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O decreto-lei 200/67
Após o governo Vargas, a ausência do autoritarismo acabou
impactando em perdas de atribuições do DASP, enquanto
práticas clientelistas acabaram por ganhar mais espaço.
Quando Vargas retornou ao governo em 1952 acabou por
ter mais limitações devido à Constituição de 1946.
Já após 1964, com os militares novamente no poder, o foco
foi o centralismo político e a ampliação de ações
intervencionistas do Estado, mediante a expansão da
Administração Indireta com o Decreto Lei 200/1967. Tal
decreto apontou para dois problemas chave a serem

solucionados:
A centralização excessiva da Administração nos órgãos de
cúpula
A ausência de coordenação nas ações do governo.
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Características e alterações importantes geradas pelo 
decreto, conforme Paludo (2013) e Rezende (2004):                                                                                  
Instituição dos princípios 
do planejamento, coordenação, descentralização, delegação
decompetência e controle;
Acerca da estrutura da administração pública:
Administração Indireta: expandiu as Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista, fundações públicas e 
autarquias
Administração Direta: foi reorganizada em 16 ministérios, a 
saber: Justiça, Fazenda, Planejamento, Educação e Cultura, 
Saúde, Interior, Relações Exteriores, Agricultura, Indústria e 
Comércio, Minas e Energia, Transportes, Trabalho e 
Previdência Social, Comunicação, Exército, Marinha e 
Aeronáutica
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• Quanto aos procedimentos administrativos internos,
estabeleceu regras para a aquisição direta de bens e
serviços, ou mediante contratação;

• Quanto aos recursos humanos, expandiu o sistema de
mérito e estabeleceu diretrizes para elaboração de plano
de classificação de cargos;

• Acabou por ocasionar a proliferação descontrolada de
empresas estatais e outras organizações
descentralizadas;

• Muitas empresas e organizações foram criadas, mas não
eram submetidas a controle em termos de desempenho;

• Resultado: complexidade do sistema, alta fragmentação e
problemas de controle.
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• Plano Nacional de Desburocratização
No final da década de 1970 ocorreu a criação do Ministério 
Extraordinário de Desburocratização. Esta foi a primeira 
tentativa oficial de direcionar as atividades da 
Administração Pública para o atendimento das demandas 
dos cidadãos.
Entre as atuações do programa estavam:
simplificação de procedimentos;
• eliminação de informações desnecessárias;
• desestatização, por meio de privatizações;
• ideia de transferir para a iniciativa privada as atividades e

serviços não essenciais;
• governo atuando por meio de fomento e apoio, mantendo

as atividades de controle.
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