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POSSloi!ltem conrr'etzar as arivldôoes rulturais previstas no âmh-ro {J·3S Olimpíadas e

Paraolimpíadas Río 2016.
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•
/\rt. 215, O Esrado garant,rf3 a reGOS o p~eno exercício (}OS ç red.OS cu!tur-i}-S
e acesso às fontes aa (u!t~ra nacional, e apo;ará e nce-nt,va~á a
valorização e a r:J:fusão das rn:lnifAstações (ultur-ais.

5.
Por outro lado, venflca-se que a proposta em teia guaroa (onsonâne:a com
o artigo 216-A, da ConstituiÇão Federal (incluído pel3 Emenda Constitucionai nº 71, de
2012), que trata do Sistema Nacional de Cultura, estabelecendo como pnncípios deste,
entre outros, "a cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados
atuantes na área cultural" e "a descp.ntralizaç:30 articulada e pactuada da gest§o, dos
recu:sos e das a<,ões" (CF/88, ç~t\go 216-A, g 1º, ,ncsos ;\1 e X\).
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'\S:;lrn, oesce que ooeoecoa a :egiS!açao especiLcd e os Lermes co
iÓl r:Anenl.O proposto eSLe.:arn aptos a alcançar o objetivo pleiteado, não haverá qua:qiJe!

óül<:e oe oroem ,urídica para a sua formalização.
8.
Dito iSSO, observo que os acordos de cooperação desta natureza devem
sel)uir as dispos.ções da Lei nº 8.666/1993, no que couber, de acordo com o caput oe seu
arl. 116. Tc,cav.a, a presente nipótese prescinde da apresentação prévia de plano de
trabalho, como referenciado no § lº do artigo 116 da Lei nº 8666/93, visto que, peio
inst.rClmento proposto, não há definição de montante de recursos financeiros a ser
transferido, mas tão somente a manifestação das vontades ainda não onerosas dos
enliolvidos.
9.
Registro a emissão da Nota Técnica de fI. 2, acerca da pertinência,
convenlênca e oportun;aade da celebração do presente ajuste. i\sslm, sob o ponto de
v;5:a técnico, eSlá aleS[adO o inceresse co MiniStério da Culcura na ceiebração 00 /\(oroo.
COtn reiação aos crit.érioS de convenlêncid e oportunidade, portanto, consloero que o
mCY'LQ do i\corco em análise fOi atestado pela área competenre oeste MinistériO, não
ca enoo;) cs:a (Ji0SU!Lorkl irniSC..j,r-se em ta seara.
QLantn c rnnUCij,
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que esl:i1 reune ;;'15 informações sufkienteS oara
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Diante de tais fundamentos legaiS e técnicos, não se vislumbra qualquer
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a efetiva concretização do instrumento sob análise,
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enue C;S DdiLlc:pes, -curnu n::;Ul,..lrnerHO não oneroso

c.e inan:feslaçao oe vontace dos envoiv,doS, que geralmente preceae atos maiS
es;.ecífic.os, e que não requer rna,ores forrna:ioaoes. Entretanto, em que pese dispensar
rna,cres fonna!ioaoes, trata-se ae ato v:nO..iiante, que gera OdeitoS e obngações enlre as
partes s,gnatárias.
12.

Por fim, recomendo que sejam Juntadas aos autos as manifestações técnica

e ".oríoica 03 UFF, Que atestem o interesse e a possibdloaoe Juddica da c.eleoração ao
ac~r'.)f) 500 d óuc-a Oá legislação api1cüvel à enUOdoe em Questão.

isto pOSlO, conforme pertnite a POftana/CONJUR!M,nC n. ~, oe 4/11/2009
DOS autos à Secretaria

ai
ÔQ:; poster;cres), SOiiC[C o encarn;nnarnento
Executiva/Mine, OcFÓ riS prov:oénLias CÓúiVE:lS
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DANiEl/, GUlfJIIARAES GOULART
Advogada da União
Coordenadora-Geral de Convênios e Editais de Seleção Pública
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