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1. Reforma do Estado ou reforma administrativa 

 

A figura da “Organização Social”, identificada pela sigla “OS”, surgiu no ordenamento 

jurídico brasileiro através de reformas inspiradas em uma “nova” visão do gerenciamento da 

estrutura estatal: as políticas conhecidas como Third Way ou Terceira Via.
2
 

Na segunda metade dos anos noventa, o governo brasileiro anunciou o Plano Diretor da 

Reforma do Estado. O impacto mais significativo da aplicação destas teorias no mundo 

jurídico foi a Emenda Constitucional n. 19/1998, por isso mesmo conhecida como “Emenda 

da Reforma do Estado”. A denominação mereceu algumas críticas, como por exemplo, do 

eminente doutrinador Pereira Júnior, sob o argumento de que o Estado é imutável, sendo que 

o que se pretende na emenda é “remodelar a função de sua atividade administrativa”. Por 

esta razão, alguns preferem chama-la de “Reforma Administrativa” (PEREIRA JÚNIOR, 

1999, p. 4). 

As mudanças estruturais e legislativas ocorridas durante o governo FHC tinham por 

base a falência do atual modelo de Estado, sendo necessária a reforma ou reconstrução do 

mesmo. (PEREIRA, 1997, p. 01). 

O Estado falido ao qual se referiam é o Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) e 

seu correspondente latino-americano, o Estado Desenvolvimentista. Tendo surgido da crise 

econômica dos anos 30, acreditam os reformistas que o crescimento distorcido deste tipo de 

Estado, somado à globalização, sobrecarregou as finanças estatais, interferindo na sua 

capacidade de intervir rápida e eficazmente no mercado (a chamada “governança”). Ou seja, 

trouxe uma crise de Estado, diferente da crise anterior, nos anos 30, que era de cunho 

econômico. (PEREIRA, 1997, p. 05). 
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Na visão reformista, o Estado precisa diminuir seu tamanho, recuar estruturalmente. 

Mas, como possui papel de redistribuidor de riquezas, não pode se abster de políticas sociais 

da mesma forma que deve se retirar das atividades econômicas (de cunho eminentemente 

privado). Aquelas ações que não são exclusividade estatal, mas tampouco tem por objetivo 

principal o lucro, são uma área pública não-estatal e devem ser geridas pela Sociedade Civil, 

conforme prediz o Plano de Reforma (PEREIRA, 1997, p. 17). 

Entenda-se Sociedade Civil não como o oposto de Estado (civitassine império), mas 

como alternativa ao mesmo, ou seja, como uma forma de organização em que se manifestam 

todos os grupos (BOBBIO, 2001, p. 33). Como será comentado adiante, a este setor foi 

confiado o setor público não-estatal, ou seja, o Terceiro Setor. 

No Terceiro Setor (Primeiro Setor: Estado; Segundo Setor: Particulares), estão os 

chamados “serviços não-exclusivos do Estado”, e dentro do  Plano Diretor de Reforma, são 

alvo do Programa de Publicização, que visa a transferência destes serviços do setor estatal 

para o público não-estatal (como as OS). Na transferência, é celebrado um Contrato de Gestão 

entre a OS e o Poder Público, onde aquela entidade obtém direito à dotação orçamentária. O 

objetivo, segundo os idealizadores do Plano Diretor, é obter autonomia e responsabilidade 

para os dirigentes desses serviços, controle social direto, participação da sociedade, maior 

parceria com o Estado, e, finalmente, aumentar a qualidade e eficiência dos serviços 

prestados. 

O impacto desta figura no ordenamento jurídico se reflete em diversos pontos, 

principalmente a sua compatibilidade com os princípios constitucionais. 

 

2. Princípios Constitucionais e Licitação 

 

Uma República Democrática de Direito é o objeto dos planos de reforma (CF, art. 1°, 

caput). Na opinião de J.J. Gomes Canotilho, Estado de Direito unido a Estado Democrático 

identifica o único tipo de Estado concebível na atualidade: o Estado Constitucional (2002, p. 

92-93). 

Neste tipo de Estado, o povo legitima o poder que buscará a satisfação do interesse 

público, mediante o exercício democrático, na forma disposta na Constituição, que é a lei 

maior (CF, art. 1°, parágrafo único). A existência do Estado de Direito implica na 

conformidade das medidas tomadas por este poder com a ordem legal estabelecida 

(CANOTILHO, 2002, p. 96). 

O Estado, destinatário deste poder, realiza sua atividade administrativa pautando-se no 

dever de atender ao interesse público, satisfazendo o comando dos atos normativos. É, 
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portanto, um poder-dever, onde o regime jurídico-administrativo determina que hásupremacia 

do interesse público sobre o privado e que deste interesse a Administração não pode dispor: 

deve atende-lo, em conformidade com o Direito (ROSA, 2004, p. 3-8). 

Se o Estado Democrático de Direito legitima um poder que tem por finalidade o 

interesse público, o Estado Republicano nos leva, com o perdão pela redundância, ao 

princípio republicano, outro dos princípios-base deste país. 

Adilson Abreu Dallari sustenta que o conceito de república não admite a idéia de 

classes, de castas ou de pessoas privilegiadas (2000, p. 7). O que nos leva à conclusão que, em 

uma república, impera um pressuposto de igualdade, onde os benefícios são distribuídos 

conforme o mérito de cada cidadão. 

Assim, mesmo que não houvesse qualquer norma, a Administração estaria obrigada a 

valer-se de procedimento público e igualitário de seleção, tendo em vista a necessidade de 

tratamento eqüitativo aos interessados em firmar contrato com a Administração Pública. 

Então, mesmo no surgimento de lei que disponha sobre novo tipo de contrato assinado 

pela Administração e que verse sobre bens públicos, ela deve ser precedida de licitação. 

Primeiro, pelo princípio da igualdade – advindo de “República” (res pública – coisa do povo). 

Depois, pela própria sujeição da Administração de, ao buscar o interesse público, o fazer 

pelos caminhos ditados pela legalidade – o que leva novamente à licitação, posto o comando 

constitucional. 

O comando constitucional a que se refere é o artigo 37 da Carta Magna, mais 

especificamente o inciso XXI deste mesmo artigo. O artigo 37 determina que a administração 

pública direta e indireta deve pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. O inciso XXI diz que, ressalvados os casos 

especificados, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes. 

Os princípios enunciados no artigo 37 da Constituição Federal surgem como um 

caminho obrigatório a ser seguido pelos administradores, que leva à observação deste 

interesse público, razão pela qual a legislação não pode pretender escapar a eles. 

A legalidade nada mais é que a obrigatoriedade da Administração atuar dentro dos 

limites dos comandos normativos. E o princípio da impessoalidade acaba por confundir-se 

com o da igualdade e da moralidade. 

Esta moralidade mencionada no texto legal refere-se à moralidade administrativa, ou 

seja, aquela que não precisa de definição legal para ser exigível. Como princípio geral do 

Direito Administrativo, a doutrina costuma classificar a sua infração em desvio de poder e 

abuso de poder. Desvio de poder é a utilização, pela Administração ou agente em nome dela, 
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de meios lícitos para atingir finalidades metajurídicas irregulares (DI PIETRO, 2000, p. 77-

78). Configura-se abuso de poder quando há o exercício do poder fora dos limites legalmente 

estabelecidos (FERREIRA, 2000, p. 123). 

A publicidade é essencial para a eficácia dos atos administrativos. A partir do 

conhecimento público o ato passa a ter efeitos externos. Ressalte-se, porém, que ela não 

convalida atos irregulares. Além disso, propicia o “conhecimento e controle pelos 

interessados diretos e pelo povo em geral, através dos meios constitucionais (...)” 

(MEIRELLES, p. 93 e 94). 

O princípio da eficiência foi acrescentado pela Emenda Constitucional n. 19/98. É o 

princípio que se contrapõe à lentidão, ao descaso, a negligência, a omissão (MEDAUAR, 

2000, p. 152). Liga-se à idéia de ação, para produzir resultado rápido e preciso; que atenda às 

necessidades da população. Conforme lembra Maria Sylvia Di Pietro, é idéia muito presente 

entre os objetivos da Reforma do Estado (2002, p. 84). Há mesmo quem diga que o princípio 

da eficiência não passa de uma “legislação-álibi”, ou seja, “(...) quando o legislador procura 

ou tenta se apresentar como sensível às necessidades sociais” (FRANÇA, 2000, p. 166). 

Para a defesa de todos estes princípios, a Constituição elegeu um instrumento para as 

contratações da Administração com os particulares – que também é um princípio – a 

licitação. 

No latim licitatione, licitatio; significava a venda por lances (ACQUAVIVA, 2001, p. 

454); e no Direito Romano tratava-se dos despojos de guerra e da realização de obras 

públicas. (DALLARI, 2000, p. 03). Com o passar dos séculos, e cada país à sua maneira, 

transformou-se na forma de escolha de um possível e futuro contratado pela Administração 

Pública. 

No Direito Pátrio, após a passagem de diversos diplomas legais que regularam o 

instituto, a Constituição Federal de 1988 elevou-a a princípio Constitucional e deu à União a 

competência privativa para editar normais gerais de licitação (Art. 22, XXVII). 

O artigo 37, inciso XXI (regra geral) e o artigo 175 (concessões e permissões) tornaram 

esta forma de escolha obrigatória. 

Em meio a um período conturbado com escândalos de corrupção, surge a Lei n. 

8.666/93, que regulou o inciso XXI, demonstrando de imediato, em seu art. 3°, que era o 

instrumento eleito para “garantir o princípio constitucional da isonomia”, processada em 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, publicidade, 

probidade administrativa, etc. Vê-se claramente a ligação da Lei n. 8.666/93 com a mens 

legis constitucional. 

Detectando o interesse público em contratar particulares pela Administração, esta 
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deverá tomar todas as providências para instauração de procedimento licitatório. É 

encaminhado pedido próprio ao setor competente, munido de todas as informações 

necessárias às particularidades do objeto, além de valor estimado da contratação, prazo de 

execução, forma de pagamento, e o devido bloqueio do valor junto ao setor de contabilidade, 

além da ciência de todas as autoridades competentes. 

Esta “preparação” para licitar é importante, pois faz com que o agente motive o 

desencadeamento de contratação com o particular, pondo em evidência o interesse público. 

Esta é a fase “interior” da licitação. 

A “fase exterior” dá publicidade ao edital – que é lei da licitação em andamento. A 

divulgação da licitação nos jornais de grande circulação possibilita a ciência dos possíveis 

interessados e do povo em geral, o que é essencial para manter o caráter competitivo do 

instituto, e viabilizar o pedido tempestivo de esclarecimentos, e até a impugnação do edital, 

caso haja tentativa de dirigir a licitação a um concorrente por meio de exigências 

impertinentes ao objeto. (Art. 3°, §1°, I c/c art. 41, §1° e §2°, ambos da Lei Federal n. 

8.666/93). 

A competição é importantíssima para a licitação, uma vez que, havendo um só 

interessado apto a satisfazer o interesse público, não há como exigir o procedimento 

licitatório. Nestes casos, a Lei autoriza a contratação direita (art. 25, da Lei de Licitações). 

Há outros casos em que a contratação direta é admitida, desde que frente a um interesse 

público que se sobrepõe à licitação (art. 24), ficando a critério do administrador proceder à 

contratação direta. No entanto, o mesmo deve providenciar a devida demonstração da situação 

dispensável, respondendo pelas afirmações feitas no processo administrativo que guarnecerá a 

contratação direta. 

Durante o processo licitatório há inúmeras oportunidades de contestação e defesa das 

decisões da Comissão de Licitação – órgão colegiado que coordena o processo – garantindo o 

contraditório e a ampla defesa. 

Enfim, todo o processo é criado para assegurar a observância de princípios e garantias 

que o Estado Democrático de Direito preza. 

Diógenes Gasparini entende que a licitação e o concurso público, constitucionalmente 

obrigatórios, são os mais importantes instrumentos de viabilização do princípio da igualdade 

(2003, p. 19). Como princípio constitucional, o tratamento isonômico de todos os possíveis 

interessados deve estar presente desde a elaboração do edital, configurando-se em direito de 

todos aqueles que tenham condições de ofertar o objeto descrito no instrumento convocatório. 

(MUKAI, 1999, p. 243). 

Para Marienhoff, a licitação é uma “ação moralizadora” (apud DALLARI, 2000, p. 
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34). Aliás, dentro do procedimento licitatório (ou processo licitatório, havendo várias 

correntes sobre a sua natureza) o princípio da moralidade tem a conotação de que tudo deverá 

se desenrolar em conformidade com os padrões éticos – tanto para a Administração quanto 

para os licitantes. (BANDEIRA DE MELLO, 2002, p. 488). 

 

3. Organizações sociais e exigibilidade de licitação 

 

Tem-se como princípio constitucional fundamental o da Participação
3
 (República, 

Democracia). Este princípio, em conjunto com o da Subsidiariedade
4
, tem sido ressaltado pela 

Reforma do Estado, especialmente nas discussões sobre a influência nefasta do crescimento 

do mesmo. É neste momento que os reformistas fazem uma ponte com o destaque que a 

defesa dos direitos difusos têm tido atualmente. 

Destacam-se as atividades de fomento institucional
5
 através das OS, para que estas ajam 

nas atividades não-exclusivas do Estado. Quer se dar a idéia de uma administração 

consensual, onde entes intermédios
6
 se transformam em entidades de colaboração 

(MOREIRA NETO, 2002, p. 514). Através do Conselho Administrativo destas entidades, 

lograr-se-ia uma maior autonomia para os dirigentes e participação popular (PEREIRA, 1998, 

p. 249). 

A Medida Provisória n. 1.591/97 foi a primeira a designar requisitos para as entidades 

que pretendam adquirir a qualificação de OS. Esta MP foi posteriormente transformada na Lei 

n. 9.637/98 (Lei das Organizações Sociais). 

Os requisitos são, em resumo, estes: a. finalidade não lucrativa; b. Atuar nas áreas de 

ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, defesa do meio ambiente, cultura e 

saúde; c. ter como órgão superior um Conselho Administrativo (com 50% dos membros de 

representantes do Governo e da Sociedade Civil); d. publicação anual dos relatórios 

financeiros e de execução do Contrato de Gestão
7
; e. proibição de distribuição de bens e envio 

destes para outra OS em caso de extinção; f. firmar contratos de gestão. 

                                                 
3
 A atuação participativa direta dos cidadãos nas decisões que poderão repercutir sobre os seus interesses.  Para 

Bresser Pereira “Os cidadãos serão tanto mais cidadãos quanto menos forem espectadores e maior for seu 

compromisso com o bem comum ou o interesse público” (1998, p. 86-88). 
4
 Princípio que determina que cabe primeiramente aos indivíduos agirem e decidirem no que diz respeito a seus 

interesses e, apenas subsidiariamente aos órgãos e entes de decisão coletiva (sociais e políticos) (MOREIRA 

NETO, 2002, p. 86). 
5
 Estímulo ministrado direta, imediata e concretamente pela Administração às iniciativas da sociedade, 

reconhecido o interesse público, oferecido na forma da lei (MOREIRA NETO, 2002, p. 514). 
6
 Entidades criadas dentro do espaço público não-estatal. 

7
 Instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada, que discriminará as atribuições, obrigações 

e responsabilidades das partes. Seu objetivo é atender políticas públicas, mediante programa de melhora de 

gestão, com metas específicas, vinculando os recursos ao sucesso destas finalidades públicas (PAES, 1999, p. 

61). 
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Ressalte-se que estas entidades não pertencem à Administração Indireta, são pessoas 

jurídicas de direito privado. 
8
 

Neste momento, depara-se com a questão principal deste trabalho: como relacionar as 

OS com o princípio licitatório. 

O primeiro ponto refere-se à qualificação da entidade. Deverá passar por licitação? 

Como visto anteriormente, a licitação deverá ocorrer sempre que houver possibilidade 

de concorrência. A Lei n. 9.637/98 acrescentou o inciso XXIV, ao artigo 24, da Lei n. 

8.666/93, inserindo-se uma nova brecha na regra geral de licitar. No entanto, os casos de 

dispensa não são automáticos. O administrador precisa, analisando a conveniência e a 

oportunidade, comprovar o interesse público em não licitar, uma vez havendo concorrência 

entre interessados aptos (GASPARINI, 2003, p. 431). 

Uma simples indicação do inciso XXIV não autorizaria, assim, uma dispensa de 

licitação, sendo a interpretação para este inciso de que após a qualificação, os contratos de 

atividades previstas no contrato de gestão não precisam ser precedidos de licitação (a 

entidade, neste momento, já estaria com a posse de bens públicos e recebe dotação 

orçamentária: seria incoerência cogitar a contratação de outra para realizar as atividades que a 

OS foi incumbida de realizar) (GASPARINI, 2003, p. 452). 

Há discussão sobre a aplicabilidade do artigo 175 da Constituição Federal como 

argumento para a obrigatoriedade de licitação. Tal dispositivo determina que os serviços 

públicos que não forem prestados diretamente pelo Poder Público deverão ser prestados sob o 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. No entanto, atente-se para o 

fato de que o artigo 175 refere-se a serviços públicos, ou seja, o rol do artigo 21 da Carta 

Magna de 1988, que é privativo do Estado. As atividades destinadas às OS não são 

exclusivas, sendo livre aos particulares a sua exploração. Não há concessão ou permissão 

nestes casos. Não está aqui a necessidade de licitação. 
9
 

Quanto à necessidade da OS licitar, a maioria dos doutrinadores afirma que, uma vez 

que ela não pertence à Administração Pública, nem direta nem indireta, ela não está obrigada 

a licitar (DI PIETRO, 2002, p. 298). Mas há também o entendimento que o procedimento de 

contratação a que se refere o artigo 17 da Lei n. 9.637/98 deverá obedecer aos princípios 

gerais do processo licitatório (SZKLAROWSKY, 1998, p. 09). 

Agora, analise-se o artigo 12 da Lei n. 9.637/98. Ele deixa claro que bens públicos 

poderão ser destinados às OS, mediante permissão de uso, dispensada a licitação. 

Ora, o uso de bens públicos por particulares é realizado, basicamente, por estes três 

                                                 
8
 Neste sentido: Bandeira de Mello, Marçal Justen Filho e Maria Sylvia Di Pietro. 

9
 Neste sentido: JUSTEN FILHO, 2000, p. 37; MUKAI, 1999, p. 405 e BANDEIRA DE MELLO, 2002, p. 223. 
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regimes: autorização, permissão ou concessão. A autorização é por período curto, não se 

enquadrando para as OS. A permissão de uso, mencionada na referida lei, é discricionária e 

precária, sem necessidade de autorização legislativa, mas deve haver licitação, sempre que 

houver interessados. A permissão dá-se com bens cujo uso não será conforme sua real 

destinação (banca de jornal em ruas). Já na concessão, é necessária autorização legislativa e 

licitação (MEDAUAR: 2000, p. 291-294). Logo, a licitação é necessária sempre que o bem 

público for utilizado por particular. 

O parágrafo 2°, do artigo 12, da Lei n. 9.637/98 introduziu, portanto, novo caso de 

dispensa – desta vez fora do rol do artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos. Ao que tudo 

indica, volta-se a uma prática há muito abandonada – ao menos nas Casas Legislativas 

brasileiras -, típica de nossa nada saudosa “República Café-Com-Leite”. Trata-se da 

autorização dada aos Chefes do Poder Executivo de dispor de concessões e permissões 

relativas às benesses públicas, abrindo-se leque a verdadeiras “barganhas políticas”. 

Isto porque, sem esclarecer o processo de escolha da entidade a ser beneficiada com o 

título de OS, e querendo-se afastar os princípios constitucionais anteriormente mencionados, 

criou-se um grande vácuo onde podem atuar as improbidades administrativas. Sem critérios 

para a escolha, pela atual legislação de publicização (e tão-só por ela), não há critérios para a 

distribuição de bens públicos, frente ao disposto no artigo 12, parágrafo 2°, da Lei das 

Organizações Sociais. 

Para esclarecer o assunto, vejam-se alguns exemplos. 

As primeiras entidades a serem qualificadas foram a Associação Brasileira de 

Tecnologia Luz SINCROTRON – ABTLus, extinto Laboratório Nacional de Luz 

SÍNCROTRON; e a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, extinta Fundação 

Roquete Pinto. Elas nasceram com a M.P n. 1.591/97, junto com a própria figura das 

Organizações Sociais: portanto, ao que tudo indica, não houve apreciação dos princípios 

licitatórios (MEDAUAR, 2000, p. 114). 

Por outro lado, temos o exemplo do Estado da Bahia, que diferencia o ato da 

qualificação do ato de autorização (Lei Estadual n. 7.027/97 e Decreto n. 7.007/97). Assim, 

quando se decide “publicizar” determinada atividade, é feita publicação nos jornais de grande 

circulação, chamando os possíveis interessados a se candidatarem à qualificação. Se só um 

interessado se manifestar, ou somente um for qualificado, abre-se processo de inexigibilidade, 

nos moldes do artigo 25 da Lei n. 8.666/93. Se houver mais de um, abre-se procedimento 

licitatório, com edital, minuta contratual e criação de Comissão de Licitação. Após o 

resultado, há a homologação do Secretário da área pertinente, seguida da publicação do 

contrato de gestão, conforme a Lei de Licitações e Contratos. (<http://www.ba.gov.br>) 
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Sem entrar no mérito da existência das Organizações Sociais, é de se observar que é 

louvável o estabelecimento de procedimento claro de seleção das referidas entidades. 

Primeiro, com justificativa pela escolha da transferência dos serviços para o Terceiro Setor, 

seguido de edital de licitação. A publicação dá aos possíveis interessados a oportunidade de 

se apresentar como canditatos. 

O processo público de escolha dá transparência aos procedimentos de transferência do 

patrimônio público, garantindo a igualdade entre os concorrentes, dentro do que foi 

previamente estabelecido como necessário ao atendimento do interesse público. A submissão 

do processo ao regime licitatório dá aos interessados a possibilidade de impugnar o edital em 

caso de ferimento a algum direito ou princípio (verdadeiramente uma ação moralizadora). 

Não é à toa que tramita uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 

Federal (ADIN n. 1923-6, de autoria do Partido dos Trabalhadores e do Partido Democrático 

Trabalhista), sob o argumento que a Lei n. 9.638/98 promove a “descaracterização do serviço 

público, promovendo a pura e simples delegação de atribuições por meio impróprio – 

firmado com dispensa de licitação (...)” (ADIN n. 1923-6). 

Embora a ADIN n. 1923-6 ainda não ter tido seu mérito julgado pelo STF, será 

impossível reverter os processos de qualificação que estão sendo feitos em diversos Estados 

brasileiros sem a instauração de procedimento licitatório. Conforme o próprio Bresser Pereira 

afirmou, cuidou-se para que o processo de Reforma do Estado fosse irreversível, sendo mais 

fácil extinguir uma entidade pública através de uma Medida Provisória, do que tirar uma 

organização social do orçamento público. 
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