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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

O Advogado-Geral do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, 
proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 04/05/2012” 
 
Procedência: Fundação João Pinheiro 
Interessado: Imprensa Oficial  
Parecer nº     15.172 
Data:             7 de maio de 2012 
Ementa:  

 
LICITAÇÃO – AUTARQUIA – FUNDAÇÃO – DISPEN- 
SA – FACULDADE – ANÁLISE DE CADA CASO SE-
GUNDO A CONVENIÊNCIA, ECONOMICIDADE E 
ADEQUAÇÃO DO OBJETO -  

 
 
 

R E L A T Ó R I O 
 
 

 A Procuradoria Jurídica da Fundação João Pinheiro solicita a 
gentileza da validação do seu parecer nº PA/PJ 352/11 (sic) ou 
fornecimento de orientação pertinente dado o disposto no Decreto nº 
45.670/2011, art. 13, caput.   
 
 A questão gira em torno da possibilidade da contratação da 
Imprensa Oficial, autarquia do Estado de Minas Gerais, para a 
prestação de serviços gráficos à Fundação João Pinheiro, dispensada a 
licitação mediante a autorização da Lei nº 8.666/93, art. 24, VIII.    
 
 O parecer PA/PJ 352/11 conclui inviável a dispensa de licitação 
ante a possibilidade de concorrência da Imprensa Oficial com 
particulares, além de não se incluir a função “serviços gráficos” dentre 
as finalidades dela. Entretanto, após a emissão do parecer, houve 
alteração do decreto regulamentador das finalidades, competências e 
estrutura daquela autarquia, via do Decreto nº 45.736, de 21/IX/2011. 
 
 
 

P A R E C E R 
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 Ressalto de antemão como a presente análise é feita sem a 
presença de um caso concreto:  aqui e por ora  o estudo se dará “em 
tese” e aconselhamos que situações de fato sejam analisadas quando 
se apresentarem. 
 
 
1)  A Lei nº 8.666, de 21/VI/93 dispõe em seu  
 
 
Art. 24. E dispensável a licitação: 
 
  ...  omissis ... 
 
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 
data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado; 
  
  ... omissis ... 
 
 Esta redação do inciso VIII não é a do tempo da lei:  ela vigora 
assim por força de alteração dada pela Lei nº 8.883, de 8/VI/94.  A 
redação anterior estava assim:  “quando a operação envolver 
exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, exceto se 
houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou 
fornecer os mesmos bens e serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à 
licitação”.  
 
 
 A alteração é profunda, passando a admitir amplamente a 
dispensa de contratação mesmo que haja outros fornecedores 
privados.  Entretanto, limitou no tempo a criação de órgão ou entidade 
apta ao fornecimento pretendido:  a edição da lei, i. é, 8/VI/94, quando 
editada a modificação da Lei nº 8.883/94.   
 
 
 
2)  Penso que se tratará sempre e antes de mais nada de uma opção 
de governo o contratar ou não contratar  bens e serviços para seus 
órgãos e entidades, diretamente, dispensada a licitação, quando há na 
Administração Pública a oferta de tais bens e serviços por alguma de 
suas unidades.  
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 A condição é aquela já ventilada:  pessoa jurídica de direito 
público interno adquire bens ou serviços de outro órgão ou entidade 
da Administração Pública criado para esse fim específico em data 
anterior à vigência da Lei nº 8.883/94,   desde que o preço  seja 
compatível com o de mercado.  Desimportante a condição anterior -a 
existência de empresas privadas ou de economia mista que possam 
prestar ou fornecer os mesmos bens e serviços.  
 
 Então é indagar: que serviços gráficos serão esses?   A Imprensa 
Oficial será aparelhada para prestá-los feito prestam as empresas que 
acompanharam o desenvolvimento do engenho e da arte gráfica a 
partir da informatização e da automação alucinadora dos tempos de 
agora?  O preço e as demais condições econômicas serão os mais 
convenientes? 
 
 Não há-de ser por outra razão que o visto do Doutor Kildare 
Gonçalves de Carvalho, então Procurador-Geral do Estado, ao Parecer 
nº  8.683, frisava que as hipóteses todas de dispensa de licitação serão 
sempre facultativas, com vistas ao interesse e conveniência 
administrativa.  Em igual sentido o Parecer nº 8.978, de lavra do 
Procurador do Estado, o Doutor Lauro Bracarense.  Perante o eg. 
Tribunal de Justiça, a ADIn  nº 182.285-7, Rel. Des. Lúcio Urbano e a 
Apelação nº 265.882-1, Rel. Des. Lucas Sávio, ao examinar nosso 
Parecer nº 10.585:  
 

“Do acurado exame dos termos da petição inicial e do 
referenciado Parecer nº 10.585 -(f. 87)-, dessumo que não se 
pode refugir da conclusões vertidas na sentença, porquanto, 
realmente, não possui conteúdo impositivo, passível de 
jungir, obrigatoriamente, os órgãos componentes da 
administração, direta ou indireta, do Estado de Minas Gerais 
à contratação dos serviços da empresa MGS. Embora o 
Governador do Estado tenha adotado o referenciado parecer 
com caráter normativo, o seu item é cristalino em 
estabelecer a faculdade dos aludidos entes públicos 
estaduais contratarem ou não a pré-falada empresa. 
Ademais, como bem salientou o juiz singular, a Corte 
Superior do TJMG fixou que o mencionado ato 
administrativo não possui natureza cogente, quando do 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
182.285-7, cuja ementa, de lavra do preclaro Des. Lúcio 
Urbano, é transcrita nesta oportunidade:  
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‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parecer apontado 
como normativo que ofende os arts. 13, 14, §§ 1º e 6º, 15, § 
1º da Constituição Mineira. Arguição rejeitada. Se o parecer 
não obriga, mas apenas faculta aos entes públicos contratar 
serviços com empresa do Estado, sem licitação, jamais se 
mostra como normativo’".  

 
 
 
3) A Imprensa Oficial é mais que centenária, portanto anterior ao 
estatuto e penso que ao próprio instituto republicano da licitação 
pública.   Por último, instituída qual autarquia, é a Lei estadual nº 
11.050, de 19/I/93,  também anterior à Lei nº 8.883/94, alteradora da 
Lei nº 8.666/93, art. 24, VIII. Diz o estatuto da autarquia estadual:  
 
 

Art. 2º - A autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais - IO-MG tem por finalidade planejar, programar, 
acompanhar e avaliar a execução de serviços gráficos 
necessários ao desempenho das atividades governamentais, 
competindo-lhe ainda: 
I - publicar o órgão oficial dos Poderes do Estado; 
II - coordenar, executar e avaliar trabalhos editoriais e 
complementares destinados aos órgãos e às entidades da 
administração pública estadual e, supletivamente, à 
iniciativa privada; 
III - participar das atividades de divulgação e de 
desenvolvimento cultural do Estado. 

 
 
 
 O regulamento anterior, contido em o Decreto nº 45.132/2009,  
 
 

Art. 2º A IOMG tem por finalidade editar, imprimir e 
distribuir publicações para divulgação de atos e ações dos 
Poderes do Estado, competindo-lhe:  
I - publicar documentos de interesse público e privado de 
caráter obrigatório;  
II - manter as publicações dos atos e documentos oficiais em 
repositórios digitais seguros, bem como prover mecanismos 
de processamento, armazenamento, disponibilização e 
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consulta aos usuários, utilizando tecnologias de informação 
e comunicação apropriadas;  
III - editar e co-editar publicações de interesse público e de 
difusão cultural;  
IV - prestar serviços gráficos, editoriais e de digitalização 
para publicações de interesse público dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e 
Municípios, de instituições de interesse público e, 
supletivamente, da iniciativa privada; e  
V - participar das atividades de difusão cultural.  

 
 
 

Agora, depois do Parecer PA/PJ 352/11, da Fundação João 
Pinheiro, vigora o Decreto nº 45.736/2011, aonde o 

 
  

Art. 2º A autarquia IO/MG tem por finalidade editar, 
imprimir e distribuir publicações para divulgação de atos e 
ações dos Poderes do Estado, competindo-lhe: 
I - planejar, programar e produzir formulários e impressos 
para o uso dos Poderes do Estado; 
II - editar as publicações determinadas por lei de natureza 
pública e privada, em meio físico e eletrônico, no Diário 
Oficial do Estado; 
III - manter as publicações de atos e documentos oficiais em 
repositórios digitais seguros, bem como prover mecanismos 
de processamento, armazenamento, disponibilização e 
consulta para os usuários, utilizando tecnologias de 
informação e comunicação apropriadas; 
IV - planejar, coordenar, produzir e comercializar edições 
de documentos oficiais, armazenar e processar arquivos 
digitais necessários ao desenvolvimento das atividades dos 
órgãos e entidades dos Poderes do Estado e, supletivamente, 
de terceiros; 
V - editar e imprimir outras publicações de interesse públi- 
co, notadamente revistas, livros, coleções de leis e decretos 
e demais impressos de interesse dos Poderes do Estado e, 
supletivamente, de municípios e demais entidades; e  
VI - participar das atividades de difusão cultural do Estado. 

 
 
 Saber se os serviços de que necessita a Fundação João Pinheiro 
estão dentre aqueles prestados pela Imprensa Oficial, só ela poderá 
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dizer.  Mas que a autarquia existe antes da lei de licitação para prestar 
serviços gráficos e assemelhados à Administração Pública, parece 
difícil questionar.   
 
 Bom indício disso será indagar se ela já atende outro órgão ou 
entidade do Estado e se tal atendimento resulta satisfatório.  Igual, se o 
particular que hoje atende a Fundação João Pinheiro corresponde às 
expectativas e cumpre direito o contratado.  
 
 
4) A esse propósito  -a existência de outro contrato -aliás, dois -
outros contratos:   um para impressão, encadernação e outros diversos, 
o outro contrato para plotagem, escaneamento/digitalização e mais 
outros diversos. 
 
 O expediente não deixa ver no detalhe a forma da contratação, 
sobretudo as quantidades, desses serviços nem a real extensão dos 
“outros diversos”. Não está no expediente a espécie do serviço 
necessário, licitado, adjudicado e contratado.   Parece contrato um 
tanto genérico em atenção à demanda da Fundação João Pinheiro  
naquela ocasião em que feitos os procedimentos à celebração daquelas 
etapas. 
 
 Outros serviços podem, em tese, ser tomados ao lado do 
contrato assim genérico, uma vez extraordinários, especiais e 
específicos, acaso não previstos, sem risco de ferir o PRINCÍPIO DA 
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA na forma como lembrada no 
Parecer PA/PJ 352/11. 
 
 
5) Antes de concluir, lembrar –por óbvio que isso fosse– como a 
autarquia está obrigada às normas da licitação e do concurso;  os 
insumos e o pessoal para atender as demandas de eventual contrato 
dispensado de licitação feito o aqui ventilado hão-de ser adquiridos 
mediante o regular certame, ressalvadas as exceções restritas da lei. 
 
 
 

C O N C L U S Ã O 
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 A Imprensa Oficial pode, em tese, ser contratada por outros 
órgãos e entidades da Administração Pública sem necessidade de 
licitação porque existe desde antes da Lei 8.666/93, cujo art. 24, VIII, 
assim predispõe.  
 
 Os casos para tanto deverão ser objeto de análise casuística para 
o exame da natureza do objeto da contratação em face das finalidades 
da autarquia a ser contratada e, sobretudo, da economicidade do 
negócio proposto em face das alternativas de mercado. 
 
 
  Belo Horizonte, 30 de abril de 2012. 
 
 

Antonio Olimpio Nogueira, 
Procurador  do  Estado 

OAB/MG  40.724 
MASP 355.696/6. 

 
“APROVADO EM: 04/05/12” 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica 

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 
 


