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RESUMO

O presente trabalho buscou realizar uma análise sobre a aplicação da Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013 – no governo eletrônico em sede da 
Administração Pública Indireta, mais especificamente, nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, especialmente após o advento da 
Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016).  De início, o artigo realizou uma análise das diversas conceituações existentes sobre o que configura a 
corrupção tendo em vista seu caráter flexível e multifacetado, relacionadas às teorias econômicas, ao interesse público envolvido, à violação de 
deveres formais e à opinião pública envolvida.   Com a sua disseminação e configuração como uma mazela estrutural do estado, o tema passou a 
ganhar mais espaço na sociedade internacional, sendo firmados diversos tratados sobre o tema. A título exemplificativo, cita-se Convenção 
Interamericana contra a Corrupção, a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais da OCDE e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.  Neste momento, o trabalho analisou os principais diplomas 
legislativos internacionais no combate à corrupção e ao suborno corporativo, quais sejam, o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), promulgado em 
1977 pelos Estados Unidos, e o UK Bribery Act editado em 2010 pelo Reino Unido, debruçando-se sobre as principais características de cada um, 
tais como os princípios que os regem, as categorias de pessoas e entidades às quais se aplicam e as possíveis defesas afirmativas a serem 
apresentadas.  A apresentação do combate à corrupção no contexto internacional objetivou a sua utilização como critério comparativo para a 
análise da Lei Anticorrupção brasileira, promulgada recentemente no ordenamento jurídico, e a sua regulamentação infralegal. Esta Lei foi 
editada de forma a suprir um vácuo normativo no quesito de responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas por atos de corrupção, 
uma vez que até então a responsabilização era predominantemente focada na figura do corrrompido em detrimento do corruptor.  Com isso, o 
trabalho objetivou analisar as principais características do regramento anticorrupção brasileiro e as diversas teorias existentes sobre a sua 
aplicação como forma de responsabilizar entidades da Administração Pública Indireta tendo em vista as particularidades destas pessoas jurídicas 
em razão de deverem observância aos princípios constitucionais da Administração Pública e à supremacia do interesse público. Entretanto, a 
promulgação recente do Estatuto Jurídico das Estatais evidenciou o crescimento da importância do Compliance no âmbito da Administração 
Pública, ainda que de forma tardia, estabelecendo regras relacionadas à transparência, governança corporativa e estruturas e práticas de gestão 
de risco e controle interno que inspiraram o Poder Público a internalizá-las para a esfera pública.  Com a inovação tecnológica inerente à 
globalização, a Administração Pública e seu regramento normativo também sofreram modificações para se adequar à nova realidade. Neste 
contexto, o princípio da eficiência surge como um dos norteadores de sua atuação. Com esta nova realidade, surge o chamado Governo 
Eletrônico (e-gov), uma infraestrutura única de comunicação compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da 
informação e da comunicação é utilizada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento ao cidadão.  Ao fim, a pesquisa 
concluiu que a Governança Corporativa, baseada no programa de Compliance Anticorrupção dos arts. 41 e 42 do Decreto nº 8.420/15, no campo 
do governo eletrônico opera-se mediante a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), permitindo um processo de decisão mais informado e 
transparente, além de oportunizar o acesso a serviços e informações aos cidadãos e às organizações, nascendo o modelo de “governança 
responsiva”.
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