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ATA DA 459ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 
 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10h, a Assembleia Geral do 
ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 459ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior à Av. Atlântica, 
1.800 – Copacabana/RJ, com a presença dos Srs. Paulo Roberto Juk (ABRAMUS), Marco Venício 
Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), José Luís Vilanova (SADEMBRA), 
Alexandre Venâncio (SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Joelma Giro Montanaro 
(SOCINPRO), Abel Ferreira da Silva (UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha 
Braga. Presentes ainda os Srs. Gustavo Vianna, Ricardo Mello e Maria Cecilia Garreta Prats Caniato 
(ABRAMUS); Cristiane Marcela Camargo e Godoy de Souza (ASSIM); Waldemar Marchetti, Giselle 
Severo e José Alves (AMAR); Marcos Campuzano (SADEMBRA); Kleber da Silva (SBACEM); Zenaide 
Bareiro (SICAM); Jorge de Souza Costa e Fernando Vitale (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. Jorge de Souza Costa, cabendo a mim, Célia Barros 
Madureira Favi, 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. Lavrado voto de pesar pelo falecimento da ex-superintendente do Ecad, 
Sra. Cecy Costa Dutra Lopes, que durante anos prestou serviços da melhor qualidade contribuindo 
para o desenvolvimento do Ecad e da gestão coletiva no Brasil. 2) Aprovação da Ata da 458ª AGO - 
Lida e aprovada a ata da 458ª reunião, realizada no dia 24/05/2016, na cidade do Rio de Janeiro.         
3) Pendência das Reuniões Anteriores: 3.1) Reporte sobre PLS 206/12 e Comissão Especial sobre 
Direitos Autorais da Câmara dos Deputados - CESP – Reportados pela Srª Superintendente os 
andamentos sobre o PLS 206/12 e da CESP.  4) Expediente das Associações: 4.1) ABRAMUS – 
Alteração na carta de validação de fonogramas em audiovisual (solicitação RGE) – O assunto será 
analisado pelo jurídico do Ecad, para alteração do padrão já aprovado. Registrada a presença do Sr. 
José Pires, gerente executivo de TI/PE. 4.2) UBC – Projeto CisNet – Novos desenvolvimentos –  Após 
as considerações da UBC, o Sr. Jose Pires teceu algumas considerações e sugeriu que fosse reativada a 
Comissão CIS-Net, que em sua primeira reunião discutiria sobre a continuidade do projeto CIS-Net, na 
forma prevista pelo convênio ECAD x CISAC, ou se o mesmo será expandido para atender às demandas 
atuais da CISAC. O Ecad deverá convocar a reunião. José Pires solicitou que os executivos das 
associações participassem dessa primeira reunião, que não será uma reunião técnica mas que terá 
foco negocial.  Ao final da primeira reunião, será produzida uma a ser enviada para a Assembleia Geral 
deliberar sobre essa atividade.  Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo 
de distribuição. 4.3) SOCINPRO – ISRC – O representante da Socinpro solicitou esclarecimentos 
sobre cadastros de fonogramas contendo na lista de instrumentos “efeitos especiais” e o Ecad 
informou que o assunto já havia sido apreciado e tratado pela Comissão de Distribuição, que 
definiu o agrupamento de todos os tipos de efeitos em um único instrumento denominado 
“efeito”. 5) Ordem do Dia: 5.1) Superintendência: a) Relato sobre as Comissões de Sindicância – 
Agendada Assembleia Geral específica para o dia 26/7, para apreciação do relatório final da Comissão 
que analisou denúncias apresentadas contra a SADEMBRA. Nesse momento, a Assembleia Geral 
deliberou sobre a forma de votação do relatório a ser apresentado, ficando decidido que para o caso 



em referência e para os demais que a ele se assemelhem, as associações objeto da apuração dos fatos 
investigados não poderão votar. b) Convênio ABERT – posicionamento do Sistema Globo de Rádio – 
Foi relatado o posicionamento do Sistema Globo de Rádio frente ao convênio recentemente assinado 
com a ABERT e foi solicitado que o Ecad agende uma reunião com os representantes da emissora, para 
entender exatamente qual o pleito proposto e posterior deliberação da Assembleia Geral. c) Relato 
sobre reunião realizada com o escritório Francisco Rezek  – A Srª Superintendente relatou a reunião 
realizada com representantes do escritório  Francisco Rezek. Ficou decidido que as associações 
consultarão suas diretorias sobre os aspectos discutidos e que trarão o assunto para apreciação na 
próxima Assembleia Geral. d) Serviços de Sonorização Ambiental – Foi mencionada a proliferação de 
empresas de sonorização que procuram usuários com repertório diretamente licenciado, em especial 
detalhando o caso da empresa Sparx. Ficou definido que as associações e o Ecad deverão desenvolver 
um trabalho de comunicação em conjunto, visando os titulares que licenciaram o seu repertório, sobre 
os riscos e desvantagens de disponibilizarem suas obras para este tipo de serviço. Foi solicitado que o 
jurídico do Ecad, em paralelo, estude a questão. e) Festa Nacional da Música – apoio – Aprovado o 
apoio institucional de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Festa Nacional da Música, a ser 
realizada na cidade de Porto Alegre, de 17 a 22 de outubro próximo, devendo ser permitida a 
montagem de stand para o Ecad e para as associações que assim o desejarem. f) Análise Financeira – 
Maio/16 - A Sra. Superintendente Executiva teceu comentários sobre a situação financeira do Ecad, 
referente ao mês de maio/16, fundamentando suas considerações nas informações constantes em 
relatórios já enviados. g) MinC – A Srª Superintendente informou que já encaminhou ao Ministério da 
Cultura pedido de agendamento de reunião com o novo Ministro da Cultura e que aguarda resposta. 
5.2) Gerência de Distribuição: a) Comissão de Distribuição – A Assembleia Geral tomou ciência do 
conteúdo da ata da reunião da Comissão de Distribuição de 23/05/2016 e deliberou sobre os 
seguintes itens: 1) Norma de Solução de Conflitos em Fonogramas - A Assembleia Geral aprovou a 
norma de Solução de Conflitos em Fonogramas atualizada pela Comissão de Distribuição;                 
b) Distribuição extra de Cinema - Aprovada a proposta para distribuição dos valores arrecadados 
referentes ao acordos e levantamentos judiciais e administrativos de usuários de cinema, extintos 
ou ativos, que não possuem e/ou não informaram os borderôs dos filmes exibidos. A distribuição 
será realizada em julho/16 de forma indireta, por meio da rubrica “Cinema Diversos” e serão 
consideradas as músicas executadas nos filmes exibidos no período de jan/96 a out/14, constantes 
no banco de dados do Ecad; c) Distribuição de Cable Retransmission – Aprovada a distribuição do 
valor autoral transferido ao Ecad pela AMAR referente à cable retransmission totalizando              
R$ 42.247,84 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) 
recebidos da Associação SACEM (FRANÇA), correspondentes à programação da TV Record 
International, TV Record News, Rede TV, TV Globo International. Aprovada também a distribuição 
dos valores autorais transferidos ao Ecad pela UBC referentes à cable retransmission  totalizando 
R$ 175.675,05 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), 
sendo: R$ 99.587,44 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos) recebidos da Associação SCD (CHILE), correspondentes à programação da TV Globo;      
R$ 76.087,61 (setenta e seis mil, oitenta e sete reais e  sessenta e um centavos) recebidos da 
Associação SUISA (SUIÇA), correspondentes à programação da TV Globo Internacional e TV Record. 
Aprovada também a distribuição do valor autoral transferido ao Ecad pela ABRAMUS referente à 
cable retransmission totalizando R$ 6.493,13 (seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e treze 
centavos) recebidos da Associação SGAE (ESPANHA), correspondentes à programação da TV 
Record Internacional. d) Conflito da obra “Rap das Armas” – Atendendo à solicitação do 
representante da Socinpro, o Ecad esclareceu que a obra “Rap das Armas” estava bloqueada a 
pedido das Associações Abramus e UBC por entenderem se tratar de uma versão não autorizada 
da obra original “Your Love”. Todos os documentos foram devidamente apresentados ao Ecad e à 
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Socinpro na época e o bloqueio ocorreu conforme previsto nos procedimentos de conflito. O 
representante da Socinpro solicitou o reenvio dos documentos.  A Assembleia Geral definiu o 
prazo de 15/07/16 para que as Associações façam uma reavaliação de toda a documentação.      
5.3) Gerência de Arrecadação: Registrada a presença do gerente executivo de arrecadação, Sr. Marcio 
Fernandes.  a) Reajuste da UDA - Foi aprovado o reajuste de 8,95% para a Unidade de Direito Autoral – 
UDA, que passa a vigorar a partir de 1º de julho de 2016 no valor de R$ 71,45 (setenta e um reais e 
quarenta e cinco centavos). O reajuste reflete a previsão do acumulado dos meses de julho de 2015 a 
junho de 2016 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. b) Extinção do Núcleo 
Londrina - Foram apresentadas informações sobre a atual infraestrutura do núcleo e a complexidade 
de uma necessária mudança de endereço. Levando em consideração a atual taxa de administração do 
Ecad e a consequente necessidade de redução de despesas, restou autorizada a extinção do Núcleo 
Londrina, devendo os usuários continuar sendo atendidos pelos técnicos de arrecadação que atuam na 
região, porém, subordinados diretamente à Unidade do Paraná. c) Jogos Olímpicos e Paralímpicos - 
Foi relatado o andamento das reuniões com o Comitê Rio 2016, inclusive com participação de seu 
presidente, e a nova proposta apresentada pelo Comitê. Foi aprovado o pagamento de                           
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para os eventos: Jogos Olímpicos (cerimônias de abertura e 
encerramento, modalidades esportivas com utilização musical como simples sonorização ambiental, 
modalidades esportivas com utilização musical como  parte integrante da competição, revezamento da 
tocha olímpica, live sites localizados na Barra da Tijuca e em Deodoro) e Jogos Paralímpicos 
(cerimônias de abertura e encerramento, modalidades esportivas com utilização musical como simples 
sonorização ambiental, revezamento da tocha paralímpica, live sites localizados na Barra da Tijuca e 
em Deodoro); Incluídos ainda neste valor, os eventos-testes olímpicos e paralímpicos, sonorização 
ambiental nas vilas olímpicas e paralímpicas e sonorização das lojas Rio 2016. d) Operadoras de Tv por 
Assinatura de pequeno porte - Após os devidos esclarecimentos sobre os diversos casos, foi aprovada 
a realização de acordos para o pagamento dos débitos e mensalidades futuras das operadoras de TV 
por Assinatura de pequeno porte: Foz Telecomunicações Ltda, Amazônia Publicidade Ltda, Super Cabo 
TV Caratinga Ltda, Vsat Telecomunicações Ltda, Cabotec Ltda, Videomar Rede Nordeste S/A e Cabo 
Serviços de Telecomunicações Ltda, em moldes análogos aos acordos dos débitos e mensalidades 
realizados com as operadoras que mantêm contrato com o Ecad atualmente. Foi solicitado pela 
Assembleia Geral que, a medida em que o Ecad firme cada um destes acordos, sejam comunicados.     
e) Acordo Groove/Microsoft - Foi apresentado o caso do Serviço Digital Groove (Microsoft), bem 
como as especificidades do usuário. Após isso, restou autorizado um acordo no valor de R$ 216.799,00 
(duzentos e dezesseis mil e setecentos e noventa e nove reais), referentes exclusivamente à parte 
autoral do período de out.2012 a mar.2016. 5.4) Gerência de TI e Planejamento Estratégico:                 
a) Planejamento Estratégico 2017 – O Sr. José Pires fez uma apresentação sobre a metodologia 
utilizada pelo ECAD para a criação do seu planejamento estratégico. Ao final da apresentação, indicou 
a necessidade das Associações informarem ao ECAD qual o cenário previsto para o ano de 2017. Ficou 
deliberado que na próxima Assembleia Geral, as associações informarão ao ECAD qual o cenário para 
2017 e, a partir deste, o Gerente Executivo de TI e Planejamento Estratégico, junto com os demais 
executivos, elaborarão o planejamento estratégico para 2017 para aprovação da Assembleia Geral. Na 
oportunidade, a Sra. Marcela Godoy solicitou que seja encaminhado às associações, o plano de ação 
estratégico de 2016, com a finalidade de facilitar as análises e considerações a serem apresentadas 
sobre o cenário de 2017. 5.5) Gerência Jurídica: a) Tv Band-liminar/ADI 5062/Google/ SBT – A Dra. 
Clarisse Escorel reportou o andamento das ações. b) Redução de Despesas – Advogados Terceirizados 
- A Sra. Superintendente informou à Assembleia Geral que, em razão da redução da taxa de 
administração determinada pela Lei 12.853/13, todas as áreas do ECAD vêm fazendo um trabalho de 
redução de despesas, desde o início do ano, que vem apresentando resultado. Nesse sentido, já foram 



revistos os contratos dos prestadores de serviços das diversas áreas da organização, os contratos das 
agências autônomas, bem como foi implementada redução no quadro de pessoal. A Dra. Clarisse 
Escorel fez, então, uma apresentação sobre a redução de custos com Advogados Terceirizados 
indicando também que outras reduções de despesas vêm sendo adotadas pelo jurídico desde o início 
do ano. 5.6) Gerência Adm./Financeira: a) Memos 024, 025 e 026/16-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, Célia Barros Madureira Favi, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e 
aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2016. 

     
 
 

ABRAMUS _________________________________ 
                  Paulo Roberto Juk 
 
 

AMAR   _______________________________ 
                                                                         Marco Venício Mororó de Andrade 
 
 

ASSIM           _______________________________ 
                                                                                     Marcel Camargo e Godoy  

 
 
SADEMBRA  _______________________________ 

                                                                                   José Luís Vilanova         
 
 

SBACEM       _______________________________ 
                                                                                  Alexandre Venâncio 
 
 

SICAM          _______________________________ 
                                                                             Célia Barros Madureira Favi 
 
 

SOCINPRO    _______________________________ 
            Joelma Giro Montanaro       
 
 
UBC               _______________________________ 
             Abel Ferreira da Silva        
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