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ATA DA 480ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 
Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 480ª reunião, com a presença dos Srs. Paulo Roberto Juk (ABRAMUS), Marco Venício 
Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Clailton Gil Miranda dos Santos (SBACEM), 
Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Jorge de Souza Costa (SOCINPRO), Geraldo Viana de Lacerda (UBC) e 
da Sra. Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Roberto Corrêa de 
Mello, Danilo Cândido Tostes Caymmi, Gustavo Vianna e Paula Luciana Menezes (ABRAMUS); Waldemar 
Marchetti, José Alves e Giselle Severo (AMAR); Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM), Islan 
Morais, Yvonete Calabri Leite e Fernanda Freitas Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); 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 eleita para presidir 
os trabalhos a Sra. Célia Barros Madureira Favi, cabendo a mim, Marcel Camargo e Godoy, secretariá-la.      
1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos 
trabalhos. 2) Aprovação da Ata da 479ª AGO - Lida e aprovada a ata da 479ª reunião, realizada no dia 
26/07/2017, na cidade do Rio de Janeiro.  3) Pendência da reunião anterior: Não há. 4) Expediente das 
Associações: 4.1) ABRAMUS – SOUNDEXCHANGE – Com a palavra, o Dr. Roberto Mello circulou pelos 
presentes documento expositivo sobre práticas da associação norte-americana SoundExchange, que 
estaria orientando titulares de direitos a se filiarem apenas a uma das associações integrantes do Ecad que 
seria a única autorizada a fazer os repasses dos valores advindos dos Estados Unidos. Na oportunidade, 
também foi relatado pela ASSIM, AMAR, SBACEM e SICAM que, até aquele momento, a SoundExchange 
continuava sem firmar os necessários contratos de representação unilateral de repertório, impossibilitando 
a gestão coletiva de direitos.  Sinalizando para a gravidade da situação, a ABRAMUS solicitou que fossem 
suspensas as distribuições efetuadas à SoundExchange, até que a referida associação adote as medidas 
saneadoras necessárias. O representante da UBC interveio, requerendo prazo de 60 (sessenta) dias para 
que a referida associação esclareça os fatos narrados, devendo a Assembleia Geral se manifestar somente 
após o decurso do prazo. Em votação: (i) proposta de suspensão imediata, e (ii) concessão de 60 dias para que a 

SOUNDEXCHANGE se manifeste antes de avaliação da suspensão. A favor da proposta de suspensão votaram: 
ABRAMUS, SBACEM, AMAR, SOCINPRO, ASSIM e SICAM, permanecendo aberta a possibilidade de 
reapreciação da decisão tão logo retornem os esclarecimentos dos fatos narrados, bem como sejam 
celebrados contratos de representação unilateral com todas as associações brasileiras e realizados os 
consequentes pagamentos de direitos. A UBC registrou voto de protesto. 4.2) UBC – Nova Regra de Show 
– O representante da UBC teceu comentários sobre a repercussão no meio musical da nova regra de 
distribuição dos shows de baixo valor. Na oportunidade, foi mantida a decisão sobre a nova regra e 
determinado que doravante toda e qualquer aprovação de regra de distribuição será acompanhada do 
respectivo comunicado aos titulares, com o intuito de unificar os discursos e a base de informações. Por 
outro lado, o Sr. Fabio Geovane sugeriu criar ferramenta web para que o usuário informe o roteiro dos 
shows de baixo valor com a indicação das obras que serão executadas no show/evento. “Para todos os 
shows que fossem informados o roteiro eletronicamente, faríamos a distribuição direta. Para aqueles 
shows que não fossem informados o roteiro eletronicamente, faríamos a distribuição em dezembro com o 
procedimento já criado. Dessa forma teríamos condições de distribuir todos os shows, caso recebêssemos 



as informações. Faltaria apenas criar uma regra para adequar os usuários que informarem roteiros 
diferentes daquilo que foi efetivamente executado. Assim sendo, teríamos condições de fazer os ajustes 
caso aconteçam reclamações por parte dos titulares que se sintam prejudicados.” Pela ASSIM foi sugerida 
a criação de um texto que responsabilize o produtor no momento da declaração do roteiro do show, de 
forma que não permitisse ajustes de créditos posteriores. A Sra. Superintendente informou que 
encaminhará as sugestões para a área de distribuição avaliar seus impactos e que o assunto retornará para 
análise. 5) Ordem do Dia:  5.1) Superintendência: a) Análise Financeira – Julho/17 - A Sra. Superintendente 
Executiva teceu comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente ao mês de julho/17, 
fundamentando suas considerações nas informações constantes de relatórios já enviados. b) Desligamento 
do Gerente Executivo Administrativo/Financeiro, nomeação do novo Gerente/Procurador - A Sra. 
Superintendente Executiva, com base no artigo 27 do Estatuto, submeteu à Assembleia Geral o 
desligamento do gerente executivo administrativo/financeiro, Sr. Mario Jorge Taborda Lopes, em razão de 
sua aposentadoria, bem como a nomeação do Sr. Julio Cesar Pessanha de Carvalho, o que foi aprovado por 
unanimidade. A Assembleia Geral lavrou voto de louvor e agradecimento ao Sr. Mario Jorge pelo seu 
comprometimento e cooperação durante toda sua trajetória no Ecad. Na oportunidade, a Assembleia Geral 
ratificou os nomes dos procuradores para representação do Escritório, nos moldes previstos pelo Estatuto 
Social. Assim sendo, foi ratificada a representação do Escritório Central, permanecendo a cargo de sua 
Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga, brasileira, advogada, divorciada, Carteira de 
Identidade nº 58.897-OAB/RJ, CPF nº 859.665.767-34, figurando como procuradores os Gerentes 
Executivos do Ecad: Julio Cesar Pessanha de Carvalho, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, Carteira de 
Identidade nº 0538169141 IFPRJ e CPF nº 719.054.217-53; Marcio de Oliveira Fernandes, brasileiro, casado, 
bacharel em direito, Carteira de Identidade nº M-4746204 SSP/MG e CPF nº 649.559.666-91; Janaína 
Oliveira de Araújo, brasileira, divorciada, psicóloga, Carteira de Identidade nº 12678801-7 IFP/RJ e CPF nº 
037.489.667-41; e José Pires da Costa Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro, Carteira de Identidade nº 
395705-IFP/RJ e CPF nº 456.662.027-15. c) Procedimento para dispensa de cobrança – A Sra. 
Superintendente abordou recente pedido de dispensa de cobrança, apresentado pelo Spotify, no que se 
refere ao lançamento dos vídeos do grupo Tribalhistas. Considerando que as normas em vigor para a 
dispensa de cobrança precisam ser adaptadas para contemplarem esse tipo de utilização, a Sra. 
Superintendente propôs, e foi aprovado, que a Comissão de Distribuição analise e adapte a norma em vigor. 
d) E-mail recebido da ABRAPE - Relatado pela Sr. Superintendente e-mail recebido da Associação Brasileira 
de Produtores de Eventos – ABRAPE. e) Acordo Rádios Nilson de Oliveira e Central do Paraná – Registrada 
a presença do gerente de relações institucionais, Marcio Lucena do Val. Aprovada a realização do acordo 
judicial com as rádios Rádio Nilson de Oliveira Ltda (período do débito de maio/13 a agosto/17) e Rádio 
Central do Paraná Ltda (período do débito de agosto/14 a agosto/17), no valor total de R$ 610.194,44 
(seiscentos e dez mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), dividido em parcelas 
determinadas pela Assembleia Geral. f) PL 060/2016 – Informada a apresentação de parecer favorável na 
Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal ao PLS 060/2016, propondo alteração no art. 46 da 
Lei 9610/98 para incluir a utilização de obras musicais nos aposentos de hotéis nas limitações à cobrança 
de direitos autorais. Como se trata de Comissão terminativa no Senado, o gerente de relações institucionais 
relatou a apresentação de Requerimento Nº651/2017 pelo Senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP), com o 
objetivo de que o projeto seja apensado para tramitação conjunta com o PLS 206/2012, que trata de 
matéria similar e encontra-se aos cuidados de outro relator.  g) MinC – Exigências para Habilitação – 
Abordadas pelas associações as principais exigências listadas pelo Ministério da Cultura para suas 
respectivas habilitações. h) E-mails recebidos da UBEM – streaming – A Sra. Superintendente reportou o 
teor dos e-mails enviados ao ECAD pela UBEM, informando o recebimento de direitos de execução pública 
musical, na ordem de 3% da receita líquida dos serviços digitais IMúsica (até dezembro de 2016) e Google 
Play (até setembro de 2017). Após os debates, as ponderações de todos e os esclarecimentos apresentados  
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pelo Sr. Fernando Vitale, que cogitou a possibilidade de ressarcimento de valores de taxa de administração 
e percentual societário ao Ecad e às associações, ficou decidido que o assunto será incluído na pauta da 
reunião do Grupo Digital a ser realizada no próximo dia 20/9, às 14 horas. Antes disso, no entanto, o Ecad 
deverá enviar correspondência à UBEM, formulando algumas indagações sobre os termos das referidas 
negociações e informando que, enquanto estiverem sendo aguardadas ou analisadas as respostas às 
perguntas a serem formuladas, não será reconhecida qualquer negociação ou cobrança efetuada pela 
UBEM a qualquer serviço digital e/ou usuário de música que porventura envolva os direitos de execução 
pública musical. 5.2) Gerência de Arrecadação: Registrada a presença do gerente executivo de 
arrecadação, Márcio Fernandes. a) Renovação do Contrato da NET – Foi relatado o andamento das 
negociações com as operadoras do Grupo América Móvil (Net/ Claro e Blue TV), visando a renovação do 
contrato.  b) Acordo SBT - Foi apresentada e aprovada a proposta para acordo e contrato com a Rede de 
Televisão SBT, com o objetivo de pôr fim à discussão judicial e regularizar as mensalidades vincendas. O 
SBT propôs a quitação mútua do período de janeiro/2006 a novembro/2016, pois estas competências e 
valores já foram levantados pelo Ecad. Para o período de dezembro/16 a agosto/17, pendente de 
levantamento no processo, o Ecad ficará responsável por levantar integralmente os depósitos, mediante 
petição conjunta e esforços comuns entre as partes. Com relação às mensalidades futuras, a base de cálculo 
será 2,5% da receita bruta com veiculações da TV, excluídas as vendas canceladas e descontos 
incondicionais concedidos, e/ou que correspondam aos valores que efetivamente não foram faturados pelo 
SBT, com uma redução de 25% na mensalidade da TV, condicionada à adimplência e à entrega das planilhas 
de toda a rede, a partir da assinatura do contrato. Caso não haja entrega da programação completa de toda 
a rede, haverá suspensão da concessão do desconto de forma escalonada, na proporção do índice de 
consumo das regiões abrangidas pelas emissoras da rede, a ser definida em contrato. Para os serviços 
digitais do SBT, fica aprovada a aplicação de 7,5% da receita de publicidade do meio digital.                                   
5.3) Gerência de Distribuição: Registrada a presença do Gerente Executivo de Distribuição, Mario Sérgio 
Campos. a) Aprovação P-Ecad-68 - Classificação Musical Por Tipo de Utilização em Obras – Aprovado o 
procedimento de “Classificação Musical Por Tipo de Utilização em Obras Audiovisuais”, antiga IN-Ecad-43, 
que foi devidamente analisado e atualizado pela Comissão de Distribuição. O Ecad adotará as medidas 
necessárias para comunicar as novas regras para as emissoras de TV, além de treinar sua equipe e combinar 
com as associações a entrada em vigor das novas regras, prevista inicialmente para JAN/18; b) Antecipação 
de Pagamento de Valores – A Assembleia Geral aprovou a proposta apresentada pelo Ecad para a Comissão 
de Distribuição nas reuniões de junho e agosto/17, que traz como conceito antecipar os valores retidos que 
irão prescrever de acordo com a tendência de prescrição, conforme estudo realizado. A pedido das 
associações, as áreas de Distribuição e TI/PE analisarão a viabilidade técnica e operacional de realizar os 
repasses em dezembro/17 e apresentarão um posicionamento na próxima reunião da Assembleia Geral, 
bem como o detalhamento das regras que serão implementadas.  5.4) Gerência de Recursos Humanos – 
Registrada a presença da gerente executiva de RH, Janaína Araújo. a) Notificações e autuações quanto à 
não contratação de Aprendizes e Pessoas com Deficiência – A Srª Janaína apresentou para a Assembleia 
Geral a situação atual com relação à LEI DE COTAS PARA APRENDIZAGEM e LEI DA INCLUSÃO PARA PCDs. 
O Ecad vem recebendo notificações e autuações constantemente referente a essas duas Leis. As áreas de 
RH e Jurídica estão acompanhando de perto, mas o momento atual do Ecad não permite o preenchimento 
de todas as vagas exigidas pelo Ministério do Trabalho. O Ecad encontra-se com um déficit de 30 aprendizes 
e 10 PCDs. Foi decidido pela Assembleia Geral que o acompanhamento continuará assertivo, as 
contratações somente ocorrerão quando houver impedimento para emissão da CND – Certidão Negativa 
de Débito e que o assunto será novamente avaliado no ano de 2018.  5.5) Gerência de TI e Planejamento 



Estratégico – Registrada a presença do gerente executivo de TI e Planejamento Estratégico, Sr. José Pires. 
a) PE 2018 – Cenário – O Sr. José Pires fez a apresentação da proposta do cenário para o ano de 2018. 
Detalhou cada ponto do cenário proposto, com enfoque na necessidade de alinhamento com as diretrizes 
estratégicas de arrecadação, distribuição, tecnologia, comunicação e gestão de pessoas. Após debates 
entre os presentes, ficou determinado que no dia 20 de setembro de 2017, às 10 horas, haverá uma reunião 
específica sobre o Planejamento Estratégico de 2018, onde será apresentado o detalhamento das ações 
estratégicas. Na oportunidade, visando o enriquecimento do trabalho, o Sr. José Pires solicitou que as 
associações tragam suas contribuições. Com a palavra, os Srs. Marcel Godoy e Marcelo Castello Branco 
mencionaram que estão selecionando empresas de consultoria que poderão avaliar a proposta 
orçamentária do Ecad, a fim de identificar oportunidades de melhoria e redução de custos. Tais empresas 
poderão apresentar para as demais associações suas propostas de trabalho na reunião do próximo dia 20/9, 
às 10 horas. 5.7) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 055, 056 e 058/17 - 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: 6.1) Ratificação do endereço 
da Unidade de Santa Catarina – A Sra. Superintendente informou o novo endereço da Unidade de Santa 
Catarina, à Rua Padre Roma, 482 Salas 507 a 509 – Centro -  Florianópolis/SC - Cep: 88010-090 Nada mais 
havendo a tratar, a 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, 23 de agosto de 
2017. 

 
ABRAMUS ________________________________________ 

                            Paulo Roberto Juk 
 

 

AMAR   ________________________________________ 
                                                                                           Marco Venício Mororó de Andrade 
 
 

ASSIM              ________________________________________ 
                                                                                                Marcel Camargo e Godoy 

 
 

SBACEM          ________________________________________ 
                                         Clailton Gil Miranda dos Santos 
 
 

SICAM            _________________________________________ 
                    Célia Barros Madureira Favi 
 
 

SOCINPRO     _________________________________________ 
                      Jorge de Souza Costa 
 
 

UBC               _________________________________________ 
                    Geraldo Viana de Lacerda 
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