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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA NO MINISTÉRIO DA CULTURA

PARECER nº
PROCESSO nº
INTERESSADO:
ASSUNTO:

382/2017/CONJUR-MinC/CGU/AGU
01400.015999/2015-36
Secretaria do Audiovisual - SAv
Consulta a respeito das providência que podem ser adotadas, no sen do
de viabilizar o apoio ﬁnanceiro aos alunos que atualmente estão matriculados
na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los
Baños (EICTV)
I - Consulta a respeito das providência que podem ser adotadas, no
sen do de viabilizar o apoio ﬁnanceiro aos alunos que atualmente estão
matriculados na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San
Antonio de los Baños (EICTV).
II - O pagamento referente aos serviços já prestados devem ser pagos por
meio de reconhecimento de dívida, após a regular apuração e constatação
da prestação dos serviços.
III - Não é possível nenhuma hipótese de pagamento para serviços futuros,
haja vista não exis r fundamento legal válido para sua efe vação

Sr. Consultor Jurídico,
I. RELATÓRIO.
1.
Trata-se de consulta da Secretaria do Audiovisual - SAv/MinC a respeito das providência
que podem ser adotadas, no sen do de viabilizar o apoio ﬁnanceiro aos alunos que atualmente estão
matriculados na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV).
2.
A Secretaria do Audiovisual - SAv, por meio do Despacho nº 0341700/2017 (0341700),
apresentou os termos da consulta que agora se analisa.
3.
Vale transcrever excertos do Despacho nº 0341700/2017,
o ques onamento que ora é subme do à análise da Conjur/MinC, ipsis li eris:

para

detalhar

À Consultoria Jurídica,
Em atenção à Carta R.S. 0043 - Carta EICTV - Dívida do Brasil (SEI 0321495), na qual a Escola
Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV) solicita um
posicionamento do Ministério da Cultura acerca da possibilidade de se estabelecer um instrumento
jurídico entre o Brasil e Cuba, que viabilize o apoio ﬁnanceiro aos alunos que estão atualmente
matriculados na citada escola, esta Secretaria do Audiovisual encaminhou a Carta Resposta SAV
(SEI 0331643), por meio da qual a Secretária do audiovisual comunicou à diretora da EICTV a
intenção deste Ministério de descon nuar a parceria nos termos originalmente acordados,
tornando sem efeito o Termo de Cooperação, sem prejuízo da conclusão do curso dos alunos já
matriculados, em razão da nulidade do referido termo perante o ordenamento jurídico brasileiro.
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Em busca de uma alterna va jurídica que permita honrar o compromisso assumido junto aos
dezesseis estudantes brasileiros matriculados na escola, a SAv solicitou o envio da documentação
comprobatória do vínculo entre os referidos estudantes e a EICTV. Diante disso a escola enviou a
ﬁcha de inscrição, a declaração de matrícula, a planilha de inscrição, o cer ﬁcado de matérias
cursadas, a fatura de pagamento de matrícula, documentos que foram enviados a este ministério
pelo Itamaraty e anexados ao presente processo (SEI 0341700).
Face ao exposto, e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 8.666/1993 em seus ar gos 59
e 116, consultamos essa CONJUR acerca da existência de alterna va jurídica, para que o
Ministério da Cultura realize os pagamentos decorrentes das matrículas dos alunos que
estão cursando os segundo e terceiro anos da formação regular, referentes ao Curso Regular
2016-2017.
Ademais, solicitamos a gen leza de nos indicar se existem medidas a serem tomadas no tocante
aos pagamentos anteriormente realizados, se há alguma alterna va jurídica para realização de
eventuais pagamentos futuros e se é necessário solicitar mais alguma documentação
comprobatória à EICTV. (NOSSOS GRIFOS)

4.

É o relatório. Passo à análise.
II. FUNDAMENTAÇÃO.

5.
A consulta subme da à Conjur/MinC solicita esclarecimentos a respeito das providência
que podem ser adotadas, no sen do de viabilizar o apoio ﬁnanceiro aos alunos que atualmente estão
matriculados na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños (EICTV).
6.
Cumpre destacar que, a Conjur/MinC já se pronunciou sobre a questão, por meio do
Parecer nº 37/2017/CONJUR-MinC/CGU/AGU.
7.
Por ser importante para o deslinde da questão, transcrevem-se excertos do Parecer nº
37/2017/CONJUR-MinC/CGU/AGU, in verbis:
1. Cuidam os presentes autos de auxílio ﬁnanceiro concedido pela Secretaria do Audiovisual - SAV à Escuela Internacional del Cine y TV - EICTV, pessoa jurídica de direito privado sem ﬁns lucra vos
sediada em San Antonio de los Baños, na República de Cuba. Segundo informa a SAV no Despacho
nº 0218233/2017, que nos encaminha os autos, tais repasses vêm sendo executados com amparo
em Termo de Cooperação (doc. 0049124, ﬂs. 22-23) ﬁrmado em 14/09/2009 diretamente entre a
SAV e a Fundación del Nuevo Cine La noamericano (FNCL), pessoa jurídica de direito privado sem
ﬁns lucra vos da qual a EICTV é delegatária, conforme previsto no próprio instrumento de
cooperação.
2. Conforme se veriﬁca dos autos (doc. 0049124, ﬂs. 04), a cooperação teria sido ﬁrmada sob a
forma de Termo de Execução Descentralizada, embora não haja nos autos instrumento com tais
caracterís cas, até mesmo em função da natureza jurídica da en dade parceira. Constam dos autos,
a tulo de instrumento formal de parceria, apenas o plano de trabalho pactuado entre os par cipes
(ﬂs. 15-21) e o próprio Termo de Cooperação (ﬂs. 22-23).
3. O objeto especíﬁco da consulta diz respeito à possibilidade jurídica de manter os repasses à
EICTV nos moldes atuais, ou, em caso de impossibilidade, aos procedimentos que poderiam ser
adotados para viabilizar a con nuidade dos repasses a ﬁm de assegurar a formação dos bolsistas
brasileiros beneﬁciários da cooperação.
(...)
5. Conforme se veriﬁca da documentação acostada aos autos, a EICTV - assim como sua
mantenedora FNCL - é uma en dade privada sem ﬁns lucra vos sem vínculos diretos com o Estado
cubano. Assim sendo, a cooperação ﬁrmada diretamente com orgão da administração pública
federal brasileira possui contornos jurídicos conveniais, nos moldes do art. 116 da Lei nº
8.666/1993, a menos que a relação jurídica formada entre ambas pudesse ser caracterizada
propriamente como um contrato administra vo, o que não parece ser o caso, visto que não há - ao
menos a princípio - caracterização de um serviço prestado diretamente à administração mediante
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remuneração, senão uma ação conjunta em prol de uma ﬁnalidade comum, em que as
contraprestações não possui caráter remuneratório.
6. Em se tratando de instrumento de cooperação, cabe observar que as parcerias desta natureza
que os entes da administração pública celebram com organizações da sociedade civil regem-se
atualmente pela Lei nº 13.019/2014, a qual não admite a celebração de qualquer modalidade de
parceria com en dade estrangeira que não esteja autorizada a funcionar no território nacional.
Em outras palavras, para que a EICTV pudesse ter acesso a recursos públicos federais por meio de
parcerias decorrentes de cooperação relacionada a suas ﬁnalidades ins tucionais não lucra vas,
seria necessário que ela fosse cons tuída em território nacional, sob a forma das leis brasileiras.
7. Não sendo este o caso em exame, pode-se cogitar a possibilidade de eventuais vínculos da EICTV
com o governo de Cuba, a ﬁm de que se vriﬁque a possibilidade jurídica de que a parceria
seja viabilizada por derivação de compromissos internacionais que o estado brasileiro tenha
assumido perante o estado cubano. Neste sen do, vale destacar o Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional entre Brasil e Cuba citado pela SAV, promulgado por meio do Decreto nº
98.784/1990 (doc. 0049124, ﬂs. 24-25). Considerando que o referido acordo prevê a possibilidade
de cooperação bilateral na área cultural, incluindo intercâmbio de estudantes, é possível celebrar
ajustes complementares na forma de seu Ar go XI, prevendo programa de trabalho que contemple
o auxílio à EICTV. Para tanto, porém, o relacionamento com a en dade precisaria ser mediado pelo
governo cubano, uma vez que se trataria de ato complementar de tratado bilateral internacional, e
o repasse direto apenas estaria amparado se a autoridade cubana competente estabelecesse
vínculo com a en dade privada de seu país, credenciando-a para receber as transferências.
8. Para além das relações internacionais, é possível vislumbrar ainda a possibilidade de se
estabelecer uma relação direta da Secretaria do Audiovisual com os estudantes que pleiteiam
bolsas de estudos na EICTV, assim como com aqueles que eventualmente já estejam no gozo de
bolsas que estejam para expirar antes do término do curso. Neste caso, aventamos a possibilidade
de custeio de bolsas com recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), na forma do
art. 3º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.313/1991, ou mesmo ações de intercâmbio, que contemplem
bene cios diversos das bolsas, na forma do inciso V do mesmo ar go da lei. Para tanto, os
regulamentos da lei autorizam a realização de seleções públicas por editais des nados a pessoas
sicas, na forma dos incisos III, IV, V e VII do art. 10 do Decreto nº 5.761/2006. Aplicada tal
legislação ao caso em exame, caberia ao MinC, por meio da SAv, conceder os bene cios ﬁnanceiros
diretamente aos estudantes habilitados em processo sele vo, podendo a seleção ser conduzida
com o apoio da própria EICTV, desde que sem encargos ﬁnanceiros.
9. Por ﬁm, ainda no âmbito do Pronac, pode-se considerar também a possibilidade de ação
conjunta da SAV em parceria com o Ministério das Relações Exteriores com o obje vo viabilizar a
contratação direta da EICTV, para ﬁns de viabilizar projeto cultural aprovado no âmbito do FNC
(Fundo Nacional de Cultura) focado na formação de estudantes brasileiros bolsistas. Uma ação de
tal natureza estaria amparada nos arts. 3º, V, b, e 4º, III, e deveria submeter-se às regras de
aprovação do FNC previstas no Decreto nº 5.761/2006. Além disso, a contratação da EICTV ﬁcaria a
cargo do MRE - possivelmente seu Departamento Cultural ou a própria Embaixada em Cuba - por
meio de uma descentralização orçamentária, aplicando-se a Lei nº 8.666/1993 estritamente no que
não conﬂitar com o ordenamento jurídico cubano, mais especiﬁcamente no que tange à fase
interna do processo de contratação.
10. A par das alterna vas ora apresentadas, destaco que, diante da impossibilidade jurídica de
parceria coopera va com organização da sociedade civil estrangeira, o úl mo modelo ora citado
seria o que mais se aproximaria da avença atualmente vigente entre as partes, da qual os
bolsistas têm se beneﬁciado, assumindo um status muito mais contratual do que convenial. Tanto
que as ordens bancárias dos úl mos repasses foram pagas por meio de contrato de câmbio com
ins tuição ﬁnanceira europeia. No entanto, sem que se passe pelos procedimentos de aprovação
previstos nos regulamentos do FNC, novas contratações diretas da EICTV pelo Ministério da Cultura
restariam juridicamente fragilizadas, ainda que com o escopo de dar mera con nuidade ao
ﬁnanciamento dos bolsistas já matriculados na escola.
11. Diante de todo o exposto, esta Consultoria Jurídica opina pela possibilidade de que o Ministério
da Cultura, por meio da SAV, promova ações de formação cultural no exterior, na área do
audiovisual, inclusive por meio do custeio de bolsas para estudantes em ins tuições estrangeiras,
públicas ou privadas, com possível assunção de obrigações já havidas em relações jurídicas
anteriores. Porém, é necessário que a ação seja devidamente enquadrada no Pronac ou em atos
norma vos internacionais especíﬁcos, e passe pelos trâmites regulares de aprovação conforme as
respec vas normas aplicáveis. No primeiro caso, poderá assumir a forma de editais para seleção de
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pessoas sicas ou ainda contrato administra vo para prestação de serviço pela EICTV em favor de
estudantes brasileiros; no segundo caso, a forma é de projeto ou plano de trabalho a ser deﬁnido
em atos complementares do tratado bilateral de cooperação.

8.
Considerando-se os dois especíﬁcos ques onamentos apresentados pela SAv: (i) tendo em
vista o que dispõe a Lei nº 8.666/1993 em seus ar gos 59 e 116, consultamos essa CONJUR acerca da
existência de alterna va jurídica, para que o Ministério da Cultura realize os pagamentos decorrentes das
matrículas dos alunos que estão cursando os segundo e terceiro anos da formação regular, referentes ao
Curso Regular 2016-2017; e (ii) solicitamos a gen leza de nos indicar se existem medidas a serem
tomadas no tocante aos pagamentos anteriormente realizados, se há alguma alterna va jurídica para
realização de eventuais pagamentos futuros e se é necessário solicitar mais alguma documentação
comprobatória à EICTV, faço os seguintes esclarecimentos:
9.
Desde já, reitera-se todos os posicionamentos jurídicos ﬁrmados no âmbito do Parecer nº
37/2017/CONJUR-MinC/CGU/AGU.
10.
Em relação ao primeiro ques onamento, e considerando-se a absoluta ausência de
formalização de instrumento jurídico válido que fundamente o pagamento de auxílio ﬁnanceiro pela
Secretaria do Audiovisual - SAV à Escuela Internacional del Cine y TV - EICTV, assevera-se que o
pagamento referente aos serviços já prestados devem ser pagos por meio de reconhecimento de dívida,
após a regular apuração e constatação da prestação dos serviços.
11.
Considerando-se a eventual realização de pagamento, por meio do reconhecimento de
dívida, recomenda-se a necessária apuração de responsabilidade de quem eventualmente deu causa à
situação sob análise.
12.
Em relação ao segundo ques onamento, e considerando-se a absoluta ausência de
formalização de instrumento jurídico válido que fundamente o pagamento de auxílio ﬁnanceiro pela
Secretaria do Audiovisual - SAV à Escuela Internacional del Cine y TV - EICTV, não é possível nenhuma
hipótese de pagamento de serviços futuros, haja vista não exis r fundamento legal válido para sua
efe vação.
13.
Inclusive, recomenda-se que a SAv informe imediatamente à Escuela Internacional del Cine
y TV - EICTV, que não se responsabiliza mais por nenhum pagamento referente a serviços que ainda
serão prestados.
14.
Por ﬁm, destaca-se que a SAv, caso tenha interesse, pode adotar qualquer das providências
suscitadas no Parecer nº 37/2017/CONJUR-MinC/CGU/AGU, para formalizar adequadamente o
fornecimento de auxílio ﬁnanceiro à Escuela Internacional del Cine y TV - EICTV, que só terão eﬁcácia para
serviços a serem prestados após a celebração de adequado instrumento jurídico.
III. CONCLUSÃO.
15.
Ante o exposto, esse Órgão de Assessoramento Jurídico da AGU considera que: (I) o
pagamento referente aos serviços já prestados devem ser pagos por meio de reconhecimento de dívida,
após a regular apuração e constatação da prestação dos serviços; e (II) não é possível nenhuma hipótese
de pagamento de serviços futuros, haja vista não exis r fundamento legal válido para sua efe vação.
16.
É o parecer, que submeto à apreciação do Consultor Jurídico, para posterior
encaminhamento à Secretaria do Audiovisual.
Brasília, 26 de julho de 2017.
(assinado eletronicamente)

Alessandro Rodrigues Gomes da Silva
Advogado da União
Assessor Jurídico
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Documento assinado eletronicamente por Alessandro Rodrigues Gomes da Silva, Advogado(a) da
União, em 26/07/2017, às 14:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 30,
inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oﬁcial
da União de 04/04/2016.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0347853 e
o código CRC E5734A00.

Referência: Processo nº 01400.015999/2015-36
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