos: (a) aspectos do jogo e adequação do público; (b) qualifi cação 
técnica da equipe principal; (c) capacidade gerencial e desempenho 
da empresa, grupo econômico e sócios; e, por fi m, (d) planejamento e 
adequação do plano de negócios. Serão desclassifi cadas as propostas 
que não alcançarem a nota mínima de 2,50 pontos. Caberá recurso do 
resultado desta etapa no prazo de 10 dias a contar da publicação, não sendo 
aceita documentação complementar nem retifi cação da documentação 
apresentada da inscrição.

Em seguida, as proponentes dos projetos que obtiveram pontuação 
mínima apresentarão defesa oral (ou pitching), a ocorrer na cidade do Rio de 
Janeiro, em datas e horários a serem defi nidos oportunamente pelo BRDE, 
sendo que os custos de viagem, hospedagem e quaisquer outros deverão 
ser suportados pelos próprios participantes. No prazo de 10 dias antes 
da data de realização das defesas, a convocação será publicada no site 
do BRDE, onde estarão descritos os requisitos adicionais para realização 
dessa etapa, tais como: condições gerais, regras e procedimentos para 
participação e documentação complementar (que deverá ser apresentada 
até 5 dias antes da data marcada para cada defesa). 

A decisão fi nal dos projetos contemplados por essa linha de investimento do 
FSA, chamada Decisão de Investimento, será tomada será por uma Comissão 
de Seleção, composta por 7 membros, e publicada tanto no Diário Ofi cial 
da União quanto no site do BRDE. Tal comissão, composta por servidores 
da Ancine e por profi ssionais com notória experiência na área, poderá 
requisitar novas informações e documentos, e terá discricionariedade para 
defi nir o valor do investimento das propostas, inclusive sugerindo valores 
inferiores aos solicitados. Dessa decisão não caberá qualquer recurso.

O fl uxograma a seguir resume todo esse procedimento, da inscrição à 
efetiva decisão de investimento:
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6.3. Contratação pelo BRDE

Aqueles projetos selecionados por meio da Decisão de Investimento terão 
que apresentar a documentação, devidamente atualizada, indicada 
no Anexo III do edital, diretamente ao BRDE. Estando adequada essa 
documentação, será assinado o Contrato de Investimento, similar à minuta 
de contrato prevista no Anexo X da Chamada Pública.

6.4. Execução, conclusão, lançamento comercial 
e distribuição do jogo

Os projetos selecionados e devidamente contratados terão, então, 12 
meses para fi nalizar o jogo eletrônico, a contar do repasse dos recursos 
pelo BRDE. Além disso, o seu lançamento comercial deverá ocorrer em 
12 meses da data de sua conclusão, devendo a data do lançamento ser 
informada ao BRDE com antecedência de 30 dias. 

Em relação à distribuição do jogo, a proponente poderá contratar terceiras 
empresas, especializadas em distribuição de jogos eletrônicos, para 
realizar essa etapa, ou assumir, ela própria, a distribuição.

6.5. Prestação de Contas

Como os recursos do FSA são “recursos públicos”, a sua gestão e utilização 
exigem do gestor a devida prestação de contas. Assim, quem recebe recursos 
dessa natureza fi ca obrigado a demonstrar, além do efetivo cumprimento 
de todos os objetivos e metas propostos, a correta aplicação fi nanceira. 

Admite-se a emissão de documentos fi scais que comprovem despesas 
relativas aos itens fi nanciáveis entre a data do encerramento das inscrições 
(23 de janeiro de 2017, inicialmente) e 4 meses a partir da conclusão do 
jogo ou do desembolso do investimento do FSA, o que ocorrer por último. 
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Na prestação de contas deverão ser apresentados também, quando houver, 
comprovantes de recolhimentos de saldo da conta corrente da aplicação 
de recursos e de encerramento da conta corrente, compreendendo o 
período da abertura até seu encerramento. 

A prestação de contas fi nal terá que ser apresentada diretamente ao BRDE 
até o dia 15 do quinto mês seguinte à data de conclusão do jogo ou do 
desembolso do investimento do FSA, o que ocorrer por último. Mas o 
BRDE pode solicitar prestação de contas especial a qualquer tempo, que 
deverá ser apresentada até o dia 15 do segundo mês seguinte ao envio de 
tal solicitação pelo banco.

Por fi m, vale ressaltar que as normas previstas na Instrução Normativa 
125/2015 da Ancine e, consequentemente, o detalhamento previsto no seu 
Manual de Prestação de Contas, se aplicam, subsidiariamente, a todos os 
projetos fi nanciados pelo FSA. Isso está expressamente determinado no 
art. 1º daquela Instrução Normativa, tendo sido também reforçado pela 
recente Resolução do Comitê Gestor do FSA de nº 77¬E, assinada pelo 
Diretor-Presidente da Ancine em 13 de abril de 2016.
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7.1. Valor total da Chamada e indutores 
regionais

O valor inicial da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2016 é de 
R$10milhões, divididos, como já visto, em três categorias: projetos de 
R$1milhão, de R$500mil e de R$250mil, sendo 24 projetos a serem 
contemplados no total.

O FSA está disponível a qualquer produtora audiovisual e/ou de jogos 
eletrônicos do País, independentemente do seu estado ou município. 
Mas para evitar as distorções que normalmente se observam em outros 
mecanismos federais de apoio à cultura, que fi cam muito concentrados 
nos estados do Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
o FSA possui uma política efetiva de democratização, promovendo uma 
distribuição mais justa e coerente dos seus recursos.

A própria Lei 11.437/2006, que criou o FSA, determina, em seu art. 4º, 
§3º, “I”, que no mínimo 30% dos recursos do FSA deverão ser destinados 
a produtoras brasileiras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Mas também as Chamadas Públicas do FSA indicam outros critérios de 
distribuição por regiões ou estados, indo além do determinado naquela lei, 
na tentativa de ampliar as chances de produtoras que não sejam cariocas 
ou paulistas terem acesso aos recursos.

Na Chamada Pública BRDE/FSA – PRODAV 14/2016, além do repasse mínimo 
de 30% dos valores da Chamada (ou seja, R$3 milhões) para proponentes 
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daquelas regiões, no mínimo 10% (isto é, R$1milhão) dos recursos devem 
ser destinados a propostas apresentadas por empresas sediadas na 
região Sul, no Espírito Santo ou em Minas Gerais.

7.2. Percentuais de retorno e prazo (7 anos)

Como já explicitado, o aporte do FSA nos projetos da Chamada Pública de 
games se dará na forma de investimento retornável; ou seja, o FSA fará jus 
a receber percentuais de toda a receita gerada, direta ou indiretamente, 
pelo jogo fi nanciado, com o objetivo de obter o maior retorno possível.

Tais receitas podem decorrer tanto da exploração do jogo propriamente 
dito, quanto do licenciamento de expansões ou complementações, de 
suas marcas, imagens, elementos (comumente chamados, em conjunto, 
de “licensing”) e direitos de adaptação, de transações comerciais dentro do 
aplicativo (“in-app purchases”), de cessão de espaço publicitário dentro do 
jogo e, por fi m, de licenciamento de eventuais softwares que tenham sido 
desenvolvidos como parte do projeto, tais como “motores” ou outros que 
admitam comercialização.

É importante esclarecer, contudo, que não existe uma “obrigação” de as 
empresas selecionadas nesta Chamada Pública efetivamente “quitarem” 
o valor investido. Seus únicos compromissos são envidar os melhores 
esforços para comercializar o jogo e seus elementos derivados e enviar, 
durante 7 anos (prazo máximo de participação do FSA nas receitas), as 
importâncias que correspondam aos percentuais determinados pela 
Ancine para cada operação de comercialização, quais sejam:

 • Pela comercialização do jogo: (a) 80% do percentual que o investimento 
do FSA representa na somatória dos itens fi nanciáveis do projeto (que, 
como visto, podem superar o valor indicado para cada categoria), até 
se alcançar o valor total, não atualizado, investido pelo Fundo; e (b) 
40% a partir de então, até o fi nal do prazo de 7 anos.

 • Pelo licenciamento de marcas, imagens e elementos do jogo, e 
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licenciamento do direito de adaptação da obra: 40% do percentual que 
o investimento do FSA representa na somatória dos itens fi nanciáveis do 
projeto, até se alcançar o valor total, não atualizado, investido pelo Fundo.

 • Pela exploração de obras derivadas do jogo (outros títulos ou 
adaptações para outros formatos que utilizem a mesma marca, imagens 
ou elementos do jogo, salvo expansões ou complementações): 2% da 
receita líquida obtida com tais comercializações. Se, contudo, uma obra 
derivada vier a ser, ela própria, objeto de novo fi nanciamento pelo FSA, 
a ela serão aplicadas as regras do respectivo edital.

Assim, considerando um projeto hipotético, aprovado na Categoria 
B, cujo montante a ser investido pelo FSA é de R$500mil, mas cujos 
itens fi nanciáveis totalizassem R$1,5milhão (ou seja, o percentual que o 
investimento do FSA representa na somatória dos itens fi nanciáveis do projeto 
é, no caso, de 33,33%), seriam esses os valores a serem restituídos ao 
FSA, se considerarmos uma receita de R$10mil para cada modalidade de 
comercialização:

 • Pela comercialização do jogo: (a) R$2.640,00, se o valor total, não 
atualizado, investido pelo Fundo ainda não tivesse sido recuperado; 
ou (b) R$1.320,00, se tal valor já tivesse sido recuperado pelo FSA.

 • Pelo licenciamento de marcas, imagens e elementos do jogo, e 
licenciamento do direito de adaptação da obra: R$1.320,00.

 • Pela exploração de obras derivadas do jogo: R$200,00 (já que, nesse 
caso, o percentual se aplica sobre a efetiva receita líquida daquela 
específi ca operação).

Vale um esclarecimento. Em relação à comercialização do jogo 
propriamente dito e outras obras audiovisuais derivadas, o cálculo será 
feito considerando a Receita Líquida do Produtor (RLP), que consiste, em 
linhas gerais, no lucro efetivo obtido pela desenvolvedora, em conjunto 
com os demais “donos” (ou titulares de direitos patrimoniais) do jogo e 
daquelas obras. A Chamada Pública estabelece que a RLP seja calculada 
da seguinte forma, em consonância com o Regulamento Geral do PRODAV:

 • Inicialmente, deve-se buscar a Receita Bruta de Distribuição, que 
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consiste no valor total das receitas obtidas por meio da exploração 
comercial do jogo, incluindo comercialização de versões não fi nalizadas 
(beta ou anteriores), em qualquer plataforma ou território, depois de 
descontados os tributos incidentes e os valores retidos pelas lojas.

 • Deduzindo-se desse resultado as comissões de distribuição e venda, 
chega-se à Receita Líquida de Distribuição (RLD). Uma ressalva: se 
a própria proponente ou empresa que faça parte do mesmo grupo 
econômico for a responsável pela distribuição, não poderá haver tal 
comissão de distribuição.

 • Depois de abater desse valor eventual “retenção prioritária” prevista 
em contratos de comercialização (o que deverá respeitar as limitações 
indicadas no item 5.2.3. do edital e mencionadas no tópico 4.4.1. desta 
cartilha), alcança-se, fi nalmente, a RLP, sobre a qual serão aplicados os 
percentuais do FSA de retorno do investimento.

Por fi m, mesmo se houver alteração no orçamento total do jogo, a 
participação do FSA deverá ser maior ou igual àquela que havia sido 
calculada a partir do total de itens fi nanciáveis informado no momento 
da Decisão de Investimento, exceção feita às alterações que impliquem 
redução superior a 10% do valor total dos itens fi nanciáveis do projeto, que 
motivarão novo cálculo da participação do FSA. 

7.3. Retorno do investimento em coproduções 
internacionais

No caso de jogos decorrentes de coproduções internacionais, os recursos 
a serem investidos, assim como o cálculo da participação do FSA sobre as 
receitas do jogo, terão por base de cálculo exclusivamente o total de itens 
fi nanciáveis de responsabilidade da parte brasileira. Assim, o FSA não terá 
participação sobre o montante investido por coprodutoras estrangeiras. 
Além disso, na divisão de territórios estabelecida no contrato de 
coprodução, o FSA terá participação somente nas receitas proporcionais 
à parte brasileira. 
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7.4. Outras modalidades de retorno

Além do retorno fi nanceiro propriamente dito, a proponente tem que 
atender outras duas contrapartidas:

 • Deverá entregar à Cinemateca Brasileira uma cópia do jogo, em sua 
confi guração comercial, para fi ns de preservação;

 • Deverá fazer constar nos créditos do jogo e em todo material gráfi co 
ou audiovisual de divulgação, o conjunto das logomarcas do BRDE, 
conforme defi nido no Manual de Identidade Visual disponibilizado no 
site do banco, bem como da Ancine e do FSA, em conformidade com as 
disposições da Instrução Normativa 85/2009 da Ancine.
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Na contagem de todos os prazos estabelecidos pelo edital, deve-se 
excluir o dia de início e incluir o do vencimento. Além disso, a contagem 
tem que considerar dias consecutivos (e não dias úteis), exceto quando 
explicitamente disposto em contrário. Para todas as referências de 
tempo, deverá ainda ser considerado o horário de Brasília – DF, sendo 
que os prazos se encerram sempre às 18h da data prevista para o seu 
encerramento.

Confira abaixo uma tabela que concentra os principais prazos previstos 
no edital. Recomenda-se, de todo modo, o acompanhamento constante 
do site do BRDE, já que pode haver alteração em alguns desses prazos:

Resumo dos Prazos 
Previstos na ChamandaVIII
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Item Descrição Prazo

4.2.1

Prazo pelo qual deve ser preservado 
o poder dirigente pela produtora sobre 
os processos de produção comerciali-
zação do jogo eletrônico e seus 
resultados

15 anos, contados a 
partir do seu lança-
mento comercial

5.2.1
Limitação do período de vigência para as 
licenças de comercialização para lojas do 
jogo eletrônico produzido com recursos 
do edital

Limitado a 
24 meses

1.6.6
Solicitação de suporte técnico em caso 
de dificuldade no carregamento de 
arquivos durante a fase de inscrição

Encerra às 18 horas 
do dia 22/01/2017

8.1.2

Solicitação de registro na ANCINE como 
agente econômico brasileiro indepen-
den-te, nos termos do item 2.1.1 
do edital

Encerra às 18 horas 
do dia 22/01/2017

4.2.4
Imposição de limitações para realização 
de cessão de direitos patrimoniais de 
autor do jogo

15 anos, contados a 
partir do seu lança-
mento comercial

5.2.2
Prazo máximo para lançamento 
comercial do jogo eletrônico
produzido com recursos do edital

12 meses, a contar 
da conclusão da
obra

7.2 Período de inscrição de propostas 
para a Chamada Pública

De 06/12/2016 
até as 18 horas 
do dia 23/01/2017

8.2.2 Apresentação de recurso da decisão 
de habilitação

10 dias a contar da 
publicação do resul-
tado preliminar
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Item Descrição Prazo

8.4.4.3

Apresentação de recurso do resultado 
preliminar da avaliação dos projetos ou 
da lista preliminar dos projetos indica-
dos para a Decisão de Investimento

10 dias a contar da 
publicação do 
resultado preliminar

8.4.4.8
Apresentação dos documentos relacio-
nados no ANEXO II – DOCUMENTOS 
PARA DEFESA ORAL do edital

Até 5 dias antes 
da data marcada
para sua defesa oral

9.2.4
Cumprimento de diligência recebida 
após o exame da documentação 
apresentada para contratação

30 dias

9.3.4

Comprovação do disposto nas alíneas ‘a’ 
e ‘b’ do item 9.3.3 (comprovação de 
captação de 80% do orçamento de 
produção de responsabilidade da parte 
brasileira, e contrato de distribuição
/comercialização ou declaração de 
distribuição própria)

12 meses, contados 
da data de assina-
tura do contrato

8.4.4.7
Publicação da Convocação para a 
Fase de Defesa Oral

Até 10 dias antes da 
data de realização 
das defesas orais

9.2.1
Envio da documentação do ANEXO III – 
DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
do edital, para a contratação dos proje-
tos selecionados

Até 60 dias da publi-
cação da Decisão 
de Investimento 
no Diário Oficial 
da União

9.5 Envio do contrato de investimento 
já contendo as assinaturas

30 dias após 
o recebimento

10.1
Prazo de conclusão da obra, quando 
da execução do projeto

12 meses da data 
do desembolso dos 
recursos do investi-
mento do FSA
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CI

Item Descrição Prazo

10.3.1

Retorno financeiro do investimento do 
FSA, calculado sobre a RECEITA LÍQUIDA 
DA PRODUTORA – RLP obtida através
da exploração comercial do jogo

7 anos, a contar da 
data de lançamento 
comercial do jogo

CI Prazo previsto no Contrato de Investi-
mento para prestação de contas final

Até o dia 15 do 
quinto mês seguinte 
à data de conclusão 
do jogo ou do 
desembolso do
investimento do 
FSA, o que ocorrer 
por último

10.3.1

Admissão de documentos fiscais que 
comprovem despesas relativas aos itens 
financiáveis pelo FSA, quando da 
prestação de contas

Da data de encerra-
mento das inscri-
ções do edital, até 4 
meses após a data 
de conclusão da 
obra ou do desem-
bolso do investi-
mento do FSA

Prazo previsto no Contrato de Investi-
mento para prestação de contas espe-
cial, que pode ser solicitada a qualquer 
tempo

Até o dia 15 do 2º 
mês seguinte ao
envio de tal pedido 
pelo banco
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Sobre os Organizadores

RAFAEL NEUMAYR
Rafael Neumayr é sócio da Drummond 
& Neumayr Advocacia. Ao longo de sua 
carreira, ele vem se especializando em 
direito do entretenimento, com ênfase 
em propriedade intelectual, tema que foi 
tratado em sua dissertação de mestrado em 
direito empresarial, pela Milton Campos/
MG, onde também cursou a graduação em 
direito. É Presidente da Comissão de Direito 
do Audiovisual, da Moda e da Arte da OAB/
MG, membro da Comissão de Propriedade 
Intelectual da OAB/MG e da Câmara da 
Indústria do Audiovisual de Minas Gerais/

FIEMG, além de professor de direito em cursos de pós-graduação. É coordenador 
e coautor do livro “Direito e Cultura: Aspectos Jurídicos da Gestão e Produção 
Cultural”. Rafael também é formado em teatro pela UFMG.

Ganhou um Coleco Telstar aos cinco anos de idade e nunca mais parou: já 
jogou no TK3000 IIe, 286, 386, 486, Pentium (e assim sucessivamente), além 
de ter experimentado desde a primeira até a oitava geração de consoles. Jogo 
preferido: Alone in the Dark 1 (o “antigão”)
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Sobre os Organizadores

STÉFANO FALCÃO
Stéfano Falcão é sócio da Drummond 
& Neumayr Advocacia. Atua na área do 
direito do entretenimento, com experiência 
em direitos autorais, direito do audiovisual, 
leis de incentivo à cultura e negociações 
internacionais. Ele é membro da Comissão 
de Direito do Audiovisual, da Moda e da 
Arte da OAB/MG e concluiu especialização 
em Direito Internacional pelo CEDIN 
Educacional/IAED/MG, desenvolvendo 
pesquisa sobre os desafi os jurídicos das 
coproduções internacionais de obras 
audiovisuais.

Começou no Atari e passou pelo Master System, Mega Drive, Super Nintendo, 
Playstation, Playstation 2, PSP e Xbox 360, além de continuamente tentar, 
desde o 386, manter um computador (e agora o smartphone) poderoso o 
bastante para rodar os games de última geração. Jogo preferido: Baldur’s 
Gate II
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