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ATA DA 457ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 10h, a Assembleia Geral do ECAD realizou, 
em caráter ordinário, sua 457ª Reunião, no Hotel Windsor Excelsior à Av. Atlântica, 1.800 – Copacabana/RJ, 
com a presença dos Srs. Danilo Cândido Tostes Caymmi (ABRAMUS), Marco Venício Mororó de Andrade 
(AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), José Luís Vilanova (SADEMBRA), Antônio Carlos Santana 
(SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Jorge de Souza Costa (SOCINPRO), Aloysio Pinheiro Reis 
(UBC) e da Srª Superintendente Executiva, Glória Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Roberto 
Mello, Ricardo Mello, Gustavo Vianna 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); Fernando Vitale e João 
Carlos de Camargo Éboli (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 a Sra. Célia Barros Madureira Favi, cabendo a mim, Marcel Camargo e Godoy, secretariá-la.          
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 455ª AGO e 456ª AGO - Lidas e aprovadas as atas da 455ª  e 456ª reuniões, realizadas no dia 
30/03/2016, na cidade do Rio de Janeiro. A Srª Superintendente explicou que a Assembleia Geral 
anteriormente marcada para dia 28/04/2016, teve que ser excepcionalmente transferida para o dia de 
hoje, por coincidir com o dia do julgamento das ADINs 5062 e 5065 pelo Supremo Tribunal Federal, com o 
que concordaram as associações. 3) Expediente das Associações: 3.1) SOCINPRO – Pagamento indevido - 
ISRC – O assunto foi remetido para análise pela Comissão de Distribuição. 3.2) SBACEM – Adiantamento – 
Considerando os motivos expostos pelo representante da SBACEM, a Assembleia Geral autorizou o 
adiantamento de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), a serem proporcional e integralmente 
descontados nas distribuições de maio/16 e jun/16. Registrados os votos contrários de SOCINPRO e UBC.    
4) Ordem do Dia: 4.1) Superintendência: a) ADIN – Próximos passos – A Srª Superintendente teceu 
comentários sobre o julgamento das ADINs 5062 e 5065, tendo todas as associações presentes feito uso da 
palavra. b) CESP sobre Direitos Autorais na Câmara – A Sra. Superintendente prestou esclarecimentos 
sobre os recentes andamentos da Comissão Especial sobre Direitor Autorais da Câmara dos Deputados, 
chamando a atenção dos presentes para os impactos na arrecadação que poderão advir do eventual 
acatamento pela Comissão das "isenções" de pagamentos de direitos autorais constantes dos projetos de 
lei em análise. As associações solicitaram que sejam quantificados os valores envolvidos. c) Andamento no 
Senado do PLS 206/12 (quartos de hotéis) – A Sra. Superintendente informou que o PLS 206/12, originário 
do Senado Federal, já possui parecer favorável de seu relator, Sen. Anastasia, estando pronto para votação 
da Comissão de Constituição e Justiça. As associações solicitaram um levantamento dos valores envolvidos 
na arrecadação/distribuição de hotéis. 4.2) Gerência Adm./Financeira: Registrada a presença do Sr. Mario 
Jorge Taboda Lopes, gerente executivo adm./financeiro. a) Elaboração da GESTÃO DE CUSTOS – CUSTEIO 
POR ABSORÇÃO (Valorização do Custo da Arrecadação e Distribuição por Segmento, Unidade 
Organizacional e Global do Exercício de 2015 – por Execuções Públicas Musicais Pagas) – Foi realizada a 
apresentação pela HLB Audilink Auditores Independentes da Gestão de Custo por Absorção (Valorização do 
Custo da Arrecadação e Distribuição por Segmento Unidade Organizacional e Global do Exercício de 2015 - 
por Execuções Públicas Musicais Pagas) e respondidas todas as indagações. O respectivo material foi 
entregue para todas as associações presentes. b) Apuração do Custo Organizacional e Global Segregando 
por Direito de Autor e Direito Conexo – Foi realizada a apresentação pela HLB Audilink Auditores 
Independentes a Apuração do custo organizacional e global segregando por direito de autor e direito 



conexo. Todas as indagações foram respondidas. c) Serviço de Auditoria Independente para as 
Demonstrações Contábeis Relativas ao Exercício de 2016 (Balanços Patrimonial e Social) – A Assembleia 
Geral aprovou a empresa Grant Thornton Auditores Independentes para realizar os Balanços Patrimonial e 
Social referentes ao exercício de 2016. d) Memos 016, 017, 018, 019, 020 e 022/16– 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. 4.3) Gerência de Arrecadação: Registrada a presença do gerente executivo 
de arrecadação, Márcio Fernandes. a) Reajuste da TV Globo - A Assembleia Geral aprovou a proposta da 
Rede Globo para o reajuste das mensalidades da emissora de televisão, que deve ser formalizado através 
de aditivo, prevendo dentre as suas cláusulas, estipular a forma de correção do contrato para as 
mensalidades de 2016 e 2017, devendo a superintendência firmar o competente termo aditivo ao contrato 
existente. b) Renovação Convênio Abert - Foram relatados os últimos contatos com os representantes da 
Abert, discutidos os números e propostas envolvidas, tendo sido autorizada a renovação do convênio e 
aprovadas as seguintes alterações em referência ao convênio anterior: 1) Condição especial para as rádios 
que optarem pela Migração da frequência AM para FM e mantiverem a transmissão simultânea nas duas 
frequências: Neste caso, a cobrança pela utilização musical pela frequência AM, será de 25% da tabela 
prevista para rádios AM, sendo ainda concedida uma carência de 90 dias para o início do seu pagamento. 
Esta redução e carência não serão válidas para a utilização musical na frequência FM. 2) Reajuste anual: No 
1º ano do convênio, o reajuste terá como base a aplicação de 80% do IPCA acumulado dos últimos 12 
meses (julho/2015 a junho/2016), para as mensalidades a partir de julho de 2016. No 2º ano do convênio, 
a aplicação integral do IPCA, pelo índice acumulado dos últimos 12 meses (julho/2016 a junho/2017), para 
as mensalidades a partir de julho de 2017. c) Jogos Olímpicos 2016 - Foi narrado o andamento dos 
contatos com o Comitê Rio 2016, bem como com os patrocinadores e, diante da especificidade do caso, 
foi  solicitada autorização para cobrança em separado do evento “Tour da Tocha”, com base nos critérios 
aprovados para os Jogos Olímpicos, o que foi autorizado pela Assembleia Geral. 4.4 Gerência Jurídica:        
a) BAND/SBT/AMIRT – simulcasting – A Dra. Clarisse Escorel reportou o andamento das ações envolvendo 
os usuários TV Band, TV SBT e AMIRT. 4.5) Gerência de Distribuição: Registrada a presença do Sr. Mario 
Sergio Campos, gerente executivo de Distribuição a) Distribuições complementares de TV por 
Assinatura – Aprovadas as propostas para distribuição dos valores arrecadados pelo Ecad referentes a 
diversos acordos e complementos de mensalidades das TV’s por Assinatura, sendo: PEQUENAS 
OPERADORAS (Multimída TV a Cabo, RCA Company, RTVC Camaçari, Sistema Oeste de Comunicação, 
Super Cabo TV Caratinga, TV Cabo de Santo Anastácio e TV Cabo São Paulo)  – diversos acordos e 
mensalidades até dez/15, totalizando R$ 455.848,63 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos 
e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), que serão acrescidos proporcionalmente às verbas 
das demais operadoras na distribuição de maio/16, ficando este procedimento de distribuição 
proporcional desde já aprovado como regra para repasse das mensalidades futuras dessas pequenas 
operadoras em TV por Assinatura; SUPER IMAGEM TC. EM ELETRONICA LTDA (NET ANGRA) e BLUE  TV 
– acordo do período de jan/1994 a dez/2013 acrescido das mensalidades do período de jul/14 a 
dez/15, totalizando R$ 1.692.599,30 (hum milhão, seiscentos e noventa e dois mil, quinh entos e 
noventa e nove reais e trinta centavos) e acordo do período de fev/2011 a jan/2016, totalizando          
R$ 4.889.879,84 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) respectivamente. Os valores serão somados e repassados em mai/16 por 
meio de distribuição complementar utilizando os róis da NET do período de jan/2011 a dez/2015. O 
valor de R$ 65.598,01 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e um centavo) referente 
à competência de jan/2016 do acordo com a BLUE TV, assim como o valor das demais mensalidades  
das operadoras NET ANGRA e BLUE TV, serão acrescidos à verba da rubrica NET SERVIÇOS 
trimestralmente, de acordo com o cronograma de distribuição da rubrica; VIVO TV – distribuição das 
parcelas liquidadas e não distribuídas e das que serão liquidadas até jun/16 do acordo com a 
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operadora VIVO TV, referente ao período de jan/1994 a dez/2013, totalizando R$ 24.403.002,56 (vinte 
e quatro milhões, quatrocentos e três mil, dois reais e cinquenta e seis centavos), que será repassado 
em jul/16, utilizando os róis do período já distribuídos nas competências de jul/15 e set/15;                  
b) Comissão de Distribuição – A Assembleia Geral tomou ciência do conteúdo da ata da reunião da 
Comissão de Distribuição de 29/03/2016 e deliberou sobre os seguintes itens: 1) Regras de 
distribuição de TV por Assinatura - A Assembleia Geral solicitou mais tempo para analisar a proposta 
apresentada pela Comissão de Distribuição, ficando o assunto pendente;   2) Associação automática de 
fonogramas - A Assembleia Geral aprovou a proposta para associação automática dos cadastros e 
criação de relatório, conforme sugestão da Comissão de Distribuição; c) Cadastro de obra audiovisual 
– “Chaves” – A Assembleia Geral tomou ciência das questões envolvendo o cadastro do audiovisual 
“Chaves” e, diante da complexidade e especificidade do caso, solicitou que as associações UBC, 
SOCINPRO, SICAM e ABRAMUS enviem ao Ecad alguns episódios do programa exibidos no exterior para 
a realização de uma auditoria de escuta, visando o detalhamento e comparação com a trilha sonora 
utilizada nos episódios exibidos no Brasil. Após envio e análise do resultado da auditoria de escusta o 
assunto relativo ao background das obras executadas será novamente apreciado pela Assembleia 
Geral.  Quanto ao tema de abertura, permanece o pagamento aos titulares da trilha nacional. 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, Marcel Camargo e Godoy, lavrar a 
presente ata, na qualidade de secretário, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 03 de 
maio de 2016. 

     
ABRAMUS _________________________________ 

            Danilo Cândido Tostes Caymmi 
 
 

AMAR   _______________________________ 
                                                                         Marco Venício Mororó de Andrade 
 
 

ASSIM           _______________________________ 
                                                                                     Marcel Camargo e Godoy  

 
 
SADEMBRA  _______________________________ 

                                                                                   José Luís Vilanova         
 
 

SBACEM       _______________________________ 
                                                                                  Antônio Carlos Santana 
 
 

SICAM          _______________________________ 
                                                                             Célia Barros Madureira Favi 
 
 

UBC               _______________________________ 
            Aloysio Pinheiro Reis       
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