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Neste comunicado, as associações de gestão coletiva musical e o Ecad têm como objetivo prestar 

esclarecimentos sobre a situação judicial enfrentada pelo Ecad com os promotores do festival de música SWU, 

que se encontram inadimplentes com o pagamento dos direitos autorais referentes às edições de 2010 e 

2011.

Em 2010, a D+ Brasil Comunicação Total S/A, empresa organizadora do SWU, celebrou contrato com o Ecad, 

comprometendo-se a pagar o equivalente a 9,2% da bilheteria. Na época, a empresa pagou 

antecipadamente, como garantia mínima, 30%, ou seja, R$ 250 mil, mas encontra-se inadimplente, desde 

2010, com relação ao restante do contrato: R$ 1.037.860,16.

Em 2011, a D+ Brasil não efetuou nem mesmo o pagamento prévio da garantia mínima referente à retribuição 

autoral da edição de 2011, prejudicando centenas de artistas dos cenários nacional e internacional da música. 

Diante disso, o Ecad ajuizou uma nova ação requerendo o deferimento de uma liminar com o objetivo de 

resguardar os direitos dos autores das músicas que seriam executadas no festival deste ano. Para tanto, 

requereu: (a) suspensão do evento; (b) alternativamente, o depósito judicial de 10% da renda de bilheteria; (c) 

o acesso às urnas de ingressos; (d) a gravação do evento.  Apesar de todos os esforços feitos pelo Ecad para 

preservar os direitos dos titulares de música, o Judiciário manteve a realização do SWU normalmente. Diante 

disso, apresentamos pedido de reconsideração à Juíza responsável quando obtivemos a autorização para a 

gravação do evento. Além disso, interpusemos agravo perante o Tribunal de Justiça de São Paulo como uma 

nova tentativa de obter uma liminar que resguardasse os interesses dos titulares. Tal liminar não foi concedida 

e, portanto, aguarda-se manifestação do Judiciário acerca das medidas impetradas.

Importante esclarecer que o Ecad esteve e sempre estará disponível para celebração de um acordo, desde que 

os promotores do festival cumpram o que orienta o seu regulamento de arrecadação. Infelizmente, isso não 

vem acontecendo. Em virtude disso, o Ecad tomou as providências cabíveis e agora aguarda decisões do 

Judiciário sobre este caso.

Esclarecemos que, apesar das dificuldades impostas pelos promotores do evento, a equipe do Ecad conseguiu 

realizar a gravação de todas as músicas executadas durante o festival, a fim de identificar os autores das 

respectivas músicas, para fins de repasse dos valores quando o SWU regularizar o pagamento dos direitos 

autorais devidos. Porém, enquanto isso não acontece, autores de músicas interpretadas no evento pelos 

artistas Emicida, Marcelo D2, Zé Ramalho, Ultraje a Rigor, Raimundos, The Black Eyed Peas, Snoop 

Dogg, Duran Duran, Peter Gabriel, Alice in Chains, Faith no More, Simple Plan, entre outros (veja a 

listagem completa dos artistas que se apresentaram no verso deste comunicado), continuam sendo 

prejudicados com o não pagamento dos direitos autorais por parte dos promotores do SWU.

Assim que surgirem novos fatos sobre este caso, todas as informações serão divulgadas aos titulares de 

música.

Em caso de dúvidas, favor contatar a associação a qual você está filiado.

Cordialmente,

ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO JUDICIAL ENFRENTADA PELO ECAD 
COM OS PROMOTORES DO FESTIVAL DE MÚSICA SWU
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PALCO PRINCIPAL NEW STAGE HEINEKEN GREENSPACE

EMICIDA CRUZ

MARCELO D2 COPACABANA CLUB

ZÉ RAMALHO APOLONIO PAULO BOGHOSIAN

ULTRAJE A RIGOR SABONETES RAUL BOESEL

MEMÊ
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DIA
ATRAÇÕES

12/11/2011

13/11/2011

14/11/2011 RAIMUNDOS MEDULLA GUI BORATTO

THE BLACK EYED PEAS MIRANDA KASSIN & ANDRE FRATESCHI TIGA
MICHAEL FRANTI & SPEARHEAD MATT & KIM DATABASE

SOJA OFWGKTA ASK TO QUIT 
KANYE WEST GHOSTLAND OBSERVATORY AVIC II 

DAMIAN'JR GONG' MARLEY DJ MARKY & S.P.Y. PRESENT GALAXY
SNOOP DOGG TOMAS BARFOD (WHOMADEWHO)

JAMES MURPHY

 

FRANKIE KNUCKLES

TEDESCHI TRUCKS BAND IS TROPICAL GARETH EMERY 
CHRIS CORNELL !!!  (CHK CHK CHK) BOOKA SHADE
DURAN DURAN PLAYING FOR CHANGE JOHN DYGWEED

PETER GABRIEL & THE NEW BLOOD ORCHESTRA MODEST MOUSE (*CANCELADO*) AFROJACK 
LYNYRD SKYNYRD HOLE FEDDE LE GRAND

DUFF MCKAGAN'S LOADED ASH DUBSHAPE
BLACK REBEL MOTOR CYCLE CLUB PEPPER DAMIAN LAZARUS

DOWN THE BLACK ANGELS MANDY
311 BAG RAIDERS JOORIS VORN & NIC FANCIULLI

SONIC YOUTH MIYAVI LAYO & BUSHWACKA!
PRIMUS CRYSTAL CASTLES LOCO DICE

MEGADETH SIMPLE PLAN SVEN VÄTH
STONE TEMPLE PILOTS

ALICE IN CHAINS
FAITH NO MORE

14/11/2011

DIA

12/11/2011

13/11/2011
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PALCO PRINCIPAL NEW STAGE HEINEKEN GREENSPACE
ATRAÇÕES
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