Comunicado aos Titulares
LEVANTAMENTOS JUDICIAIS DOS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS PELA
TV GLOBO CONTINUAM SUSPENSOS
Este comunicado tem como objetivo fornecer novos esclarecimentos sobre a situação judicial
enfrentada pelo Ecad com a TV Globo, referente à distribuição dos direitos autorais de
execução pública musical.
Em dezembro de 2010, as associações de autores, compositores e artistas, e o Ecad enviaram
aos titulares de música um comunicado informando a situação dos levantamentos judiciais
referentes aos direitos autorais devidos pela TV Globo.
Como é de conhecimento, desde 2005, o Ecad e a TV Globo discutem no Judiciário o
pagamento do valor mensal de 2,5% sobre o faturamento da emissora para a execução
pública de obras/fonogramas na sua programação, valor este fixado pela Assembleia Geral
do Ecad na representação dos milhares de filiados às associações. No curso dessa disputa
processual, que ainda aguarda decisão final no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro já havia determinado que a TV Globo depositasse
mensalmente, em juízo, parte do valor total discutido, sendo concedido ao Ecad o direito de
efetuar levantamentos parciais a fim de garantir a remuneração dos titulares de música,
nacionais e estrangeiros, que têm suas obras/fonogramas executadas pela referida TV em sua
programação.
Ocorre que, em julho de 2010, a TV Globo, ignorando a decisão judicial vigente e antes do
julgamento final no STJ, interrompeu os depósitos judiciais que realizava nas ações em curso
desde 2005 e deu início a uma nova ação judicial. Tudo isso, aliás, encontra-se bem explicado
no Comunicado aos Titulares enviado em dezembro passado, que está acessível no link http://www.ecad.org.br/documentos/comunicados/Comunicado_aos_titulares_suspensao_
Globo.pdf
De dezembro para cá, no entanto, a situação sobre essa questão pouco mudou no Judiciário.
As ações que tramitam no Superior Tribunal de Justiça ainda aguardam julgamento. E os
recursos interpostos pelo Ecad e pela TV Globo, discutindo os depósitos efetuados na nova
ação proposta pela TV Globo, ainda aguardam uma definição final.
Por estes motivos e por todos aqueles que constam no comunicado de dezembro passado,
infelizmente, informamos que em abril/2011 também não haverá distribuição dos valores de
direitos autorais provenientes da TV Globo.
Em caso de dúvida, procure a associação a qual você está filiado.
Cordialmente,
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