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ATA DA 474ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 11:30h, a Assembleia Geral 
do ECAD realizou, em caráter extraordinário, sua 474ª 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, Ricardo Mello, Gustavo Vianna e Paula Luciana de Menezes 
(ABRAMUS); Giselle Severo e Waldemar Marchetti (AMAR); Islan Morais dos Santos e Fernanda Freitas 
Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro (SICAM); Joelma Giro Montanaro, Sylvio Rodrigues Silva e Fernando 
Vitale (SOCINPRO); Marcelo Castello Branco e Sydney Sanches (UBC). Conforme o disposto nos 
parágrafos 2º e 3º, artigo 21 do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos a Sr. Marcelo 
Castello Branco, cabendo a mim, Islan Morais dos Santos, 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 da Ata da 471ª AGO - Lida 
e aprovada a ata da 472ª reunião, realizada no dia 22/02/2017, respectivamente, na cidade do Rio de 
Janeiro. 3) Pendência da reunião anterior: 3.1) ASSIM – Nova forma de cálculo do percentual 
societário (análises tributária e contábil anexas) – Considerando os teores dos pareceres tributário e 
contábil distribuídos pelo Ecad, a discussão do assunto foi adiada para a próxima Assembleia Geral que 
ocorrerá no dia 10 de maio. Para o dia 18 de abril foi agendada, no Ecad, reunião de trabalho na qual 
serão abordados os aspectos que dizem respeito a eventual risco para a continuidade das atividades 
do Ecad. Registrada a presença do Sr. Mario Sérgio Campos, gerente executivo de distribuição. 4) 
Expediente das Associações: 4.1) E-mail SOCINPRO – Bloqueio da obra “RAP DAS ARMAS” – 
Abordado o assunto pelo representante da SOCINPRO, que informou que a referida obra já está 
bloqueada há mais de 2 anos. Tal bloqueio ainda persiste porque não é competência do ECAD deliberar 
sobre se a obra é plagio, versão ou não de obra preexistente. A ABRAMUS e UBC se manifestaram 
esclarecendo que o ECAD não pode desbloquear as obras enquanto as associações não resolverem o 
conflito. Ficou decidido que o ECAD irá aguardar eventual decisão judicial ou acordo extrajudicial. - 
Pagamentos advindos do exterior – SBACEM – Relatado pela SOCINPRO problema decorrente do 
pagamento ao exterior não recebido por alguns de seus atuais associados, esclarecendo que as 
associações estrangeiras informaram que haviam remetido os valores para a SBACEM. Ficou decidido 
que a SOCINPRO e a SBACEM conversarão entre si para solução destes pagamentos, caso não seja 
resolvido que o assunto retorne à Assembleia. - Trilhas Cinematográficas e TV – Audiovisual – 
Preenchimento de Cue-sheets com indicação dos titulares conexos – O assunto foi remetido para 
reapreciação pela Comissão de Distribuição. - Carta recebida em 27.03.2017- Lida carta recebida da 
SOCINPRO, solicitando a alteração do art. 20, inciso I, do Regulamento de Distribuição para passar a 
caracterizar como suscetível de distribuição dos direitos os trechos de músicas utilizados para anunciar 
a programação das emissoras de televisão. As Sras. Celia Madureira e Marcela Godoy informaram que 
o assunto já estava sendo tratado pela Comissão de Distribuição. Registrada a presença do Sr. José 
Pires, gerente executivo de TI/PE – Bloqueio de obras exportadas eletronicamente ao banco de dados 



do Ecad – A SOCINPRO sugeriu que as duplicidades geradas pela exportação eletrônica de repertórios 
deixassem de gerar bloqueios dos cadastros, gerando apenas um aviso de duplicidade das partes 
envolvidas, concedendo-lhes 60 dias para solução do problema, sob pena de, findo o prazo, gerar o 
bloqueio dos cadastros e duplicidade no sistema informatizado do Ecad. Por não ter havido consenso, 
o assunto foi levado para a avaliação da Comissão de Distribuição, sendo registrado o protesto da 
SOCINPRO. 4.2) E-mail ABRAMUS - Criação de regra para definição do percentual de cable 
retransmission para sociedades estrangeiras – A ABRAMUS propôs que a definição do percentual a 
ser aplicado ao cable retransmission em relação aos países onde há mais de uma associação da mesma 
categoria obeceça seja uma divisão proporcional, de acordo com o tamanho da associação (share) no 
ano anterior. O Sr. Mario Sérgio informou que essa é a regra aplicada e que seria necessário apenas 
formalizar a regra. A UBC manifestou-se a favor, mas solicitou tempo para uma posição definitiva com 
concordância da ABRAMUS e das demais associações.  4.3) AMAR - Audiência de conciliação – Prisma 
Fernandes 2005 Editora Ltda – O Sr. Marco Venício, presidente da AMAR, informou que a Prisma 
Editora ajuizou ação, que conseguiu cassar a liminar que havia sido deferida e houve audiência de 
mediação. Nova audiência foi agendada para o dia 05/04/2017. A AMAR manifestou que todas as suas 
ações visam aplicar as decisões tomadas pela Assembleia Geral. Das questões levantadas na audiência, 
foi apresentada à Assembleia Geral a possibilidade de flexibilização das regras impostas pela 
sindicância. Ficou aprovado pelos presentes que se deve manter todos os procedimentos definidos 
pela comissão de sindicância, sem flexibilização.  4.4) UBC – SoundExchange – A UBC informou que já 
foram firmados contratos de representação com as associações SOCINPRO e ASSIM e, sendo assim, 
solicitou a liberação dos valores bloqueados, independente da assinatura do convênio com as demais 
sociedades (AMAR, SBACEM, ASSIM e SICAM). O Sr. Roberto Mello manifestou sua posição de 
tratamento isonômico para as coirmãs. Enquanto todas não assinarem o contrato com a Sound não 
haverá liberação do dinheiro. O assunto foi posto em votação e a proposta não foi aprovada.  5) Ordem 
do Dia: 5.1) Superintendência:  a) Análise Financeira – Janeiro e Fevereiro/17 –  A Sra. 
Superintendente Executiva teceu comentários sobre a situação financeira do Ecad, referente aos 
meses de janeiro e fevereiro/17, fundamentando suas considerações nas informações constantes em 
relatórios já enviados. b) Taxa de administração e percentual societário – streaming de audiovisual 
(Netflix) – A Srª Superintendente Executiva informou que, por um lapso, a taxa de administração do 
Ecad, relativo aos serviços de vídeo on demand, como o Netflix, deixou de constar da deliberação sobre 
a cobrança do referido serviço. Assim sendo, a Assembleia Geral ratificou que a taxa de administração 
e o percentual societário são aqueles vigentes para todos os demais segmentos de usuários, exceto 
para o segmento de serviços digitais (streaming), cujas taxa e percentual foram definidos de forma 
diversa. Na oportunidade, a Assembleia Geral reavaliou a questão e solicitou  que as associações 
presentes aprovem e referendem na próxima reunião o percentual de 8,5%, sendo 5,5% para o Ecad e 
3% para as associações. c) CESP – atualização de andamento - Foi atualizado pela Srª Superintendente 
Executiva a evolução dos fatos relativos à Comissão Especial sobre Direitos Autorais, que aguarda a 
votação do parecer final da relatora, Renata Abreu. 5.2) Gerência de Arrecadação: Registrada a 
presença do Sr. Márcio Fernandes, gerente executivo de arrecadação. a) Atualização das Alçadas de 
Acordo - Foi apresentado plano de atualização das alçadas para acordo atualmente existente. A 
Assembleia Geral optou por não aprovar o plano sugerido, solicitando que caso haja alguma alçada 
específica que mereça tratamento urgente, que a mesma seja apresentada novamente à Assembleia 
Geral, com os devidos argumentos e números que justifiquem a alteração.  5.3) Gerência de 
Distribuição:  5.3) Gerência de Distribuição: a) Comissão de Distribuição - A Assembleia Geral tomou 
ciência do conteúdo da ata da reunião da Comissão de Distribuição de 21/02/2017 e deliberou 
sobre os seguintes itens: 1) Alteração do cronograma de pagamento de Serviços Digitais - 
Streaming - A Assembleia Geral aprovou a alteração do cronograma de pagamento das rubricas de 



Serviços Digitais – Streaming, que será realizado nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro; 
2) Mudança na distribuição Extra de Rádio – A Assembleia Geral não aprovou a proposta apresentada 
pela Comissão de Distribuição para provisionamento de 10% da verba trimestral das rádios e acréscimo 
à verba da rubrica Extra Rádio. Apenas as associações Socinpro e Sicam foram favoráveis a proposta; 
3) Distribuição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Sonorização Ambiental - Aprovada a proposta 
de reformulação das rubricas e composição do rol para distribuição dos valores arrecadados da 
sonorização ambiental dos jogos olímpicos e paralímpicos. A distribuição será realizada em junho/17; 
4) Shows de pequeno valor - Aprovada a proposta de criação da rubrica “Extra de Show” para 
distribuição indireta dos valores arrecadados de shows até R$ 500,00 (quinhentos reais). A distribuição 
será realizada anualmente no mês dezembro.  Na próxima atualização do Regulamento de Distribuição, 
o seguinte artigo deverá ser incluído: “A distribuição da rubrica “Extraordinária de Show” será realizada 
em dezembro com base nas verbas provenientes dos shows com valores arrecadados até R$ 500,00, no 
período compreendido entre novembro do ano anterior e outubro do ano corrente e contemplará os 
titulares de direito de autor. Parágrafo único O rol será composto pelos róis das rubricas de Show 
distribuídas entre novembro do ano anterior e outubro do ano corrente, considerando somente as 
execuções musicais de obras com a situação cadastral “liberada” no momento do processamento. 
Haverá provisionamento de valores para titulares que apresentem pendência de cadastro ou 
bloqueio.”; 5) Distribuições extras - A Assembleia Geral aprovou a proposta para distribuição do saldo 
das reservas técnicas dos audiovisuais pendentes, sendo: TV BAND + DG - distribuição de R$ 
1.416.639,31(um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e nove reais e  trinta e 
um centavos), que serão repassados em jul/17, utilizando os róis captados de jul/14 a jun/15; TV 
GLOBO + DG - distribuição de R$ 9.149.589,30 (nove milhões, cento e quarenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), TV RECORD + DG - distribuição de R$ 
2.384.283,14 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e 
quatorze centavos) e TV SBT + DG - distribuição de R$ 1.115.420,10 (um milhão, cento e quinze 
mil, quatrocentos e vinte reais e dez centavos), que serão repassados em jul/17, utilizando os róis 
captados de jul/16 a mar/17. Os valores correspondem a 87,86%, sendo: 82,50% titulares e 5,36% 
Associações; b) Definição das regras – cadastros validados e não validados – Comissão de 
Sindicância – JC Edições Musicais, Prisma Fernandes 2005 Editora Ltda e outros titulares – Os 
representantes do Ecad informaram que o prazo para apresentação dos documentos definidos pela 
Assembleia Geral para liberação do repertório bloqueado pela Comissão de Sindicância se encerrou 
no último dia 23 e que até a presente data nenhum material havia sido enviado pela da AMAR para 
análise. Informaram ter recebido apenas a documentação do titular Lenilton José da Silva filiado à 
Socinpro, que não integrou o rol de titulares analisados pela Comissão de Sindicância, mas que que 
teve parte de seu repertório bloqueado por ser editado e/ou gravado por alguns destes titulares. 
Diante do cenário e visando estabelecer os procedimentos adequados para análise e liberação do 
repertório, além da realização dos ajustes de créditos e débitos para o repertório não comprovado, 
o Ecad propôs e a Assembleia Geral aprovou os seguintes procedimentos para liberação do 
REPERTÓRIO AUTORAL: (i) as associações deverão receber de seus associados toda a 
documentação indicada no relatório da Comissão de Sindicância; (ii) as associações deverão 
analisar e validar a documentação recebida e realizar o recadastro das obras corretamente, 
contendo apenas as referências conexas devidamente comprovadas; (iii) comunicar 
imediatamente ao Ecad o recadastro e enviar toda a documentação e; (iv) O Ecad deverá receber 
a documentação e proceder com a liberação de eventuais créditos retidos para os titulares da obra 
recadastra, exceto para os titulares averiguados pela Comissão de Sindicância. O Ecad propôs e a 
Assembleia Geral aprovou os seguintes procedimentos para liberação do REPERTÓRIO CONEXO: 
(i) as associações deverão receber de seus associados toda a documentação indicada no relatório 



da Comissão de Sindicância, exceto a autorização de gravação quando a documentação for 
apresentada pelos intérpretes; (ii) as associações deverão analisar e validar a documentação 
recebida; (iii) Caso a documentação tenha sido enviada pelo produtor fonográfico, a associação 
deverá comunicar imediatamente ao Ecad e enviar toda a documentação; (iv) Caso a 
documentação tenha sido enviada pelo intérprete, a associação deverá cadastrar fonogramas por 
rótulo, considerando o titular “músico rótulo” para provisionar eventuais valores para os músicos 
executantes, comunicar imediatamente ao Ecad e enviar toda a documentação; (iv) O Ecad deverá 
receber a documentação e proceder com a liberação de eventuais créditos retidos para os titulares 
do fonograma cadastrado e/ou liberado, exceto para os titulares averiguados pela Comissão d e 
Sindicância. As associações terão um novo prazo de 90 dias para realizar o recadastramento do 
repertório autoral e conexo. Após esse prazo, o Ecad deverá apresentar o total do repertório 
recadstrado e a Assembleia Geral avaliará a necessidade de extensão ou não do prazo estabelecido. 
Após encerramento do prazo final, o Ecad realizará a liberação dos eventuais créditos devidos aos 
titulares averiguados pela Comissão de Sindicância e, simultaneamente, realizará o débito dos 
valores repassados à todos os titualres e associações do repertório não documentado e referências 
conexas não comprovadas, conforme as regras previstas na norma de ajustes.   5.4) Gerência 
Jurídica: a) Rede TV/TV Ômega; b) Caso Oi e c) Liminar Listen X - A Dra. Clarisse Escorel reportou o 
andamento das ações judiciais em face da Rede Tv/TV Ômega e Oi Movel S.A, cujos julgamentos 
ocorreram recentemente no Superior Tribunal de Justiça, pela terceira turma e pela segunda secção, 
respectivamente, com ganho da causa em favor do ECAD. Informou ainda sobre a obtenção de efeito 
suspensivo em favor do Ecad em virtude da interposição de agravo pelo escritório em virtude da 
obtenção de liminar pela a empresa de sonorização ambiental Listen X que move ação em face do Ecad.  
5.4) Gerência Adm./Financeira: a) Memo /16 - 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. 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, Islan Morais, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a 
qual foi lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 29 de março de 2017. 
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          Danilo Cândido Tostes Caymmi 
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                                                                               Marco Venício Mororó de Andrade 
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SBACEM          _________________________________ 
                                         Yvonete Calabri Leite 
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SICAM             _________________________________ 

                                                                                   Célia Barros Madureira Favi 
 
 

SOCINPRO     _________________________________ 
              Jorge de Souza Costa       
 
 
UBC               _________________________________ 
             Aloysio Pinheiro Reis 
 


