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ATA DA 470ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 
 

 
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 10h, a Assembleia Geral do 
ECAD realizou, em caráter ordinário, sua 470ª Reunião, na Sede II do Ecad, à Rua Professor Álvaro 
Rodrigues, 352/12º andar - Botafogo/RJ, com a presença dos Srs. Danilo Cândido Tostes Caymmi 
(ABRAMUS), Marco Venício Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Yvonete 
Calabri Leite (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, Gustavo Vianna e Maria Cecília Garreta Prats 
Caniato (ABRAMUS); Giselle Severo e Waldemar Marchetti (AMAR); Cristiane Marcela Camargo e 
Godoy de Souza (ASSIM), Islan Morais, Fernanda Freitas Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); 
Joelma Giro Montanaro e Fernando Vitale (SOCINPRO); Sydney Sanches e Fabio Geovane (UBC). 
Conforme o disposto nos parágrafos 2º e 3º, artigo 21 do Estatuto do Escritório, foi eleito para 
presidir os trabalhos o Sr. Marcel Camargo e Godoy, cabendo a mim, Celia 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.  2) Aprovação das Atas da 467ª AGO e 468ª AGE - Lidas e aprovadas as atas da 467ª e 468ª 
reuniões, realizadas no dia 23/11/2016, na cidade do Rio de Janeiro. 3) Pendência das reuniões 
anteriores: 3.1) Plano de Reestruturação da SBACEM –  Após as ponderações de presentes à 
reunião, foi aprovada a antecipação de R$300.000,00 (trezentos mil reais) unânime, em caráter 
excepcional, para pagamento imediato e integral de valores devidos a titulares, devendo a SBACEM 
encaminhar ao Ecad os respectivos comprovantes. 4) Expediente das Associações:  4.1) SOCINPRO – 
Music Delivery – O representante da SOCINPRO solicitou novos esclarecimentos sobre a estratégia 
que vem sendo adotada em relação às empresas de sonorização ambiental. A Dra. Clarisse Escorel 
passou, então, o detalhamento das ações coordenadas que serão adotadas e que já haviam sido 
abordadas na reunião passada. A Assembleia Geral, mais uma vez, aprovou as medidas e solicitou 
que na reunião de 30 de março de 2017 seja passado um posicionamento sobre o resultado das 
ações. 4.2) SOCINPRO – Distribuição Extra 2017 – O representante da Socinpro solicitou que 
fossem verificadas novas regras e possibilidades para concentrar novamente no mês de 
dezembro distribuições de maior valor e justificou informando que tem recebido muitos pedidos 
de titulares que estavam acostumados a receber nesse mês valores mais expressivos das 
distribuições extras. Sugeriu inicialmente uma mudança na distribuição de rádio visando 
provisionar parte da verba trimestral para compor a verba da distribuição Extra Rádio. A 
Assembleia Geral aprovou o pedido e solicitou ao Ecad que apresente propostas para a Comissão 
de Distribuição nesse sentido, reforçando inclusive a importância da distribuição indireta de 
shows com baixo valor que está sendo analisada pela referida comissão.  4.3) Revisão da Carta de 
Produtor Fonográfico –  A pedido da gravadora Warner, o representante da Abramus solicitou que 
a carta modelo para inclusão de fonogramas em audiovisuais seja alterada. A Assembleia Geral 
solicitou que a Abramus apresente a proposta para a  Comissão de Distribuição.  5) Ordem do Dia: 
5.1) Superintendência: Registrada a presença do Sr. Mario Sergio Campos, gerente executivo de 



Distribuição e do Sr. José Pires, gerente executivo de planejamento estratégico e tecnologia da 
informação.  a) PE 2017: Metodologia de atividades – Distribuição e TI – A Sra. Superintendente fez 
uma apresentação visando reforçar a importância e objetivos dos principais projetos do 
planejamento estratégico aprovado para 2017 envolvendo as áreas de Distribuição e TI/PE e solicitou 
às associações que orientem suas equipes técnicas e operacionais no sentido de apoiarem e 
priorizarem essas demandas. Ressaltou a necessidade de não serem abertas novas demandas pela 
Assembleia Geral e Comissão de Distribuição até que esses projetos e os demais já aprovados sejam 
concluídos e ou que haja disponibilidade das equipes do Ecad. A Sra. Superintendente e os executivos 
de Distribuição e TI/PE farão uma apresentação desses projetos na próxima reunião da Comissão de 
Distribuição agendada para fev/17. b) PE 2017: Novo Modelo de Governança (apresentação, às 
14:30hs, do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados) – O gerente executivo 
de TI e Planejamento Estratégico, José Pires, iniciou o assunto explicando as razões que 
determinaram a necessidade de se adotar um novo modelo organizacional  de governança para o 
ECAD. Em seguida apresentou o Dr. João Laudo de Camargo, do escritório Bocater, Camargo, Costa e 
Silva, Rodrigues Advogados, que fez para a Assembleia Geral a proposta para implantação de um novo 
modelo de governança. Após considerações dos participantes, determinou-se que no dia 26 de janeiro de 
2017 as 14:30hs, em uma reunião de trabalho, representantes das Associações e do ECAD se reuniriam 
para analisar o assunto, devendo toda a documentação da proposta apresentada ser enviada 

antecipadamente para as Associações.  Registrada a presença do Sr. Marcio Lucena do Val, gerente de 
relações institucionais.  c) Posicionamento sobre Comissão Especial da Câmara dos Deputados – 
CESP e PLS 206/12 – O Sr. Marcio do Val reportou sobre as matérias prioritárias em tramitação no 
Congresso Nacional. O parecer favorável ao PLS206/12 (isenção de quartos de hotéis) deverá ser 
pautado na próxima reunião da CTCI do Senado com o Senador Randolfe Rodrigues apresentando um 
Voto em Separado pela rejeição do projeto. Na Câmara, após a última audiência da CESP do PL 3968 
(44 PLs apensos), que contou com a participação do Ecad, é aguardado o relatório da Deputada 
Renata Abreu. Deveremos pedir vistas e apresentar um Voto em Separado através de parlamentar 
alinhado com os interesses da classe autoral. Foi comentada, ainda, a recente apresentação de 
substitutivo ao PL 3133/12 pela relatora Deputada Jandira Feghali na Comissão de Cultura da 
Câmara. O projeto altera diversos pontos da Lei 9610/98. 5.2) Gerência de Distribuição:  a) 
Distribuições complementares de Tvs Abertas e TV por Assinatura - Aprovadas as propostas para 
distribuição dos valores arrecadados pelo Ecad referentes à diversos acordos e complementos de 
mensalidades das TVs Abertas e TV por Assinatura, sendo: TV RECORD - complemento das 
mensalidades do periodo de jul/13 a jun/14, valores liquidados até jun/17, totalizando 
R$3.428.004,96 (três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatro reais e noventa e seis 
centavos), que serão repassados em jul/17, utilizando a mesma rubrica de complemento da TV 
Record criada para a distribuição de jul/16; TV BAND -  acordos do periodo de jan/15 a jun/15, 
parcelas liquidadas até dez/16, totalizando R$6.945.459,19 (seis milhões,  novecentos e quarenta 
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) que serão repassados 
em fev/17, parcelas liquidadas de jan/17 a jun/17, totalizando R$4.249.299,24 (quatro milhões, 
duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) que 
serão repassados em jul/17 e parcelas liquidadas de jul/17 a out/17 totalizando R$ 3.170.312,74 
(três milhões, cento e setenta mil, trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos) que serão 
repassados em dez/17 e acordo da mensalidade de set/14, cujas parcelas serão liquidadas até 
out/17, totalizando R$ 2.914.659,59 (dois milhões, novecentos  e quatorze mil,  seiscentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) que serão repassados em dez/17; TV VIVO - 
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A -  acordo do periodo jan/94 a dez/13, parcelas liquidadas até jun/17, 
totalizando R$ 21.669.168,80 (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, cento e 
sessenta e oito reais e oitenta centavos) que serão repassados em jul/17 e parcelas liquidadas de 
jul/17 a out/17, totalizando R$ 5.467.667,54 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil,  



seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) que serão repassados em 
dez/17. Os valores serão distribuídos por meio de rubricas criadas em 2015; b) Comissão de 
Distribuição - A Assembleia Geral tomou ciência do conteúdo da ata da reunião da Comissão de 
Distribuição de 22/11/2016 e deliberou sobre o seguinte item: 1) Inclusão de fonogramas 
pendentes em novelas, séries e minisséries nacionais - A Assembleia Geral aprovou a proposta 
apresentada pela Comissão de Distribuição para que os cadastros das novelas, séries e minisséries 
nacionais sejam atualizados com fonogramas pendentes de audiovisual, baseado nas mesmas regras 
adotadas para os demais cadastros de audiovisuais, para que a parte conexa seja provisionada no 
caso das reexibições em qualquer segmento. Aprovou ainda que não haverá ajustes de crédito para 
qualquer pagamento oriundo desses cadastros e função de inviabilidade operacional; c) Alteração 
do cronograma de pagamento de Serviços Digitais - Streaming - A Assembleia Geral tomou 
conhecimento de que será necessária a mudança do cronograma da distribuição de Serviços 
Digitais – Streaming para possibilitar a realização de distribuições extras no mês de dezembro. O 
assunto será analisado pela Comissão de Distribuição. 5.3) Gerência de Arrecadação: Registrada a 
presença do Sr. Márcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação. a) Identificação de Créditos - 
Foi apresentado levantamento com depósitos realizados na conta do Ecad, no período de agosto de 
2015 a outubro 2016, representando o montante de R$ 1.151.871,68 (um milhão, cento e cinquenta 
e um mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos). Tais valores, apesar de terem 
sido envidados todos os esforços necessários para identificação e respectivo enquadramento, não 
puderam ser identificados. Ficou definido então que estes valores deverão ser identificados como 
pagamento de direito autoral de sonorização ambiental, associados ao CNPJ da unidade de 
arrecadação localizada onde funciona a agência bancária na qual foi realizado o depósito. Caso haja 
no futuro a identificação do pagamento de algum boleto, ou mesmo manifestação de algum 
depositante, o pagamento será reaberto no sistema de arrecadação do Ecad e a transferência 
realizada para o enquadramento devido. Foi solicitado pela Assembleia Geral que os possíveis 
créditos a serem identificados nos próximos anos sejam apresentados sempre nos meses de 
novembro. b) Apresentação do Plano de Esforço Extra (Task Force) - Foi apresentado plano com 
propostas, com intuito de atingir a meta de arrecadação extraordinária estipulada na 467º 
Assembleia Geral, sendo aprovadas as propostas apresentadas. Ficaram agendadas para maio e 
outubro reuniões para posicionamento sobre os resultados.  5.4) Gerência Jurídica: a) Ação Google – 
embargos de declaração; b)  Caso OI – 14/12; c) SBT - + 4MM; d) Representações MinC  - empresas 
de sonorização - A Dra. Clarisse Escorel informou à Assembleia Geral sobre a interposição de 
Embargos de Declaração da sentença proferida na ação Google versus UBEM e ECAD; sobre a 
inclusão na pauta de 14/12, da Segunda Secção do STJ, do julgamento do Caso Oi e reportou o 
trabalho que vem sendo realizada para a entrega de memoriais aos Ministros daquela Corte. Foi 
relatada, ainda, a situação no cartório da vara onde corre a ação contra o SBT e a iminência dos 
levantamentos judiciais correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2016. Na 
oportunidade, foi comunicado que as Representações versando sobre as empresas de sonorização 
ambiental já haviam sido encaminhadas ao Ministério da Cultura. 5.5) Gerência Adm./Financeira: a) 
Memo 052, 057, 058 e 059/16 - 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, Celia Barros Madureira Favi, lavrar a 
presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 
08 de dezembro de 2016. 
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