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RESUMO

O objetivo deste trabalho é explorar os conceitos de governança e compliance para verificar a viabilidade de implementação das práticas de 
gestão mais fidedignas à transparência, ao princípio democrático e à cidadania, no âmbito da Administração Pública Direta. A ideia parte do 
referencial teórico delineado por Jacques Chevallier, jurista francês que descreveu as mutações do Estado e sua relação com a sociedade, diante 
das ambivalências experimentadas pela arquitetura estatal moderna e as contingências do Estado Pós-Moderno. Inicialmente, foi adotada a 
metodologia dialético-descritiva, a fim de desenvolver as críticas em torno do caráter privado das técnicas de tomada de decisão, propostas para 
os órgãos diretamente vinculados à Administração Pública, levando em consideração os motivos que deram origem aos métodos de gestão por 
governança e compliance. A complexidade do universo globalizado, a pulverização das esferas de poder, o avanço científico/tecnológico, a 
consagração dos direitos fundamentais, o progresso da democracia, a difusão simultânea das informações e o prestígio à legitimidade como 
parâmetro das justificativas para as escolhas públicas impactaram na dinâmica do processo decisório do Estado, exigindo a inserção de 
mecanismo estimuladores da participação cidadã, ambientes propensos ao diálogo, eleição de critérios para compreensão do consenso, 
instrumentais e normas de conduta voltadas para mitigação dos riscos, assim como redefinição dos sistemas de controle sobre o agir 
administrativo. Essas premissas enunciam a justificativa da pesquisa em busca do redesenho das práticas de gestão, no contexto da Administração 
Direta, especificamente naquilo que afeta às escolhas, que, por vezes, destoam das necessidades de primeira ordem (a depender do setor em que 
se enquadra determinado órgão) e da supremacia do interesse público. Os valores axiológicos que revestem a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 não admitem decisão de caráter arbitrário e/ou contrárias ao princípio da moralidade, servindo de limite ao exercício 
do poder concentrado nas mãos dos agentes políticos e dos servidores públicos. Nessa perspectiva, a autonomia privada dos gestores e agentes 
dotados de autoridade para decidir não podem sobrepor a vontade geral ou ludibriar os cidadãos, sob pena de responderem nas esferas 
administrativa, civil e criminal, de acordo com a reprovabilidade de suas condutas ou a extensão dos danos causados ao interesse público 
primário e secundário. Vale salientar que a proposição dos conceitos de governança e compliance surgem nessa seara como modernos 
mecanismos de prevenção, destinados a inibir práticas corruptivas, fraudulentas e dissociadas dos princípios da Administração Pública. Com isso, 
uma vez identificado como implementar essas técnicas diferenciadas de gestão democrática, será preciso avaliar se um modelo de gerenciamento 
ancorado na governança pública e no public compliance induzirá a redução do prejuízo ao erário, potencializará mudanças na cultura 
institucional, resultando em maior eficiência nos processos de tomada de decisão e na dinâmica interna para efetivação das metas, tornará as 
escolhas mais democráticas e legítimas, dará consistência ao accountability, ou, por outro lado, não surtirá efeito transformador expressivo que 
possa levar  a consagração dos ideais de boa governança e constituir aquilo que corresponde ao Estado Pós-Moderno, descrito por Chevallier.

Ciências Jurídicas

Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


