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RESUMO DO CURSO
A Lei n. 12.846/2013 dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira. A normativa inova no ordenamento jurídico
anticorrupção com a possibilidade de responsabilização
objetiva de pessoas jurídicas enredadas em atos de
corrupção, bem como no enfrentamento a atos lesivos à
administração pública nacional e estrangeira.
Tratando-se de normativa paradigmática no
enfrentamento ao fenômeno da corrupção pública, a Lei
n. 12.846/2013 merece estudo pelos agentes públicos
responsáveis por sua aplicação, isto é, por membros dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo e
qualquer ente federativo brasileiro, tudo sob as balizas
hermenêuticas da novel Lei n. 13.655/18.

Propõe-se o estudo da Lei n. 12.846/2013, de
forma a compreender a natureza da
responsabilização jurídica que a lei busca
promover e os seus efeitos. Após, é
analisado o instrumental jurídico
disponibilizado à Administração Pública
para proteção em face de atos de
corrupção.
Nesse contexto, o curso tem por objetivo capacitar tais
agentes à correta exegese da Lei Anticorrupção, de modo a
torná-la efetiva.

INFORMAÇÕES
CURSO

O Curso tem duração de 10
(dez) horas, podendo ser
dividido em até 2 (dois)
dias, de acordo com o seu
interesse.

O Curso está estruturado
com foco nos gestores
públicos e servidores
públicos das esferas
federal, estadual e
municipal.

A metodologia do Curso
envolve a realização de
aulas expositivas com
emprego de ferramenta
visual e com espaços para
interação dos participantes.

Ao término do Curso, serão
fornecidos 3 (três)
exemplares da obra
“Corrupção e Improbidade
Administrativa: Cenários de
risco e a responsabilização
dos agentes públicos
municipais”.
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