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DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO 
PÚBLICA – DISPENSA – ARTIGO 24, INCISO 
IV DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 1993 – 
CARACTERIZAÇÃO, NOS CASOS EM 
EXAME, DA EMERGÊNCIA – OBEDIÊNCIA 
AO ART. 26, DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 
1993. 
 
A iminência de grave e irreparável dano a bens 
ou serviços públicos, que torne inadiável a 
contratação da aquisição de bens e serviços, no 
limite do necessário e suficiente para impedir o 
prejuízo, basta à incidência do art. 24, inciso IV, 
da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. Parecer pela 
dispensabilidade de licitação, na espécie. 

 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO 
 

 De ordem do Sr. Advogado-Geral do Estado, procedi ao exame do 
expediente em anexo que se refere a estudo empreendido no âmbito da 
Secretaria de Estado de Defesa Social por meio do qual se concluiu ser 
possível a contratação direta de empresa para realizar obras de construção de 
anexo ao complexo penitenciário Nélson Hungria, em Contagem/MG, bem 
como a reforma e adequação do galpão da penitenciária José Maria Alckmin, 
em Ribeirão das Neves/MG. 
 
2. O fundamento jurídico que sustenta o parecer jurídico exarado pela 
assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Defesa Social e que também se 
encontra refletido nas razões contidas no Ofício Gab. n.º 387/08, dirigido pelo 
ilustre titular daquela Pasta ao Sr. Secretário de Estado de Transportes e 
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Obras Públicas, dispõe que a situação fática retratada no expediente encontra 
guarida no art. 24, inciso IV, da Lei federal n.º 8.666, de 1993. 
 
3. A documentação carreada no mencionado expediente informa que não 
obstante as ações administrativas que vem sendo implementadas para adequar 
o sistema penitenciário ao crescimento da população carcerária não tem sido, 
infelizmente, capaz de absorver todo o contingente de presos e permitir aos 
mesmos condições dignas de cumprimento de suas penas. 
 
4. Além do mais, tem ocorrido, conforme relato do ilustre Chefe da 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente da Advocacia-Geral 
do Estado, o incremento no número de ações objetivando a interdição e 
desativação de estabelecimentos prisionais, o que provoca a necessidade de 
movimentação de aprisionados sem solução eficaz para o problema da 
superlotação dos estabelecimentos prisionais em espaço curto de tempo.  
 
5. Em decorrência da emergência que a situação fática retratada no 
expediente exterioriza reveladora da urgência no atendimento da mesma sob 
pena de elevados riscos a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e 
outros bens públicos e particulares, assentou-se tese jurídica acolhedora da 
dispensa da licitação pública, com respaldo no preceptivo legal antes 
mencionado, ressalvando-se, no entanto, a necessidade legal de se cumprir o 
quanto disposto no art. 26 e seu parágrafo único da Lei federal n.º 8.666, de 
1993. 
 
6. De outro lado, afirma o ilustre Secretário de Estado de Defesa Social o 
fato de que a emergência ora detectada, qual seja, a disponibilização de 
aproximadamente 900 (novecentas) vagas para o acolhimento de novos 
presos, conforme, inclusive, solicitado pelo Ministério Público Estadual em 
ofício dirigido a S.Exa. e constante do expediente, afasta a caracterização de 
falta de planejamento. Eis a assertiva do nobre Secretário de Estado: 
 

Neste diapasão, não se vislumbra falta de planejamento na conduta 
administrativa, uma vez que o atual governo vem lidando, de forma 
eficiente e decidida com o problema histórico e complexo que é a 
superlotação do sistema penitenciário mineiro, como também 
comprovam os documentos anexos. Este problema, como 
ressaltado, agravou-se nos últimos tempos por motivos alheios à 
vontade do administrador. Em decorrência disso, demanda-se 
solução emergencial, uma vez que as providências em andamento 
são insuficientes para seu adequado atendimento, tudo agravado 
pela repercussão das tragédias de Ponte Nova e Rio Piracicaba, que 
impuseram pressão e velocidade maior que a comum para solução 
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do histórico problema do déficit carcerário no Estado de Minas 
Gerais. 
 

7. Ao cabo do presente Relatório, de se dizer, dado este relevante para o 
exame jurídico adiante formulado, que os senhores Diretor de Obras e Diretor 
Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 
afirmam, no OF.DOBR.DG/DEOP-MG n.º 380, de 9 de abril de 2008, que as 
obras requeridas, especificamente: (i) construção de anexo ao complexo 
penitenciário Nélson Hungria – Contagem – 02 pavilhões do modelo 
implantado na Penitenciária Dutra Ladeira, com previsão de 150 vagas cada e; 
(ii) reforma e adequação do galpão da penitenciária José Maria Alckmin – 
Ribeirão das Neves – para regime semi-aberto, com previsão de 332 vagas; 
poderão ser executadas no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, 
contados a partir da elaboração do devido contrato e respectiva ordem de 
início. 
 
8. Assim, examinada a matéria, segue o seguinte 
 
  PARECER 
 
9. A matéria jurídica debatida no expediente em exame não é nova no 
âmbito da Advocacia-Geral do Estado, no entanto, retrata situação fática 
distinta de casos análogos anteriormente examinados nesta Casa. 
 
10. De fato, em passado recente, nos termos das Notas Jurídicas AGE 
números 1.497 e 1.498, ambas de 25 de setembro de 2007, respectivamente, 
assentou-se entendimento jurídico na linha de que, nos casos concretos então 
examinados, não estava presente o traço da emergência a permitir a 
contratação direta com fulcro na dispensa de licitação pública prevista no art. 
24, inciso IV, da Lei federal n.º 8.666, de 1993. 
 
11. Naqueles citados estudos jurídicos, inclusive, se fez menção a 
precedente do Tribunal de Contas da União na linha de que “no que concerne 
ao regime prisional no Brasil, a superlotação das carceragens e a necessidade de 
maior segurança nas penitenciárias” não caracterizariam situação de 
emergência porquanto se tratam de “situações decorrentes de inoperância, 
ausência de planejamento e iniciativa dos gestores”. 
 
12. Assim, tendo em vista que nas hipóteses fáticas examinadas pelas 
Notas Jurídicas objurgadas estava a se cogitar da construção de penitenciárias, 
que pressupõe planejamento de longo prazo e cujo prazo de conclusão é 
superior ao prazo legal admitido para a contratação emergencial, ou seja, de 
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no máximo 180 (cento e oitenta) dias, recomendou-se, juridicamente, a 
submissão daquelas contratações à licitação pública. 
 
13. Aqui, a questão posta no expediente merece seja obtemperada. Isto 
pela razão de que as intervenções de engenharia que se buscam empreender, 
no momento presente, consistem na ampliação, reforma e adequação de 
espaços físicos existentes em penitenciárias de modo a, ainda que 
temporariamente, arrefecer a conjuntura de superlotação dos estabelecimentos 
prisionais na região metropolitana de Belo Horizonte possibilitando, como 
adverte o ilustre Secretário de Defesa Social, “melhor distribuição dos detentos 
da comarca de Contagem durante o período necessário para a realização do 
necessário processo licitatório para a construção de novas unidades prisionais”. 
 
14. Tem-se, na situação fática ora enfrentada uma peculiaridade distinta 
daquelas situações fáticas descritas nas Notas Jurídicas AGE números 1.497 e 
1.498, ambas de 25 de setembro de 2007, pois, apesar do planejamento que 
vem sendo observado em prol da criação de novas vagas para o cumprimento 
digno das penas, constata-se que o volume de prisões realizadas no período 
aliada a interdição de estabelecimentos prisionais determinada pelo Poder 
Judiciário acarretou, em especial na região metropolitana de Belo Horizonte, 
imprevista situação que há de ser urgentemente solucionada, porquanto 
emergencial, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 
 
15. Daí que a situação fática descrita no expediente se adequa ao comando 
legal contido no art. 24, inciso IV, da Lei federal n.º 8.666, de 1993, na 
medida em que a contratação direta é, a essa altura, mecanismo único para se 
empreender as obras necessárias ao aprisionamento digno de presos em 
espaço curto de tempo, segundo a diretoria do Departamento de Obras 
Públicas do Estado de Minas Gerais passíveis de serem efetivadas no prazo 
exíguo de 120 (cento e vinte) dias.  
 
16. Portanto, a emergência a que alude o Secretário de Estado de Defesa 
Social em seu arrazoado e que está contida no dispositivo legal deve estar 
relacionada diretamente com o tempo necessário à realização da licitação 
pública. No caso deste expediente, percebe-se que ela – a emergência – não 
decorreu da falta de planejamento administrativo, mas, sim, da conjugação de 
fatores alheios ao querer do administrador que não lhe permitiram constatar 
ou antever a tempo de contratar ordinariamente, mediante prévia licitação 
pública. No particular, oportuna a lembrança do escólio de Marçal Justen 
Filho (in, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª 
ed., Editora Dialética), para quem: 
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A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação 
na situação visualizada pelo legislador como padrão. No caso 
específico das contratações diretas, emergência significa 
necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora 
em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores 
tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe 
certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo 
licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. 
 

17. Em conseqüência, na medida em que as obras em execução de 
penitenciárias, regularmente licitadas, bem como as reformas em curso, 
também licitadas, não permitem minorar a situação existente, no âmbito da 
região metropolitana de Belo Horizonte, diante do crescente número de 
prisões ocorridas nos últimos meses aliada à interdição judicialmente 
determinada de estabelecimentos prisionais, o que refoge ao regular 
planejamento administrativo, impõe-se, diante da emergência, decorrente da 
urgência de se assegurar condições dignas de cumprimento das penas e de 
segurança não só dos presos, mas de toda a sociedade, inclusive de 
equipamentos públicos e privados, que poderão sofrer prejuízos irreversíveis, 
admitir a contratação direta mediante dispensa nos estritos termos do art. 24, 
inciso IV, da Lei federal n.º 8.666, de 1993, respeitando-se, 
compulsoriamente, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
e ininterruptos para a concretização das obras identificadas como necessárias 
para conjurar o problema. 
 
18. Configurada, portanto, a excepcionalidade da medida, não é o caso de 
opção da autoridade administrativa entre licitar ou não. Antônio Carlos Cintra 
do Amaral (in, Dispensa de licitação por emergência. Revista Trimestral de 
Direito Público, n.1, p. 189, 1993), relativamente ao art. 22, inciso IV, do 
Decreto-lei n.º 2.300, de 1986, antecessor do dispositivo aqui em debate, 
afirma que tal hipótese: 
 

...não é caso de dispensabilidade de licitação, mas sim de dever 
jurídico de contratar sem licitação. 
 

19. Pôs-se, então, como pressuposto da configuração da emergência, a 
imediatidade do problema, ou seja há urgência de contratar e, também, 
urgência de que o contrato seja executado em prazo exíguo de tempo, no caso, 
como informa o Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais 
as obras serão executadas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 
inferior, inclusive, ao prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos. 
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20. Dessa maneira, a situação fática descrita no expediente, a meu sentir, 
preenche os requisitos enumerados na Decisão Plenária n.º 347/94, do 
Tribunal de Contas da União, rel. Ministro Carlos Átila Alves da Silva (in 
Revista de Direito Administrativo, n.º 197, p. 271, jul./set. 1994), quais 
sejam: 
 

a) que, além da adoção das formalidades previstas no art. 26 e seu 
parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, são pressupostos da aplicação 
do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, da mesma 
Lei: 
 
a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de 
calamidade pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, 
da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão 
dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma 
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o 
dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação; 
 
a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a 
situação decorrente de estado emergencial ou calamitoso, visando 
afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas; 
 
a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se 
mostre iminente e especialmente gravoso; 
 
a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro 
de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as 
especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio 
adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco detectado. 
 

21. Em síntese, há de estar presente para a configuração da dispensa de 
licitação pública com espeque no art. 24, inciso IV, da Lei federal n.º 8.666, 
de 1993 a imprevisibilidade da situação, a inadiabilidade da operação a 
contratar-se, a iminência e gravidade do risco e a suficiência do objeto da 
contratação para conjurar o perigo. 
 
22. Entrementes, no caso em exame, conforme se extrai do expediente, 
constata-se a presença dos requisitos assinalados acima, pois a circunstância 
ocorrente na região metropolitana de Belo Horizonte, causada pelo 
crescimento das prisões e da interdição judicial de estabelecimentos prisionais 
revelou situação imprevista que impõe a inadiabilidade de se executar as 
obras cogitadas no expediente, em espaço exíguo de tempo – 120 (cento e 
vinte) dias -, a fim de se inibir a gravidade do risco, sendo, no momento, 
suficiente para eliminar o risco ao interesse público. 
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  CONCLUSÃO 
 
 Do que vem de ser exposto, tem-se que a situação originadora do 
presente expediente cabe no conceito legal de emergencialidade, dedutível do 
art. 24, inciso IV, da Lei federal n.º 8.666, de 1993, sendo admissível operar-
se a contratação direta de que se cogita desde que as obras mencionados no 
OF.DOBR.DG/DEOP-MG n.º 380, de 9 de abril de 2008, sejam executadas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (no referido ofício admite-se 
executá-las no prazo máximo de 120 [cento e vinte] dias), observando-se, 
compulsoriamente, as exigências constantes do art. 26 e seu parágrafo único, 
da Lei federal n.º 8.666, de 1993. De se dizer, finalmente, que a admissão da 
dispensa da licitação pública aqui acolhida alcança tão-somente as obras de 
engenharia referidas no expediente. 
 
 É como se submete à elevada consideração superior. 
 
  Belo Horizonte, 15 de abril de 2008. 
 
 
  Sérgio Pessoa de Paula Castro 
     Consultor Jurídico-Chefe 
        Masp. 598.222-8 
          OAB/MG-62.597 
    
 
 
 
 


