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ATA DA 483ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 483ª reunião, com a presença dos Srs. Carlos Eduardo Carneiro de 
Albuquerque Falcão (ABRAMUS), Pedro Caminha de Amorim (AMAR), Marcel Camargo e Godoy 
(ASSIM), Clailton Gil Miranda dos Santos (SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Jorge de 
Souza Costa (SOCINPRO), Paulo Sérgio Valle (UBC) e da Sra. Superintendente Executiva, Gloria Cristina 
Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Roberto Corrêa de Mello, Mariana Rodrigues de Carvalho Mello, 
Gustavo Vianna e Paula Luciana Menezes (ABRAMUS); Waldemar Marchetti, José Alves e Giselle Severo 
(AMAR); Islan Morais e 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, Artigos 24 e 26, alínea “a”, do Estatuto do Escritório, foi 
eleito para presidir os trabalhos o Sr. Marcel Camargo e Godoy, cabendo a mim, Joelma Giro 
Montanaro, secretariá-lo. Registrada a presença da Dra. Clarisse Escorel, gerente executiva jurídica. 1) 
VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado o quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início 
aos trabalhos. 2) Aprovação da Ata da 482ª AGO - Lida e aprovada a ata da 482ª reunião, realizada no 
dia 21/09/2017, na cidade do Rio de Janeiro.  3) Pendência da reunião anterior: 3.1) Distribuição de 
TV Aberta por amostragem – A Assembleia Geral aprovou a mudança na composição do rol de 
execuções musicais das emissoras de TV Aberta, passando a distribuição a ser realizada por 
amostragem, exceto para as emissoras Globo, Record, SBT e Band, conforme regras apreciadas pela 
Comissão de Distribuição e visando principalmente a redução dos custos operacionais do Ecad 
conforme previsto em seu Planejamento Estratégico. Registrado o voto contrário da Socinpro. A nova 
regra entrará em vigor a partir da distribuição de ABR/18 e deverá ser elaborado um comunicado aos 
titulares. 4) Expediente das Associações: 4.1) E-mail da UBC – SoundExchange – fim da suspensão – O 
representante da UBC fez um breve relato sobre a reunião realizada em 04/10/17 na sede da UBC entre 
o representante da associação americana SoundExchange e os representantes das associações 
brasileiras, visando esclarecer todas as dúvidas em relação a pagamentos e pendências dos contratos 
entre a associação estrangeira e as nacionais. Diante disso solicitou o fim da suspensão da 
SoundExchange e liberação imediata dos pagamentos de seus titulares. O representante da ABRAMUS 
tomou a palavra e solicitou que a demanda da UBC fosse avaliada para apreciação pela Assembleia 
Geral das matérias relativas à representação da SAG-AFTRA e amostragem das rubricas que compõem 
os valores das remessas aos titulares, sendo o pedido acolhido por todos. 4.2) ABRAMUS – Contrato 
de Representação com a SAG-AFTRA - O representante da ABRAMUS fez a leitura de documento 
entregue aos participantes da reunião, apresentando sua análise em relação aos principais pontos e 
abrangência do contrato de representação realizado entre a ABRAMUS e SAG-AFTRA e sobre os 
conflitos envolvendo a representação do contrato entre a SoundExchange e a UBC. Ambas as 
associações, SoundExchange e SAG-AFTRA operam nos Estados Unidos da América e representam 
titulares de direitos conexos. Após amplo debate sobre os conflitos de representação entre os 
contratos vigentes com as associações estrangeiras citadas, no Brasil representadas por associações 
distintas (UBC e ABRAMUS), bem como as questões legais sobre eventual representação parcial, a 
Assembleia Geral determinou a inclusão da representação da SAG-AFTRA no sistema informatizado do 



Ecad devendo, porém, mantê-la bloqueada. A Assembleia Geral também determinou a manutenção do 
bloqueio da representação da SoundExchange, pois ficou esclarecido que, em razão do contrato entre 
ABRAMUS e SAG-AFTRA, a SoundExchange poderia não ter mais legitimidade para receber 
integralmente valores de diversos segmentos de distribuição, inclusive o cable retransmisison. Ficou 
decidido ainda que apenas os valores bloqueados da SoundExchange na distribuição do acordo da 
NET/Claro, realizada em SET/17, deveriam ser liberados, considerando os estritos termos do acordo 
judicial celebrado, tendo sido registrado o voto contrário da ABRAMUS. O Ecad deverá informar às 
associações o seguinte: (i) valores repassados para a SoundExchange desde o início da vigência do 
contrato firmado coma UBC; (ii) parecer do jurídico sobre a representação da SAG-AFTRA pela 
ABRAMUS; (iii) comunicação da distribuição à ABRAMUS sobre a representação da SAG-AFTRA. 5) 
Ordem do Dia: 5.1) Superintendência: a) Análise Financeira – Setembro/17 - A Sra. Superintendente 
Executiva teceu comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente ao mês de setembro/17, 
fundamentando suas considerações nas informações constantes em relatórios já enviados.  b) Pedido 
de reunião com SICAV, SIAESP e BRAVI (entidades de produtores de audiovisual brasileiras) - cota de 
produções nacionais em canais de cable retransmission – A Sra. Superintendente deu conhecimento 
à Assembleia sobre reunião realizada com o Dr. Eduardo Senna, advogado das mencionadas entidades, 
o qual a questionou sobre a existência de valores retidos no Ecad, destinados aos titulares dos direitos 
sobre trilhas sonoras de obras audiovisuais, produzidas no Brasil, hoje exibidas em canais de tv por 
assinatura aos quais se aplicam as regras de cable retransmission. Foram prestados os esclarecimentos 
devidos, todavia a Sra. Superintendente alertou a Assembleia para o que lhe parece uma reinvindicação 
recente desses titulares, muitos não associados, e que estão apresentando um entendimento 
equivocado sobre as regras em vigor de TV por assinatura. A ABRAMUS solicitou e foi aprovado que o 
assunto fosse levado para análise da Comissão de Distribuição, com o objetivo de rediscutir a regra em 
vigor. c) Google/Youtube – Foi apresentada a proposta de acordo pelo YouTube, nas seguintes 
condições: Prazo de vigência do contrato: 3 (três) anos (set/2017 a ago/2020). Direitos Licenciados: 
somente Direitos de Autor. Pagamento de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para o débito 
do período de Dezembro/2012 a julho/2017, sendo 50% na assinatura do contrato e 50% após o Data 
Exchange, as mensalidades futuras R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais), (Set - 
Dez/2017), R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais), (2018), R$ 8.300.000,00 (Oito milhões 
e trezentos mil reais), (2019) e R$ 5.700.000,00 (Cinco milhões e setecentos mil reais), (Jan - julho de 
2020); Data Exchange de pelo menos 90% do repertório total de execuções/exibições (somente 
compreenderá o retorno de informações de direito de autor e ocorrerá uma única vez no início do 
contrato);  YouTube enviará seu banco de dados e, após o matching pelo Ecad, serão informados ao 
YouTube: ISRC, Título da Obra, ISWC, Cód. Ecad, nome dos autores e porcentagem dos direitos de 
execução pública musical; formato do arquivo com as exibições/views do passado (período do acordo) 
e dos meses futuros até o final do contrato – CSV. Outras condições: Fim da disputa judicial, honorários 
dos advogados do Ecad, sendo por ele suportados; possibilidade de alterar o pagamento para 
percentual em uma futura renovação de contrato, desde que o Data Exchange seja mensal; previsão 
no contrato de gestão pessoal e proporcionalidade. A proposta pressupõe qualquer serviço existente 
ou que venha a existir no período do contrato, incluindo o serviço de assinatura que está para ser 
lançado.  Foi autorizada a realização do acordo, porém com os seguintes valores: pagamento de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para o débito do período dezembro/2012 a setembro/2017 e 
para as mensalidades futuras R$ 2.230.000,00 (Dois milhões duzentos e trinta mil reais) referentes a 
Out - Dez/2017; R$ 8.910.000,00 (Oito milhões novecentos e dez mil reais) referentes a 2018; R$ 
11.200.000,00 (Onze milhões e duzentos mil reais) referentes a (2019) e R$ 8.660.000,00 (Oito milhões 
seiscentos e sessenta mil reais), referentes  a  Jan - Set  de  2020.   d) Lançamento da nova marca do 
Ecad – Registrada a presença dos profissionais da Tátil Design, que apresentaram várias possibilidades 
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de aplicação da versão final da nova marca do Ecad, já escolhida pela Assembleia Geral. A marca ficou, 
então, oficialmente lançada e, paulatinamente, serão implementadas as modificações necessárias em 
todos canais, materiais e locais de exposição da marca do Ecad. e) Férias da Superintendência (02/01 
A 24/01) – Aprovadas as férias da Sra. Superintendente no período de 02 a 24 de janeiro de 2018. Ficará 
responsável interinamente pelo Escritório o Sr. Julio Cesar Pessanha de Carvalho, gerente executivo 
administrativo-financeiro.  f) Relatos sobre reunião com o Sr. Ministro da Cultura e com o Sr. Rodolfo 
Tamanaha – Discutidos os principais assuntos tratados nas referidas reuniões, tendo sido sinalizados 
os esforços das associações e do Ecad em fornecerem ao Ministério da Cultura as informações 
necessárias para o término dos processos de habilitação.  5.2) Gerência de Arrecadação: Registrada a 
presença do gerente executivo de arrecadação, Márcio Fernandes. a) Identificação de Créditos - Foi 
apresentada uma relação com depósitos realizados na conta do Ecad, no período de dezembro de 2016 
a junho 2017, representando o montante de R$ 22.389,76 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e nove 
reais e setenta e seis 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.  b) Cobrança 
de Hotéis – Reage Rio – Foi realizada uma breve apresentação, com base no que foi divulgado na mídia, 
sobre as propostas do projeto “Reage Rio” e do calendário de eventos “Rio de Janeiro a Janeiro” e 
apresentadas as ideias de apoio por parte do Ecad. Ficou decidido que se deve aguardar o 
amadurecimento do projeto pelos idealizadores, para retornar à pauta da Assembleia Geral. c) 
Convênio Abraplex – Foi narrado o andamento das tratativas com os exibidores da Associação 
Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex – Abraplex, e autorizada 
a aplicação de até 50% de desconto para pagamento à vista do acordo, no formato aprovado, a ser 
firmado com cada um dos cinemas associados, fixação de prazo de 10 anos para vigência do convênio, 
além da possibilidade de se utilizar a Tabela de Alçadas do Ecad para negociar esses débitos.  d) Serviço 
de Entretenimento do Spotify - Foram fornecidas informações sobre o novo serviço do Spotify, que 
consiste em background musical para vídeos produzidos pelo próprio Spotify e transmitidos 
diretamente na plataforma, tais como entrevistas, programas musicais, narrativas, experiências vividas 
pelos músicos e promoção de lançamento de um novo álbum, com previsão de lançamento 
em Janeiro/2018. A proposta do usuário consiste em: Vigência do Contrato: 12 meses. Direitos 
licenciados: Somente direitos de autor, prazo para pagamento de 45 dias após emissão da fatura, 
formato do Relatório: Cue Sheet, e pagamento de USD 5.000,00 (cinco mil dólares) para o período do 
contrato. Diante do caráter experimental do projeto, foi autorizada pela Assembleia Geral uma carência 
de pagamento para os primeiros 12 (doze) meses do serviço. Após este período, o serviço deverá ser 
reanalisado para início de cobrança.  5.4) Gerência Jurídica: a) Reunião Band / Caso Oi – STF / Acordo 
SGR - A Dra. Clarisse reportou a reunião havida com representantes da Band; a decisão do Ministro 
Alexandre de Moraes negando seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Oi no processo 
ECAD versus Oi e a celebração do acordo com o Sistema Globo de Rádio. b) SBT - Após relato sobre o 
andamento das negociações com a emissora de televisão, a Assembleia autorizou, como forma de 
agilizar as tratativas, que fosse celebrado instrumento de transação entre ECAD e SBT dispondo sobre 



os valores depositados em juízo desde dezembro de 2016, que serão imediatamente levantados pelo 
ECAD, extinguindo a ação e, em seguida,  que fosse assinado o contrato dispondo sobre a licença a ser 
outorgada pelo ECAD ao SBT tendo como objeto a execução pública musical realizada pela emissora.  A 
Assembleia Geral aprovou, ainda, para o cálculo da mensalidade da TV, a exclusão dos valores da 
receita bruta correspondentes à remuneração pelo licenciamento para distribuição da programação 
pelas operadoras de serviço de acesso condicionado (SeAC) e a aplicação do critério de 2,55% da receita 
de publicidade e de assinatura pelos serviços de internet, conforme será disposto em contrato.  5.5) 
Gerência Adm./Financeira: a) Memos 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 e 080/17 - 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: Não 
há. 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, Joelma Giro 
Montanaro, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. 
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2017. 

 

 
ABRAMUS ________________________________________ 

       Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque Falcão 
 
 

AMAR   ________________________________________ 
                                                                                             Pedro Caminha de Amorim      
 
 

ASSIM             ________________________________________ 
                                                                                                Marcel Camargo e Godoy 

 
 
SBACEM          ________________________________________ 
                                         Clailton Gil Miranda dos Santos 
 
 
SICAM          _________________________________________ 
                    Célia Barros Madureira Favi 
 
 
SOCINPRO     _________________________________________ 
                      Jorge de Souza Costa 
 
 
UBC               _________________________________________ 
                       Paulo Sérgio Valle 
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