
Contato - SEPED <contato@seped.org>

Encaminhamento de solicitações referentes à Dublagem 
3 mensagens

SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente) <diretoria@satedpr.org.br> 16 de dezembro de 2021 06:55
Para: contato@seped.org
Cc: juridico.satedpr@gmail.com

Bom dia, 

Conforme solicitado por whatsapp em 14/12/2021, re-encaminho ao SEPED/PR  arquivo em anexo em que consta as
seguintes informações solicitadas:
- proposta de  Piso para os atores/atrizes dubladores, aprovada em Assembleia do SATED PR 
- proposta de piso para Diretor de Dublagem, aprovada em Assembleia do SATED/PR
- Proposta para Convenção Coletiva de Trabalho da Dublagem, aprovada em Assembleia do SATED PR.

Compondo o anexo, também segue o ofício 32/2021, de 12 de agosto de 2021, que havia sido encaminhado para o
email seped.parana@gmail.com em 18 de agosto de 2021.

Solicito gentilmente a confirmação de recebimento.

Atenciosamente,
-- 
Adriano Esturilho
Presidente SATED PR

Oficio 32_2021 (SEPED - piso dublagem + ata + acordo coletivo).pdf
3700K

SATED PR - Adriano Esturilho (Presidente) <diretoria@satedpr.org.br> 16 de dezembro de 2021 07:00
Para: contato@seped.org
Cc: juridico.satedpr@gmail.com

Bom dia, 

Em complemento, vale registrar que as propostas encaminhadas no documento anexo são as originalmente 
aprovadas em assembleia. 
De modo que não consta nesses documentos os ajustes de valores e na redação,  sugeridas na última Assembleia
do SEPED/PR pelo empresário Vadeco.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sindicato dos Empresários e Produtores de Espetáculos do Paraná
<contato@seped.org>

10 de janeiro de 2022
17:49

Para: HENAILEREGREB@gmail.com, adrianopetermann@yahoo.com.br, raquelrizzo@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:seped.parana@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e15a618067&view=att&th=17dc2aad8cf7bf20&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kx8s3vwh0&safe=1&zw


Ofício 32/2021
Curitiba, 12 de agosto de 2021

Ao Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversões no Estado do

Paraná  - SEPED-PR

Ilmo. Sr. Gehad Ismail Hajar, presidente pró-tempore

Ilmo. Sr. Vanderlei Serafin Antunes, secretário pró-tempore

Prezados,

O SATED PR vem acompanhando com profunda satisfação o processo de

retomada das atividades do SEPED PR. Sabemos que a atuação de um sindicato patronal

de áreas representadas pelo SATED PR no âmbito laboral irá fortalecer o setor

artístico-cultural e a defesa de políticas públicas de cultura junto ao poder público em

especial, bem como tornará possível a retomada de pautas fundamentais para nossa classe

trabalhadora, especialmente as ligadas aos pisos sindicais.

Nesse sentido, informamos que, em Assembleia Geral do SATED PR

realizada no dia 24 de março de 2021, foi aprovada uma proposta de Piso Salarial e
Acordo Coletivo de Trabalho dos Trabalhadores e Trabalhadoras para a área de
Dublagem. Segue em anexo as referidas propostas com a referida aprovação.

Consultamos sobre a possível apreciação e aprovação em Assembleia Geral

deste sindicato patronal para que possamos na sequência encaminhar o pedido de

homologação junto à Superintendência do Trabalho.

Aguardamos um retorno com uma possível previsão para tais

encaminhamentos e nos colocamos à disposição.

Grato,

Adriano Esturilho
Presidente do SATED-PR















ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
REGULAMENTAÇÃO - DUBLAGEM – PR 2021/2022

O SATED/PR - Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões

do Paraná, torna público o Acordo Coletivo de Trabalho da Área da Dublagem,

aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do Sated/PR realizada em 24 de

março de 2021, a ser firmado com empregadores e contratantes da área e

representantes patronais no estado do Paraná.

Cláusula 1a – DA VIGÊNCIA E DATA-BASE

A vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho é de 25 de março de 2021
a 30 de setembro de 2022 e a data-base da categoria em 10 de outubro de
2022.

Cláusula 2a – DA ABRANGÊNCIA DO ACORDO

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s)
PROFISSIONAL DOS ATORES/ATRIZES E DIRETORES/DIRETORAS DE
DUBLAGEM DO ESTADO DO PARANÁ, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
NO ESTADO DO PARANÁ.

Cláusula 3a – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

Parágrafo 1o - Entende - se por “Hora de Dublagem” a quantidade equivalente
a 30 loops/anéis. O escalonamento fica assim estipulado:

Protagonista: personagem indicado pelo cliente. Em caso de falta de indicação,
considera-se protagonista a personagem com maior número de anéis/loops;

Apoio: todos os demais personagens e vozerio;

Parágrafo 2o - Estão excluídos do escalonamento os filmes de treinamento, os
filmes técnicos e os documentários. Nestes casos são considerados apenas o
NARRADOR (com cachê à parte) e o elenco de APOIO. Todas as demais
produções (longas-metragens, novelas, séries, seriados, desenhos, reality
shows, sitcoms etc) serão remuneradas segundo o escalonamento, quaisquer
que sejam os produtores e/ou distribuidores.
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Cláusula 4a – DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

Considera-se “Contratação por Produção” aquela em que o (a) trabalhador(a)
recebe remuneração variável em razão da quantidade de loops/anéis
realizados nas efetivas horas programadas e trabalhadas na atividade de
dublagem.
O pagamento dos profissionais de que trata o presente Acordo Coletivo será
disposto da seguinte forma:

● Ator ou Atriz Dublador(a) PROTAGONISTA - R$ 105,00 (cento e cinco reais)
por hora de dublagem;
● Ator ou Atriz Dublador(a) APOIO - R$ 100,00 (cem reais) por hora de
dublagem;
● Diretor de Dublagem - R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de Dublagem;

Parágrafo 1o - Quando a empresa contratante optar por pagar à direção pela
quantidade de minutos de produção o valor mínimo será de:

● Diretor de Dublagem - R$ 10,00 (dez reais) o minuto de produção;

Parágrafo 2o – O valor da hora para dublagem de produção para cinema
(35mm) será equivalente a 3 (três) vezes os valores relacionados na cláusula
4a do presente Acordo.

Parágrafo 3o - Os valores para dublagem de games (jogos eletrônicos) ficam
assim estipulados:

● Ator/atriz- O profissional convocado receberá R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) por hora gravada, sendo garantido o mínimo de R$ 250,00 no
momento da convocação.

● Diretor – Os valores serão negociados diretamente com o profissional antes
da realização do trabalho.

Parágrafo 4o - As partes estabelecem que, para fins do disposto no caput do
artigo 22 da Lei 6.533/78, o adicional de 40% (quarenta por cento) na hipótese
de acúmulo de função, somente incidirá sobre o período em que o profissional
estiver realizando essas funções acumuladas ou seja, dirigindo e atuando
concomitante e simultaneamente no mesmo projeto.

Parágrafo 5o - As partes estabelecem que quando o ator ou atriz dublador(a)
gravar personagens diferentes, tais como:gêmeos, trigêmeos etc, e/ou com
vozes sobrepostas, cada gravação será objeto de pagamento distinto.
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Cláusula 5a – DO CÁLCULO DO VALOR DA DIREÇÃO DE DUBLAGEM

O valor da direção de dublagem compreende os sistemas de hora e minuto. A
empresa contratante que optar por uma das formas, não poderá usar a outra,
sendo que quando contratado/a por hora, o/a profissional receberá uma hora a
cada 30 loops dirigidos.

O referencial de pagamento por minuto para filmes e seriados, para o
determinado nesta cláusula,  ocorrerá da seguinte forma:

● Seriados: 15 (quinze) minutos - episódios de no máximo 15 (quinze) minutos;
25 (vinte e cinco) minutos - episódios de no máximo 25 (vinte e cinco) minutos;
45 (quarenta e cinco) minutos - episódios de máximo 45 (quarenta e cinco)
minutos;

● Longa-metragens: Running time/tempo total de filmes exibido em claquete
inicial da obra;

● Longa-metragens (cinema/35 mm): Running time/tempo total de filme exibido
em claquete inicial da obra, sendo que em caso de filmes dirigidos em cópias
preliminares, será obedecido o critério supracitado, acrescido da diferença dos
minutos restantes.

Cláusula 6a – DO RETAKE

Havendo retakes ou refações, o dublador(a) que precisar se deslocar até o
estúdio exclusivamente para fazê-lo receberá o valor de “uma hora de
dublagem”.

Parágrafo 1o - O Dublador(a) que já estiver no estúdio em gravação receberá o
equivalente a 50% (cinquenta por cento) de “uma hora de dublagem” quando o
retake ultrapassar 8 (oito) loops/anéis.

Parágrafo 2o -O retake para cinema só poderá ser realizado mediante
convocação específica.

Cláusula 7a – DO PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ocorrer, IMPRETERIVELMENTE, 30 dias após o
encerramento do mês vigente, sendo que, considera-se, para fins de
remuneração, que o fechamento da produção, ou seja, toda a dublagem
realizada no mês terá seu término no último dia de trabalho do mês vigente.

Parágrafo 1o - Será permitida a contratação de artistas, por nota contratual
para realização de trabalho.
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Cláusula 8a – DA DURAÇÃO DO TRABALHO

A convocação e a carga horária final dos profissionais não excederão a 6 (seis)
horas diárias. A convocação diária poderá ser dividida em dois turnos
planejados de modo que os intervalos de almoço e ou jantar ocorram
devidamente.

Cláusula 9a – DA EXCLUSIVIDADE

A contratação dos profissionais acima mencionados poderá conter cláusula de
exclusividade.

Parágrafo 1o - A cláusula de exclusividade não impedirá o artista de prestar
serviços a outro empregador em atividade diversa da ajustada no contrato de
trabalho, desde que não caracterize prejuízo para o contratante com o qual foi
assinada a cláusula de exclusividade.

Parágrafo 2o - No caso de inexistência de cláusula de exclusividade, se o ator
ou atriz dublador(a) ou o diretor(a) de dublagem for convocado com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, deverá dar preferência ao
estúdio contratante, quando de sua convocação. Caso não seja dada
preferência, exceto no caso de compromisso já assumido com outra empresa
contratante ou justificada o ator ou atriz dublador(a) ou diretor(a) de dublagem
será descontado pelo equivalente ao período previsto na convocação.

Cláusula 10a – DA ESCALAÇÃO DO ATOR EM DUBLAGEM

Não é permitido à empresa contratante escalar o ator que se encontrar
designado para dublar personagem fixo em obra sequenciada (seriado, novela,
séries, minisséries, etc.) para dublar outra personagem na mesma produção.

Parágrafo 1o - É permitido ao ator de personagem não fixo fazer até 08 (oito)
personagens (dobras), sendo permitida a utilização do profissional para vozerio
dentro da mesma hora.

Parágrafo 2o - Os loops deverão ter até 20 (vinte) segundos e serão
programados no máximo 30 (trinta) loops por hora, sendo que a primeira hora é
indivisível. As horas subsequentes poderão ser fracionadas em meia hora,
também indivisíveis.

Parágrafo 3o - Para seriados/novelas, será permitido a empresa programar 06
(seis) episódios/capítulos de 45 minutos, 03 (três) episódios/capítulos de 60
minutos, 10 (dez) episódios/capítulos de 15 minutos, 24 (vinte e quatro)
episódios/capítulos de 5 minutos
.
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Cláusula 11a – DA GRAVAÇÃO DE OUTROS GÊNEROS DE TRABALHO

a) Voicer over (voz sobreposta)
O ator/atriz convocado (a) gravará a sua voz sobre o som original do
personagem indicado na produção, seguindo a orientação do diretor, sem a
obrigatoriedade do sincronismo labial. Para fins de remuneração prevalecem às
regras e normas da dublagem.

b) Games (jogos eletrônicos)
O ator/atriz convocado (a) seguirá a orientação de um diretor, utilizando-se de
tons precisos e recursos de dramaticidade para interpretar, adequando dessa
forma suas falas à intensidade da interpretação original, se a referência for uma
obra pré- gravada.

Cláusula 12a – DA ESCALA DE TRABALHO

Fica estabelecido entre as partes que o cancelamento da escalação por parte
da empresa contratante, não cumprindo o prazo estabelecido no presente
acordo, implicará no pagamento da remuneração integral do profissional
escalado.

Parágrafo 1o - A gravação ou regravação total ou parcial de produção já
realizada, obedecerá ao mesmo critério de remuneração adotado na
originalmente.

Parágrafo 2o - Estando na empresa contratante, o profissional concederá,
dentro do seu horário de escalação, a realização de consertos, mesmo de
produções diferentes.

Parágrafo 3o - Todos os testes de voz serão remunerados no valor de 50% da
hora de dublagem.

Cláusula 13a – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O exercício da atividade de dublagem é regulado pela Lei no 6.533 de 24 de
maio de 1978 e pelo presente instrumento Coletivo de Trabalho, somente
sendo possível a contratação de artistas portadores do respectivo registro
profissional perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

b) Cabe ao ator ou atriz dubladores(as), atendendo ao horário de sua
escalação, interpretar e sincronizar sobre a sua imagem ou a de outrem, o
texto previamente traduzido para a língua nacional, sob a orientação do
diretor(a) de dublagem.

c) Cabe ao diretor(a) de dublagem assistir a produção, participar da escalação,
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orientar a interpretação e o sincronismo dos atores, programar os horários de
trabalho.

d) Cabe à empresa a responsabilidade em propiciar perfeitas condições de
trabalho e convocar o elenco, devendo dotar os seus estúdios de condições
técnicas necessárias ao bom desempenho do trabalho do profissional de
dublagem.

e) Canções, traillers para DVD e/ou cinema, chamadas, promos, bônus de
DVD, gravações para celular e outras inovações que não constem nesta
convenção serão negociados diretamente com o profissional antes da
realização do trabalho.

f) Mediante comprovação de realização de curso de dublagem com duração
mínima de 48 (quarenta e oito) horas e convocação emitida pelos estúdios de
dublagem, o(a) Ator/Atriz que ainda não possui DRT poderá solicitar ao
SATED-PR um registro profissional provisório para realização de trabalhos,
com validade de um ano. Após esse período, poderá solicitar o registro
definitivo caso tenha realizado mais de três trabalhos comprovadamente, sendo
obrigatório a apresentação de vouchers, contratos ou declarações referentes
aos trabalhos realizados.

O presente Acordo de Trabalho passa a vigorar entre as partes a partir da
assinatura do mesmo, as quais elegem o foro da cidade de Curitiba/PR, para
dirimirem quaisquer dúvidas provenientes do referido Acordo.

E por ser verdade, firmam o presente para que produza seus efeitos legais.
Curitiba, 11 de maio  de 2021.

Adriano Esturilho
Presidente Sated/PR
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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO  
REGULAMENTAÇÃO - DUBLAGEM – PR 2021/2022 

 
 

Os atores e atrizes, dubladores e dubladoras da cidade de Curitiba/PR, juntamente 
com os estúdios de dublagem abaixo relacionados, vêm, através do presente termo, 
firmar Acordo Coletivo de Trabalho com base nos seguintes termos:  
 
Cláusula 10 – DA VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 
10 de fevereiro de 2021 a 30 de setembro de 2022 e a data-base da categoria em 10 

de outubro de 2022. 
 
Cláusula 20 – DA ABRANGÊNCIA DO ACORDO 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) 
PROFISSIONAL DOS ATORES/ATRIZES E DIRETORES/DIRETORAS DE 
DUBLAGEM DO ESTADO DO PARANÁ, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL NO 
ESTADO. 
 
Cláusula 30 – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO  
 
Parágrafo 10 - Entende - se por “Hora de Dublagem” a quantidade equivalente a 30 
loops/anéis. O escalonamento fica assim estipulado:  

 
Protagonista: personagem indicado pelo cliente. Em caso de falta de indicação, 
considera-se protagonista a personagem com maior número de anéis/loops;  
 
Apoio: todos os demais personagens e vozerio; 
 
Parágrafo 20 - Estão excluídos do escalonamento os filmes de treinamento, os 
filmes técnicos e os documentários. Nestes casos são considerados apenas o 
NARRADOR (com cachê à parte) e o elenco de APOIO. Todas as demais produções 
(longas-metragens, novelas, séries, seriados, desenhos, reality shows, sitcoms etc) 
serão remuneradas segundo o escalonamento, quaisquer que sejam os produtores 
e/ou distribuidores. 
 
Cláusula 40 – DO VALOR DE CONTRATAÇÃO  
 
Contratação por produção é aquela em que o (a) trabalhador(a) recebe remuneração 
variável em razão da quantidade de loops/anéis realizados nas efetivas horas 
programadas e trabalhadas na atividade de dublagem. O pagamento dos 
profissionais de que trata o presente Acordo Coletivo será disposto da seguinte 
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forma:  
 
● Ator ou Atriz Dublador(a) PROTAGONISTA - R$ 105,00 (cento e cinco reais) 

por hora de dublagem; 
● Ator ou Atriz Dublador(a) APOIO - R$ 100,00 (cem reais) por hora de 

dublagem; 
● Diretor de Dublagem - R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de Dublagem; 
 
Paragráfo 10 - Quando a empresa optar por pagar à direção pela quantidade de 
minutos de produção o valor mínimo será de: 
 
● Diretor de Dublagem - R$ 10,00 (dez reais) o minuto de produção; 

 
Paragráfo 20 – O valor da hora para dublagem de produção para cinema (35mm) 
será equivalente a 3 (três) vezes os valores relacionados na cláusula 40 do presente 
Acordo.  
 
Paragráfo 30 - Os valores para dublagem de games (jogos eletrônicos) ficam assim 
estipulados:  
 
● Ator/atriz- O profissional convocado receberá R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) por hora gravada, sendo garantido o mínimo de R$ 250,00 no momento 
da convocação. 

 
● Diretor – Os valores serão negociados diretamente com o profissional antes da 

realização do trabalho. 
 

● As partes estabelecem que, para fins do disposto no caput do artigo 22 da Lei 
6.533/78, o adicional de 40% (quarenta por cento) na hipótese de acúmulo de 
função, somente incidirá sobre o período em que o profissional estiver 
realizando essas funções acumuladas ou seja, dirigindo e atuando 
concomitante e simultaneamente no mesmo projeto.  
 

● Quando o ator ou atriz dublador(a) gravar personagens diferentes (tais como: 
gêmeos, trigêmeos, etc.) e/ou com vozes sobrepostas, cada gravação será 
objeto de pagamento distinto. 

 
Cláusula 50 – DO CÁLCULO DO VALOR DA DIREÇÃO DE DUBLAGEM 
 
O valor da direção de dublagem compreende os sistemas de hora e minuto. A 
empresa que optar por uma das formas, não poderá usar a outra. Quando 
contratada por hora, o profissional receberá uma hora a cada 30 loops dirigidos. 
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O referencial de pagamento por minuto para filmes e seriados ocorrerá da seguinte 
forma: 
 
 
Seriados: 15 (quinze) minutos - episódios de no máximo 15 (quinze) minutos; 
25 (vinte e cinco) minutos - episódios de no máximo 25 (vinte e cinco) minutos; 45 
(quarenta e cinco) minutos - episódios de máximo 45 (quarenta e cinco) minutos; 
Longa-metragens: Running time/tempo total de filmes exibido em claquete inicial da 
obra; 
Longa-metragens (cinema/35 mm): Running time/tempo total de filme exibido em 
claquete inicial da obra- Em caso de filmes dirigidos em cópias preliminares, será 
obedecido o critério supracitado, acrescido da diferença dos minutos restantes. 
 
Cláusula 60 – DO RETAKE 
 
Havendo retakes ou refações, o dublador(a) que precisar se deslocar até o estúdio 
exclusivamente para fazê-lo receberá o valor de “uma hora de dublagem”.  
 
O Dublador(a) que já estiver no estúdio em gravação receberá o equivalente a 50% 
de “uma hora de dublagem” quando o retake ultrapassar 8 (oito) loops/anéis. 
 
O retake para cinema só poderá ser realizado mediante convocação específica. 
 
Cláusula 70 – DO PRAZO DE PAGAMENTO 
 
Para fins de remuneração, o fechamento da produção, ou seja, toda a dublagem 
realizada no mês terá seu término, no último dia de trabalho do mês vigente. 
O pagamento deverá ocorrer, IMPRETERIVELMENTE, 30 dias após o encerramento 
do mês vigente. 
 
Paragráfo 10 - Será permitida a contratação de artistas, por nota contratual para 
realização de trabalho. 
 
Cláusula 80 – DA DURAÇÃO DO TRABALHO 
 
A convocação e a carga horária final dos profissionais não excederão a 6 (seis) 
horas diárias. A convocação diária poderá ser dividida em dois turnos planejados de 
modo que os intervalos de almoço e ou jantar ocorram devidamente. 
 
Cláusula 90 – DA EXCLUSIVIDADE 
 
A contratação dos profissionais acima mencionados poderá conter cláusula de 
exclusividade. 
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Paragráfo 10 - A cláusula de exclusividade não impedirá o artista de prestar serviços 
a outro empregador em atividade diversa da ajustada no contrato de trabalho, desde 
que não caracterize prejuízo para o contratante com o qual foi assinada a cláusula 
de exclusividade. 
 
Paragráfo 20 - No caso de inexistência de cláusula de exclusividade, se o ator ou 
atriz dublador (a) ou o diretor (a) de dublagem for convocado com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, deverá dar preferência ao estúdio contratante, 
quando de sua convocação. Caso não seja dada preferência, exceto no caso de 
compromisso já assumido com outra empresa contratante ou justificada o ator ou 
atriz dublador (a) ou diretor (a) de dublagem será descontado pelo equivalente ao 
período previsto na convocação. 
 
Cláusula 100 – DA ESCALAÇÃO DO ATOR EM DUBLAGEM 
 
Não é permitido a empresa escalar o ator que se encontrar designado para dublar 
personagem fixo em obra sequenciada (seriado, novela, séries, minisséries, etc.) 
para dublar outra personagem na mesma produção. 
 
Paragráfo 10 - É permitido ao ator de personagem não fixo fazer até 08 (oito) 
personagens (dobras), sendo permitida a utilização do profissional para vozerio 
dentro da mesma hora. 
 
Paragráfo 20 - Os loops deverão ter até 20 (vinte) segundos e serão programados no 
máximo 30 (trinta) loops por hora, sendo que a primeira hora é indivisível. As horas 
subsequentes poderão ser fracionadas em meia hora, também indivisíveis. 
 
Paragráfo 30 - Para seriados/novelas, será permitido a empresa programar 06 (seis) 
episódios/capítulos de 45 minutos, 03 (três) episódios/capítulos de 60 minutos, 10 
(dez) episódios/capítulos de 15 minutos, 24 (vinte e quatro) episódios/capítulos de 5 
minutos. 
 
Cláusula 110 – DA GRAVAÇÃO DE OUTROS GÊNEROS DE TRABALHO  
 
a) Voicer over (voz sobreposta) 
O ator/atriz convocado (a) gravará a sua voz sobre o som original do personagem 
indicado na produção, seguindo a orientação do diretor, sem a obrigatoriedade do 
sincronismo labial. Para fins de remuneração prevalecem às regras e normas da 
dublagem. 
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b) Games (jogos eletrônicos) 
O ator/atriz convocado (a) seguirá a orientação de um diretor, utilizando-se de tons 
precisos e recursos de dramaticidade para interpretar, adequando dessa forma suas 
falas à intensidade da interpretação original, se a referência for uma obra pré-
gravada. 
 
Cláusula 120 – DA ESCALA DE TRABALHO 
 
O cancelamento da escalação por parte da empresa, não cumprindo o prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, implicará no pagamento da remuneração integral 
do profissional escalado. 
 
A gravação ou regravação total ou parcial de produção já realizada, obedecerá ao 
mesmo critério de remuneração adotado na convenção original. Estando na 
empresa, o profissional concederá, dentro do seu horário de escalação, a realização 
de consertos, mesmo de produções diferentes. 
 
Todos os testes de voz serão remunerados no valor de 50% da hora de dublagem. 
 
Cláusula 130 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

a) O exercício da atividade de dublagem é regulado pela Lei no 6.533 de 24 de 
maio de 1978 e pelo presente instrumento Coletivo de Trabalho, somente 
sendo possível a contratação de artistas portadores do respectivo registro 
profissional perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 

b) Cabe ao ator ou atriz dubladores(as), atendendo ao horário de sua escalação, 
interpretar e sincronizar sobre a sua imagem ou a de outrem, o texto 
previamente traduzido para a língua nacional, sob a orientação do diretor (a) 
de dublagem. 

c) Cabe ao diretor(a) de dublagem assistir a produção, participar da escalação, 
orientar a interpretação e o sincronismo dos atores, programar os horários de 
trabalho. 

d) Cabe à empresa a responsabilidade em propiciar perfeitas condições de 
trabalho e convocar o elenco, devendo dotar os seus estúdios de condições 
técnicas necessárias ao bom desempenho do trabalho do profissional de 
dublagem. 

e) Canções, traillers para DVD e/ou cinema, chamadas, promos, bônus de DVD, 
gravações para celular e outras inovações que não constem nesta convenção 
serão negociados diretamente com o profissional antes da realização do 
trabalho. 

f) Mediante comprovação de realização de curso de dublagem com duração 
mínima de 48 horas e convocação emitida pelos estúdios de dublagem, o(a) 
Ator/Atriz que ainda não possui DRT poderá solicitar ao SATED-PR um 
registro profissional provisório para realização de trabalhos, com validade de 
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um ano. Após esse período, poderá solicitar o registro definitivo caso tenha 
realizado mais de três trabalhos comprovadamente, sendo obrigatório a 
apresentação de vouchers, contratos ou declarações referentes aos trabalhos 
realizados. 

 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho passa a vigorar entre as partes a partir da 
assinatura do mesmo, as quais elegem o foro da cidade de Curitiba/PR, para 
dirimirem quaisquer dúvidas provenientes do referido Acordo.  
 

E por ser verdade, firmam o presente para que produza seus efeitos legais.  
 

Curitiba, XX de fevereiro de 2021.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
REGULAMENTAÇÃO - DUBLAGEM – PR 2021/2022

O SATED/PR - Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões

do Paraná, torna público o Acordo Coletivo de Trabalho da Área da Dublagem,

aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do Sated/PR realizada em 24 de

março de 2021, a ser firmado com empregadores e contratantes da área e

representantes patronais no estado do Paraná.

Cláusula 1a – DA VIGÊNCIA E DATA-BASE

A vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho é de 25 de março de 2021
a 30 de setembro de 2022 e a data-base da categoria em 10 de outubro de
2022.

Cláusula 2a – DA ABRANGÊNCIA DO ACORDO

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s)
PROFISSIONAL DOS ATORES/ATRIZES E DIRETORES/DIRETORAS DE
DUBLAGEM DO ESTADO DO PARANÁ, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
NO ESTADO DO PARANÁ.

Cláusula 3a – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

Parágrafo 1o - Entende - se por “Hora de Dublagem” a quantidade equivalente
a 30 loops/anéis. O escalonamento fica assim estipulado:

Protagonista: personagem indicado pelo cliente. Em caso de falta de indicação,
considera-se protagonista a personagem com maior número de anéis/loops;

Apoio: todos os demais personagens e vozerio;

Parágrafo 2o - Estão excluídos do escalonamento os filmes de treinamento, os
filmes técnicos e os documentários. Nestes casos são considerados apenas o
NARRADOR (com cachê à parte) e o elenco de APOIO. Todas as demais
produções (longas-metragens, novelas, séries, seriados, desenhos, reality
shows, sitcoms etc) serão remuneradas segundo o escalonamento, quaisquer
que sejam os produtores e/ou distribuidores.
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Cláusula 4a – DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

Considera-se “Contratação por Produção” aquela em que o (a) trabalhador(a)
recebe remuneração variável em razão da quantidade de loops/anéis
realizados nas efetivas horas programadas e trabalhadas na atividade de
dublagem.
O pagamento dos profissionais de que trata o presente Acordo Coletivo será
disposto da seguinte forma:

● Ator ou Atriz Dublador(a) PROTAGONISTA - R$ 105,00 (cento e cinco reais)
por hora de dublagem;
● Ator ou Atriz Dublador(a) APOIO - R$ 100,00 (cem reais) por hora de
dublagem;
● Diretor de Dublagem - R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de Dublagem;

Parágrafo 1o - Quando a empresa contratante optar por pagar à direção pela
quantidade de minutos de produção o valor mínimo será de:

● Diretor de Dublagem - R$ 10,00 (dez reais) o minuto de produção;

Parágrafo 2o – O valor da hora para dublagem de produção para cinema
(35mm) será equivalente a 3 (três) vezes os valores relacionados na cláusula
4a do presente Acordo.

Parágrafo 3o - Os valores para dublagem de games (jogos eletrônicos) ficam
assim estipulados:

● Ator/atriz- O profissional convocado receberá R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) por hora gravada, sendo garantido o mínimo de R$ 250,00 no
momento da convocação.

● Diretor – Os valores serão negociados diretamente com o profissional antes
da realização do trabalho.

Parágrafo 4o - As partes estabelecem que, para fins do disposto no caput do
artigo 22 da Lei 6.533/78, o adicional de 40% (quarenta por cento) na hipótese
de acúmulo de função, somente incidirá sobre o período em que o profissional
estiver realizando essas funções acumuladas ou seja, dirigindo e atuando
concomitante e simultaneamente no mesmo projeto.

Parágrafo 5o - As partes estabelecem que quando o ator ou atriz dublador(a)
gravar personagens diferentes, tais como:gêmeos, trigêmeos etc, e/ou com
vozes sobrepostas, cada gravação será objeto de pagamento distinto.
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Cláusula 5a – DO CÁLCULO DO VALOR DA DIREÇÃO DE DUBLAGEM

O valor da direção de dublagem compreende os sistemas de hora e minuto. A
empresa contratante que optar por uma das formas, não poderá usar a outra,
sendo que quando contratado/a por hora, o/a profissional receberá uma hora a
cada 30 loops dirigidos.

O referencial de pagamento por minuto para filmes e seriados, para o
determinado nesta cláusula,  ocorrerá da seguinte forma:

● Seriados: 15 (quinze) minutos - episódios de no máximo 15 (quinze) minutos;
25 (vinte e cinco) minutos - episódios de no máximo 25 (vinte e cinco) minutos;
45 (quarenta e cinco) minutos - episódios de máximo 45 (quarenta e cinco)
minutos;

● Longa-metragens: Running time/tempo total de filmes exibido em claquete
inicial da obra;

● Longa-metragens (cinema/35 mm): Running time/tempo total de filme exibido
em claquete inicial da obra, sendo que em caso de filmes dirigidos em cópias
preliminares, será obedecido o critério supracitado, acrescido da diferença dos
minutos restantes.

Cláusula 6a – DO RETAKE

Havendo retakes ou refações, o dublador(a) que precisar se deslocar até o
estúdio exclusivamente para fazê-lo receberá o valor de “uma hora de
dublagem”.

Parágrafo 1o - O Dublador(a) que já estiver no estúdio em gravação receberá o
equivalente a 50% (cinquenta por cento) de “uma hora de dublagem” quando o
retake ultrapassar 8 (oito) loops/anéis.

Parágrafo 2o -O retake para cinema só poderá ser realizado mediante
convocação específica.

Cláusula 7a – DO PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ocorrer, IMPRETERIVELMENTE, 30 dias após o
encerramento do mês vigente, sendo que, considera-se, para fins de
remuneração, que o fechamento da produção, ou seja, toda a dublagem
realizada no mês terá seu término no último dia de trabalho do mês vigente.

Parágrafo 1o - Será permitida a contratação de artistas, por nota contratual
para realização de trabalho.
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Cláusula 8a – DA DURAÇÃO DO TRABALHO

A convocação e a carga horária final dos profissionais não excederão a 6 (seis)
horas diárias. A convocação diária poderá ser dividida em dois turnos
planejados de modo que os intervalos de almoço e ou jantar ocorram
devidamente.

Cláusula 9a – DA EXCLUSIVIDADE

A contratação dos profissionais acima mencionados poderá conter cláusula de
exclusividade.

Parágrafo 1o - A cláusula de exclusividade não impedirá o artista de prestar
serviços a outro empregador em atividade diversa da ajustada no contrato de
trabalho, desde que não caracterize prejuízo para o contratante com o qual foi
assinada a cláusula de exclusividade.

Parágrafo 2o - No caso de inexistência de cláusula de exclusividade, se o ator
ou atriz dublador(a) ou o diretor(a) de dublagem for convocado com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, deverá dar preferência ao
estúdio contratante, quando de sua convocação. Caso não seja dada
preferência, exceto no caso de compromisso já assumido com outra empresa
contratante ou justificada o ator ou atriz dublador(a) ou diretor(a) de dublagem
será descontado pelo equivalente ao período previsto na convocação.

Cláusula 10a – DA ESCALAÇÃO DO ATOR EM DUBLAGEM

Não é permitido à empresa contratante escalar o ator que se encontrar
designado para dublar personagem fixo em obra sequenciada (seriado, novela,
séries, minisséries, etc.) para dublar outra personagem na mesma produção.

Parágrafo 1o - É permitido ao ator de personagem não fixo fazer até 08 (oito)
personagens (dobras), sendo permitida a utilização do profissional para vozerio
dentro da mesma hora.

Parágrafo 2o - Os loops deverão ter até 20 (vinte) segundos e serão
programados no máximo 30 (trinta) loops por hora, sendo que a primeira hora é
indivisível. As horas subsequentes poderão ser fracionadas em meia hora,
também indivisíveis.

Parágrafo 3o - Para seriados/novelas, será permitido a empresa programar 06
(seis) episódios/capítulos de 45 minutos, 03 (três) episódios/capítulos de 60
minutos, 10 (dez) episódios/capítulos de 15 minutos, 24 (vinte e quatro)
episódios/capítulos de 5 minutos
.
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Cláusula 11a – DA GRAVAÇÃO DE OUTROS GÊNEROS DE TRABALHO

a) Voicer over (voz sobreposta)
O ator/atriz convocado (a) gravará a sua voz sobre o som original do
personagem indicado na produção, seguindo a orientação do diretor, sem a
obrigatoriedade do sincronismo labial. Para fins de remuneração prevalecem às
regras e normas da dublagem.

b) Games (jogos eletrônicos)
O ator/atriz convocado (a) seguirá a orientação de um diretor, utilizando-se de
tons precisos e recursos de dramaticidade para interpretar, adequando dessa
forma suas falas à intensidade da interpretação original, se a referência for uma
obra pré- gravada.

Cláusula 12a – DA ESCALA DE TRABALHO

Fica estabelecido entre as partes que o cancelamento da escalação por parte
da empresa contratante, não cumprindo o prazo estabelecido no presente
acordo, implicará no pagamento da remuneração integral do profissional
escalado.

Parágrafo 1o - A gravação ou regravação total ou parcial de produção já
realizada, obedecerá ao mesmo critério de remuneração adotado na
originalmente.

Parágrafo 2o - Estando na empresa contratante, o profissional concederá,
dentro do seu horário de escalação, a realização de consertos, mesmo de
produções diferentes.

Parágrafo 3o - Todos os testes de voz serão remunerados no valor de 50% da
hora de dublagem.

Cláusula 13a – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O exercício da atividade de dublagem é regulado pela Lei no 6.533 de 24 de
maio de 1978 e pelo presente instrumento Coletivo de Trabalho, somente
sendo possível a contratação de artistas portadores do respectivo registro
profissional perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

b) Cabe ao ator ou atriz dubladores(as), atendendo ao horário de sua
escalação, interpretar e sincronizar sobre a sua imagem ou a de outrem, o
texto previamente traduzido para a língua nacional, sob a orientação do
diretor(a) de dublagem.

c) Cabe ao diretor(a) de dublagem assistir a produção, participar da escalação,
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orientar a interpretação e o sincronismo dos atores, programar os horários de
trabalho.

d) Cabe à empresa a responsabilidade em propiciar perfeitas condições de
trabalho e convocar o elenco, devendo dotar os seus estúdios de condições
técnicas necessárias ao bom desempenho do trabalho do profissional de
dublagem.

e) Canções, traillers para DVD e/ou cinema, chamadas, promos, bônus de
DVD, gravações para celular e outras inovações que não constem nesta
convenção serão negociados diretamente com o profissional antes da
realização do trabalho.

f) Mediante comprovação de realização de curso de dublagem com duração
mínima de 48 (quarenta e oito) horas e convocação emitida pelos estúdios de
dublagem, o(a) Ator/Atriz que ainda não possui DRT poderá solicitar ao
SATED-PR um registro profissional provisório para realização de trabalhos,
com validade de um ano. Após esse período, poderá solicitar o registro
definitivo caso tenha realizado mais de três trabalhos comprovadamente, sendo
obrigatório a apresentação de vouchers, contratos ou declarações referentes
aos trabalhos realizados.

O presente Acordo de Trabalho passa a vigorar entre as partes a partir da
assinatura do mesmo, as quais elegem o foro da cidade de Curitiba/PR, para
dirimirem quaisquer dúvidas provenientes do referido Acordo.

E por ser verdade, firmam o presente para que produza seus efeitos legais.
Curitiba, 11 de maio  de 2021.

Adriano Esturilho
Presidente Sated/PR
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