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- Nova República e transição democrática 
 

- A ditadura cedeu lugar à democracia, com José Sarney 
assumindo a Presidência da República em face da morte de 
Tancredo Neves. O Governo Sarney tentou conter os gastos 
públicos mediante a racionalização das estruturas 
administrativas e de recursos humanos. Com o retorno da 
democracia, em 1985, houve descentralização política, com a 
retomada de poder pelos governadores estaduais, e maior 
autonomia foi concedida aos Estados e Municípios. Passado o 
regime militar e vigente o regime democrático, "as iniciativas 
no campo da Administração Pública continuaram mesclando 
iniciativas burocráticas com medidas de cunho gerencial" 
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 - O retrocesso administrativo e a  Constituição de 1988 

 
-  A Constituição de 1988 ampliou os direitos e garantias 

individuais e sociais, mas em termos de reforma administrativa 
o que se viu foi um retrocesso, um engessamento e 
encarecimento do aparelho estatal. As duas principais causas 
de entraves administrativos foram: estender as regras rígidas 
da Administração direta para a Administração indireta (o que 
reduziu a flexibilidade operacional da Administração indireta); e 
a perda de autonomia do Poder Executivo para organizar a 
Administração Pública e para a criação, transformação e 
extinção de cargos. Além dessas, houve aumento dos gastos 
relativos ao custeio da máquina administrativa e ao aumento 
da ineficiência dos serviços públicos.  
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- Se por um lado a Constituição de 1988 limitou a 
discricionariedade administrativa exagerada que existia no 
período autoritário-militar, por outro, engessou a atuação do 
Executivo, além de conceder aos órgãos de controle (Tribunais 
de Contas) prerrogativas capazes de cercear a ação 
administrativa (possibilidade de sustar unilateralmente atos, e, 
em situações específicas, até mesmo contratos). Ressalte-se, 
ainda, que o fenômeno da judicialização impôs mais 
interferência do Poder judiciário -mediante decisões judiciais -
na atuação político-administrativa. Esse conjunto de fatores 
enfraqueceu a capacidade do Poder Executivo na execução das 
políticas públicas e demais atividades de rotina administrativa 
como: reorganização da estrutura administrativa, licitação, 
terceirização, admissão de pessoal etc.  
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 As principais mudanças constitucionais de 1988 relacionadas à 

administração e aos servidores públicos foram:  
 
• Necessidade de autorização do Poder Legislativo quanto à 

criação, trans-formação e extinção de órgãos/entidades, e 
criação de cargos, empregos e funções públicas; 

 
• Extensão às entidades da Administração indireta de 

procedimentos e mecanismos de controle aplicáveis à 
Administração direta, ocasionando perda de flexibilidade;  

 
• Descentralização para Estados e Municípios de parcela de 

recursos tributários e da responsabilidade pela execu(ão de 
serviços públicos (repartição de competências).  


