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ATA DA 485ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 11 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 485ª reunião, com a presença dos Srs. Carlos Eduardo Carneiro de 
Albuquerque Falcão (ABRAMUS), Luciana Rabello Pinheiro (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), 
Clailton Gil Miranda dos Santos (SBACEM), Jorge de Souza Costa (SOCINPRO), Aloysio Pinheiro Reis 
(UBC) e da Sra. Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Roberto 
Corrêa de Mello, Mariana Rodrigues de Carvalho Mello, Gustavo Vianna e Paula Luciana Menezes 
(ABRAMUS); Marco Venício Mororó de Andrade, Waldemar Marchetti e Giselle Severo (AMAR); Islan 
Morais e Fernanda Freitas Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Joelma Giro Montanaro e 
Fernando Vitale (SOCINPRO); Marcelo Castello Branco 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. Jorge de Souza Costa, cabendo a mim, Marcelo Castello Branco, secretariá-
lo. Registrada a presença da Dra. Clarisse Escorel, gerente executiva jurídica.  1) VERIFICAÇÃO DO 
QUORUM – Verificado o quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos.              
2) Aprovação da Ata da 483ª AGO e 484ª AGE - Lidas e aprovadas as atas da 483ª e 484ª reuniões, 
realizadas nos dias 19/10/2017 e 23/11/2017, respectivamente, na cidade do Rio de Janeiro.                        
3) Pendência da reunião anterior:  3.1) SAG – AFTRA/SOUNDEXCHANGE – As associações ABRAMUS 
e UBC informaram que agendaram reunião de trabalho sobre o assunto para o próximo dia 12 de 
dezembro.  4) Expediente das Associações:  4.1) SOCINPRO – E-mail de 08/11/2017 – arrecadação do 
exterior – O representante da SOCINPRO fez uma exposição sobre a disparidade existente entre os 
valores enviados para o exterior, relativos aos direitos gerados por execução das obras e fonogramas 
estrangeiros, e os valores recebidos do exterior em razão da execução do repertório brasileiro. 
Acrescentou que se observa o trabalho constante e efetivo do ECAD em pontuar todas as execuções 
ocorridas e a transparência. “Isso porque, quando solicitamos o envio de demonstrativos ou até o 
banco de dados com as informações do nosso repertório lá cadastrado, nunca somos atendidos. E ao 
se reclamar sobre direitos não pagos de execuções ocorridas, as Associações estrangeiras sempre 
pedem que se informe época em que foi executada, onde, em que rádio, TV ou outro meio, quando se 
trata de obrigação deles fazer essa verificação, tal como fazemos aqui no Brasil. A SOCINPRO, solicitou 
que, caso as Associações não atendam às nossas solicitações, que sejam boqueados os valores a essas 
Associações devidos, em face da regra do Trato Nacional e Reciprocidade.”  Os representantes da UBC 
e da ABRAMUS argumentaram que a alegada disparidade decorre da filiação de titulares de renome e 
de sucesso, diretamente a associações estrangeiras, e também pelo fato da música brasileira ser bem 
executada em determinados nichos de mercado, mas não necessariamente de uma forma generalizada 
que poderia acarretar maior representatividade na distribuição de valores. Nesse sentido, entendem 
que as avaliações devem ser pontuais. Pela AMAR, foi sugerida uma consulta à CISAC sobre eventuais 
reclamações semelhantes advindas de outras associações e países do mundo. O representante da 
SOCINPRO solicitou que o assunto permanecesse em aberto para avaliação e que a UBC, através do 



Marcelo Castelo Branco e do Dr Sydney Sanches que, respectivamente, ocupam cargo na administração 
e no Jurídico da CISAC, para apresentarem essa reclamação na CISAC. Informou, por final que em 
relação aos direitos conexos, a SOCINPRO, na reunião da assembleia da FILAIE- Federação 
Iberolatinoamericana dos Artistas, Intérpretes e Executantes, colocou essa questão e foi solicitado o 
cumprimento dos contratos.  4.2) SOCINPRO – Duplicidade de cadastros – O representante da 
SOCINPRO comentou com os presentes que solicitou da superintendência um levantamento sobre a 
quantidade de duplicidades cadastrais existentes no banco de dados do Ecad. O documento 
acompanhou a convocação da Assembleia e evidencia quantidade significativa de duplicidades. No seu 
entender, os processos de exportação automática, gerados a partir do formato CWR, têm ocasionado 
o crescimento das duplicidades, gerando bloqueios e causando prejuízos a cadastros de obras e 
fonogramas há anos existentes no banco de dados. Pela Sra. Superintendente foi esclarecido que esse 
problema vem sendo acompanhado por todos e que, uma vez implementada a automação da 
“associação de códigos”, o passo seguinte é a automação para a resolução das “duplicidades”. Esse 
novo desenvolvimento já integra o planejamento estratégico do Ecad e teve início recentemente. A 
ideia é que essa nova funcionalidade do sistema informatizado minimize a criação de duplicidades e 
agilize a respectiva resolução. 4.3) E-mail ABRAMUS - Valor total retido e o percentual de cada rubrica 
– Lido e-mail recebido da ABRAMUS com a solicitação de que sejam informados ao titular solicitante os 
valores atuais de créditos retidos por rubrica, com a finalidade de elaboração de um artigo sobre o 
tema. Após os debates, a Assembleia Geral decidiu que a informação deverá ser passada pelo Ecad às 
associações, sem indicação de valores, mas apenas de percentuais, tão logo seja finalizado o 
processamento da distribuição da antecipação dos valores a prescrever. 4.4) E-mail ABRAMUS – 
Solicitação de desbloqueio da obra “Rap das Armas” –   Pela ABRAMUS foi solicitado o desbloqueio da 
referida obra musical, que já se encontra bloqueada no cadastro do Ecad há mais de 5 anos, sem que 
as partes sinalizem com uma solução. O representante da SOCINPRO frisou que já trouxera o assunto 
por diversas vezes à Assembleia, mas que de fato o Ecad nada pode fazer se não for autorizado pelas 
associações. Da última vez, aventou-se inclusive a possibilidade da questão ser resolvida judicialmente. 
O representante da UBC irá consultar a editora DUBAS, buscando uma solução. 4.5) ASSIM - Correção 
Monetária – Ajustes –  O representante da ASSIM expôs assunto relativo à aplicação monetária 
aplicada aos ajustes de créditos. Em caso específico ocorrido com um titular filiado à ASSIM, a correção 
monetária aplicada ao desconto causou prejuízo ao titular. Considerando se tratar de um caso 
específico, a Assembleia Geral sugeriu uma revisão na norma de ajustes de créditos devendo o assunto 
retornar para deliberação. 5) Ordem do Dia: Registrada a presença do Sr. Julio Carvalho, gerente 
executivo administrativo-financeiro. 5.1) Superintendência: a) Análise e aprovação do Planejamento 
Estratégico e Orçamento de 2018 -  Relatada pela Sra. Superintendente a reunião de trabalho ocorrida 
no dia 9/11/2017, sobre o planejamento estratégico e o orçamento operativo, que foi encaminhado 
previamente para apreciação das Associações,  para discutir e debater aspectos relevantes do 
planejamento estratégico e do orçamento proposto para 2018, na qual foram detalhadas todas as 
medidas implementadas em 2017 para a obtenção dos resultados, bem como as que estão planejadas 
para 2018. A proposta orçamentária apresentada pelo Ecad foi sintetizada e aprovada da seguinte 
forma: Arrecadação Total - R$1.206.613.179,00 (hum bilhão duzentos e seis milhões seiscentos e treze 
mil cento e setenta e nove reais); Distribuição - R$907.351.456,00 (novecentos e sete milhões trezentos 
e cinquenta e mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) , Despesas Gerais - R$124.038.979,00 (cento e 
vinte e quatro milhões trinta e oito mil novecentos e setenta e nove reais) ; Superávit Econômico - 
R$3.406.214,00 (três milhões quatrocentos e seis mil duzentos e quatorze reais); Patrimônio Líquido 
Positivo de R$ 119.557.954,00 (cento e dezenove milhões quinhentos e cinquenta e sete mil 
novecentos  e  cinquenta  e  quatro  reais);    Taxa  de   Administração  (Ecad)  de  10 %  (dez por cento);   
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Percentual Societário de 5% (cinco por cento); Percentual distribuído aos Titulares de 85% (oitenta e 
cinco por cento). Incorporando as sugestões da reunião de trabalho, a Assembleia sugeriu a fixação de 
uma meta de Arrecadação extraordinária, com o intuito de dinamizar e incentivar as atividades 
arrecadadoras do Escritório, no valor de R$ 58.300.000,00 (cinquenta e oito milhões e trezentos mil 
reais). b) Avaliação sobre imóvel da Guilhermina Guinle, 207- Botafogo – A Sra. Superintendente teceu 
comentários sobre o imóvel da rua Guilhermina Guinle, 207 – Botafogo, esclarecendo que a estrutura 
está bem abalada, tendo sofrido bastante com as obras de construção de um prédio vizinho. Embora 
os consertos já tenham sido suportados pelos proprietários do prédio vizinho, ainda há novas 
manutenções a serem efetuadas a custo elevado. Na oportunidade, comentou que está sendo locado 
espaço a ser ocupado pela área de distribuição, na Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 352 / 11º. Andar – 
Botafogo, que dinamizará as atividades da área considerando a proximidade com as demais áreas da 
organização já instaladas no mesmo endereço. A Sra. Superintendente sugeriu, então, a constituição 
de um grupo de trabalho integrado pelas associações com a finalidade de avaliar a destinação futura 
da casa da Rua Guilhermina Guinle. A Assembleia Geral solicitou que lhes fosse informada a atual 
situação da inclusão do imóvel no rol de construções preservadas pela APAC-Botafogo. c) Análise 
Financeira – Outubro/17 – A Sra. Superintendente Executiva teceu comentários sobre a situação 
financeira do Ecad, referente ao mês de outubro/17, fundamentando suas considerações nas 
informações constantes em relatórios já enviados.  d) Avaliação da proposta de adiantamento de 
percentual societário às associações – Posto em análise o assunto, e considerando os pareceres 
apresentados, as associações agendaram reunião específica para o próximo dia 11/12, às 14 horas, com 
a finalidade de que sejam debatidas as regras a serem aplicadas, bem como a forma de contabilização 
no Balanço Patrimonial do Ecad. e) Ofício – Ministério da Cultura – ABTA – Tv por Assinatura  – A Sra. 
Superintendente deu conhecimento à Assembleia Geral sobre ofício recebido do Ministério da Cultura 
relativamente à reclamação apresentada pela Associação Brasileira de Tv por Assinatura. 5.2) Gerência 
de Arrecadação: Registrada a presença do gerente executivo de arrecadação, Márcio Fernandes.           
a) Mensalidade Rede Record - Foi narrada reunião acontecida com a Rede Record, que informou forte 
dificuldade para pagamento das mensalidades de outubro a dezembro de 2017. Na referida reunião foi 
solicitado que o usuário pagasse a mensalidade de outubro, para que o caso fosse levado à Assembleia 
Geral, o que foi atendido pela rede. Foi solicitado pela TV, que as mensalidades de novembro e 
dezembro fossem divididas em 06 parcelas iguais, para pagamento a partir de março de 2018, quando 
possivelmente haverá um alívio no caixa da emissora. A Assembleia autorizou o parcelamento nos 
moldes propostos pela TV, mantendo os valores das mensalidades atualmente pagas, a serem quitadas 
a partir de dezembro de 2017.  5.4) Gerência Jurídica: a) Azul Music (audiência e Ministério da Cultura) 
/ b) Oi FM – STF – A Dra. Clarisse reportou o andamento do processo administrativo e dos processos 
judiciais nos quais o ECAD litiga com a Azul Music e o andamento do Recurso Extraordinário interposto 
pela Oi FM no Supremo Tribunal Federal.  Registrada a presença do gerente executivo de distribuição, 
Mario Sergio Campos. 5.5) Gerência de Distribuição: A Assembleia Geral tomou ciência do conteúdo 
da ata da reunião da Comissão de Distribuição de 18/10/2017 e deliberou sobre os seguintes itens:        
a) Criação do GT de Serviços Digitais - A Assembleia Geral entende que não há necessidade de ser 
criado um grupo de trabalho técnico na Comissão de Distribuição para analisar e discutir as regras de 
distribuição do segmento de Serviços Digitais, visto que já existe um GT constituído pela própria AG 
para debater todas as questões envolvendo o tema e que poderá absorver enventuais análises e 
impactos das regras de distribuição; b) Redução e/ou unificação das amostras de Casas de Festas, 
Casas de Diversão, Música ao Vivo, MTG, Sonorização Ambiental, Carnaval e Festas de Fim de Ano - 



A Assembleia Geral aprovou a proposta de unificação das rubricas Casas de Festas e Casas de Diversão 
e a adequação da amostra para 25.000 execuções. Também foi aprovada a redução da amostra da 
rubrica de Carnaval e Festas de Fim de Ano de 50.000 para 25.000 execuções musicais, cuja análise 
complementar foi apreciada e validada pela Comissão de Distribuição no dia 22/11/17. As mudanças 
atendem à alguns dos objetivos do Planejamento Estratégico do Ecad visando a contenção e redução 
das despesas operacionais. As novas amostras continuarão com margens de erro de menos de um 
ponto percentual, garantindo a qualidade da distribuição. A novas regras entrarão em vigor a partir da 
distribuição de abril de 2018 e deverá ser elaborado um comunicado aos titulares. O representante da 
Abramus solicitou mais informações sobre a proposta de unificação das rubricas Música ao Vivo e MTG 
para que pudesse avaliar melhor os impactos dessa mudança para os titulares contemplados na atual 
rubrica de MTG. O assunto será novamente discutido na próxima reunião. 5.6) Gerência 
Adm./Financeira: a) Memos 081, 083, 084 e 085/17 - Controladoria - Solicitando baixa patrimonial - 
Autorizadas as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados nos memorandos 
mencionados, pelo fato dos consertos serem antieconômicos. Deverão ser vendidos, doados ou 
sucateados, de acordo com as características dos bens. 6) Assuntos Gerais: Não há. 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, Marcelo Castello Branco, lavrar a presente ata, 
na qualidade de secretário, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 23 de novembro 
de 2017. 

 

ABRAMUS ________________________________________ 
       Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque Falcão 
 
 

AMAR   ________________________________________ 
                                                                                                Luciana Rabello Pinheiro 
 
 

ASSIM             ________________________________________ 
                                                                                                Marcel Camargo e Godoy 

 
 
SBACEM          ________________________________________ 
                                         Clailton Gil Miranda dos Santos 
 
 
SOCINPRO     _________________________________________ 
                      Jorge de Souza Costa 
 
 
UBC               _________________________________________ 
                       Aloysio Pinheiro Reis 
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