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ATA DA 482ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 482ª 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), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), 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, Rafael Félix, Gustavo Vianna 
e Paula Luciana Menezes (ABRAMUS); Marco Venício Mororó de Andrade, Waldemar Marchetti e  
José Alves (AMAR); Islan Morais e Fernanda Freitas Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Joelma 
Giro Montanaro e Fernando Vitale (SOCINPRO); Marcelo Bastos 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, Celia Barros Madureira Favi, secretariá-lo. Registrada a presença da gerente 
executiva jurídica, Clarisse Escorel. 1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quórum exigível para 
a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. 2) Aprovação das Atas da 480ª AGO e 481ª - Lidas 
e aprovadas as atas da 480ª e 481ª reuniões, realizadas nos dias 23/08/2017 e 21/09/2017, 
respectivamente, na cidade do Rio de Janeiro. 3) Pendência da reunião anterior: a) Comunicação 
enviada à UBEM - Indagada, a Sra. Superintendente informou que já remeteu e-mail para a UBEM 
nos termos definidos pela Assembleia, mas que ainda não obteve resposta. A Assembleia solicitou 
que a correspondência fosse reiterada.  4) Expediente das Associações: 4.1) UBC – Cobrança de 
hotéis – Rio de Janeiro – Foi solicitado que o Ecad realize uma pesquisa sobre a mencionada redução 
no valor das diárias dos hotéis localizados na cidade do Rio de Janeiro, constantes do projeto “Reage 
Rio”, e, com base nessa análise, verifique se existe a possibilidade de alguma forma de cobrança 
diferenciada para estes hotéis. 4.2) UBC – Música para “games/eventos de games – A Sra. 
Superintendente esclareceu que o Ecad cobra eventos com música, indiscriminadamente, e que tem 
feito cobranças em eventos para games, tendo relatado as principais cobranças dos últimos anos. 
4.3) ABRAMUS – Ocorrência 436309 – Relatada a situação constante da ocorrência, ficou decidido 
que o ajuste será feito entre as associações/titulares, sem a participação do Ecad.  5) Ordem do Dia: 
5.1) Superintendência:     a) Análise Financeira – Agosto/17 - A Sra. Superintendente Executiva teceu 
comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente ao mês de agosto/17, fundamentando 
suas considerações nas informações constantes de relatórios já enviados. Na oportunidade, salientou 
a situação deficitária do Escritório ocasionada pela mudança da taxa de administração imposta pela 
Lei 12.853/13, tendo em vista que até julho o resultado era superavitário. b) Novas Regras para 
Distribuição Extraordinária de Antecipação de valores a prescrever – Registrada a presença do 
gerente executivo de distribuição, Mario Sérgio Campos.  Após breve histórico a respeito da 
idealização, estudo e elaboração  da proposta,  foi feita  uma apresentação  detalhada  com as regras 
para Antecipação do Prescrito, aprovadas na última reunião da Assembleia Geral, destacando-se: 



conceito; cronograma; rubricas consideradas; e controles para a liberação de retidos; estimativas das 
verbas a processar e; o esforço das áreas de Distribuição e TI/PE para realizar a nova distribuição em 
DEZ/17. A Assembleia Geral ratificou a aprovação anterior e parabenizou o Ecad pela iniciativa, 
considerando a nova distribuição de grande importância para os titulares e associações. Na próxima 
atualização do Regulamento de Distribuição, o seguinte artigo deverá ser incluído: “A distribuição 
extraordinária de Antecipação do Prescrito será realizada com base nos valores retidos que 
prescreverão oriundos das rubricas de Rádios + DG, TV’s Abertas + DG, TV por Assinatura, Shows, 
Carnaval, Festa Junina, Música ao Vivo, Casas de Festas, Casas de Diversão, Sonorização Ambiental e 
Cinema e contemplará os titulares de direitos de autor e conexos. §1º A distribuição de Antecipação 
de Prescrito será realizada no mês de dezembro com base nas execuções musicais de obras e 
fonogramas dos respectivos róis das rubricas de origem, dois anos após a retenção dos valores, 
conforme procedimento interno. §2º A verba a ser distribuída será apurada a partir de cálculos para 
determinar a tendência de prescrição dos valores retidos nas rubricas de origem, conforme 
procedimento interno. §3º Será criada uma reserva técnica específica por ano para cada rubrica de 
Antecipação do Prescrito, visando o pagamento dos créditos retidos devidos que serão liberados após 
a distribuição das rubricas de Antecipação do Prescrito, conforme procedimento interno. I. Caso o 
saldo da reserva técnica específica fique negativo durante o período prescricional, o mesmo será 
compensado com o valor da próxima verba apurada para a rubrica de Antecipação de Prescrito 
correspondente. §4º A distribuição de Antecipação de Prescrito de cada rubrica será realizada sempre 
que for técnica e economicamente viável, levando-se em consideração a verba apurada e quantidade 
de execuções musicais de obras e fonogramas dos respectivos róis das rubricas de origem. §5º Serão 
consideradas somente as execuções musicais de obras e fonogramas com situação cadastral 
“liberada” no momento do processamento. Haverá provisionamento de valores para titulares que 
apresentem pendência de cadastro ou bloqueio.” c) Alteração nas datas da reunião de Task Force e 
Assembleia Geral de outubro – A Sra. Superintendente informou sobre a necessidade de alteração 
nas datas das reuniões de Task Force e Assembleia Geral de outubro, devido à realização da Festa da 
Música. As reuniões foram reagendadas para os dias 18 e 19/10, respectivamente.  d) Extinção dos 
Núcleos – Cabo Frio, Volta Redonda, Sorocaba e Santo André – Em razão da diminuição do 
percentual de administração do Ecad, e buscando um maior equilíbrio do custo/benefício da 
operação do Escritório, foi sugerida a extinção do núcleo Sorocaba (SP) – Endereço: Rua Padre Luiz, 
nº 17 – sala 18 – 1º andar - bairro Centro – Sorocaba/SP – CEP 18035-010 - CNPJ: 00.474.973/0032-
69; núcleo Santo André (SP) – Endereço: Rua Senador Flaquer, nº 25 - sala 62 - bairro Centro – Santo 
André/SP – CEP 09010-160 - CNPJ: 00.474.973/0037-73; núcleo Cabo Frio (RJ) – Endereço: Av. Teixeira 
e Souza nº 199 - bairro Centro – Cabo Frio/RJ – CEP 28907-410 - CNPJ: 00.474.973/0028-82; núcleo 
Volta Redonda (RJ) – Endereço: Rua Simão Cunha Gago nº 120 - sala 407 - bairro Aterrado – Volta 
Redonda/RJ – CEP 27213-170 - CNPJ: 00.474.973/0045-83,  porém ressaltando que os técnicos 
lotados nos respectivos núcleos deverão continuar exercendo suas atividades, subordinados às 
unidades das quais os mesmos faziam parte, o que foi aprovado pela Assembleia Geral. Nesta ocasião, 
foi informado que, buscando a mesma adequação, a unidade de Santos passou a ser considerada 
como núcleo subordinado à Unidade de São Paulo.  e) Audiência com o Ministro da Cultura - pauta 
– Discutida a pauta da audiência com o Sr. Ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão. Após as 
ponderações dos presentes, decidiu-se focar na necessidade de agilização do processo de habilitação 
das associações e do Ecad, que já dura mais de dois anos.  f) Google/Youtube – A Sra. 
Superintendente relatou reunião realizada com a Sra. Sandra Jimenez, atual representante do 
Google/Youtube, que demonstrou interesse em celebrar  acordo  com  o  Ecad  para  pôr  fim  à ação 
judicial   em  curso  e   ainda  celebrar   contrato   para   licenciamento  futuro.    Na  oportunidade,  o  
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representante da UBC, Sr. Marcelo Castello Branco, pediu a atenção do Ecad e das associações para 
o referido contrato, tendo em vista que em outros países do mundo a pactuação com o 
Google/Youtube tem sido fundamental para que as associações de gestão coletiva fortaleçam sua 
participação no mundo digital. Os contatos do Ecad deverão ter continuidade e a Sra.  
Superintendente  deverá  reportar a  evolução das tratativas às associações.  5.2) Gerência de TI e 
Planejamento Estratégico: Registrada a presença do gerente executivo de TI e Planejamento 
Estratégico, José Pires. a) PE 2017 – Posicionamento das ações estratégicas –  O Sr. José Pires 
apresentou os resultados obtidos, até a presente data, nas ações estratégicas do planejamento 
estratégico de 2017. Detalhou todos os pontos e esclareceu dúvidas. Ficou determinado que a 
próxima apresentação será na Assembleia Geral de dezembro. Na oportunidade, a representante da 
SICAM, Sra. Celia Madureira Favi, parabenizou os Srs. José Pires e Mario Sergio Campos e respectivas 
equipes pela nova rotina de associação de códigos para resolução de conflitos e liberação de créditos 
retidos.  5.3) Gerência de Arrecadação: Registrada a presença do gerente executivo de arrecadação, 
Márcio Fernandes. a) Serviços Digitais – novas tarifas e posicionamento da reunião de trabalho do 
dia 20/09 – Foi apresentado estudo, inclusive com pesquisa em associações estrangeiras, para 
sugestão de inclusão de nova forma de cobrança para o segmento. Após debate do assunto entre os 
presentes, restou aprovado o seguinte critério que deverá constar do Regulamento de Arrecadação: 
Capítulo VIII – Enquadramento dos Usuários e das Utilizações Musicais, item A – Enquadramentos 
Permanentes – Transmissão Através de Webcasting ............................................................................. 
1.2.4) Redes Sociais: ........................................................................................................................ 

  
Quando o conteúdo principal for música 
  

7,5% da receita bruta por mês  
(5% autoral / 2,5% conexo) 

Quando o conteúdo for entretenimento geral 
4,5% da receita bruta por mês  

(3% autoral / 1,5% conexo) 

Quando o conteúdo de música for pequeno  
1,5% da receita bruta por mês  

(1% autoral / 0,5% conexo) 

b) Renovação do contrato NET - posicionamento – Após relato das negociações com as operadoras 
do Grupo América Móvil (Net/Blue e Claro TV), bem como dos pontos pendentes de aprovação da 
Assembleia, visando a renovação do contrato, deliberou-se o seguinte: (i) Vigência com efeito 
retroativo desde outubro/2016 e com vencimento em abril/2019; (ii) valor unitário por assinante pós-
pago conectado e adimplente de R$1,68 (um real e sessenta e oito centavos); (iii) valor unitário do 
pré-pago correspondente a 10% do valor do assinante pós-pago; (iv) para o cômputo da mensalidade 
ficam excluídos os assinantes exclusivos dos pacotes de canais definidos como obrigatórios, dos 
canais transmitidos por uma estação de televisão aberta em UHF, VHF ou por transmissão digital não 
criptografada, sem cobrança e canais que são fornecidos gratuitamente aos assinantes; (v) previsão 
de auditoria para a aferição da base de assinantes constante no contrato; (vi) a atualização da base 
de assinantes será realizada anualmente, sendo a próxima em setembro/2017, considerando a base 
de  agosto/2017; (vii) desconto de 20% sobre o valor da mensalidade; (viii) correção anual do valor 
por assinante em março de cada ano, pela variação do IGP-M/FGV dos 12 meses anteriores, com 
previsão de não redução da mensalidade, caso o resultado do IGP-M seja negativo no reajuste de 
março/2018, com compensação de valores no ano seguinte; e (ix) entrega das informações relativas 
à programação das operadoras com a base de assinantes por canal, mediante termo de 



confidencialidade específico e restrito apenas a essa informação e pagamento de multa 
correspondente a uma mensalidade.  c) Convênio Abraplex – Foi narrado o andamento dos contatos 
com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de 
Multiplex), recapitulados os pontos aprovados na Assembleia Geral de julho.17, tendo sido aprovada 
celebração do convênio com as redes associadas, excluindo-se inicialmente a Rede Cinemark.            
5.4) Gerência de Distribuição: a) Comissão de Distribuição – A Assembleia Geral tomou ciência do 
conteúdo da ata da reunião da Comissão de Distribuição de 22/08/2017 e deliberou sobre os 
seguintes itens: 1) Aplicação da regra do peso e planilhas de determinadas afiliadas da Tv Globo 
que não são consideradas na Tv por Assinatura - A Assembleia Geral não aprovou a proposta 
apresentada, pois entende que antes devem ser discutidas todas as mudanças de regras para o 
segmento de TV que estão sendo tratadas pelo grupo de trabalho específico da Comissão de 
Distribuição. Uma vez concluído o trabalho, a Assembleia Geral deliberará sobre as propostas e o 
Ecad deverá planejar a implementação das novas regras aprovadas, considerando, inclusive, as regras 
de divisão de verba e audiência, aprovadas durante a 479ª Assembleia Geral de 26/07/17; 2) Analisar 
melhorias nos processos de documentação de fonogramas - A Assembleia Geral aprovou a mudança 
da regra para liberação de fonogramas em audiovisuais, conforme sugerido pela Comissão de 
Distribuição. O Ecad deverá tomar as medidas necessárias para aplicar a nova regra; 3) Proposta de 
distribuição do Rock in Rio 2017 - A Assembleia Geral aprovou a proposta apresentada para 
distribuição dos valores arrecadados do evento Rock in Rio 2017, ficando definido o seguinte rateio 
para remuneração das obras executadas nos diferentes palcos do evento: Palco Mundo, 70%; Palco 
Sunset, 20%; Rock District, 4%; Tenda Eletrônica, 4%; Rock Street, 1% e; Street Dance, 1%. O repasse 
está previsto para o mês de novembro/2017; 4) Distribuição da TV Diário e TV Aparecida – Aprovada 
a criação de rubrica específica para distribuição da TV Diário. A Assembleia Geral também aprovou o 
conceito de distribuição por amostragem para as emissoras de baixo valor pago e/ou emissoras cuja 
programação musical possa provocar distorções nas rubricas de TV Outras Emissoras ou na rubrica 
do Grupo Alternativo de TV por Assinatura, sendo citada a TV Aparecida como exemplo. O Ecad 
apresentará na próxima reunião as demais emissoras que se enquadrarem no perfil acima e as regras 
para distribuição por amostra dessas emissoras deverão ser avaliadas pela Comissão de Distribuição; 
b) Nova Regra de Show - A Assembleia Geral foi informada de que a nova regra de show só poderá 
ser implementada para a distribuição de dezembro/2018, em função das prioridades estabelecidas 
para o Ecad e que as áreas envolvidas estão estudando a sugestão feita, visando realizar a distribuição 
direta para shows abaixo de R$ 500,00. 5.5) Gerência Jurídica:  a) Oi FM – posicionamento – A Dra. 
Clarisse reportou o andamento do caso Oi no STF; as tratativas com o Sistema Globo de Rádio e 
comentou a sentença proferida no processo movido por Francisco Rezek em face do ECAD, bem 
como quais serão os próximos passos. 5.6) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 057, 059, 060, 061, 
062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070 e 071/17 - 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: a) Prorrogação da 
Sindicância da SBACEM – A Assembleia Geral autorizou a prorrogação da Sindicância da SBACEM por 
60 (sessenta) dias. 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, Celia  
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Barros Madureira Favi, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada 
pelos presentes. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2017. 

 
 
 

ABRAMUS ________________________________________ 
       Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque Falcão 
 

 
AMAR   ________________________________________ 

                                                                                                Luciana Rabello Pinheiro 
 
 

ASSIM             ________________________________________ 
                                                                                                Marcel Camargo e Godoy 

 
 
SBACEM          ________________________________________ 
                                         Clailton Gil Miranda dos Santos 
 
 
SICAM          _________________________________________ 
                  Célia Barros Madureira Favi 
 
 
SOCINPRO     _________________________________________ 
                      Jorge de Souza Costa 
 
 
UBC               _________________________________________ 
                       Aloysio Pinheiro Reis 
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