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ENTREVISTA

Antônio Augusto Anastasia

A
adoção do modelo das organizações sociais em ativi-
dades não essenciais da administração pública vai
tornar mais eficiente a prestação de serviços e permi-
tir maior controle dos resultados por parte da socie-
dade. Com essas entidades, o governo substitui uma

forma de controle marcada por um  formalismo exagerado �
traço da cultura da administração pública brasileira � pelo con-
trole de efetividade: verificar se o serviço foi prestado, se a pes-
quisa foi realizada, se a saúde foi aprimorada. Por outro lado,
as organizações sociais terão maior liberdade de ação e pode-
rão remunerar melhor seus servidores.

Estas opiniões são do profes-
sor Antônio Augusto Junho
Anastasia, em entrevista concedida
ao jornalista Francisco de Morais
Mendes e aos consultores da Alemg
Advane de Souza Moreira e Marcílio
França Castro. Secretário executivo
do Ministério do Trabalho e seu re-
presentante no Comitê Executivo da
Reforma do Estado, Anastasia par-
ticipou, desde o início, das discus-
sões sobre as organizações sociais.

Antônio Augusto Anastasia é
também professor de Direito Admi-
nistrativo da Universidade Federal de
Minas Gerais e ex-secretário de Es-
tado do Planejamento e Coordena-
ção Geral de Minas Gerais (1991�
1994).

Governo quer cuidar apenas
de ações e áreas estratégicas
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Revista do Legislativo � O que pretende
o governo com a transferência de serviços
públicos para as chamadas organizações
sociais?
Antônio Augusto Anastasia � O gover-
no federal, empenhado na reforma do Es-
tado, percebeu que, desde a Constitui-
ção Federal de 1988, nós passamos a ter
uma presença mais forte do Estado nos
diversos processos relativos aos serviços
públicos. Por exemplo, as fundações que
eram regidas pelo direito privado se in-
seriram no âmbito do direito público, a
partir da Constituição Federal e das Cons-
tituições Estaduais. Como conseqüência,
todos os processos de gestão típicos da
administração direta foram estendidos às
fundações. Elas perderam eventual auto-
nomia e liberdade de ação que tinham,
ainda que mantendo a mesma personali-
dade jurídica que garantisse certa inde-
pendência. Como as fundações tinham
sido criadas com o objetivo de descen-
tralizar serviços públicos, detendo maior
liberdade e autonomia de gestão, para
tornar mais ágil a prestação do serviço,
essa tendência da Constituição acabou
por adotar processos que inibem essa li-
berdade, ao estender às instituições ini-
bições típicas da administração direta. O
governo passou a indagar: para que ser-
ve uma fundação pública, qual o seu ob-
jetivo? Por que o Estado descentraliza um
serviço se não há, na sua prestação, na
sua gestão, nenhuma agilidade que o di-
fira da administração direta? Então, o go-
verno federal começou a buscar algum
modelo que pudesse retomar a autono-
mia administrativa existente no passado.
Esse estudo foi que identificou a figura
da organização social.

RL � Esta suposta perda de autonomia de
entidades da administração indireta não
se deveria mais a uma política de centra-
lização do governo do que ao regime cons-
titucional?
Anastasia � De fato, a política de centra-
lização governamental, especialmente na
área da despesa pública, do controle or-
çamentário e da alocação de recursos, é
uma realidade também pós-1988, em ra-
zão de um déficit público generalizado e
da ausência de recursos disponíveis. En-
tretanto, foi a própria jurisprudência não

só dos tribunais, mas também adminis-
trativa, dos cortes de contas, que esten-
deu, aos poucos, a essas entidades as
mesmas peias e amarras que caracterizam
a administração direta, fazendo com que
elas perdessem então o sentido. Mas nós
temos vários casos, mormente no campo
federal, de instituições que têm receita
própria, que vivem independentemente
do Tesouro. Para essas se enquadra bem
a figura da organização social, porque,
ainda que estejam despidas de qualquer
controle por parte do Tesouro, elas es-
tão impedidas, por exemplo, de conce-
der reajuste a seus servidores, de alocar
recursos da forma que melhor lhe
aprouver, em razão dos comandos típi-
cos do regime de direito público, inibin-
do a sua ação e  prejudicando a presta-
ção do serviço público.

RL � Que tipo de entidade seriam as or-
ganizações sociais?
Anastasia � São entidades que prestam
serviços públicos voltados à atividade
mais social: pesquisa, cultura, ciência,
educação. Podemos citar um exemplo na
área do próprio Ministério do Trabalho,
onde se cogita que a única fundação vin-
culada ao Ministério, a Fundação Jorge
Duprat de Figueiredo de Segurança e Saú-
de do Trabalho (Fundacentro), sediada
em São Paulo, seja transformada em or-
ganização social. É uma instituição que
tem receita própria, vinculada ao orça-
mento da seguridade social, e dedica-se
à pesquisa. É uma fundação pública típi-
ca. Se ela tem receita própria, pode pres-
tar serviços a terceiros e receber por es-
tes serviços, deveria ter maior autonomia,
podendo remunerar melhor seus pesqui-
sadores, que hoje estão submetidos ao
regime jurídico-administrativo da adminis-
tração direta.

RL � O senhor poderia caracterizar uma
organização social?
Anastasia � No início de 1995, o governo
concluiu que teria que criar uma coisa
nova. Não seria possível, inclusive juri-
dicamente,  restabelecer a natureza jurí-
dica das fundações porque há toda uma
jurisprudência, toda uma cultura conso-
lidada de que as fundações passaram a
se caracterizar como fundações públicas.
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E tentamos identificar, inclusive em mo-
delos estrangeiros, na Bélgica, em Portu-
gal, na Inglaterra, a figura de instituições
que são de interesse público,  mas que
têm regime de administração privada.
Exemplo sempre caracterizado como esse
tipo, o mais antigo no Brasil, é o da San-
ta Casa de Misericórdia. Não há nada
mais público que a Santa Casa e, entre-
tanto, o seu regime é privado. A adminis-
tração é privada, com tutela pública, por-
que ela recebe recursos públicos. Tem
conselhos de administração com a pre-
sença da sociedade e presta contas. As-
sim, a própria sociedade a controla, como
se fosse uma Ong. Por que não este mo-
delo? Do ponto de vista jurídico, a orga-
nização social não é uma espécie nova,
não é  uma categoria jurídica como a fun-
dação, a autarquia, a empresa pública. A
organização social é uma qualidade que
se confere a uma instituição de direito pri-
vado, que  tem por objeto um assunto de
interesse coletivo e que, com esta quali-
ficação que recebe do poder público, ha-
bilita-se a receber recursos, pessoal e
bens do Estado.

RL � Um grupo poderia constituir uma
organização social para participar, por
exemplo, da gestão do hospital do Pron-
to-Socorro?
Anastasia � Nada impede que um grupo
de pessoas constitua uma instituição que
atenda às características estatutárias da
lei federal e concorra na obtenção de re-
cursos orçamentários da União para pres-
tar determinada atividade pública, desde
que receba, por decreto governamental,
a qualidade de organização social. Não é
esta a prioridade do momento. A priori-
dade é a transformação de instituições
que já estão na administração pública, no
modelo federal. Dou um exemplo. Na
Bahia, a lei estadual da organização so-
cial não cogita de transformar as atuais
instituições públicas em organizações
sociais. Ao contrário, elas são instituições
totalmente desvinculadas da administra-
ção. A Bahia adotou este modelo. Minas,
porventura, adotará outro. Eu defendo o
modelo federal. Acho que o Estado pos-
sui instituições que prestarão melhor ser-
viço sob a administração do regime de
direito privado. O modelo federal autori-

za a cessão de pessoal. Aliás, no caso fe-
deral, é impossível a transformação de um
órgão em organização social, sem a ces-
são das pessoas. Isto é fundamental.

RL � A extinção de entidades vinculadas
à administração direta do Estado e a sua
transformação em organização social não
são deturpações da idéia inicial de orga-
nização social, que teria necessariamen-
te que partir de uma realidade de ação já
vista, como a Santa Casa, para que pu-
desse funcionar? Não seria uma maneira
indireta de o Estado se ver livre de algu-
mas obrigações?
Anastasia �  Discordo, dando um exem-
plo. Suponhamos que exista aqui, em Mi-
nas Gerais, um órgão federal, um museu
que administre uma reserva biológica.  É
um caso único, porque o que ele admi-
nistra é indivisível e indisponível. E o
museu está claudicando, não tem pesso-
al, pode até criar receita, mas está vincu-
lada ao caixa único do Tesouro, que li-
mita, de maneira total, a liberdade de ação
do gestor. Os poucos servidores estão
desmotivados por falta de um plano de
incentivo de produtividade. Então, seria
possível transformar a instituição numa
organização social, dar a ela um alento
pelo regime de administração privada. Se
fôssemos vedar essa transformação, aque-
la instituição estaria vinculada à adminis-
tração pública para o resto dos tempos
ou estaria condenada à extinção sumá-
ria. Ora, o objetivo maior do Estado e do
governo é prestar, de modo primoroso,
os serviços públicos. Nesse caso, se a ad-
ministração pública identifica na sua es-
trutura instituições que podem se trans-
formar em organizações sociais e prestar
melhores serviços, ele não está abrindo
mão de nada, até porque o patrimônio
continua público, os servidores conti-
nuam públicos, a receita continuará
advindo, em parte, do erário. E haverá
prestação de contas, tutela e controle. O
que estamos permitindo é que haja
otimização da  gestão. Um exemplo típi-
co é o Laboratório Sincroton, vinculado
ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
que foi transformado em organização so-
cial e não tem maiores dificuldades. É fun-
damental no processo de transformação
a participação dos servidores, porque con-
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tra a sua vontade não se constrói uma
organização social. Eles devem ser um
dos nortes fundamentais, devem partici-
par da criação da nova figura de direito
privado.

RL � Como tem sido a recepção dessa idéia
pelos servidores públicos em geral?
Anastasia � Varia muito. Há resistência
em alguns segmentos, que acham que
essa idéia vai penalizá-los. Outros a re-
cebem melhor. Naturalmente, há uma
questão ideológica em jogo. Eu, como ser-
vidor de carreira, acredito que os servi-
dores comprometidos com a idéia de mu-
dança e aprimoramento vêem com bons
olhos essa reformulação, porque ela vai
atribuir mais responsabilidade ao servi-
dor. O servidor público, muitas vezes,
sente-se presa de uma inércia decorrente
das dificuldades da instituição em que
trabalha, onde ele se sente sem nenhu-
ma responsabilidade. Na organização
social, ele passa a ser co-responsável pela
vida da instituição. Isso é muito impor-
tante porque evita o perecimento da ins-
tituição. Ao contrário, oxigeniza a insti-
tuição e estimula o servidor.

RL � A Fundação TV Minas, que é públi-
ca, abriu licitação para passar parte dos
serviços ao setor privado. Seus funcioná-
rios concorreram, mas quem ganhou foi
o Instituto Salesiano, salvo engano. O Ins-
tituto trabalha com funcionários que eram
da TV. Houve uma concorrência objetiva.
Esse licitatório, nos mesmos moldes, não
caberia no modelo federal?
Anastasia � Nesse caso, foi uma situação
de terceirização. Tem seus aspectos posi-
tivos, mas o governo federal a adota tão-
somente para atividades-meio.

RL � Mas, para qualificar as entidades ci-
vis, não seria necessária a licitação?
Anastasia � Não vejo necessidade.  É o
exemplo do museu. Só havendo aquele,
como fazer licitação? Mesmo em outros
serviços que tenham singularidade de
objeto, não há necessidade de procedi-
mento licitatório. A instituição receberá
a qualidade, como ocorre no processo de
declaração de utilidade pública de uma
entidade; não há processo licitatório ou
concorrência, mas vinculação a determi-

nados procedimentos. Claro, dentro de
uma esfera de discricionaridade da ad-
ministração. Mas é exatamente aí que está
a discussão maior do modelo federal: se
há ou não necessidade de licitação. O
presidente da República tem dúvidas so-
bre se estaríamos ferindo o procedimen-
to isonômico. Eu acredito que não,
porque a administração pública tem, pela
própria legislação de licitação e pela
Constituição, condições de dizer que,
para desenvolver melhor aquele serviço,
estamos diante de uma inviabilidade
fática, realista, de competição. Aquele
grupamento surgido em razão da própria
instituição extinta tem melhores condi-
ções de desenvolver o trabalho. Nós não
estamos doando patrimônio, está haven-
do um convênio, um termo de coopera-
ção, pelo qual os servidores são cedidos.
Existe cessão de bens e de outros itens.
Da mesma forma que não há necessi-
dade de licitação para que o Ministério
do Trabalho faça convênios com os re-
cursos do FAT, como fazemos com várias
centrais sindicais. Usamos a figura do con-
vênio onde há uma reciprocidade de in-
teresses. Aqui também o interesse da ad-
ministração é o de ter o melhor serviço
prestado e o daquela entidade civil que
sucedeu a entidade extinta é o de prestar
aquele serviço. Mas, do ponto de vista
jurídico, essa é a grande questão discuti-
da e que eventualmente pode atrapalhar.
São questões como essa, de ordem for-
mal, que muitas vezes acabam maculando
o processo e criando dificuldades em ini-
ciativas que podem aprimorar o desen-
volvimento institucional do País.

RL � Uma entidade ligada a meio ambi-
ente poderia qualificar-se e habilitar-se a
assumir a gestão daquele patrimônio, por
entender que a administração daquele
museu prejudica o patrimônio?
Anastasia � Em tese, é possível. Dificil-
mente ocorreria, pois a instituição surgida
da entidade extinta teria mais know-how
porque ela está recebendo um acervo de
bens e de servidores. Defendo o modelo
das organizações sociais de maneira mui-
to enfática, porque vejo pontos positivos.
A sociedade não perde, em nenhum mo-
mento, o controle, e o governo abre mão
do controle que tem sobre aquela insti-
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tuição.  Do ponto de vista de um gover-
no que queira exercer poder, nomear
pessoas,  a organização social é ruim,
porque o governo não vai mais poder no-
mear o presidente e os diretores, não vai
ter mais essa influência política e perderá
o controle sobre aquele acervo. Quem ga-
nha é a sociedade.

RL � A perda desse controle não poderia,
ao mesmo tempo, significar uma dissolu-
ção do planejamento estratégico do go-
verno para o desenvolvimento do País?
Anastasia � As áreas, objeto de transfor-
mação em organização social, são só
aquelas que não estão consideradas no
núcleo estratégico do governo, pelo Pla-
no Diretor da Reforma do Estado.

RL � Mas e a educação e a saúde?
Anastasia � São atividades hoje presta-
das pela iniciativa privada. Como a cul-
tura, que não é só prestada pelo Estado,
mas também por instituições particulares.

RL � E a área da segurança?
Anastasia � Não. Aí vamos observar o
plano diretor. Toda a política estratégica
do governo permanece, até porque quem
domina o orçamento,  a alocação dos re-
cursos, domina toda a política pública.
Todas as funções típicas do Estado per-
manecem no núcleo estratégico. Agora,
quanto às atividades possíveis de serem
repassadas à iniciativa privada, não há
motivo, nem no Brasil nem em outros
países, de elas permanecerem sob o regi-
me da administração pública, ainda que
estejamos sempre falando em interesse
público, como é o caso da saúde, educa-
ção, cultura, ciência e tecnologia.

RL � O que o senhor pensa da transfor-
mação da universidade pública em orga-
nização social?
Anastasia � As universidades já recusa-
ram, peremptoriamente, sua transforma-
ção em organização social. Então, o pró-
prio Ministério da Administração deixou,
por ora,  de cuidar dessa questão, na ex-
pectativa de que, sendo o modelo vito-
rioso em outros segmentos, a universi-
dade perceba que sua autonomia talvez
só se possa exercer mediante essa ativi-
dade. As universidades não são, neste

momento, prioridade para transformação
em organização social. A área da ciência
e tecnologia, até pela natureza de suas
atividades, tem tido uma reação mais po-
sitiva a essa transformação.

RL � Os convênios são feitos normalmen-
te sem licitação. O contrato de gestão que
vai reger as relações entre o Estado e a
organização social tem a mesma nature-
za de um convênio?
Anastasia � Apesar da exigência legal de
licitação para convênio, isso é impossí-
vel, mesmo porque não há reciprocidade
nem  pagamento de serviços.  O contrato
de gestão não tem natureza de convênio
nem de contrato administrativo. É muito
mais um termo no qual a entidade matriz
estabelece responsabilidades assumidas
pela entidade que recebe o recurso e que
se presta a determinados comportamen-
tos. É um instrumento jurídico muito pa-
recido com o termo de assunção de  res-
ponsabilidades recíprocas, porque, no
contrato de gestão em si, não há repasse
de recursos. Há obrigações que são as-
sumidas. O repasse de recursos ocorrerá
posteriormente, por meio de dotação or-
çamentária. Por isso, no contrato de ges-
tão, não há como fazer procedimento
licitatório. E hoje, já regulamentado pela
legislação federal, o contrato de gestão
existe em empresas públicas, como a
Petrobrás. É um instrumento que a admi-
nistração direta tem para se relacionar
com a administração indireta e com as en-
tidades delas decorrentes, como a orga-
nização social, que sai da administração
pública, mas mantém com ela relaciona-
mentos institucionais fortes, porque está
administrando pessoal e patrimônio, de-
senvolvendo serviços até então prestados
pelo poder público.

RL � O contrato de gestão então não seria
uma boa opção para essas fundações, sem
a necessidade de passá-las para a catego-
ria de organização social?
Anastasia � Não, por causa do regime ju-
rídico. O contrato de gestão, por si só,
não tem o condão de transformar a natu-
reza jurídica da instituição.  As regras da
administração direta não podem ser
descaracterizadas pelo contrato de ges-
tão. Mas existem atividades que não jus-
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tificam essas regras para o seu perfeito
desenvolvimento. Da mesma forma, de-
terminadas atividades podem ser mais
bem prestadas sob administração priva-
da, mantidos, claro, controles razoáveis,
que não são da administração pública,
mas estarão presentes na organização
social por meio da própria sociedade,
com o controle mais efetivo em seu con-
selho e, é claro, do contrato de gestão
como instrumento de controle, no qual
ele vai prestar contas do dinheiro rece-
bido do Tesouro.

RL � Um dos argumentos usados pelos ser-
vidores públicos contra as organizações
sociais é o de que, na realidade, é uma
privatização disfarçada. Como o senhor
responde a essa crítica?
Anastasia � Privatização significa a alie-
nação do patrimônio e a sua entrega à
administração particular. Não é o caso
aqui. A administração é privada, mas o
interesse público continua titular daque-
las atividades que estão sendo prestadas.
A matéria continua sendo totalmente pú-
blica. Só a administração passa a ser pri-
vada, mas com o controle do Estado e a
presença da sociedade. É preciso distin-
guir entre o que é público e o que é esta-
tal. Muitas vezes, a administração públi-
ca não estatal é mais eficiente que a esta-
tal. É o caso da Santa Casa. E dou exem-
plo de organizações sociais que já exis-
tem no Brasil há 60 anos, não com esse
tipo, mas com essa atividade. São as ins-
tituições do sistema �S�. O que são o Sesi,
o Senac, o Senai, o Sesc? São organiza-
ções sociais. Instituições criadas pelo Es-
tado, com administração privada, com a
presença do Estado em todos os conselhos,
prestando contas dos recursos ao Ministé-
rio do Trabalho e ao Tribunal de Contas,
desenvolvendo uma atividade pública, mas
sob administração particular.

RL � A outra crítica do funcionalismo é a
de que seria também uma forma de
enxugamento da máquina, porque os ser-
vidores teriam um prazo para fazer opção
entre continuar no serviço público ou tor-
nar-se empregados da entidade, pelo re-
gime da CLT.
Anastasia � No modelo federal, o servi-
dor público volta para a entidade matriz

e é colocado  à disposição da organiza-
ção social. Ele não perde o vínculo e po-
derá, pela lei federal, ter um contrato
celetista com a entidade onde vier a ser-
vir. Não há acumulação porque um em-
prego é público e o outro é privado.

RL � Mas e a compatibilidade de horários?
Anastasia � Não há problemas, porque
ele será colocado à disposição. É um
modelo que já existe hoje nas fundações
de apoio às universidades. É bom lem-
brar que a organização social já existe nas
universidades, desde o final de 1994. Na
UFMG, é o caso da Fundep, que funcio-
na com grande lisura e interesse público
e tem administração privada, no âmbito
de uma instituição pública. Aqui, não há
necessidade de opção. Agora, claro, o ser-
vidor que quiser deixar o serviço públi-
co e passar para o quadro da instituição
privada, antevendo ali ganhos financei-
ros e uma carreira melhor, poderá fazê-
lo. Mas, se ele não quiser trabalhar numa
organização social, ele será lotado em
outro órgão público.

RL � O que o senhor pensa da intenção
de se abrir para as organizações sociais a
área de ensinos fundamental e médio,
nos Estados e municípios?
Anastasia � Parece-me que, num primei-
ro momento, o ensino fundamental não
é suscetível de transformação em organi-
zação social, porque é uma atividade
constitucional, inafastável do poder pú-
blico, motivo pelo qual  eu não acredito
nisso, até pela dificuldade que seria trans-
formar em organização social redes de
ensino estadual e municipal. Acho que a
concepção de organização social, pelo
menos neste momento, não se quadra
com a idéia de ensino fundamental e sim
com as questões relacionadas à cultura,
ciência e tecnologia, assistência e pesqui-
sa, mas não de uma rede de ensino com
milhares de unidades.

RL �  Na área da saúde, a prestação de
serviços pelos particulares, por meio de or-
ganizações sociais, não seria incompatí-
vel com o Sistema Único de Saúde?
Anastasia � O que existe hoje, na reali-
dade, é que a rede pública é insuficiente
para a prestação de serviços de assistên-
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cia médica. Criou-se o Sistema Único de
Saúde para fazer a remuneração da rede
privada. Então, não há nenhum proble-
ma de transformação eventual de unida-
des em organização social, para que aque-
la administração de regime privado apri-
more a prestação de serviço. Eu não vejo
que há contrariedade, porque o Estado,
pelo menos atualmente, não tem como
suprir as suas deficiências na rede não
pública.

RL � O que o governo está propondo para
melhorar a sua capacidade de controle
em relação às organizações sociais?
Anastasia � Este é o ponto nuclear. Uma
coisa é o controle formal. Culturalmente,
estamos, há tantos anos, submetidos às
formalidades, que elas acabaram abar-
cando a administração pública. A Cons-
tituição de 1988 é uma boa Constituição,
bem-concebida, mas foi elaborada numa
época de grande antagonismo com o Po-
der Executivo. Era o fim do regime da di-
tadura. Foram ali colocados dispositivos
desconfiando do administrador. Na ver-
dade, o que fazemos hoje é substituir o
controle formal por um controle de
efetividade. Na administração privada do
interesse público, como as normas são
em número menor, o administrador terá
um certo grau de autonomia, alcançando
melhor o que interessa a todos e deve
ser nosso anseio maior, que é o alcance
do interesse coletivo. Se, de fato, aquele
serviço foi prestado, se a saúde foi apri-
morada, se a pesquisa foi realizada, se o
museu está recebendo um número maior
de pessoas. O mais importante é indagar
se o dinheiro está sendo bem gasto, se o
serviço foi bem prestado e abandonar um
pouco as formalidades, típicas do regi-
me jurídico administrativo.

RL � O contrato de gestão é uma figura
nova e ainda deixa muitas dúvidas, como
aquela questão da responsabilidade do
governo sobre os atos praticados pela or-
ganização social. O governo poderá so-
frer uma ação em conjunto com a enti-
dade, por dano causado ao particular?
Anastasia � O Brasil adota a tese da res-
ponsabilidade objetiva do Estado, mas,
nesse caso, a organização social, quan-
do funciona como delegação do poder

público e se causar prejuízo a terceiros,
naturalmente o Estado seria o responsá-
vel. Mas é preciso indagar se ela funcio-
na como delegação ou não. Depende da
natureza do ato de qualificação. Acredito
que, funcionando como administração
privada, ainda que de interesse público,
um ato dessa organização social não ve-
nha a gerar responsabilidade por parte
do Estado, porque ela está sendo admi-
nistrada pelo regime privado, por conta
e risco de quem administra, com respon-
sabilidade pessoal do administrador.

RL � Mas o patrimônio que as organiza-
ções sociais administram é público.
Anastasia � Elas não vão exercer qual-
quer tipo de ação que envolva ativida-
des nucleares, de segurança pública,
nada que possa resultar em  hecatombe.
São atividades rotineiras, administrativas,
de pesquisa, de cultura. Qualquer risco
será de responsabilidade do administra-
dor. E é preciso lembrar que nem sempre
o particular tem patrimônio.

RL � Qual é o tratamento orçamentário
que a transferência para a organização
social deve receber?
Anastasia � No caso da União, é mais fá-
cil, porque há lei federal que dispõe so-
bre o assunto. Os Estados podem fazer
lei, permitindo que o mesmo tratamento
contábil que for  dado à União, no caso
do contrato de gestão, seja dado ao Esta-
do. Não vejo aí nenhuma dificuldade. Nós
não podemos também ficar presos à rea-
lidade formal atual, sob pena de não ins-
tituirmos a coisa nova.

RL � O governo tem dificuldade de fisca-
lizar suas próprias ações. No caso das or-
ganizações sociais, não ficaria mais difí-
cil fiscalizá-las e controlá-las por causa
da descentralização?
Anastasia � O controle a que estamos
acostumados � o de processo � precisa
ser aprimorado para um controle de re-
sultados, que é mais simples, menos com-
plicado que o controle formal. E, além
do mais, haverá a participação ativa do
cidadão, que hoje está afastado do con-
trole. A participação social é muito pe-
quena e precisa aumentar. E a organiza-
ção social é um bom espaço para isso. n
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