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Bases da

LEGISLAÇÃO
As primeiras menções à acessibilidasde nos meios de comunicação datam do início dos anos 2000, através da Lei Nº 10.098 e do
Decreto Nº 5.296. Confira a seguir os principais tópicos da legislação fundamental vigente e as indicações para os textos integrais.

EI No 10.098, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2000.

o Art. 2o Para os fins desta Lei
são estabelecidas as seguintes definições:

o Art. 1º Esta Lei estabelece
normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de
barreiras e de obstáculos nas vias
e espaços públicos, no mobiliário
urbano, na construção e reforma
de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

I - acessibilidade: possibilidade e
condição de alcance para utilização,
com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural,
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
(Redação
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
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II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
limite ou impeça a participação social
da pessoa, bem como o gozo, a fruição e
o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação
com segurança, entre outros, classificadas em:
(Redação dada pela
Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)
•
d) barreiras nas comunicações e na
informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio
de sistemas de comunicação e de tecnologia
da informação;
(Redação dada
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IX - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre
outras opções, as línguas, inclusive a

D
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Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema
de sinalização ou de comunicação tátil,
os caracteres ampliados, os dispositivos
multimídia, assim como a linguagem
simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os
modos, meios e formatos aumentativos
e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das
comunicações;
(Incluído
pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

o Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da
linguagem de sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de
acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na
forma e no prazo previstos em regulamento.

ECRETO Nº 5.296 DE 2 DE
DEZEMBRO DE 2004.

o Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:
I - acessibilidade: condição para utilização,
com segurança e autonomia, total ou assistida,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
II- barreiras:
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento
de mensagens por intermédio dos dispositivos,
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não
de massa, bem como aqueles que dificultem ou
impossibilitem o acesso à informação;

para as pessoas portadoras de deficiência auditiva
e visual:
I - a subtitulação por meio de legenda oculta;
II - a janela com intérprete de LIBRAS; e
III - a descrição e narração em voz de cenas
e imagens.
o Art. 54. Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons
e imagens operadas pelo Poder Público
poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas
e mais amplas do que aquelas as serem
definidas no âmbito do procedimento estabelecido no art. 53.

ção dada pelo Decreto nº 5.645, de 2005)

o Art. 59. O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais
que ofereçam, mediante solicitação, apoios
humanos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes
de LIBRAS, ledores, guias-intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais
como a transcrição eletrônica simultânea.

§ 2o A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes
sistemas de reprodução das mensagens veiculadas

Consulte a versão integral em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/
Lei/L13146.htm

o Art. 53. Os procedimentos a serem
observados para implementação do plano de medidas técnicas previstos no art.
19 da Lei no 10.098, de 2000., serão regulamentados, em norma complementar,
pelo Ministério das Comunicações. (Reda-
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Leia a versão integral em
www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/442portaria-310

Legislação relativa
à radiodifusão

P

ortaria nº 310, de 27 de junho
de 2006. Aprova a Norma Com-

plementar nº 01/2006 - Recursos de
acessibilidade, para pessoas com deficiência,
na programação veiculada nos serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II
da Constituição, e
CONSIDERANDO os comentários recebidos em decorrência de consulta e audiência
pública realizada pela Portaria nº 476, de 1
de novembro de 2005, publicada no Diário
Oficial da União de 3 de novembro de 2005
e Portaria nº 1, de 4 de janeiro de 2006, publicada no Diário Oficial de União de 4 de
janeiro de 2006;
CONSIDERANDO o disposto no art. 53 do
Decreto nº 5296, de 2 de dezembro de 2004,
RESOLVE:
•
Art. 1º Aprovar a Norma Complementar nº 01/2006 - Recursos de acessibilidade, para pessoas com deficiência, na
programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão.
•
Art. 2º Esta a Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.
HÉLIO COSTA
Ministro das Comunicações
ANEXO
NORMA COMPLEMENTAR Nº 01/2006
o Recursos de acessibilidade, para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons
e imagens e de retransmissão de televisão.

1. OBJETIVO
o Esta Norma tem por objetivo complementar as disposições relativas ao serviço de
radiodifusão de sons e imagens e ao serviço de
retransmissão de televisão, ancilar ao serviço
de radiodifusão de sons e imagens, visando tornar a programação transmitida ou retransmitida
acessível para pessoas com deficiência, conforme
disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de
2004, alterado pelo Decreto nº 5.645, de 28 de dezembro de 2005.

2. REFERÊNCIAS BÁSICAS
o 2.1. Constituição Federal.
o 2.2. Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
o 2.3. Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que modifica e complementa a Lei nº
4.117, de 1962.
o 2.4. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,
que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e
consolida as Normas de proteção.
o 2.5. Lei nº 10.048, de 8 de novembro de
2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica.
o 2.6. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
o 2.7. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais LIBRAS.
o 2.8. Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
o 2.9. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989.
o 2.10. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8
de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
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o 2.11. Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro
de 2005, que aprova o Regulamento do Serviço
de Retransmissão de Televisão e do Serviço de
Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens.
o 2.12. Decreto nº 5.645, de 28 de dezembro
de 2005, que altera o art. 53 do Decreto nº 5.296,
de 2004.
o 2.13. Instrução Normativa nº 1, de 2 de dezembro de 2005, da Secretaria de Comunicação
Institucional da Secretaria Geral da Presidência
da República, que regulamenta o art. 57 do Decreto nº 5.296, de 2004.
o 2.14. Norma Brasileira ABNT NBR
15290:2005, que dispõe sobre Acessibilidade em
Comunicação na Televisão.

3. DEFINIÇÕES
o Para os efeitos desta Norma, devem ser
consideradas as seguintes definições:
o 3.1. Acessibilidade: é a condição para utilização, com segurança e autonomia, dos serviços, dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência
auditiva, visual ou intelectual.
o 3.2. Legenda Oculta: corresponde a transcrição, em língua portuguesa, dos diálogos, efeitos sonoros, sons do ambiente e demais informações que não poderiam ser percebidos ou
compreendidos por pessoas com deficiência auditiva.
o 3.3. Audiodescrição: é a narração, em língua portuguesa, integrada ao som original da
obra audiovisual, contendo descrições de sons e
elementos visuais e quaisquer informações adicionais que sejam relevantes para possibilitar a
melhor compreensão desta por pessoas com deficiência visual e intelectual. (Redação dada pela
Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
o 3.4. Dublagem: tradução de programa
originalmente falado em língua estrangeira, com
a substituição da locução original por falas em
língua portuguesa, sincronizadas no tempo, entonação, movimento dos lábios dos personagens
em cena, etc. (NBR 15290).
o 3.5. Campanhas institucionais - campanhas educativas e culturais destinadas à divulgação dos direitos e deveres do cidadão.
o 3.6. Informativos de utilidade pública qualquer informação que tenha a finalidade de
proteger a vida, a saúde, a segurança e a propriedade.
o 3.7. Janela de LIBRAS: espaço delimitado
no vídeo onde as informações são interpretadas
na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
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4. ABRANGÊNCIA
o 4.1. Ficam sujeitas ao cumprimento do
disposto nesta Norma as pessoas jurídicas que
detenham concessão ou permissão ou para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens e as pessoas jurídicas que detenham permissão ou autorização para explorar o serviço de
retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de
radiodifusão de sons e imagens.
o 4.2. Inclui-se na obrigatoriedade de cumprimento do disposto nesta Norma as pessoas
jurídicas referidas no subitem 4.1 que transmitirem ou retransmitirem programação que, mesmo tendo sido produzida em outros países, seja
editada, traduzida ou sofra qualquer adaptação
considerada necessária para sua transmissão ou
retransmissão com boa qualidade de percepção
e compreensão pelo público brasileiro.

5. RECURSOS DE ACESSIBILIDADE
o 5.1. A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos serviços de radiodifusão de sons e imagens deverá
conter:
a) Legenda Oculta, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida através da linha 21 do Intervalo de
Apagamento Vertical (VBI);
b) Audiodescrição, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida através do Programa Secundário
de Áudio (SAP), sempre que o programa for exclusivamente falado em Português; e
c) Dublagem, em língua Portuguesa, dos programas veiculados em língua estrangeira, no todo ou em
parte, devendo ser transmitida através do Programa
Secundário de Áudio (SAP) juntamente com a audiodescrição definida na alínea b, de modo a permitir a
compreensão dos diálogos e conteúdos audiovisuais
por pessoas com deficiência visual e pessoas que não
consigam ou não tenham fluência para leitura das legendas de tradução.

o 5.2. A programação de caráter oficial deverá ser veiculada pelas pessoas jurídicas que
detenham concessão para explorar o serviço
de radiodifusão de sons e imagens e as pessoas
jurídicas que detenham permissão ou autorização para explorar ou executar o serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de
radiodifusão de sons e imagens, de acordo com
a Instrução Normativa nº 1, de 2 de dezembro de
2005, da Secretaria Geral da Presidência da República.
o 5.3. Os programas que compõem a propaganda político-partidária e eleitoral, bem as-
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sim campanhas institucionais e informativos de
utilidade pública veiculados pelas pessoas jurídicas concessionárias do serviço de radiodifusão
de sons e imagem, bem como as pessoas jurídicas que possuem permissão ou autorização para
executar o serviço de retransmissão de televisão,
deverão conter janela com intérprete de LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais), cuja produção e ou
gravação ficarão ao encargo e sob a responsabilidade dos Partidos Políticos e ou dos respectivos
Órgãos de Governo aos quais se vinculem os referidos programas, sem prejuízo do cumprimento do disposto no subitem 5.1.
o 5.4. Sem prejuízo do cumprimento do
disposto no subitem 5.1, o projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no
Brasil deverá:
5.4.1. permitir o acionamento opcional da janela
com intérprete de LIBRAS, para os espectadores que
necessitarem deste recurso, de modo a possibilitar sua
veiculação em toda a programação;
5.4.2. permitir a inserção de locução, em Português,
destinada a possibilitar que pessoas com deficiência
visual e pessoas com deficiência intelectual selecionem as opções desejadas em menus e demais recursos
interativos, com autonomia.

6. CARACTERÍSTICAS
o
A produção e veiculação dos recursos
de acessibilidade objeto desta Norma deverão
ser realizados com observância dos critérios e
requisitos técnicos especificados na ABNT NBR
15290:2005 - Acessibilidade em Comunicação na
Televisão, editada pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

7. PRAZOS
o
7.1. Os recursos de acessibilidade de que
tratam as alíneas “a” e “c” do subitem 5.1 desta
Norma deverão ser veiculados na programação
exibida pelas exploradoras do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão (RTV) de acordo com o
seguinte cronograma: (Redação dada pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
a) no mínimo, uma hora, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e uma hora na programação veiculada
no horário compreendido entre 20 (vinte) e 2 (duas)
horas, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
contado a partir da data de publicação desta Norma;
b) no mínimo, duas horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 (oito) e 14 (qua-

torze) horas, e duas horas na programação veiculada
no horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas)
horas, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
c) no mínimo, três horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e três horas na programação veiculada
no horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas)
horas, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) meses,
contado a partir da data de publicação desta Norma;
d) no mínimo, quatro horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e quatro horas na programação veiculada
no horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas)
horas, dentro do prazo de 60 (sessenta) meses, contado
a partir da data de publicação desta Norma;
e) no mínimo, seis horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 6 (seis) e 14 (quatorze) horas, e seis horas na programação veiculada no
horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 72 (setenta e dois) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
f) no mínimo, dezesseis horas, na programação
veiculada no horário compreendido entre 6 (seis) e 2
(duas) horas, dentro do prazo de 94 (noventa e quatro)
meses, contado a partir da data de publicação desta
Norma;
g) no mínimo, vinte horas, na programação diária
total, dentro do prazo de 106 (cento e seis) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma; e
h) a totalidade da programação diária, dentro do
prazo de 132 (cento e trinta e dois) meses, contado a
partir da data de publicação desta Norma.

o 7.2. O recurso de acessibilidade de que
trata a alínea “b” do subitem 5.1 desta Norma deverá ser veiculado na programação exibida pelas exploradoras do serviço de radiodifusão de
sons e imagens e do serviço de retransmissão
de televisão (RTV) de acordo com o cronograma
constante dos subitens 7.2.1 e 7.2.2. (Incluído pela
Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
7.2.1. Quando se tratar de geradora cedente de programação (“cabeça-de-rede”) licenciada para transmitir com tecnologia digital: (Incluído pela Portaria nº
188, de 24 de março de 2010)
•
a) no mínimo, duas horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre
6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 1º de julho de 2010; (Incluído pela
Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
b) no mínimo, quatro horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e
seis) meses, a contar de 1º de julho de 2010; (Incluído
pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
c) no mínimo, seis horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6

ACESSIBILIDADE NO AUDIOVISUAL

(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 60 (sessenta)
meses, a contar de 1º de julho de 2010; (Incluído pela
Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
d) no mínimo, oito horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 84 (oitenta e
quatro meses) meses, a contar de 1º de julho de 2010;
(Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
e) no mínimo, doze horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 96 (noventa
e seis) meses, a contar de 1º de julho de 2010; (Incluído
pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
f) no mínimo, dezesseis horas semanais, na
programação veiculada no horário compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 108
(cento e oito) meses, a contar de 1º de julho de 2010;
(Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
g) no mínimo, vinte horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 120 (cento e
vinte) meses, a contar de 1º de julho de 2010; (Incluído
pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
7.2.2. Quando se tratar de geradora cedente de programação (“cabeça-de-rede”) ainda não licenciada para
transmitir com tecnologia digital: (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
a) no mínimo, duas horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre
6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação digital; (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
b) no mínimo, quatro horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e
seis) meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação digital; (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
c) no mínimo, seis horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 60 (sessenta)
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação digital; (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
•
d) no mínimo, oito horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 84 (oitenta
e quatro meses) meses, a contar da data de expedição
da respectiva licença para funcionamento de estação
digital; (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março
de 2010)
•
e) no mínimo, doze horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 96 (noventa e
seis) meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação digital; (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)
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•
f) no mínimo, dezesseis horas semanais, na
programação veiculada no horário compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 108
(cento e oito) meses, a contar da data de expedição da
respectiva licença para funcionamento de estação digital; (Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de
2010)
•
g) no mínimo, vinte horas semanais, na programação veiculada no horário compreendido entre 6
(seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 120 (cento e
vinte) meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação digital; e
(Incluído pela Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)

7.3. No caso de afiliada ou retransmissora: na
data de inicio da transmissão ou retransmissão
com tecnologia digital observada, à época, quanto à veiculação dos recursos de acessibilidade de
que trata o subitem 5.1, a mesma proporção de
horas e o mesmo horário estabelecido para a geradora cedente da programação. (Incluído pela
Portaria nº 188, de 24 de março de 2010)

8. EXCEÇÕES
o 8.1. Não se obriga aos dispositivos desta
Norma:
a) a veiculação inédita ou a reprise de programas que tenham sido produzidos ou gravados
antes da data de publicação desta Norma Complementar sem os recursos de acessibilidade
aqui previstos;
b) a veiculação, ao vivo, de competições esportivas realizadas em recintos com capacidade
para acomodação de platéia inferior a 5000 (cinco mil) pessoas;
c) Programação de caráter estritamente local
com duração de até 30 (trinta) minutos.
•

9. EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO E/
OU RETRANSMISSÃO
9.1. As estações transmissoras ou retransmissoras que não comportarem a Linha 21 do
Intervalo de Apagamento Vertical (VBI) e/ou o
Programa Secundário de Áudio (SAP), deverão
ser adaptadas ou substituídas de acordo com o
seguinte cronograma:
•
9.1.1. No prazo de 2 (dois) anos, contado a partir da publicação desta Norma, para as estações transmissoras ou retransmissoras localizadas em cidades
com população superior a 1.000.000 (um milhão) de
habitantes.
•
9.1.2. No prazo de 4 (quatro) anos, contado a
partir da publicação desta Norma, para as estações
transmissoras ou retransmissoras localizadas em cidades com população superior a 500.000 (quinhentos
mil) habitantes.
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•
9.1.3. No prazo de 6 (seis) anos, contado a
partir da publicação desta Norma, para as estações

transmissoras ou retransmissoras localizadas
em cidades com população superior a 200.000
(duzentos mil) habitantes.
•
9.1.4. No prazo de 8 (oito) anos, contado
a partir da publicação desta Norma, para as estações transmissoras ou retransmissoras localizadas em cidades com população superior a
100.000 (cem mil) habitantes.
•
9.1.5. No prazo de 10 (dez) anos, contado
a partir da publicação desta Norma, para as estações transmissoras ou retransmissoras localizadas nas demais cidades do Brasil.
9.2. Nas localidades em que as estações transmissoras ou retransmissoras forem substituídas para
permitir a transmissão e/ou retransmissão em sistema digital, as novas estações já devem comportar os
recursos de acessibilidade definidos nesta Norma.
9.3. Cumpridas as disposições deste item,
os prazos definidos no item 7 serão contados a
partir da data de expedição da licença de funcionamento do equipamento substituído, exceto quando se tratar de veiculação de programas
originados de outras geradoras e que já contenham os recursos de acessibilidade objeto desta.

10. RESPONSABILIDADE
10.1. As emissoras de radiodifusão de sons e
imagens e as retransmissoras de televisão são
responsáveis pela produção e veiculação dos recursos de acessibilidade definidos no subitem 5.1
em todos os programas dos quais sejam detentoras dos direitos autorais.

10.2. Cabe a cada pessoa jurídica detentora
de concessão para executar o serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens e permissão ou autorização para executar o serviço de retransmissão
de televisão, a intransferível e exclusiva responsabilidade pela implementação dos meios necessários para que a programação veiculada contenha os recursos de acessibilidade previstos nesta
Norma.

11. PENALIDADES
11.1. O descumprimento das disposições contidas nesta Norma sujeita as pessoas jurídicas que
detenham concessão ou autorização para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens e
as pessoas jurídicas que detenham permissão ou
autorização para explorar o serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, às penalidades prescritas no Código Brasileiro de Telecomunicações.
11.2. A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerados os seguintes fatores:
a) gravidade da falta;
b) antecedentes da entidade faltosa; e
c) reincidência específica.

11.3. Antes de decidir pela aplicação de qualquer penalidade, o Ministério das Comunicações
notificará a interessada para exercer o direito de
defesa, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da notificação.
11.4. A repetição da falta, no período decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão, será considerada como reincidência.

Exemplo de tecnologia para geração
de Closed Caption com relocução,
desenvolvida pela SHOWCASE

Leia a versão integral em
Consulte a versão integral em
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/
Lei/L13146.htm
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Estatuto da Pessoa
com Deficiência
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JUo Art. 69.
LHO DE 2015. (Institui a Lei
§ 1º Os canais de comercialização
Brasileira de Inclusão da Pes- virtual e os anúncios publicitários veisoa com Deficiência (Estatuto culados na imprensa escrita, na interda Pessoa com Deficiência).
net, no rádio, na televisão e nos demais
o Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem
permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros:
I - subtitulação por meio de legenda
oculta;
II - janela com intérprete da Libras;
III - audiodescrição.

veículos de comunicação abertos ou
por assinatura devem disponibilizar,
conforme a compatibilidade do meio,
os recursos de acessibilidade de que
trata o art. 67 desta Lei, a expensas do
fornecedor do produto ou do serviço,
sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36 a 38 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 .
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Leia a versão integral em
www.anatel.gov.br/legislacao/procedimentos-defiscalizacao/811-portaria-958

Portaria nº 958, de 26
de setembro de 2014

Fiscalização
A Portaria nº 958, de 26 de setembro de 2014 aprova o Procedimento de Fiscalização do cumprimento das obrigações acerca do conteúdo veiculado ou transmitido
por estações dos Serviços de Radiodifusão e de Telecomunicações.
O GERENTE DE SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), no uso das competências que lhe foram conferidas pelo
art. 190, I, do Regimento Interno da Agência, aprovado pela Resolução nº 612, de 29
de abril de 2013.
CONSIDERANDO as definições previstas no
art. 3º, XII e XX, do Regulamento de Fiscalização,
aprovado pela Resolução nº 596, de 6 de agosto
de 2012; bem como as regras fixadas nos arts. 8º
a 11 do referido Regulamento;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas
em decorrência da Consulta Interna nº 626, realizada no período de 03 de junho a 02 de julho
de 2014;
CONSIDERANDO o constante dos autos do
Processo nº 53500.001800/2013;
R E S O L V E:
•
Art. 1º   Aprovar o Procedimento de
Fiscalização do cumprimento das obrigações
acerca do conteúdo veiculado ou transmitido
por estações dos Serviços de Radiodifusão e
de Telecomunicações, na forma do Anexo a
esta Portaria.
•
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação no Boletim de Serviços.
RAPHAEL GARCIA DE SOUZA
Gerente de suporte à fiscalização
Consulte a versão integral em www.anatel.
gov.br/legislacao/procedimentos-de-fiscalizacao/811-portaria-958
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Leia a versão integral em
www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/905resolucao-n-667

ANEXO À PORTARIA Nº 958,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2014

Procedimento de Fiscalização das obrigações acerca do
conteúdo veiculado ou transmitido por estações dos
Serviços de Radiodifusão e de Telecomunicações. (Artigos
essenciais selecionados.)
O presente Procedimento de Fiscalização
estabelece regras e procedimentos para verificação do cumprimento das obrigações acerca do conteúdo veiculado ou transmitido por
estações dos Serviços de Radiodifusão e de Telecomunicações.

2. REFERÊNCIAS
2.1. Para fins deste Procedimento de Fiscalização são aplicáveis os seguintes documentos:
•
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
•
Portaria MC nº 310, de 27 de junho de
2006, com redação dada pela Portaria MC nº
332/A, de 02 de dezembro de 2013, aprova a
Norma Complementar nº 01/2006 - Recursos
de acessibilidade, para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos Serviços de
Radiodifusão de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão.

5. ITENS DE VERIFICAÇÃO
5.1. Para efeitos deste Procedimento de Fiscalização, os itens de verificação são os seguintes:
p) ACESSIBILIDADE - LEGENDA OCULTA
(ITEM 5.17);
q) ACESSIBILIDADE - DUBLAGEM (ITEM 5.18);
r) ACESSIBILIDADE - AUDIODESCRIÇÃO
(ITEM 5.19);
s) ACESSIBILIDADE - JANELA DE LIBRAS
(ITEM 5.20);

vendo ser transmitida através da linha 21 do Intervalo de Apagamento Vertical (VBI) (anexo à Portaria nº
310/2006, item 5.1.a).

5.17.2. A legenda oculta deverá ser veiculada na programação exibida pelas exploradoras do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagens e do Serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) de acordo com o
seguinte cronograma:
- A totalidade da programação diária, a partir de
27 de junho de 2017.

5.17.3. Não se aplica a este item de verificação:
a) A veiculação inédita ou a reprise de programas que tenham sido produzidos ou gravados antes de 27 de junho de 2006 sem os recursos de legenda oculta;
b) A veiculação, ao vivo, de competições esportivas realizadas em recintos com capacidade para
acomodação de plateia inferior a 5.000 (cinco mil)
pessoas; e
c) Programação de caráter estritamente local
com duração de até 30 (trinta) minutos.

5.17.4. As entidades que fazem a transmissão ou retransmissão utilizando a tecnologia digital devem observar as obrigações
de acessibilidade na mesma proporção de
horas e o mesmo horário estabelecido para
a geradora cedente da programação (anexo
à Portaria nº 310/2006, item 7.3).
5.17.5. Este item de verificação é aplicável
aos seguintes serviços:
o

5.17. ACESSIBILIDADE - LEGENDA OCULTA
5.17.1. A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens deverá
conter legenda oculta, em língua portuguesa, de-

o

a) Radiodifusão de Sons e Imagens; e
b) Retransmissão de TV (analógica e digital).;

5.17.6. O Agente de Fiscalização poderá
utilizar a metodologia de Cronometria visando aferir o tempo de inserção de legenda
oculta.
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5.18. ACESSIBILIDADE - DUBLAGEM
5.18.1. A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens deverá
conter dublagem, em língua portuguesa, dos programas veiculados em língua estrangeira, no todo
ou em parte, devendo ser transmitida através do
Programa Secundário de Áudio (SAP) juntamente
com a audiodescrição, de modo a permitir a compreensão dos diálogos e conteúdos audiovisuais
por pessoas com deficiência visual e pessoas que
não consigam ou não tenham fluência para leitura das legendas de tradução (anexo à Portaria nº
310/2006, item 5.1.c).
5.18.2. A dublagem deverá ser veiculada na programação exibida pelas exploradoras do Serviço
de Radiodifusão de Sons e Imagens e do Serviço de
Retransmissão de Televisão (RTV) de acordo com o
seguinte cronograma:
- A totalidade da programação diária, a partir de
27 de junho de 2017.
5.18.3. Não se aplica a este item de verificação:
a) A veiculação inédita ou a reprise de programas que
tenham sido produzidos ou gravados antes de 27 de junho
de 2006 sem os recursos de dublagem;
b) A veiculação, ao vivo, de competições esportivas
realizadas em recintos com capacidade para acomodação
de plateia inferior a 5.000 (cinco mil) pessoas; e
c) Programação de caráter estritamente local com duração de até 30 (trinta) minutos.

5.18.4. As entidades que fazem a transmissão ou
retransmissão utilizando a tecnologia digital devem
observar as obrigações de acessibilidade na mesma
proporção de horas e o mesmo horário estabelecido para a geradora cedente da programação (anexo
à Portaria nº 310/2006, item 7.3).
5.18.5. Este item de verificação é aplicável aos
seguintes serviços:
a) Radiodifusão de Sons e Imagens; e
b) Retransmissão de TV (analógica e digital).

5.18.6. O Agente de Fiscalização poderá utilizar a metodologia de Cronometria visando
aferir o tempo de inserção de dublagem.
5.19. ACESSIBILIDADE – AUDIODESCRIÇÃO
5.19.1. A programação veiculada pelas estações
transmissoras ou retransmissoras dos Serviços de
Radiodifusão de Sons e Imagens deverá conter
audiodescrição, em língua portuguesa, devendo
ser transmitida através do Programa Secundário
de Áudio (SAP), sempre que o programa for exclusivamente falado em português (anexo à Portaria
nº 310/2006, item 5.1.b).
5.19.2. O recurso de audiodescrição deverá
ser veiculado na programação exibida pelas entidades exploradoras do serviço de radiodifusão
de sons e imagens e do serviço ancilar de retransmissão de televisão (RTV), de acordo com o
cronograma abaixo:

Port. MC nº 310/2006, item 7.1., alínea: h)
Quantidade mínima de horas de inserção: 24h
Horário da Programação: Diária Total
Prazo de início da Obrigação : 132 meses
Data de início da Obrigação: 28/6/2017

5.19.3. Não se aplica a este item de verificação:
a) A veiculação inédita ou a reprise de programas que
tenham sido produzidos ou gravados antes de 28 de junho
de 2006 sem os recursos de audiodescrição;
b) A veiculação, ao vivo, de competições esportivas
realizadas em recintos com capacidade para acomodação
de plateia inferior a 5.000 (cinco mil) pessoas; e
c) Programação de caráter estritamente local com duração de até 30 (trinta) minutos.

5.19.4. As entidades que fazem a transmissão ou
retransmissão utilizando a tecnologia digital devem
observar as obrigações de acessibilidade na mesma
proporção de horas e o mesmo horário estabelecido para a geradora cedente da programação (anexo
à Portaria nº 310/2006, item 7.3).
5.19.5. Este item de verificação é aplicável aos
seguintes serviços:
o
o

a) Radiodifusão de Sons e Imagens; e
b) Retransmissão de TV (analógica e digital).

5.19.6. O Agente de Fiscalização poderá utilizar a metodologia de cronometria visando
aferir o tempo de inserção de audiodescrição.
5.20. ACESSIBILIDADE - JANELA DE LIBRAS
5.20.1. Os programas que compõem a propaganda político-partidária e eleitoral, bem assim
campanhas institucionais e informativos de utilidade pública veiculados pelas pessoas jurídicas
concessionárias do Serviço de Radiodifusão de
Sons e Imagem, bem como as pessoas jurídicas
que possuem permissão ou autorização para
executar o serviço de retransmissão de televisão,
deverão conter janela com intérprete de LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais), cuja produção e ou
gravação ficarão ao encargo e sob a responsabilidade dos Partidos Políticos e ou dos respectivos
Órgãos de Governo aos quais se vinculem os referidos programas (anexo à Portaria nº 310/2006,
item 5.3).
5.20.2. Nas localidades em que as estações
transmissoras ou retransmissoras forem substituídas para permitir a transmissão e/ou retransmissão
em sistema digital, as novas estações já devem comportar os recursos de acessibilidade (anexo à Portaria nº 310/2006, item 9.2).
5.20.3. Este item de verificação é aplicável aos
seguintes serviços:
a) Radiodifusão de Sons e Imagens; e
b) Retransmissão de TV (analógica e digital).

5.20.4. O Agente de Fiscalização poderá utilizar
a metodologia de Monitoração visando aferir a inserção da janela de Libras.

ACESSIBILIDADE NO AUDIOVISUAL
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Acessibilidade

Leia a versão integral em
https://www.ancine.gov.br/
pt-br/legislacao/instrucoesnormativas-consolidadas/
instru-o-normativa-n-116-de18-de-dezembro-de-2014

na legislação do

Audiovisual
INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 116, de 18 de dezembro de 2014 (Dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade a serem observados por projetos audiovisuais financiados com recursos públicos federais geridos pela ANCINE; altera
as Instruções Normativas nº. 22/03, 44/05, 61/07 e 80/08, e dá outras providências.)
Veja a seguir artigos, parágrafos, incisos e alíneas selecionados, com destaque aos que
afetam diretamente a produção e distribuição de conteúdos audiovisuais. Utilze o link
acima para a versão integral.

A

Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Cinema – ANCINE, no uso
das atribuições que lhe conferem
os incisos V, VI, VII, VIII e IX do art.
7º, assim como o postulado no inciso VII do
art. 6º e no inciso II do art. 9º, todos da Medida Provisória nº. 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, em consonância com o disposto na Lei
nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no
Decreto nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
em sua 552ª Reunião Ordinária, realizada em
16 de dezembro de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º. Todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos públicos federais
geridos pela ANCINE deverão contemplar nos
seus orçamentos serviços de legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS
- Língua Brasileira de Sinais. (Alterado pelo art.
1º da Instrução Normativa n° 132)
§ 1º. Entende-se audiodescrição como uma narração adicional roteirizada, em língua portuguesa,
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integrada ao som original da obra audiovisual ao à sua
versão dublada, contendo descrições das ações, linguagem corporal, estados emocionais, ambientação,
figurinos, caracterização de personagens, bem como a
identificação e/ou localização dos sons. (Redação dada
pela Instrução Normativa nº 145/2018)
§ 2º. Legendagem descritiva é a nomenclatura proposta para se referir ao que tradicionalmente é conhecido como Legenda para surdos e ensurdecidos, que
consiste na conversão do texto oral para o texto escrito
de uma língua para outra, dentro de uma mesma língua ou de uma língua de sinais para uma língua escrita,
levando-se em conta, na composição das legendas, a
redução textual decorrente das restrições de tempo,
espaço na tela, número de caracteres, conveniência de
supressão ou acréscimo de informações, segmentação,
alinhamento, fonte e local de cada legenda na tela e
velocidade de leitura. Devem ser explicitadas informações de efeitos sonoros, música, sons do ambiente,
silêncios significativos e aspectos paralinguísticos do
discurso perceptíveis pela entonação ou pela emissão
de sons não verbais – como choro ou riso –, bem como
adicionada a identificação dos falantes. (Redação
dada pela Instrução Normativa nº 145/2018)
§ 3º. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que
o sistema linguístico de natureza visual-motora, com
estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.
§ 4º. Legendagem corresponde à conversão do texto oral para o texto escrito de uma língua para outra,
dentro de uma mesma língua ou de uma língua de
sinais para uma língua escrita, levando-se em conta, na composição das legendas, a redução textual
decorrente das restrições de tempo, espaço na tela,
número de caracteres, conveniência de supressão ou
acréscimo de informações, segmentação, alinhamento, fonte e local de cada legenda na tela e velocidade
de leitura. (Redação dada pela Instrução Normativa
nº 145/2018)

Art. 2º.Os art. 36-F e 47-A da Instrução Normativa nº. 22, de 30 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com as seguintes redações:
§ 5º. Em projetos de produção de obras audiovisuais
deverá ser incluído no item 4 – pós-produção a previsão dos serviços de legendagem descritiva, libras e
audiodescrição.” (NR)
a) finalização em película cinematográfica com bitola de 35 mm (trinta e cinco milímetros), com versão em
sistema digital de alta definição; ou
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§ 1º. Nos casos de projetos cujo mercado prioritário
seja o de vídeo doméstico, o suporte e sistema de gravação de menor qualidade válido para o depósito legal
— Inciso II do art.47 — corresponde ao da fita magnética BETA digital.
§ 2º. O material entregue para fins de depósito legal
em sistema digital seja ou não de alta definição, deverá
conter necessariamente legendagem descritiva, libras
e audiodescrição, ambos gravados em canais dedicados de dados, vídeo e áudio e respectivamente, que
permitam o seu acionamento e desligamento.” (NR)

Art. 3º.Os art. 1º e 10 da Instrução Normativa nº.
44, de 11 de novembro de 2005, passam a vigorar
com as seguintes redações:
Parágrafo único. Todos os projetos de produção audiovisual que empregarem recursos provenientes do
Prêmio Adicional de Renda deverão prever recursos
técnicos de legendagem descritiva, libras e audiodescrição, conforme regras estabelecidas nos Editais que
tratam o art. 4 desta Instrução Normativa.” (NR)
f) recursos técnicos de legendagem descritiva, libras
e audiodescrição.” (NR)

Art. 4º.Fica alterado o § 3º do art. 4º e acrescentado o inciso IX no art. 14, todos da Instrução
Normativa nº. 61, de 7 de maio de 2007, os quais
passam a valer com as seguintes redações:
§ 3º. Os projetos audiovisuais disciplinados por esta
Instrução Normativa deverão possibilitar a fruição individual de legendagem descritiva, libras e audiodescrição.” (NR)
IX – comprovação da adequação do projeto quanto
ao disposto no § 3º do art. 4º.” (NR)

Art. 5º. O art. 12 da Instrução Normativa nº. 80,
de 20 de outubro de 2008, passa a vigorar com a
seguinte redação:
§ 4º. Em projetos de produção de obras audiovisuais
deverão ser previstos necessariamente no item II – orçamento analítico os serviços de legendagem descritiva, libras e audiodescrição.” (NR)

Art. 6º.Os casos omissos referentes a esta Instrução Normativa serão decididos pela Diretoria
Colegiada da ANCINE.
Art. 7º.Esta Instrução Normativa será aplicada a projetos apresentados à ANCINE para fins de aprovação após a entrada em vigor da presente norma.
Art. 8º.Esta Instrução Normativa entra em vigor
na data de sua publicação.
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Leia a versão integral em
https://www.ancine.gov.
br/legislacao/instrucoesnormativas-consolidadas/
instru-o-normativa-n-128-de13-de-setembro-de-2016

INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 128,
de 13 de setembro de 2016
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE, em
sua 630º Reunião de Diretoria Colegiada, de 13 de setembro de 2016, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 6º do Anexo I ao Decreto nº. 8.283, de 3 de
julho de 2014, e tendo em vista o disposto nos incisos V, VI, VII, VIII e IX do art. 7º, assim como o postulado no inciso VII do art. 6º e no inciso II do art. 9º, todos da Medida
Provisória nº. 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, em consonância com o disposto na
Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.296, de
2 de dezembro de 2004, e Lei nº. 13.146, de 06 de julho de 2015, RESOLVE:
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Art. 1º. Esta Instrução Normativa regulamenta o provimento de recursos de acessibilidade visual e auditiva nos segmentos de
distribuição e exibição cinematográfica.
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nos espaços públicos e privados abertos ao público ou
de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

Capítulo I
DEFINIÇÕES
Art. 2º. Para fins desta Instrução Normativa entende-se como:
I – Acessibilidade: refere-se à condição que
devem cumprir os objetos, dispositivos, ambientes, processos, bens, produtos e serviços para serem compreensíveis, utilizáveis e praticáveis por
todas as pessoas com segurança, conforto e da
forma mais natural e autônoma possível. É um
direito que promove a igualdade de oportunidades e que concerne especialmente às pessoas
com deficiência. Deve ser contemplada a acessibilidade em suas seis dimensões, a saber: arquitetônica (ausência de barreiras ambientais físicas
que dificultem o acesso ou a permanência num
determinado espaço), comunicacional (ausência
de barreiras que dificultem a comunicação e o
acesso à informação em qualquer de suas modalidades – oral, escrita, multimodal), metodológica
(ausência de barreiras nos métodos e técnicas de
participação social em qualquer âmbito público
ou privado), instrumental (disponibilidade de
instrumentos, utensílios e ferramentas de2 estudo, trabalho e lazer), programática (ausência de
barreiras embutidas em políticas públicas, normas e regulamentos institucionais ou empresariais) e atitudinal (livre de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações). (Redação
dada pela Instrução Normativa nº 145/2018)
II – Audiodescrição: narração adicional roteirizada, em língua portuguesa, integrada ao som
original da obra audiovisual ao à sua versão dublada, contendo descrições das ações, linguagem
corporal, estados emocionais, ambientação, figurinos, caracterização de personagens, bem como
a identificação e/ou localização dos sons. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 145/2018)
III – Barreiras: qualquer entrave, obstáculo,
atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; e
d) barreiras nas comunicações e na informação:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia
da informação.

IV – Complexo de Exibição: unidade arquitetônica ou operacional organizadora de um conjunto articulado de serviços voltados à atividade
de exibição cinematográfica, estruturados a partir de uma ou mais salas de exibição, contíguas
ou não, agrupadas sob um mesmo nome e cuja
programação seja divulgada de forma única.
V – Complexo de Exibição Comercial: complexo de exibição composto majoritariamente
por salas de exibição comercial.
VI – Grupo Econômico: associação de empresas unidas por relações societárias de controle ou coligação, nos termos do art. 243, da
Lei 6.404/1976, 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 finalidade e prazos indeterminados.
VII – Grupo Exibidor: grupo econômico formado por exibidores.
VIII – Legendagem descritiva: nomenclatura proposta para se referir ao que tradicionalmente é conhecido como Legenda para surdos e
ensurdecidos, que consiste na conversão do texto oral para o texto escrito de uma língua para
outra, dentro de uma mesma língua ou de uma
língua de sinais para uma língua escrita, levando-se em conta, na composição das legendas,
a redução textual decorrente das restrições de
tempo, espaço na tela, número de caracteres,
conveniência de supressão ou acréscimo de informações, segmentação, alinhamento, fonte e
local de cada legenda na tela e velocidade de
leitura. Devem ser explicitadas informações de
efeitos sonoros, música, sons do ambiente, silêncios significativos e aspectos paralinguísticos do discurso perceptíveis pela entonação ou
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pela emissão de sons não verbais – como choro
ou riso –, bem como adicionada a identificação
dos falantes. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 145/2018)
IX – Legendagem: Conversão do texto oral
para o texto escrito de uma língua para outra,
dentro de uma mesma língua ou de uma língua
de sinais para uma língua escrita, levando-se em
conta, na composição das legendas, a redução
textual decorrente das restrições de tempo, espaço na tela, número de caracteres, conveniência de supressão ou acréscimo de informações,
segmentação, alinhamento, fonte e local de cada
legenda na tela e velocidade de leitura. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 145/2018)
X – Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com
estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos,
oriundos de comunidades de pessoas surdas do
Brasil.
XI – Modalidades de provimento dos recursos
de acessibilidade: opções de provimento de conteúdo acessível, classificadas quanto à possibilidade de acionamento e desligamento dos recursos, e de consumo dos recursos por apenas uma
parcela dos consumidores, que se dividem em:
a) modalidade aberta: modalidade na qual não é
possível o desligamento dos recursos de acessibilidade;
b) modalidade fechada: modalidade na qual é possível o acionamento e desligamento dos recursos de
acessibilidade;
c) modalidade fechada coletiva: modalidade fechada na qual o acionamento dos recursos de acessibilidade impacta todos os espectadores;
d) modalidade fechada individual: modalidade fechada na qual o acionamento dos recursos de acessibilidade impacta apenas uma parcela dos espectadores.

XII – Mostras e Festivais: eventos dedicados
a exibição de um conjunto de obras audiovisuais
em um determinado período de tempo, a partir
de uma seleção editorial específica, frequentemente acompanhados por oficinas, seminários,
debates e similares.
XIII– Pessoa com deficiência: aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em inte-

ração com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.
XIV – Sala de cinema ou de exibição: recinto
destinado ao serviço de exibição pública regular
de obras audiovisuais para fruição coletiva.
XV – Sala comercial de cinema: sala de exibição que atenda concomitantemente às seguintes
características:
a) tecnologia de projeção de imagens com o uso de
equipamentos digitais de alta performance ou projetores de filmes de 35mm (trinta e cinco milímetros);
b) programação formada, predominantemente,
por longas-metragens com lançamento comercial no
Brasil nos últimos 12 (doze) meses; e
c) modelo de negócio com predomínio de cobrança
de ingressos.

XVI – Tecnologia assistiva ou ajuda técnica:
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Capítulo II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. As salas de exibição comercial
deverão dispor de tecnologia assistiva voltada à fruição dos recursos de legendagem,
legendagem descritiva, audiodescrição e
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.
§ 1º. Os recursos de acessibilidade deverão
ser providos na modalidade fechada individual.
§ 2º. O complexo de exibição comercial deve
possuir número mínimo de equipamentos e suportes voltados à fruição individual do conteúdo
acessível, fixado em tabela constante do Anexo.
§ 3º. É livre a escolha pelo exibidor da tecnologia assistiva para a fruição dos serviços de
acessibilidade, desde que observado o disposto
no caput e que a escolha tecnológica seja com-
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patível com as cópias fornecidas pelos distribuidores.

Art. 4º. Cabe ao exibidor dispor de tecnologia assistiva para garantir a oferta e
fruição da obra audiovisual com os recursos de acessibilidade de legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS
– Língua Brasileira de Sinais, em todas as
sessões comerciais, sempre que solicitado
pelo espectador.

deu antes da data de início de vigência do comando;
III – exibidas concomitantemente em, no máximo, vinte salas; e;
IV – com transmissão ao vivo.
§ 3º A disposição prevista no parágrafo 2º
não se aplica às obras:
I – de que tratam a Instrução Normativa nº
116, de 18 de dezembro de 2014;

§ 1º. O disposto no caput está condicionado:
I – à existência prévia dos recursos de acessibilidade referentes à obra a ser exibida, e à disponibilidade dos referidos recursos ao exibidor;
II – aos quantitativos mínimos de equipamentos e suportes voltados à fruição do conteúdo acessível de que trata o Anexo;

II – que empregaram recursos oriundos de
Editais do FSA que preveem a produção dos recursos de acessibilidade;
III – que já possuem os recursos de acessibilidade.
(Redação dada pela Instrução Normativa nº
145/2018)

III – aos prazos máximos de que trata o Capítulo III desta norma.
§2º. O exibidor deverá dispor de suporte técnico que garanta a plena disponibilidade dos
equipamentos e dos recursos de acessibilidade
oferecidos.

Capítulo III
PRAZOS

2

Art. 5º. Cabe ao distribuidor disponibilizar ao exibidor, com recursos de acessibilidade de legendagem, legendagem descritiva,
audiodescrição e LIBRAS – Língua Brasileira
de Sinais da obra audiovisual, cópia de todas
as obras audiovisuais por ele distribuídas.
§ 1º É livre a escolha pelo distribuidor das
tecnologias assistivas disponibilizadas nas cópias por eles distribuídas, desde que a escolha
tecnológica:
I – Não induza a concentração na prestação
de serviço de fornecimento de tecnologias assistivas ao mercado de salas de exibição;
II – Não inviabilize o acesso às cópias pelos
exibidores.
§ 2º Ficam dispensadas da obrigação prevista
no caput, obras:

Art. 6º. O cumprimento do disposto nos
art. 3º e 4º desta norma obedecerá aos seguintes prazos de carência:
I – Para grupos exibidores a partir de 21 (vinte e uma) salas de exibição:
a) a partir do dia 16 de junho de 2019, 15% (quinze
por cento) do total de salas; e
b) a partir do dia 16 de setembro de 2019, 35%
(trinta e cinco por cento) do total de salas.
c) a partir do dia 1º de janeiro de 2020, 100% (cem
por cento) do total de salas.
(Redação
145/2018)

dada

pela

Instrução

Normativa

nº

II – Para grupos exibidores com até 20 (vinte)
salas de exibição:
a) a partir do dia 16 de setembro de 2019, 30%
(trinta por cento) do total de salas.

I – voltadas à exibição em mostras e festivais;
b) a partir do dia 1º de janeiro de 2020, 100% ( cem

II – cujo lançamento em salas de cinema se

por cento) do total de salas.
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(Redação dada pela Instrução Normativa nº
145/2018)

Art. 7º. As disposições de que trata o art.
5º desta norma ficam suspensas até 16 de
junho de 2019. (Redação dada pela Instrução Normativa nº 145/2018)
Capítulo IV
PENALIDADES
Art. 8º. A Instrução Normativa nº 109,
de 19 de dezembro de 2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 18. As infrações previstas nos artigos 22, 22-A, 23, 24-A e 25 classificam-se em:

cursos de acessibilidade de legendagem,
legendagem descritiva, audiodescrição e
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, em todas as sessões, sempre que solicitado pelo
espectador .
Penalidade:
I – advertência, na hipótese de infração considerada leve;
II – multa de R$500,00 (quinhentos reais) a
R$100.000,00 (cem mil reais), se grave ou gravíssima a natureza da infração.” (NR)

Art. 10. O processo administrativo para
aplicação de penalidades por infrações cometidas observará Instrução Normativa específica sobre a matéria.
Capítulo V

“Art. 21. Toda ação ou omissão em desconformidade com as disposições da Medida Provisória nº. 2.228-1/01, da Lei nº.
11.437/06, e do art. 44 da Lei nº 13.146/15,
bem como com os atos que as regulamentem ou alterem, caracteriza infração administrativa e será classificada segundo a sua
gravidade, para fins de aplicação das penalidades previstas no presente capítulo.”
(NR)
Art. 9º. A Instrução Normativa nº. 109,
de 19 de dezembro de 2012, passa a vigorar
com as seguintes inclusões:
“Art. 22 –A. Deixar a distribuidora de
obras audiovisuais de disponibilizar ao
exibidor cópia da obra audiovisual com os
recursos de acessibilidade de legendagem,
legendagem descritiva, audiodescrição e
LIBRAS– Língua Brasileira de Sinais:

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. A Instrução Normativa nº. 44, de
11 de novembro de 2005, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º. .................................................................
Parágrafo único. Todos os projetos de produção audiovisual que empregarem recursos
provenientes do Prêmio Adicional de Renda
deverão prever recursos técnicos de legendagem, legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição, conforme regras estabelecidas nos
Editais que tratam o art. 4 desta Instrução Normativa.” (NR)
“ Art. 10. ................................................................
f) recursos técnicos de legendagem, legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição.” (NR)

Penalidade:
I – advertência, na hipótese de infração considerada leve;
II - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a
R$ 100.000,00 (cem mil reais), se grave ou gravíssima a natureza da infração.” (NR)

“Art. 24 –A. Deixar o exibidor de dispor
de tecnologia assistiva para garantir a oferta e fruição da obra audiovisual com os re-

Art. 12. A Instrução Normativa nº. 61, de
07 de maio de 2007, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º. ................................................................
§ 3º. Os projetos audiovisuais disciplinados
por esta Instrução Normativa deverão possibilitar a fruição na modalidade fechada individual
de legendagem, legendagem descritiva, LIBRAS e
audiodescrição.” (NR)
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Art. 13. A Instrução Normativa nº. 80, de
20 de outubro de 2008, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 12. .................................................................
§ 4º. Em projetos de produção de obras audiovisuais deverão ser previstos necessariamente no item II – orçamento analítico os serviços
de legendagem, legendagem descritiva, LIBRAS e
audiodescrição.” (NR)
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“Art. 87. .................................................................
Parágrafo único. O depósito legal deverá ser
composto de um ou mais materiais que contenham a obra e os serviços de acessibilidade
obrigatórios (legendagem, legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição), de forma que seja
possível a visualização da obra com e sem cada
um dos serviços de acessibilidade com o devido
sincronismo.” (NR)

Art. 15. Ficam revogadas as disposições
em contrário.
Art. 14. A Instrução Normativa nº. 125,
de 22 de dezembro de 2015, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

V – deverá ser incluída a previsão de serviços de legendagem, legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição nos custos de pós-produção.” (NR)

2

Art. 16. Os casos omissos referentes a
esta Instrução Normativa serão decididos
pela Diretoria Colegiada da ANCINE.

MANOEL RANGEL
Diretor-Presidente

