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ATA DA 477ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas, na Sede II do 
Ecad, à Rua Professor Álvaro Rodrigues, 352/12º andar - Botafogo/RJ, a Assembleia Geral do 
ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 477ª reunião, com a presença dos Srs. Paulo Roberto 
Juk (ABRAMUS), José Alves da Silva (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Yvonete Calabri 
Leite (SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Jorge de Souza Costa (SOCINPRO), Ronaldo 
Bastos Ribeiro (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga. Presentes 
ainda os Srs. Roberto Corrêa de Mello e Gustavo Vianna (ABRAMUS); Waldemar Marchetti e 
Giselle Severo (AMAR); Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM); Islan Morais e 
Fernanda Freitas Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Joelma Giro Montanaro, João Carlos 
de Camargo Éboli e Fernando Vitale (SOCINPRO); Marcelo Castello Branco, Sydney Sanches e 
Fabio Geovane (UBC). Conforme o disposto nos parágrafos 2º e 3º, Artigo 21, Artigos 24 e 26, 
alínea a’, do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Roberto Corrêa de 
Mello, cabendo a mim, Marcel Camargo e Godoy, secretariá-lo.   1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM 
– Verificado o quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. Registrada 
a presença da Sra. Clarisse Escorel, gerente executiva jurídica.  2) Pendência da reunião anterior: 
2.1) E-mail – SOCINPRO – Pré-cadastro de obras e fonogramas exportados –  A discussão do 
assunto foi adiada pelo fato de já estar sendo discutido pela Comissão de Distribuição.                     
2.2) ASSIM - Orçamento 2018 – Com a palavra, o presidente da ASSIM, Sr. Marcel Godoy, 
informou aos presentes que está dando andamento ao projeto de identificar empresa de 
consultoria a ser contratada pela Assembleia Geral do Ecad com o intuito de avaliar os custos do 
Escritório e identificar oportunidades de redução de custos e melhorias, tendo em vista a nova 
taxa de administração da entidade imposta pela Lei 12.853/13. O Sr. Marcelo Castello Branco 
esclareceu que a UBC está auxiliando a ASSIM neste processo, buscando definir um escopo que 
possibilite ser realizado um trabalho consistente, cujo resultado prepare o Ecad para os próximos 
cinco anos. 3) Expediente das Associações: 3.1) E-mail SOCINPRO – Habilitação de Sociedades 
pelo MinC – Discorrendo sobre a questão e relatando os recentes acontecimentos, o Dr. Jorge 
Costa esclareceu que o Ecad deve continuar trabalhando normalmente, caso no próximo dia 22 
de junho ainda não haja nenhuma decisão a respeito da “cláusula de barreira” imposta às 
associações pela atual legislação regulatória. No seu entender, a discussão está sub judice, tendo 
em vista os mandados de segurança impetrados pelas associações ainda pendentes de 
julgamento. O Dr. João Carlos Éboli relatou que a Instrução Normativa (IN) que baixou de 10% 
para 0,5% a chamada “cláusula de barreira” está seguindo o seu rito. Informou que tem falado 
com o MinC, na pessoa do Dr. Tamanaha e assessores, e que a informação obtida é que a nova 
IN será assinada nos próximos dias. Dr. Éboli e o Sr. Marcel Godoy entendem que é chegada a 
hora de terem apoio técnico e político e que as associações devem enviar ofício ao novo Ministro, 
João Batista de Andrade, dizendo que dependem da aprovação e da assinatura da nova IN. Dr. 
Éboli relatou, também, que o Sr. Roberto Freire, ex-ministro da Cultura, antes de deixar o cargo, 
enviou ofício pedindo a prorrogação do prazo de aplicação da “cláusula de barreira” por 120 dias.  



No seu entender, ao final o resultado deverá ser positivo, mas pediu para as associações se 
manifestarem. Os representantes das associações presentes teceram comentários sobre a 
questão, tendo registrado voto de louvor pelo empenho dos Srs. João Carlos de Camargo Eboli e 
Marcel Camargo e Godoy. 3.2) E-mail SOCINPRO - Posição do Retido Conexo (Audiovisual) – O 
assunto será encaminhado à Comissão de Distribuição para discussão. 4) Ordem do Dia:               
4.1) Superintendência: a) Análise Financeira – Abril/17 - A Sra. Superintendente Executiva teceu 
comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente ao mês de abril/17, fundamentando 
suas considerações nas informações constantes em relatórios já enviados. b) PE 2017 - Serviços 
Digitais – posicionamento estratégico e definição de taxa de administração e percentual 
societário – Registradas as presenças dos gerentes executivos de arrecadação, distribuição e 
TI/PE, Srs. Marcio Fernandes, Mario Sergio e José Pires, respectivamente. Com a palavra, a Sra. 
Superintendente esclareceu que em continuidade aos projetos do planejamento estratégico, foi 
instituído um grupo de trabalho interno composto pelos mencionados gerentes executivos, bem 
como da Dra. Clarisse Escorel, para avaliar a implantação e o desenvolvimento da cobrança e da 
distribuição dos denominados serviços digitais. Em razão das questões que têm se apresentado, 
entenderam fazer uma exposição para a Assembleia Geral e solicitar que representantes das 
associações passem a integrar o referido grupo de trabalho. A Sra. Superintendente deu início à 
apresentação que de imediato foi circulada pelas associações. Ao final, a Assembleia Geral 
decidiu por indicar um representante de cada associação para integração do grupo de trabalho, 
devendo a Sra. Superintendente sugerir um calendário de reuniões. c) Ministério da Cultura – 
resposta ao ofício referente à habilitação do Ecad - Foi reportada pela Sra. Superintendente e 
pela Dra. Clarisse Escorel a telepresença realizada entre Ecad e DDI-Ministério da Cultura com o 
intuito de esclarecer aspectos ainda pendentes do processo de habilitação do escritório. Na 
oportunidade, foi circulado material indicando as respostas que serão apresentadas até o 
próximo dia 7 de junho, tendo sido esclarecido que o acesso ao banco de dados nos moldes 
definidos pelos instrumentos regulatórios será liberado a partir do dia 9 de junho. d) CESP – 
Relatório da Deputada Renata Abreu – Abordados os principais aspectos em discussão no 
relatório final apresentado pela Deputada Renata Abreu. e) Comissão de Sindicância – SBACEM 
– para apurar reclamações recebidas de titulares associados à referida associação – pedido de 
prorrogação – Com a palavra, os integrantes da Comissão de Sindicância informaram que, 
considerando a complexidade dos documentos apresentados, ainda necessitam de mais 60 
(sessenta) dias de trabalho. A Assembleia Geral deferiu a prorrogação do prazo para conclusão 
dos trabalhos. Na oportunidade, o Sr. Islan Morais informou que vem regularizando as obrigações 
pendentes, já tendo quitado as pendências com o grupo Pantanal.  4.2) Gerência de Distribuição: 
a) PE 2017 – Reduzir Custo Operacional – Redução/unificação das Amostras – Sonorização 
Ambiental, Casas de Festas e Casas de Diversão e outras – Como parte das ações previstas e 
aprovadas no Planejamento Estratégico do Ecad de 2017, onde um dos objetivos é a contenção 
de despesas e redução do custo operacional das atividades do Escritório, foi apresentado um 
estudo técnico e seus impactos na distribuição, visando aprovar junto à Assembleia Geral a 
redução e/ou unificação das amostras das rubricas de Sonorização Ambiental, Casas de Festas, 
Casas de Diversão, Música ao Vivo, Festa Junina e Carnaval e Festas de Fim de Ano.  O estudo 
teve como objetivo apresentar cenários de redução das amostras e como premissa preservar a 
metodologia certificada pelo Ibope e manter baixas as margens de erro do ponto de vista 
estatístico.   O resultado estimado com a implementação das mudanças propostas representaria 
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uma redução de cerca de 1.800 horas de trabalho e 700 gravações de estabelecimentos para as 
rubricas acima mencionadas, por trimestre. A Assembleia Geral solicitou a apresentação de 
novos cenários para melhor avaliar a proposta. b) PE 2017 – Reduzir Custo Operacional – 
Redução das Amostras – TV Aberta (médias e pequenas emissoras) – Da mesma forma, como 
parte das ações previstas e aprovadas no Planejamento Estratégico do Ecad de 2017, onde um 
dos objetivos é a contenção de despesas e redução do custo operacional das atividades do Ecad, 
foi apresentado um estudo técnico e seus impactos na distribuição visando aprovar junto à 
Assembleia Geral a mudança no conceito de composição do rol de execuções musicais das 
emissoras de TV Aberta, com exceção das emissoras de rede Globo, Record, Band e SBT. O estudo 
teve como principal objetivo apresentar uma proposta para equilibrar o custo operacional entre 
o esforço de realizar a distribuição da programação musical dessas emissoras com o valor 
efetivamente arrecadado, além de possibilitar a correção de eventuais distorções na distribuição 
do Grupo Alternativo de TV por Assinatura. O resultado estimado com a implementação das 
mudanças propostas, representaria uma redução de cerca de 1.200 horas de trabalho para as 
rubricas impactadas por trimestre. A Assembleia Geral entendeu que o assunto deve continuar 
sendo tratado pela Comissão de Distribuição.  4.3) Gerência de Arrecadação: a) Contrato Star 
Maker – Foi apresentado o fechamento do contrato com vigência de 2 anos com a plataforma 
de Serviço Digital StarMaker, assim como suas especificidades. Por se tratar de uma plataforma 
de Karaokê, restou autorizada a cobrança de 5% da receita bruta, somente da parte autoral. Foi 
informado também o fechamento do contrato com o Napster e aprovada a cobrança de 3% da 
receita bruta somente da parte autoral, com vigência de nov.13 até dez.19.  b) Acordo Rádio 
Metrópole – Diante do que foi exposto e por se tratar de uma emissora com características 
jornalísticas, restou aprovado acordo judicial no valor de R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e 
quatro mil reais), sendo R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) à vista e R$ 317.000,00 
(trezentos e dezessete mil reais) em até 90 dias após o pagamento da primeira parcela.                       
c) Renovação Vivo TV e Algar – Relatado o andamento das tratativas iniciais com as operadoras 
VIVO TV e Algar, visando a autorização para renovação dos respectivos contratos de TV por 
Assinatura referentes às operações de cada grupo. Foi aprovada pela Assembleia Geral a 
condução dessas tratativas seguindo modelo análogo aos demais contratos vigentes com as 
principais operadoras do segmento. Foi solicitado que o Ecad busque uma correção anual da 
mensalidade, através do somatório dos índices mensais positivos do IGP-M referentes aos doze 
meses anteriores à aplicação do reajuste, não tendo esta relação com a atualização da base de 
assinantes, que será anualmente atualizada. 4.4) Gerência Jurídica: a) SBT / b) Google / c) Google 
Play /d) Empresas de sonorização ambiental - A Dra. Clarisse reportou: (i) decisão favorável no 
processo ECAD versus SBT proferida pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, confirmando a sentença de primeira instancia; (ii) o andamento da ação Google versus 
UBEM e ECAD; (iii) o andamento das ações judiciais, representação junto ao MinC e 
procedimento no CADE no que diz respeito às empresas de sonorização ambiental; (iv) e as 
medidas em relação ao Google Play.  4.5) Gerência Adm./Financeira: a) Memo 040/16 - 
Controladoria - Solicitando baixa patrimonial - Autorizadas as baixas dos bens móveis e 
equipamentos obsoletos listados no memorando mencionado, pelo fato dos consertos serem 
antieconômicos. Deverão ser vendidos, doados ou sucateados, de acordo com as características 
dos bens.  Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia franqueou a palavra aos 
participantes e como ninguém dela quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, cabendo a mim, 



Marcel Camargo e Godoy, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a qual foi lida e 
aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2017. 

 
 
ABRAMUS ________________________________________ 

                             Paulo Roberto Juk 
 
 

AMAR   ________________________________________ 
                                                                                                    José Alves da Silva 
 
 

ASSIM             ________________________________________ 
                                                                                              Marcel Camargo e Godoy  

 
 
SBACEM          ________________________________________ 
                                               Yvonete Calabri Leite 
 
 
SICAM             ________________________________________ 

                                                                                             Célia Barros Madureira Favi 
 
 

SOCINPRO     _________________________________________ 
                         Jorge de Souza Costa       
 
 
UBC               _________________________________________ 
                       Ronaldo Bastos Ribeiro 
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