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Departamento da Diversidade Cultural - DEDIC/SCDC
Consulta a respeito da abrangência territorial do processo de certificação
simplificada constante da Lei n° 13.018/2014 conforme descrito no
Memorando n° 43 (0439751)
I - Consulta a respeito da abrangência territorial do processo de
cer ﬁcação simpliﬁcada constante da Lei n° 13.018/2014 conforme
descrito no Memorando n° 43 (0439751); e
II - Em regra, não existe nenhum comando norma vo especíﬁco no
sentido de proibir os "pontos" e os "pontões" de cultura, legitimamente
ins tuídos perante a Lei Brasileira, de desenvolverem a vidades em
outros países.

Sra. Coordenadora-Geral da CGJCP,

I. RELATÓRIO.
1.
Trata-se de consulta do Departamento da Diversidade Cultural - DEDIC/SCDC/MinC a
respeito da abrangência territorial do processo de cer ﬁcação simpliﬁcada constante da Lei n°
13.018/2014 conforme descrito no Memorando n° 43 (0439751).
2.
O Departamento da Diversidade Cultural - DEDIC/SCDC/MinC, por meio do Despacho
DEDIC nº 0446489, encaminhou a consulta à Conjur/MinC, por meio da qual apresentou os
questionamentos que agora se analisa.
3.
Vale transcrever excertos do Despacho nº 0446489/2017, para detalhar os
questionamentos que ora são submetidos à análise da Conjur/MinC, ipsis litteris:
Trata-se de encaminhamento de consulta per nente a abrangência territorial do processo de
cer ﬁcação simpliﬁcada constante da Lei n° 13.018/2014 como descrito no Memorando n° 43
(0439751).
No sen do de aclarar o pleito, informo que recebemos demanda de avaliação e cer ﬁcação de
ponto de cultura localizado no exterior, mais especiﬁcamente na Rússia. Apesar da a vidade
desenvolvida no local comprovadamente estar relacionada a cultura brasileira e suas
manifestações, a CGPCD/DEDIC/SCDC não tem propriedade nem segurança para cer ﬁcar tal
ponto sem um respaldo jurídico da CONJUR.
Como essa avaliação é a única do ciclo de cer ﬁcação complementar em vigor que não foi
ﬁnalizada, se possível solicitamos brevidade quanto ao envio da resposta ao Memorando, vez
que tal demanda, para além do caso presente, servirá para situações futuras.
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4.
É o relatório. Passo à análise da matéria, ressaltando que esta se dá em cumprimento
ao disposto no art. 11, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art. 7º do Anexo I
do Decreto nº 8.837/2016, abstraídas as questões de ordem técnica, ﬁnanceira e vernacular, ou ainda
aspectos de conveniência e oportunidade, alheios à missão deste órgão. Ressalto, ainda, que a
presente manifestação apresenta natureza meramente opina va e, por tal mo vo, as orientações
apresentadas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma jus ﬁcada,
adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica. De acordo com
o Enunciado n. 7 do Manual de Boas Prá cas Consul vas – BCP/AGU “a prevalência do aspecto
técnico ou a presença de juízo discricionário determinam a competência e a responsabilidade da
autoridade administrativa pela prática do ato”.
II. FUNDAMENTAÇÃO.
5.
A
consulta
subme da
à
Conjur/MinC
solicita
esclarecimentos
a
respeito da da abrangência territorial do processo de cer ﬁcação simpliﬁcada constante da Lei n°
13.018/2014 conforme descrito no Memorando n° 43 (0439751).
6.
Cumpre destacar que o diploma norma vo que regula o assunto é a Lei nº 13.018, de
22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá outras providências.
7.

Por oportuno, transcrevem-se excertos da Lei nº 13.018, de 2014, ipsis litteris:
Art. 2 o São objetivos da Política Nacional de Cultura Viva:
I - garan r o pleno exercício dos direitos culturais aos cidadãos brasileiros, dispondo-lhes os
meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e difundir iniciativas culturais;
II - es mular o protagonismo social na elaboração e na gestão das polí cas públicas da
cultura;
III - promover uma gestão pública compar lhada e par cipa va, amparada em mecanismos
democráticos de diálogo com a sociedade civil;
IV - consolidar os princípios da participação social nas políticas culturais;
V - garan r o respeito à cultura como direito de cidadania e à diversidade cultural como
expressão simbólica e como atividade econômica;
VI - es mular inicia vas culturais já existentes, por meio de apoio e fomento da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - promover o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
VIII - potencializar inicia vas culturais, visando à construção de novos valores de cooperação
e solidariedade, e ampliar instrumentos de educação com educação;
IX - es mular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens ar s cas e espaços
públicos e privados disponibilizados para a ação cultural.
Art. 3 o
A Polí ca Nacional de Cultura Viva tem como beneﬁciária a sociedade e
prioritariamente os povos, grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade
social e com reduzido acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão cultural, que
requeiram maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais e culturais ou no caso em
que estiver caracterizada ameaça a sua identidade cultural.
Art. 4 o A Política Nacional de Cultura Viva compreende os seguintes instrumentos:
I - pontos de cultura: en dades jurídicas de direito privado sem ﬁns lucra vos, grupos ou
cole vos sem cons tuição jurídica, de natureza ou ﬁnalidade cultural, que desenvolvam e
articulem atividades culturais em suas comunidades;
II - pontões de cultura: en dades com cons tuição jurídica, de natureza/ﬁnalidade cultural e/ou
educa va, que desenvolvam, acompanhem e ar culem a vidades culturais, em parceria com as
redes regionais, iden tárias e temá cas de pontos de cultura e outras redes temá cas, que se
des nam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com
governos locais e à articulação entre os diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em
nível estadual e/ou regional ou por áreas temá cas de interesse comum, visando à capacitação,
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ao mapeamento e a ações conjuntas;
III - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura: integrado pelos grupos, cole vos e
pessoas jurídicas de direito privado sem ﬁns lucra vos que desenvolvam ações culturais e que
possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura.
§ 1 o Os pontos e pontões de cultura cons tuem elos entre a sociedade e o Estado, com o
obje vo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da autonomia, do
protagonismo e da capacitação social das comunidades locais.
§ 2 o (VETADO).
§ 3 o As en dades juridicamente cons tuídas serão beneﬁciárias de premiação de inicia vas
culturais ou de modalidade especíﬁca de transferência de recursos prevista nos arts. 8 o e 9 o
desta Lei.
§ 4 o Os pontos e pontões de cultura poderão estabelecer parceria e intercâmbio com as
escolas e ins tuições da rede de educação básica, do ensino fundamental, médio e superior,
do ensino técnico e com entidades de pesquisa e extensão.
§ 5 o A cer ﬁcação simpliﬁcada prevista no inciso III deste ar go deverá considerar a iden ﬁcação
das en dades e seu histórico nas áreas de cultura, educação e cidadania, conforme
regulamentação do Ministério da Cultura.
§ 6 o Para recebimento de recursos públicos, os pontos e pontões de cultura serão selecionados
por edital público.
(...)
Art. 6 o Para fins da Política Nacional de Cultura Viva, consideram-se objetivos dos:
I - pontos de cultura:
a) potencializar inicia vas culturais já desenvolvidas por comunidades, grupos e redes de
colaboração;
b) promover, ampliar e garantir a criação e a produção artística e cultural;
c) incentivar a preservação da cultura brasileira;
d) es mular a exploração de espaços públicos e privados que possam ser disponibilizados
para a ação cultural;
e) aumentar a visibilidade das diversas iniciativas culturais;
f) promover a diversidade cultural brasileira, garantindo diálogos interculturais;
g) garantir acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural;
h) assegurar a inclusão cultural da população idosa;
i) contribuir para o fortalecimento da autonomia social das comunidades;
j) promover o intercâmbio entre diferentes segmentos da comunidade;
k) estimular a articulação das redes sociais e culturais e dessas com a educação;
l) adotar princípios de gestão compar lhada entre atores culturais não governamentais e o
Estado;
m) fomentar as economias solidária e criativa;
n) proteger o patrimônio cultural material e imaterial;
o) apoiar e incentivar manifestações culturais populares;
II - pontões de cultura:
a) promover a articulação entre os pontos de cultura;
b) formar redes de capacitação e de mobilização;
c) desenvolver programação integrada entre pontos de cultura por região;
d) desenvolver, acompanhar e ar cular a vidades culturais em parceria com as redes
temáticas de cidadania e de diversidade cultural e/ou com os pontos de cultura;
e) atuar em regiões com pouca densidade de pontos de cultura para reconhecimento do
trabalho desenvolvido pelos grupos e instituições locais;
f) realizar, de forma participativa, levantamento de informações sobre equipamentos, produtos
e serviços culturais locais, para dinamizar atuação integrada com os circuitos culturais que
os pontos de cultura mobilizam.
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Art. 7o Para ﬁns da Polí ca Nacional de Cultura Viva, serão reconhecidos como pontos e
pontões de cultura os grupos e entidades que priorizem:
I - promoção de cidadania e de uma cultura de paz por intermédio de ações culturais nas
comunidades locais;
II - valorização da diversidade cultural e regional brasileira;
III - democratização das ações e bens culturais;
IV - fortalecimento de experiências culturais desenvolvidas por agentes e movimentos
socioculturais que dialoguem com a comunidade local;
V - reconhecimento dos saberes, dos fazeres, dos cul vos e dos modos de vida das populações
indígenas e das comunidades rurais, tradicionais, quilombolas e itinerantes;
VI - valorização da infância, adolescência e juventude por meio da cultura;
VII - incorporação dos jovens ao mundo do trabalho cultural;
VIII - inclusão cultural da população idosa por meio da promoção do acesso desse grupo às
manifestações de cultura, da oferta de oportunidades para a sua par cipação a va nas
diversas formas de manifestação ar s ca e do es mulo ao convívio social em ambientes
culturais;
IX - capacitação e formação continuada dos trabalhadores da cultura;
X - promoção de programas de capacitação e qualiﬁcação do acesso às tecnologias da
informação para a produção e difusão culturais;
XI - fomento à criação de estruturas locais e assessorias técnicas para capacitação,
planejamento e gestão dos pontos de cultura.
§ 1 o O reconhecimento dos grupos, cole vos e núcleos sociais comunitários como pontos de
cultura para efeitos desta Lei será efetuado após seleção pública, prévia e amplamente
divulgada, executada por meio de edital da União, de Estado, de Município ou do Distrito
Federal.
§ 2 o Para realizar a avaliação e a seleção dos inscritos nos editais, será composta comissão
julgadora paritária com membros do Poder Execu vo e da sociedade civil, a ser designada pelo
órgão competente do Ministério da Cultura, no caso da União.
§ 3 o Os pontos e pontões de cultura selecionados terão projetos aprovados por, no mínimo, 12
(doze) meses e, no máximo, 3 (três) anos, renováveis mediante avaliação pelo órgão gestor das
metas e resultados, e as normas concernentes à prestação de contas que serão deﬁnidas em
regulamento pelo órgão executor da Polí ca Nacional de Cultura Viva e que terão relação com o
plano de trabalho de cada entidade.
§ 4 o É vedada a habilitação como pontos e pontões de cultura de pessoas físicas, instituições com
ﬁns lucra vos, fundações e ins tutos criados ou man dos por empresas, grupos de empresas ou
serviços sociais, exceto para a hipótese prevista no § 2 o do art. 4 o .
Art. 8 o A Polí ca Nacional de Cultura Viva é de responsabilidade do Ministério da Cultura, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios integrantes do Sistema Nacional de Cultura.
§ 1 o Nos casos de inexistência dos fundos de cultura estaduais e municipais, o repasse será
efetivado por estrutura definida pelo órgão gestor de cultura em cada esfera de governo.
§ 2 o O Ministério da Cultura disporá sobre os critérios gerais de distribuição e des nação dos
recursos, com atenção especial aos custos diferenciados das regiões do País, e os
procedimentos operacionais para elaboração e divulgação das prestações de contas, que
serão simplificadas e essencialmente fundamentadas nos resultados previstos nos editais.
§ 3 o Poderão ser beneﬁciadas en dades integrantes do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões
de Cultura, nos termos dos planos de trabalho por elas apresentados, que se enquadrem nos
critérios gerais de distribuição e destinação dos recursos de que trata o § 2 o deste artigo.
Art. 9 o A União, por meio do Ministério da Cultura e dos entes federados parceiros, é autorizada
a transferir de forma direta os recursos às en dades culturais integrantes do Cadastro Nacional
de Pontos e Pontões de Cultura, com a ﬁnalidade de prestar apoio ﬁnanceiro à execução das
ações da Política Nacional de Cultura Viva.
§ 1 o A transferência dos recursos de que trata o caput ﬁcará condicionada ao cumprimento de
Termo de Compromisso Cultural, que deverá conter a iden ﬁcação e a delimitação das ações a
serem ﬁnanciadas, as metas, o cronograma de execução sico-ﬁnanceira e a previsão de início e

Parecer Jurídico 768 (0467451)

SEI 01400.031726/2017-09 / pg. 4

término da execução das ações ou das fases programadas.
§ 2 o No caso da transferência de recursos de que trata o caput, os recursos ﬁnanceiros serão
liberados mediante depósito em contas correntes especíﬁcas abertas e man das
exclusivamente para este fim.
§ 3 o Sem prejuízo da ﬁscalização de competência dos órgãos de controle interno e externo, o
Ministério da Cultura regulamentará as regras de cumprimento do Termo de Compromisso
Cultural de que trata este ar go e de prestação de contas simpliﬁcada conforme estabelecido
no § 2 o do art. 8 o desta Lei. (NOSSOS GRIFOS)

8.
Nessa senda, transcrevem-se excertos da Instrução Norma va nº 8, de 11 de maio de
2016, que altera a Instrução Norma va nº 1, de 7 de abril de 2015, para dispor sobre procedimentos
rela vos à Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que ins tui a Polí ca Nacional de Cultura Viva PNCV., ipsisi litteris:
Art. 3º Para os efeitos da Lei nº 13.018, de 2014, e desta Instrução Normativa, considera-se:
I - en dade cultural: pessoa jurídica de direito privado sem ﬁns lucra vos, de natureza ou
finalidade cultural, que desenvolva e articule atividades culturais em suas comunidades;
II - cole vo cultural: povo, comunidade, grupo e núcleo social comunitário sem cons tuição
jurídica, de natureza ou ﬁnalidade cultural, rede e movimento sociocultural, que desenvolvam e
articulem atividades culturais em suas comunidades;
III - Ponto de Cultura: en dade cultural ou cole vo cultural cer ﬁcado como tal pelo Ministério
da Cultura;
IV - Pontão de Cultura: en dade cer ﬁcada como tal pelo Ministério da Cultura, de natureza ou
ﬁnalidade cultural ou educa va que desenvolva, acompanhe e ar cule a vidades culturais em
parceria com as redes regionais, iden tárias e temá cas de Pontos de Cultura e outras redes
temá cas que se des nam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações
conjuntas com governos locais e à ar culação entre os diferentes Pontos de Cultura que
poderão se agrupar em nível estadual, regional ou por áreas temá cas de interesse comum,
visando à capacitação, ao mapeamento e a ações conjuntas;
V - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura: base de dados integrada por en dades
culturais e cole vos culturais que possuam cer ﬁcação simpliﬁcada concedida pelo Ministério da
Cultura;
V I - Comissão Nacional de Pontos de Cultura: colegiado autônomo, de caráter representa vo de
Pontos e Pontões de Cultura, ins tuído por inicia va destes, e integrada por representantes
eleitos em Fórum Nacional de Pontos de Cultura;
(...)
Art. 5º O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura é o instrumento de
reconhecimento, mapeamento e cer ﬁcação simpliﬁcada de en dades culturais e cole vos da
PNCV, que oferecerá ferramentas de interação e comunicação para a Rede Cultura Viva.
§ 1º A criação, desenvolvimento e manutenção do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de
Cultura é de responsabilidade do Ministério da Cultura, por meio da SCDC, com o suporte
tecnológico da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério da Cultura, e
sua gestão dar-se-á de forma compar lhada com os entes federados, as ins tuições parceiras
e sociedade civil.
§ 2º O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura será operado por meio da Plataforma
Rede Cultura Viva, sistema informa zado integrado ao SNIIC, ou de plataforma similar, e
adotará, obrigatoriamente so ware livre, cuja publicação do código é critério para a
transparência no processo de governança colaborativa.
§ 3º Fica criada a Comissão de Gestão Compar lhada do Cadastro Nacional de Pontos e
Pontões de Cultura, que terá composição paritária entre administração pública e sociedade
civil, integrado por dez membros titulares, com suplentes, sendo:
I - cinco representantes do Ministério da Cultura, indicados pela SCDC; e
II - cinco representantes da sociedade civil, especialistas em Cultura Digital, indicados pela
Comissão Nacional dos Pontos de Cultura.
§ 4º Os representantes previstos nos incisos I e II do § 3º deverão ser designados em ato
específico pela SCDC e terão mandato de um ano, permitida uma única recondução.
§ 5º A Comissão de Gestão Compar lhada do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de
Cultura se reunirá, no mínimo, a cada seis meses.
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§ 6º O apoio administra
Gestão Compar lhada do
pela SCDC, envolvendo a
colaboradores eventuais
produzidos.

vo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de
Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura será fornecido
convocação de reuniões, o custeio de diárias e passagens para
e a elaboração de atas e o encaminhamento dos documentos

§ 7º A par cipação na Comissão de Gestão Compar lhada do Cadastro Nacional de Pontos e
Pontões de Cultura não será remunerada e será considerada prestação de serviço público
relevante.
§ 8º O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura permi rá o espelhamento dos dados
por governos estaduais, desde que autorizado diretamente pelo usuário no momento do
registro no sistema, para garan r sua integridade, transparência e a devida gestão das
demandas da rede.
Seção II
Certificação Simplificada
Art. 6º A cer ﬁcação simpliﬁcada das en dades, cole vos culturais e ins tuições públicas de
ensino como Pontos ou Pontões de Cultura deverá considerar a iden ﬁcação das en dades e
cole vos culturais, ou ins tuições públicas de ensino, e seu histórico nas áreas de cultura,
educação e cidadania.
§ 1º O sistema de cer ﬁcação simpliﬁcada funcionará como seleção em ﬂuxo con nuo, nos
termos dos §§ 1º e 2º do art. 7º da L ei nº 13.018, de 2014, com inscrições permanentemente
abertas, e obedecerá ao seguinte fluxo:
I - solicitação de cer ﬁcação simpliﬁcada no sistema, sendo obrigatória a apresentação das
seguintes informações:
a) para certificação simplificada como Ponto de Cultura:
1. formulário especíﬁco preenchido, contendo o histórico de atuação da proponente no campo
da cultura, incluindo informações que demonstrem seu alinhamento à deﬁnição de Ponto de
Cultura; e
2. termo de adesão à PN CV, documento no qual a proponente aﬁrmará seu compromisso com
os obje vos da PN CV, com os obje vos especíﬁcos dos Pontos de Cultura, e autorizará ao
Ministério da Cultura e entes federados parceiros o uso dos materiais e informações
disponibilizadas, entre outras condições vinculadas à certificação simplificada;
b) para certificação simplificada como Pontão de Cultura:
1. formulário especíﬁco preenchido: contendo o histórico de atuação da proponente no campo
da cultura, incluindo informações que demonstrem seu alinhamento à deﬁnição de Pontão de
Cultura; e
2. termo de adesão à PN CV: documento no qual a proponente aﬁrmará seu compromisso com
os obje vos da PN CV, com os obje vos especíﬁcos dos Pontões de Cultura, e autorizará ao
Ministério da Cultura e entes federados parceiros o uso dos materiais e informações
disponibilizadas, entre outras condições vinculadas à certificação simplificada; e
II – habilitação, cer ﬁcação e inserção no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura: a
Comissão de Cer ﬁcação Simpliﬁcada de Pontos e Pontões de Cultura fará conferência do
atendimento dos itens obrigatórios citados no inciso I, e cer ﬁcará como Ponto ou Pontão de
Cultura, conforme a solicitação, os proponentes que atenderem aos requisitos
correspondentes.
§ 2º As solicitações que não atendam aos requisitos exigidos para cer ﬁcação serão consideradas
inabilitadas e os solicitantes serão cien ﬁcados da decisão, sendo permi do, a qualquer tempo,
a complementação de informações para reapresentação da solicitação.
§ 3º Os formulários permi rão a inclusão de cópias digitais de materiais diversos, tais como
cartazes, folders, fotograﬁas, material audiovisual, folhetos, matérias de jornal ou revista e
páginas da internet.
§ 4º As en dades e cole vos culturais classiﬁcados pelas comissões julgadoras de editais no
âmbito da PNCV serão cer ﬁcadas pelo Ministério da Cultura sem necessidade de nova
análise da Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e Pontões de Cultura, caso o edital
preveja expressamente essa possibilidade e a en dade ou cole vo manifeste interesse nesse
sentido.
Art. 7º Fica criada a Comissão de Cer ﬁcação Simpliﬁcada de Pontos e Pontões de Cultura,
instância vinculada ao Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, a quem compete
realizar a habilitação e cer ﬁcação das solicitações apresentadas ao Cadastro Nacional de
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Pontos e Pontões de Cultura, em estrita observância aos procedimentos e exigências dispostos
na Lei nº 13.018, de 2014 e nesta Instrução Normativa.
§ 1º A Comissão de Cer ﬁcação Simpliﬁcada de Pontos e Pontões de Cultura será integrada em
composição paritária por representantes:
I - da administração pública, indicados pela SCDC; e
II - da sociedade civil, indicados da seguinte forma:
a) metade pela Comissão Nacional de Pontos de Cultura, colegiado autônomo, de caráter
representativo; e
b) metade pelo Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC.
§ 2º Os representantes previstos nos incisos I e II do § 1º deverão ser designados em ato
específico pela SCDC e terão mandato de um ano, permitida uma única recondução.
§ 3º A Comissão de Cer ﬁcação Simpliﬁcada de Pontos e Pontões de Cultura se reunirá, no
mínimo, a cada seis meses.
§ 4º O apoio administra vo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de
Cer ﬁcação Simpliﬁcada de Pontos e Pontões de Cultura será fornecido pela SCDC, envolvendo
a convocação de reuniões, o custeio de diárias e passagens para colaboradores eventuais e a
elaboração de atas e o encaminhamento dos documentos produzidos.
§ 5º A par cipação na Comissão de Cer ﬁcação Simpliﬁcada de Pontos e Pontões de Cultura
não será remunerada e será considerada prestação de serviço público relevante.
Art. 8º Os Pontos e Pontões de Cultura deverão manter seus dados cadastrais atualizados,
atendendo à chamada anual de atualização de dados.
Parágrafo único. Os Pontos e Pontões de Cultura que não responderem ao chamado de
atualização de informações cadastrais no prazo estabelecido receberão
no ﬁcação de advertência e terão noventa dias para resposta, sob pena de suspensão da
certificação até a regularização da situação.
Art. 9º. Não serão certificados como Pontos e Pontões de Cultura:
I - órgãos e entidades públicas não qualificadas como instituições públicas de ensino;
II - instituições com fins lucrativos;
III - fundações, sociedades e associações de apoio a instituições públicas;
IV - fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas; ou
V - en dades paraestatais integrantes do "Sistema S" (SESC, SEN AC, SESI, SEN AI, SEST, SEN AT,
SEBRAE, SENAR e outros).
Art. 10. A cer ﬁcação simpliﬁcada como Ponto ou Pontão de Cultura será man da por prazo
indeterminado, salvo se ocorrer qualquer das hipóteses de cancelamento.
Art. 11. O Ponto ou Pontão de Cultura poderá ter sua cer ﬁcação simpliﬁcada cancelada nas
seguintes hipóteses:
I - por iniciativa própria, encaminhada formalmente à administração pública:
a) no caso de entidades culturais, pelo seu representante legal;
b) no caso de coletivos culturais, pela pessoa física responsável pela certificação simplificada; ou
c) no caso de ins tuições públicas de ensino, pelo servidor público responsável pela cer ﬁcação
simplificada;
II - se for comprovado, a qualquer momento, o descumprimento, pelo Ponto ou Pontão de
Cultura, dos princípios e obje vos da PN CV, nos termos da L ei nº 13.018, de 2014, e desta
Instrução Normativa;
III - se for constatada, a qualquer tempo, falsidade em qualquer documento ou informação
apresentada; ou
IV - se estiver com a respectiva certificação suspensa por mais de cinco anos.
Parágrafo único. Cancelada a cer ﬁcação simpliﬁcada do Ponto ou Pontão de Cultura, os
instrumentos de transferência voluntária decorrentes serão rescindidos, respeitados os atos
jurídicos perfeitos. (NOSSOS GRIFOS)

9.
Diante desse contexto norma vo, o Departamento da Diversidade Cultural DEDIC/SCDC/MinC ques ona a respeito da abrangência territorial do processo de cer ﬁcação
simpliﬁcada constante da Lei n° 13.018/2014 conforme descrito no Memorando n° 43 (0439751), nos
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seguintes termos:
Trata-se de encaminhamento de consulta per nente a abrangência territorial do processo de
cer ﬁcação simpliﬁcada constante da Lei n° 13.018/2014 como descrito no Memorando n° 43
(0439751)

10.
Analisando-se as disposições norma vas retro mencionadas, em especial os excertos
transcritos, registra-se que não existe nenhum comando norma vo especíﬁco no sen do de proibir os
"pontos" e os "pontões" de cultura, legi mamente ins tuídos perante a Lei Brasileira, de
desenvolverem atividades em outros países.
11.
Todavia, todos os requisitos legais estabelecidos devem ser analisados e aferidos pela
área técnica, para que sejam considerados "pontos" e "pontões" de cultura.
12.

Em linhas gerais:
I - A Polí ca Nacional de Cultura Viva compreende os seguintes instrumentos: I pontos de cultura; II - pontões de cultura; III - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões
de Cultura.
II - Os pontos e pontões de cultura cons tuem elos entre a sociedade e o Estado,
com o obje vo de desenvolver ações culturais sustentadas pelos princípios da
autonomia, do protagonismo e da capacitação social das comunidades locais.
III - As en dades juridicamente cons tuídas serão beneﬁciárias de premiação de
inicia vas culturais ou de modalidade especíﬁca de transferência de recursos
prevista nos arts. 8o e 9o da citada lei.
IV - Os pontos e pontões de cultura poderão estabelecer parceria e intercâmbio com
as escolas e ins tuições da rede de educação básica, do ensino fundamental, médio
e superior, do ensino técnico e com entidades de pesquisa e extensão.
V - A cer ﬁcação simpliﬁcada prevista no inciso III deste ar go deverá considerar a
iden ﬁcação das en dades e seu histórico nas áreas de cultura, educação e
cidadania, conforme regulamentação do Ministério da Cultura.
VI - Para recebimento de recursos públicos, os pontos e pontões de cultura serão
selecionados por edital público.

13.
Nesse sen do, caso a área técnica entenda que todos os requisitos estabelecidos
na Lei n° 13.018/2014 e na Instrução Norma va nº 8, de 2016, foram atendidos para conceituar como
"Ponto" ou "Pontão" de cultura, não existe óbice legal para que estes possam desenvolver a vidades
fora do território brasileiro, ou que en dades “localizadas” fora do País possam cer ﬁcar-se como
Pontos ou Pontões de Cultura.
14.
Por ﬁm, caso haja intenção de repassar recursos à en dade “localizada” no exterior,
recomenda-se à área técnica que considere as regras legais de repasses de recursos, pois a natureza
e a nacionalidade da en dade condicionarão a modalidade de repasse a ser adotada no caso concreto
(se for o caso), não havendo informações suﬁcientes, na presente consulta, para aferir a possibilidade
de repasse à entidade que suscitou a dúvida.
III. CONCLUSÃO.
15.
Ante o exposto, esse Órgão de Assessoramento Jurídico da AGU considera que, em
regra, não existe nenhum comando norma vo especíﬁco no sen do de proibir os "pontos" e os
"pontões" de cultura, legi mamente ins tuídos perante a Lei Brasileira, de desenvolverem
a vidades em outros países, ou que en dades “localizadas” fora do País possam cer ﬁcar-se
como Pontos ou Pontões de Cultura.
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16.
É o parecer, que submeto à apreciação da Coordenadora-Geral da CGJCP, para posterior
encaminhamento ao Departamento da Diversidade Cultural - DEDIC/SCDC/MinC.
Brasília, 26 de dezembro de 2017.
(assinado eletronicamente)

Alessandro Rodrigues Gomes da Silva
Advogado da União

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Rodrigues Gomes da Silva, Advogado(a)
da União, em 28/12/2017, às 19:30, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0467451 e o código CRC F4DA7432.
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