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Brasília, 23 de abril de 2019. 

 

Ao 

 Excelentíssimo Senhor Deputad Federal 

 

Ref.: PL nº 8889/2017 - “Dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda (CAvD) e 
dá outras providências”. 
 

O Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência manifestar-se sobre o Projeto de Lei nº 8889, de 2017, que trata sobre a 

possibilidade da Ancine estabelecer soluções de conflito e arbitragem sobre disputas 

comerciais Apesar do espírito inovador do projeto, o CBAr traz à consideração de Vossa 

Excelência a necessidade de aprimoramentos relacionados aos dispositivos que tratam das 

“soluções de conflito” e direta e indiretamente da arbitragem, conforme será exposto a 

seguir. 

 

A PROPOSIÇÃO 

 

1.  Trata-se de projeto de lei de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP), 

que dispõe que a Ancine poderá estabelecer soluções de conflito e arbitragem sobre 

disputas comerciais entre empresas provedoras de conteúdo audiovisual por demanda ou 

entre elas e empresas que atuem em segmentos de produção e distribuição deste mercado, a 

partir da provocação de uma das partes. A relatoria do referido PL foi avocada por Vossa 

Senhoria que entendeu por bem deferir o requerimento de audiência pública formulado 

pelo Deputado Paulo Teixeira (PT/SP) e pela Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ). 

 

2.  Importa registrar que o Projeto de Lei nº 8889, de 2017 será tratado em Seminário 

no dia 8/4/2019, a ser realizado perante a Comissão de Cultura – CCULT da Câmara dos 

Deputados. 

 

3. Considerando a redação apresentada pela Câmara dos Deputados, descrita a 

seguir, o CBAr pede a devida vênia para apresentar os seus comentários e as respeitosas 

sugestões quanto à redação do artigo 5 º do PL n.º 8889/2017. 

 

4.  O PL n.º 8889/2017 prevê, em seu artigo 5º, a seguinte redação: 
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Art. 5º A Ancine poderá estabelecer soluções de conflito e arbitragem sobre 
disputas comerciais entre empresas provedoras de conteúdo audiovisual por 
demanda ou entre elas e empresas que atuem em segmentos de produção e 
distribuição deste mercado, a partir da provocação de uma das partes. 

 
5.  Embora seja louvável a iniciativa do PL 8889/17 em prestigiar a utilização de 

práticas (métodos) para solucionar os conflitos e a arbitragem sobre disputas comerciais 

entre empresas provedoras de conteúdo audiovisual por demanda ou entre elas e empresas 

que atuem em segmentos de produção e distribuição deste mercado, o CBAr pede licença 

para se manifestar sobre a atual redação apresentada no referido artigo 5º, pois entende que 

a redação pode ser melhor lapidada, a fim de afastar eventuais discussões posteriores. 

 

A OPINIÃO DO CBAR 

 

6. Primeiro, o texto do supracitado artigo 5º estabelece uma faculdade à Ancine para 

estabelecer “soluções de conflito e arbitragem”. A generalidade da opção empregada à 

Ancine, de alguma forma, pode inviabilizar os mecanismos de solução de conflitos no 

âmbito da Agência. Desta forma, o CBAr entende que se a intenção é promover os 

métodos de solução de conflitos, é indicado que a expressão “poderá” seja modificada para 

“promoverá”, sem um prazo certo e determinado, mas que empregue uma maior eficácia 

perante e pela Ancine. 

 

7. Segundo, porque no que se refere à utilização “soluções de conflito”, é 

aconselhável a substituição por mediação, conciliação e/ou negociação ou outro método 

adequado de solução de conflito, o que confere maior clareza e didática. Indica-se a 

inclusão da palavra “especialmente”, de modo a que as hipóteses indicadas não sejam 

consideradas como rol exaustivo. 

 

8. Terceiro, porque ao fazer referência às disputas comerciais entre empresas 

provedoras de conteúdo audiovisual por demanda e as empresas que atuem em segmentos 

de produção e distribuição deste mercado pode restringir as disputas comerciais que serão 

passíveis de solução pela via de conciliação, mediação, negociação e da arbitragem. Sem 

prejuízo, o CBAr sugere que seja excluída a expressão “por demanda”, a fim de que seja 

mantido o propósito da Lei de ampliar aos usuários os mecanismos de solução do conflito. 
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9.  Diante de todas as circunstâncias acima expostas, o CBAr pede a elevada atenção 

de Vossa Excelência para sugerir seja adotada a seguinte redação para o dispositivo em 

questão: 

“Art. 5º A Ancine promoverá mecanismos de solução de conflitos, 
especialmente via conciliação, mediação, negociação e arbitragem, sobre 
disputas comerciais entre empresas provedoras de conteúdo audiovisual e as 
empresas que atuem em segmentos de produção e distribuição deste mercado. 

 

10.  A redação acima sugerida permitirá que a finalidade buscada pelo legislador seja 

alcançada, superando os problemas e inconvenientes apontados neste parecer. 

 

11.  Pelas razões expostas, o CBAr pede a elevada atenção de Vossa Excelência para 

que proceda aos ajustes ora sugeridos no PL nº 8889/17 mantendo o espírito e o nobre 

intento da proposição. Ademais, registra-se o interesse do Cbar em participar do 

seminário agendado para o dia 8 de maio de 2019, oportunidade que se fará presente 

por um membro de sua diretoria e poderá esclarecer os pontos abordados no presente 

parecer. 

 

12.  Sendo estas as considerações que nos cabiam no momento, agradecemos a atenção 

e permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Cordialmente, 

 

 

Giovanni Ettore Nanni 
Presidente   

Comitê Brasileiro de Arbitragem 


