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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo descrever o conceito de governança 
no âmbito da Administração Pública direta, bem como definir a ferramenta de 
compliance como mecanismo de autocontenção dos poderes administrativos, 
competências, atribuições e demais prerrogativas, na estrutura interna dos 
órgãos vinculados diretamente ao Estado. Partindo-se dos conceitos de Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, em torno da discricionariedade administrativa, 
legalidade, legitimidade e juridicidade, busca-se uma aproximação entre as 
escolhas públicas e os princípios expressos na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, a fim de enquadrar as práticas de gestão nos 
referencias estabelecidos pelo paradigma da governança, na órbita da 
Administração direta. Com base na metodologia dialítico-descritiva, é 
estabelecida a acepção semântica da palavra governança, descrição de sua 
origem e o seu significado no ambiente corporativo, valendo-se do levantamento 
da bibliografia voltada para a temática, bem como a comparação de conceitos 
teóricos que viabilizem a compreensão dos efeitos práticos dos processos de 
tomada de decisão no ambiente administrativo. Diante da complexidade e das 
ambivalências propagadas na pós-modernidade, resultantes dos avanços 
científicos e tecnológicos, fica evidenciado que a Administração Pública depende 
cada vez mais da participação de múltiplos atores, integrantes do corpo social 
para que possa dar conta das contingências que colocam em risco os pilares do 
Estado democrático de direito. Portanto, o processo decisório fechado, rígido e 
restrito, formatado dentro dos órgãos responsáveis por atender as demandas 
comunitárias ou individualizadas, não satisfaz as diretrizes constitucionais de 
gestão do interesse público, e, ainda sim, afasta-se dos princípios da moralidade 
e eficiência, razão pela qual é imputado ao Estado o dever de implementar 
práticas de governança que permitam a interação entre variados interlocutores, 
ampliando o espaço de diálogo entre gestores, partes envolvidas e potenciais 
interessados, antes da definição das escolhas públicas. Nesse sentido, 
pretende-se dar concretude à legitimidade das decisões adotadas pelos 
governos sujeitos ao poder soberano do povo. Não menos importante, o controle 
sobre o agir administrativa deve estar impregnado nesse arranjo institucional, 
com objetivo de proporcional maior transparência à operação dos recursos 
públicos. Dessa forma, a definição de procedimentos operacionais e 
administrativos, através de normas internas de comportamento e conduta, 
permitirá a avaliação das atividades desempenhadas por organismos e agentes 
da Administração Pública, com base numa política de compliance, direcionada à 
mitigação das perdas, prejuízo ao erário e lesão à direitos fundamentais. 
Outrossim, o alinhamento do Estado às diretrizes de boas práticas de gestão irá 
exprimir o compromisso dos administradores públicos, bem como dos demais 
agentes estatais, em dar efetividade aos programas estabelecidos na 
Constituição da República para consolidar ainda mais os ideais da justiça e da 
democracia. 
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