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       MEMORIAIS PARA JULGAMENTO

1.A presente ação, proposta originariamente pelo Partido dos Trabalhadores e pelo 
Partido Democrático Trabalhista, tem por objeto a determinação da 
inconstitucionalidade da lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades 
como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a 
extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por 
organizações sociais, e dá outras providências, assim como do artigo 24, XXIV da lei 
8.666/94, com redação dada pela lei 9648/1998. Procura-se, adiante, oferecer 
argumentos jurídicos no sentido de evidenciar a contrariedade das medidas 
implementadas pela legislação em questão com relação aos princípios constitucionais 
norteadores da administração pública.
2.Platão descrevera, em As Leis, a elaboração legislativa como a mais magnífica das 
tragédias. Às voltas com a organização política da comunidade, a legiferação 
implicava o desafio de imitação da vida mais bela e mais excelente. Nisso, os 
legisladores encontrariam seus destinos entrelaçados com o dos poetas, o que 
revelaria, contudo, não apenas um caráter elevado do afazer legislativo, mas também 
colocaria a desnudo suas limitações e riscos. Os poetas trágicos podem confundir os 
homens mediante a ambigüidade de suas declamações. Daí ter se anunciado, em A 
República, a necessidade de bani-los da cidade, em virtude de sua arte 
potencialmente corruptora. A mesma ambivalência se pode ler em Platão a respeito 
dos mitos, que permitem narrar as vivências humanas de forma educativa, mas que 
também são capazes de seduzir e enganar.
3.Aos gregos, não era preciso justificar que o Estado se prestava a servir à 
coletividade. Estado (Polis) e cidadãos (Demos) se identificavam. O universo da Polis, 
ademais, era o universo de Diké, isto é, da justiça. Daí que as leis e sentenças (dikai) 
se afigurassem, enquanto emanações criadoras de direito, como espécie de 
constituição antiga, em constante renovação, porém em assonância com o espírito da 
justiça.
4.Nos tempos presentes, tudo parece se passar de modo diverso. No seio das 
chamadas reformas do Estado, dentre as quais desponta a reforma administrativa, 
autodeclarada modernizante, contrapõe-se a ineficiência da máquina estatal à 
agilidade da prestação privada de serviços. O Estado deixa de servir à coletividade 
para ser construído, discursivamente, como obstáculo à consecução das mais altivas 
finalidades públicas, que hão de ser melhor implementadas pelo chamado terceiro 
setor. Tudo se passa como se o Estado fosse ontologicamente ineficiente na 
persecução dos interesses da coletividade, fadado a atuações precárias.
5.É, com algum tempero, o que se pode verificar no seio da chamada reforma 
administrativa do Estado brasileiro, viabilizada não apenas pela EC n. 19/1998, como 
também por uma série de manifestações legislativas infraconstitucionais, dentre as 
quais aquela consubstanciada na lei 9.637/1998, que instituiu por aqui a figura das 
Organizações Sociais e cuja determinação de inconstitucionalidade é visada pela 
presente ADI.
6. Sob o pretexto de uma propalada publicização, procura-se, no seio da referida 
reforma, realizar guinada em direção ao setor público não-estatal, de modo a lhe 
transferir a produção e a execução de serviços não exclusivos do estado, 
nomeadamente, nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura e 



proteção ambiental, mediante atuações subsidiadas pelo Estado, que passa a ser 
concebido como não mais como executor ou prestador direto de serviços, mas como 
regulador e promotor.
7.Tal processo de designada publicização ora em curso deve ser lido como 
privatização escamoteada. Como confusão entre as dimensões do público (koinos) e 
do privado (oikos), flagrantemente atentatória aos compromissos constitucionais de 
impessoalidade, isonomia e preponderância do interesse público, ocultada sob o 
discurso da eficiência e da modernização, na medida em que autoriza a contratação 
de entidades privadas com o poder público, assim como a destinação de recursos 
orçamentários, bens e equipamentos públicos a tais contratantes privados 
independentemente de procedimento licitatório, em conformidade com os artigos 24, 
XXIV da lei 8.666/1994 e 12, parágrafo 3 da lei 9637/98 e em desconformidade com as 
garantias do artigo 37 do documento constitucional de 1988.
8.A legislação assume as qualidades negativas da poesia trágica denunciadas por 
Platão, na medida em que positiva discurso mistificador, ao elevar às alturas o terceiro 
setor, contrastado à modorrenta burocracia estatal.
9.Não se trata de rechaçar, de pronto, quaisquer formas de cooperação público-
privado, apenas de exigir que tais articulações sejam realizadas em assonância com 
as disposições constitucionais e com os princípios norteadores do direito público:  
dentre eles a exigência de procedimento licitatório para contratação de entes privados 
pela administração - decorrência da garantia de igualdade.
10.No intuito de fomentar a participação da sociedade civil na Administração, faculta-
se ao Estado a conferência de certificações de títulos especiais a entidades privadas, 
como o de Organização Social. Atendidos os requisitos estabelecidos na legislação, 
autoriza-se tais entidades, especialmente qualificadas, a celebrar contratos de gestão 
com o poder público. Utiliza-se, em âmbito infraconstitucional, linguagem 
constitucionalmente consagrada (art 37, parágrafo 8) para designar instituto de 
contornos diversos. Enquanto o contrato de gestão com assento constitucional se 
refere à atuação das chamadas agências executivas, assegurando-lhes maior 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, desde que observadas determinadas 
metas e resultados a serem alcançados, o contrato de gestão instituído pela lei 
9.637/1997 possibilita a contratação de entidades privadas, não pertencentes à 
administração pública, para prestação de serviços não privativos do Estado mediante 
inconstitucional dispensa de procedimento licitatório (art. 24, XXIV da lei 8.666 de 
1993, alterada pela lei 9.648 de 1998).
11.A instituição das Organizações Sociais na experiência brasileira, no contexto da 
designada reforma do Estado, fora operada, como se vê, mediante desastrada técnica 
legislativa, no que se refere ao instituto dos contratos de gestão. Sob a sutileza de 
uma linguagem juridicamente conforme, afastam-se tais organizações, em seus 
contornos legais, da juridicidade/constitucionalidade. Mediante apelo a figuras 
constitucionalmente consagradas, como o contrato de gestão (introduzido no 
documento constitucional pela EC 19/98 – art. 37, parágrafo 8o - posteriormente à 
regulamentação infraconstitucional das OS) e a colaboração privada, são transferidos 
recursos e cedidos equipamentos públicos a particulares cuja atuação é distinguida 
mediante a concessão do status de Organização Social, com dispensa de licitação – 
insista-se.
12.Conforme consta na manifestação da Procuradoria Geral da República, “o artigo 
24, XXIV, da lei 8.666/94 contradiz a justificativa teórica da lei 9.637/98”, pois, sob a 
retórica da eficiência, “nada justifica que a organização social tenha uma prerrogativa 
absoluta. Sua contratação só tem cabimento se tal opção se mostrar técnica e 
constitucionalmente válida”, o que depende da observância do devido procedimento 
licitatório.
13.Nesse particular, convém mencionar trecho do brilhante voto do então Ministro Eros 
Grau, manifestando-se no sentido de concessão de liminar para a suspensão dos 
dispositivos das leis 9.637/98 e 8.666/93 impugnados na inicial:



A  circunstância  de  o  art.  37,  XXI,  permitir  seja excepcionada, nos casos previstos 
em lei, a exigência de licitação para  a  seleção  dos  que  poderão  celebrar  
contratos  com  a Administração,  essa  circunstância  não  libera  o  legislador  para, 
discricionariamente, afastar o certame quando lhe aprouver. Permito-me tornar a dizer 
que não se interpreta a Constituição em tiras, aospedaços.  Tenho  insistido  em  que  
a  interpretação  do  direito  é interpretação  do  direito,  não  de  textos  isolados,  
desprendidos  do direito. Não se interpreta textos de direito, isoladamente, mas sim o  
direito  ---  a  Constituição  ---  no  seu  todo.  Por  isso,  embora  a Constituição  
autorize  o  legislador  a  excepcionar  a  exigência  da  licitação, ele o fará, se e 
quando o fizer, sob as vinculações que a totalidade  normativa  que  a  Constituição  é  
impõe,  especialmente a vinculação pela igualdade.

14.O título de OS se perfaz como gerador de qualidades mágicas, na medida em que 
sua outorga vem acompanhada de benefícios não acessíveis aos não portadores 
dessa honraria, configurando-se efetiva concessão de privilégios. Procura-se revestir 
de aparência de juridicidade, mediante manejo da linguagem, uma prática 
sabidamente inconstitucional, não apenas por não se ajustar ao documento 
constitucional, mas, sobretudo, por dissonar do espírito da Polis. A lei 9637/98 outorga 
discricionariedade ao agente público na escolha das entidades privadas a serem 
qualificadas como organizações sociais, bastando o preenchimento dos tímidos 
requisitos enunciados nos artigos 1º e 2º, dispensando-se o exigível procedimento 
público de licitação (art. 37, XXI da CF), em arrepio à imposição constitucional de 
isonomia (artigo 5º, da CF).
15.Serviços não privativos do Estado, como aqueles contemplados pela lei das OS, 
independentemente de qualquer inovação legislativa, já podiam, em conformidade 
com o documento constitucional de 1988, ser realizados por entes não estatais sob a 
forma de atividade econômica, desde que às suas próprias expensas. Possibilitar a 
prestação de tais serviços por entidades privadas a que se confere o titulo de 
Organizações Sociais sem exigir que comprovem capacidade técnica ou que sejam 
aquelas a apresentar a melhor proposta à Administração, isto é, com dispensa 
injustificada de procedimento licitatório, representa burla constitucional, que se 
pretende amparar na indemonstrada idéia de que os particulares se mostram mais 
eficientes no desempenho de determinadas tarefas do que o moroso aparato 
burocrático estatal.
16.Consagra-se legalmente mais um mito, dessa vez destituído de potencialidade 
educadora, antes revelando-se apto a seduzir e enganar. Com os mitos, já ensinara 
Platão, há que se ter cuidado, tanto mais quando procuram ocultar práticas 
inconciliáveis com o sentido de universalidade imanente à idéia de Estado, que deve 
servir a todos e não a uma minoria magicamente caracterizada por títulos quaisquer. 
Há que se lembrar que muitos europeus morreram em meio às selvas amazônicas por 
acreditar na existência de El Dorado.
17.Se é para se deixar embalar pelos mitos, que se aprenda com as lições de 
Protágoras. Embora Prometheus tenha concedido aos homens o fogo (a techné), não 
se pode constituir politicamente uma comunidade em que se revelem ausentes o 
respeito (aidos) e a justiça (diké). Não é admissível que sob a batuta ideologizante da 
eficiência sejam atropeladas garantias constitucionais que pretendem assegurar 
atribuições igualitárias, sob pena de solapar o respeito que os cidadãos devem nutrir 
pela Polis, o qual somente prospera enquanto é mantida acesa a chama do espírito 
público. As “cidades” não poderão subsistir se respeito e justiça forem privilégios de 
poucos.
18.Com base nos argumentos acima oferecidos, solicita-se seja julgada procedente a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa a retirar a validade da lei 9.637/1998, 
bem como do artigo 24, XXIV da lei 8.666/94.
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