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ATA DA 454ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 10h, a Assembleia Geral do 
ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 454ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior à Av. Atlântica, 1.800 – 
Copacabana/RJ, com a presença dos Srs. Danilo Cândido Tostes Caymmi (ABRAMUS), Marco Venício 
Mororó de Andrade (AMAR), Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM), José Luís Vilanova 
(SADEMBRA), Alexandre Venâncio (SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Joelma Giro 
Montanaro (SOCINPRO), Emmanuel Góes Boavista (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória 
Cristina Rocha Braga. Ausente a ABRAC. Presentes ainda os Srs. Ricardo Mello, Gustavo Vianna e Maria 
Cecilia Garreta Prats Caniato (ABRAMUS); Waldemar Marchetti, Giselle Severo e José Alves (AMAR); 
Marcos Campuzano (SADEMBRA); Kleber Silva E Antônio Carlos Santana (SBACEM); Zenaide Bareiro 
(SICAM), Fernando Vitale e Jorge Costa (SOCINPRO); Marcelo Castello Branco, Sydney Sanches e Fabio 
Geovane (UBC). Conforme o disposto no parágrafo 2º, artigo 23 do Estatuto do Escritório, foi eleito para 
presidir os trabalhos o Sr. Marco Venício Mororó de Andrade, cabendo a mim, Cristiane Marcela Camargo 
e Godoy de Souza, secretariá-lo. 1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quorum exigível para a 
instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. Registrada a presença da Sra. Clarisse Escorel, gerente 
executiva jurídica. 2) Aprovação da Ata da 453ª AGO - Lida e aprovada a ata da 453ª  reunião, realizada 
no dia 27/01/2016, na cidade do Rio de Janeiro. 3) Expediente das Associações: 3.1) ASSIM - Consulta 
Pública sobre Instruções Normativas – Abordado o assunto, ficou decidido que o Ecad enviará suas 
considerações prévias para circular pelas associações, que farão uma reunião no próximo dia 8 de março 
para alinharem suas observações. 3.2) Comissões de Sindicância – Foram abordados os procedimentos 
das Comissões de Sindicância em curso, tendo sido esclarecido que, tal qual em situações anteriores, será 
dado amplo conhecimento do relatório final das respectivas Comissões, abrindo-se prazo para que os 
interessados apresentem defesa, se for o caso, para posterior decisão pela Assembleia Geral.                  
3.3) SOCINPRO – Norma de despesas de viagens - Retomado o assunto da norma de despesas de viagens, 
ficou decidido que quando a associação tiver sede fora do local da reunião, o Ecad arcará com as 
despesas de viagem de até dois representantes que residam em outro local e de apenas um se a 
associação tiver sede no local da reunião. 3.4) ABRAMUS - Análise de sites para validação de 
fonogramas: Deezer, Spotify, Discogs, lastfm e Amazon – A ABRAMUS solicitou que os mencionados sites 
sejam incluídos na lista dos sites utilizados para a validação de fonogramas. O assunto será encaminhado 
para a Comissão de Distribuição. 4) Ordem do Dia:  4.1) Superintendência: a) Despesa de Pessoal/2016 - 
Posicionamento – A Srª Superintendente informou que, atendendo às determinações contidas no 
Orçamento aprovado para 2016, que fixou em R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) o teto das 
despesas de pessoal da entidade, foram demitidos 118 colaboradores do Ecad, durante o mês de 
fevereiro,  que desempenhavam suas funções em todas as áreas de atividade da organização, em sua 
sede e nas unidades. Pela SOCINPRO foi dito que, embora entenda a dificuldade da atitude e o impacto 
que causará nas atividades do Ecad, acredita que não havia alternativa, tendo em vista a redução 
significativa na taxa de administração do Ecad imposta pela Lei 12.853/13, bem como a evidente ameaça 
sobre as receitas da entidade decorrente da crise econômica instalada no país. A ASSIM registrou 
reconhecer o difícil esforço empreendido pelo Ecad na dura tarefa de realizar as demissões necessárias e 
solicitou à Superintendente que detalhasse todos os impactos resultados das  demissões. A Sra. 
Superintendente listou as principais modificações de pessoal das áreas, a saber: (i) extinção da gerência 
executiva de Operações, tendo o setor de Processos sido deslocado para a Gerência de TI/PE, e os setores 
de Auditoria Interna e Documentação passaram a integrar o Setor de Controle Interno, ligado 



diretamente à Superintendência; (ii) transformação da gerência executiva de Marketing no Setor de 
Marketing vinculado diretamente à Superintendência; (iii) extinção do cargo dos operadores de suporte-
TI das Unidades e redução na Sede do Ecad; (iv) redução do quadro de desenvolvedores da TI/PE; 
(v)redução do quadro de apoios jurídicos nas Unidades, permanecendo apenas os de Brasília e São Paulo; 
(vi) extinção do quadro de operadores de gravação externa nas cidades de Natal, Caxias do Sul, Sergipe, 
Campinas, Juiz de Fora, Santos e Londrina; (vii) redução do quadro de operações de gravação em Minas 
Gerais; (viii) extinção dos Centros de Treinamento da Arrecadação e Distribuição; (ix) redução de pessoal 
em várias coordenações das áreas de distribuição e administrativo-financeiro; (x) transformação das 
unidades de Ribeirão Preto e Espírito Santo em núcleos, com consequente redução de pessoal; (xi) 
substituição do gerente da Unidade da Bahia; (xii) redução na área de arrecadação em coordenações na 
Sede e em várias Unidades; (xiii) fusão das coordenações de recrutamento e seleção com a de 
treinamento e desenvolvimento; (xiv) redução da equipe do Setor de Pessoal; (xv) redução de pessoal na 
equipe de apoio administrativo (mensageiros, limpeza, manutenção e secretaria). Ao final, a Sra. 
Superintendente esclareceu que estão ocorrendo também várias reduções nas despesas de 
administração, mas que as áreas estão trabalhando orientadas a evitar transtornos na prestação dos 
serviços para as associações, tendo ressaltado, no entanto, que particularmente acredita que não há 
como não haver impactos na prestação de serviços e que espera a compreensão das associações. Na 
oportunidade solicitou ainda que: a) se registrasse em ata que, desde 30/1/2016, os gerentes executivos 
Ubilnake Freitas Lobão e Ana Beatriz Oliveira Amaral não exercem mais as atividades de procuradores do 
Ecad; b) em relação ao exercício de 2016, para efeito de avaliação de gestão, dos resultados e de todos os 

efeitos decorrentes, que as rescisões no montante de R$ 3.443.471,84 (três milhões quatrocentos e 

quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes ao 
número de 118 colaboradores demitidos entre os meses de janeiro e fevereiro/2016, não sejam levadas 
em consideração nos números finais apresentados pelo Ecad. Após os debates, ambas as solicitações 
foram aprovadas pela Assembleia. Com a palavra, a Dra. Maria Cecília Caniato questionou sobre a 
rescisão do contrato de prestação de serviços do advogado da Bahia, Dr. Rodrigo Moraes, tendo sido 
acompanhada pelos Sr. Manno Góes, na representação da UBC, e pelo presidente da AMAR, Marcus 
Vinícius Mororó de Andrade. Após os esclarecimentos da Sra. Superintendente, a Assembleia Geral pediu 
que fosse lavrado voto de louvor pelos serviços prestados pelo referido advogado, bem como pelos 
funcionários do Ecad demitidos. 4.2) Gerência Jurídica: a) ADIN 5062 - A Dra. Clarisse Escorel informou o 
andamento atualizado da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade em tramitação perante do 
Supremo Tribunal Federal. 4.3) Gerência de Distribuição: Registrada a presença do Sr. Mario Sérgio 
Campos, gerente executivo de distribuição. a) Prescrito - Créditos não identificados de 2010 –                   
1) Aprovada a redistribuição de R$ 3.841.907,48 (três milhões, oitocentos e quarenta e um mil, 
novecentos e sete reais e quarenta e oito centavos) a titulares e R$ 373.436,16 (trezentos e setenta e três 
mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) relativos à participação das Associações, 
totalizando R$ 4.215.343,64 (quatro milhões, duzentos e quinze mil, trezentos e quarenta e três reais e 
sessenta e quatro centavos) provenientes da rubrica SHOW, que serão redistribuídos em mar/2016, 
através de rubrica específica composta pelas execuções musicais identificadas dos shows distribuídos no 
ano de 2010; 2) Aprovada a redistribuição de R$ 746.477,17 (setecentos e quarenta e seis mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) a titulares e R$ 60.266,94 (sessenta mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) relativos à participação das Associações, 
totalizando R$ 806.744,11 (oitocentos e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) 
provenientes da rubrica CINEMA, que serão acrescidos à reserva técnica da rubrica; 3) Aprovada a 
redistribuição de R$ 351.528,13 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e treze 
centavos) a titulares e  R$ 27.085,60 (vinte e sete mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos) relativos 
à participação das Associações, totalizando R$ 378.613,73 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
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treze reais e setenta e três centavos) provenientes das rubricas TV POR ASSINATURA NET, que serão 
redistribuídos em mai/16, acrescidos às verbas dos grupos de origem da NET TV; 4) Aprovada a 
redistribuição de R$ 38.182,49 (trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) 
a titulares e  R$ 2.825,01 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo) relativos à participação 
das Associações, totalizando R$ 41.007,50 (quarenta e um mil, sete reais e cinquenta centavos) 
provenientes das rubricas TV POR ASSINATURA TVA, que serão redistribuídos em mai/16, acrescidos às 
verbas dos grupos de origem da VIVO TV; 5) Aprovada a redistribuição de R$ 12.408.266,48 (doze 
milhões, quatrocentos e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) a titulares e 
R$ 999.612,18 (novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e doze reais e dezoito centavos) relativos à 
participação das Associações, totalizando R$ 13.407.878,66 (treze milhões, quatrocentos e sete mil, 
oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), provenientes de várias rubricas de 
distribuição indireta, respeitando as rubricas das quais advieram tais valores, da seguinte forma: 
INDIRETA/DEMAIS RUBRICAS (abr/2016) - R$ 11.603.931,22 (onze milhões, seiscentos e três mil, 
novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) a titulares e R$ 934.493,04 (novecentos e trinta e 
quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatro centavos) relativos à participação das 
Associações, totalizando R$ 12.538.424,26 (doze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e 
vinte e quatro reais e vinte e seis centavos); INDIRETA/CARNAVAL (maio/2016) – R$ 6.364,34 (seis 
mil,  trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a titulares e R$ 515,85 (quinhentos e 
quinze reais e oitenta e cinco centavos) relativos à participação das Associações, totalizando R$ 6.880,19 
(seis mil, oitocentos e oitenta reais e dezenove centavos); INDIRETA/FESTA JUNINA (set/2016) - R$ 
7.399,43 (sete mil,  trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) a titulares e R$ 599,71 
(quinhentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) relativos à participação das Associações, 
totalizando R$ 7.999,14 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos); 
INDIRETA/EXTRA MÚSICO ACOMPANHANTE (dez/2016) – R$ 91.214,18 (noventa e um mil,  duzentos e 
quatorze reais e dezoito centavos) a titulares, R$ 7.378,93 (sete mil, trezentos e setenta e oito reais e 
noventa e três centavos) relativos à participação das Associações, totalizando  R$ 98.593,11 (noventa e 
oito mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos); INDIRETA/EXTRA RÁDIO AM/FM (dez/2016) 
– R$ 236.242,22 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) a 
titulares e R$ 19.097,93 (dezenove mil, noventa e sete reais e noventa e três centavos) relativos à 
participação das Associações, totalizando R$ 255.340,15 (duzentos e cinquenta e e cinco mil, trezentos e 
quarenta reais e quinze centavos); INDIRETA/TV BAND ACORDO (fev/2016) – R$ 463.115,09 
(quatrocentos e sessenta e três mil, cento e quinze reais e nove centavos) a titulares e R$ 37.526,72 
(trinta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) relativos à participação das 
Associações, totalizando R$ 500.641,81 (quinhentos mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e um 
centavos), que serão acrescidos a reserva técnica da rubrica; b) Estudo de audiência de TV por Assinatura 
Aprovada a proposta de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Apresentada para contratação do estudo de 
audiência dos canais transmitidos pelas operadoras de TV por Assinatura, que servirá de base para as 
simulações que serão analisadas pela Comissão Distribuição visando a definição de novas regras de 
distribuição para o segmento.  4.4) Gerência de Arrecadação: Registrada a presença do Sr. Marcio 
Fernandes, gerente executivo de arrecadação. a) Olimpíadas Rio 2016 - Foi apresentado um estudo 
elaborado pelo Comitê Rio 2016 para pagamento do Direito Autoral, bem como a proposta de 
recolhimento no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), referentes às execuções musicais dos 
eventos oficiais sob responsabilidade do comitê organizador da Olimpíadas e Paralimpíadas constantes do 
estudo. Foi apresentado ainda um  estudo, elaborado pela área de Arrecadação, comparando percentuais 
cobrados pela PRS, nas Olimpíadas de Londres 2012, Copas da FIFA 2014 e Regulamento de Arrecadação 
do Ecad. Após discussão entre os presentes, foi aprovada pela AG a apresentação de contraproposta ao 



comitê, no valor de R$ 13.896.986,00 (treze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e 
oitenta e seis reais). b) Acordo Blue TV - (VCB Comunicações S.A., STV Comunicações S.A., Brasil 
Telecomunicações S.A. e Minas Cabo Telecomunicações Ltda): Foram relatados os últimos contatos com 
os representantes da operadora, discutidos os números e propostas envolvidos, tendo sido autorizado o 
acordo com período de débito até janeiro/16 com pagamento à vista no valor de R$ 4.889.879,85 (quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). A 
partir de fevereiro/16, em razão da transferência do controle acionário da Blue TV para a Claro S/A, as 
mensalidades serão incorporadas ao contrato em vigor com a operadora Claro TV. 4.4) Gerência 
Adm./Financeira: a) Memos 075, 076, 077, 078, 079, 080, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 093, 
096, 097, 098, 099, 101/15 e 001 e 002/16 – Controladoria – Solicitando baixa patrimonial – Autorizadas 
as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados, 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, Cristiane Marcela Camargo e 
Godoy de Souza, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos 
presentes. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2016. 
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