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Pergunta: 

Para além dos 3 membros da equipe básica que deverão comprovar residência em 
Florianópolis, é permitido um profissional acumular funções (e se remunerar/emitir 
nota fiscal) numa mesma produção audiovisual? Por exemplo, o Continuista pode 
tamber ser o Figurinista? Ou o Diretor de Fotografia pode também ser o Continuista? 

Resposta: 

A composição da equipe de produção é livre. A única exigência do Edital é que, pelo 
menos, 3 membros diferentes da equipe básica, conforme item 2.4 e 2.5, sejam 
residentes de Florianópolis há, no mínimo, 2 anos.  

 

Pergunta: 

 
Tenho um roteiro de curta-metragem e gostaria de inscrevê-lo no no edital do Prêmio 
Funcine de Audiovisual "Armando Carreirão", porém o personagem principal da história é um 
menino de 9/10 anos de idade. 
Há uma declaração sobre crianças no modo menor aprendiz (a partir de 14 anos), porém o 
ator não se encaixa nessa modalidade. Qual o procedimento para esse caso? 

Resposta: 

Sobre o trabalho infantil:  

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR EM PROGRAMA DE 
TELEVISÃO. NECESSIDADE DE ALVARÁ JUDICIAL. ART. 149, I E II, DO ECA. 
DESCUMPRIMENTO. SÚMULA 07/STJ. I - Nos casos de efetiva participação de menores 
em espetáculos públicos, incluindo-se aí os programas de televisão, é obrigatória a prévia 
autorização do Juízo de Menores, artigo 149, I e II do ECA. Precedentes: AgRg no AG nº 
535.459/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 20/09/04 e AGA nº 478.133/RJ, Rel. Min. 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/06/04. II - A pretensão de modificar o entendimento 
de que, em cenas levadas ao ar no dia 21/10/2003, houve desrespeito ao alvará judicial 
autorizativo da participação de menor em programa televisivo, na condição de ator, mas que  



	  

 

 

não permitia a sua participação em cenas de nudez ou exposição vexatória, esbarra no óbice 
sumular 07/STJ, que veda, no âmbito desta Corte, o reexame de provas. III - Agravo 
regimental improvido. – STJ - 03/08/2006 - AGRESP 200600381490 AGRESP - AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 824434 – Relator: FRANCISCO FALCÃO. 

 

 

 

 

 

 


