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DECRETO N. 37296, DE 29 DE ABRIL DE 2016 
 
Disciplina, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, a aplicação da 

Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências. 
 
 

1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei nº 
12.462/2011: 

 
O Decreto nº 37.296/2016, além de disposições que tangenciam o tema 

das licitações e contratos, cita, especificamente, a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 
10.520/02 e a Lei nº 12.462/11 nos seguintes artigos: 

 
Art. 12. Caso tenham conhecimento de potencial infração tipificada 
na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, ou na Lei nº 
12.462/2011, que possa se inserir também no campo de 
abrangência da Lei nº 12.846/2013, os órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão, 
preliminarmente, dar ciência do fato à Controladoria Geral do 
Distrito Federal, sem prejuízo da instauração do pertinente 
procedimento para sua apuração. 
Art. 35. Caso os atos lesivos apurados com base na Lei nº 
12.846/2013 também envolvam infrações administrativas à Lei nº 
8.666/1993, ou a outras normas de licitações e contratos da 
Administração Pública, a aplicação das penalidades obedecerá às 
disposições constantes do art. 30 da Lei 12.846/2013. 
Parágrafo único. A apuração de infrações previstas na Lei nº 
8.666/1993 que também constituem ilícitos tipificados na Lei nº 
12.846/2013, ou a outras normas de licitações e contratos da 
Administração Pública, poderá ser efetuada isolada ou em conjunto 
nos mesmos autos do PAR, com vistas à racionalização processual e 
a eficiência administrativa. 
Art. 51. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas 
jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 
nº 12.846/2013, dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 
8.666/1993, e em outras normas de licitações e contratos 
administrativos, com vistas à isenção ou à atenuação das sanções 
restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar, desde que 
haja colaboração efetiva com as investigações e com o processo 
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administrativo de responsabilização, devendo resultar dessa 
colaboração: 
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando 
couber; 
II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a 
infração noticiada ou sob investigação; 
II - a obtenção célere de informações e documentos que 
comprovem o ilícito sob apuração; (Inciso alterado(a) pelo(a) 
Decreto 37766 de 10/11/2016) 
III - a cooperação da pessoa jurídica com as investigações, em face 
de sua responsabilidade objetiva; 
III - outros atos que se destinem à promoção da reparação a ser 
prestada pela pessoa jurídica tendo em vista os danos sociais e 
públicos causados pela prática de atos lesivos ao patrimônio 
público. (Inciso alterado(a) pelo(a) Decreto 37766 de 10/11/2016) 
IV- o comprometimento da pessoa jurídica na implementação ou na 
melhoria de mecanismos internos de integridade; e 
V - outros atos que se destinem à promoção da reparação a ser 
prestada pela pessoa jurídica tendo em vista os danos sociais e 
públicos causados pela prática de atos lesivos ao patrimônio 
público. 
§ 1º Após assinado, cópia do acordo de leniência será encaminhada 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para as providências 
constantes do § 14 do art. 16 da Lei nº 12.846/2013. 
§ 1º O acordo de leniência decorrente de infrações à lei 8.666/93 e 
outras normas de licitações e contratos prescinde do PAR, caso a 
penalidade tenha sido aplicada em processo administrativo 
instaurado à luz da responsabilidade contratual, observados as 
exigências deste artigo. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 
37766 de 10/11/2016) 
§ 2º O acordo de leniência decorrente de infrações à lei 8.666/93 e 
outras normas de licitações e contratos prescinde do PAR, caso a 
penalidade tenha sido aplicada em processo administrativo 
instaurado à luz da responsabilidade contratual, observados as 
exigências deste artigo. 
§ 2º Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 
não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera 
judicial. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 37766 de 
10/11/2016) 
§ 3º Os processos administrativos referentes a licitações e contratos 
em curso em outros órgãos ou entidades que versem sobre o 
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mesmo objeto do acordo de leniência deverão, com a celebração 
deste, ser sobrestados e, posteriormente, arquivados, em caso de 
cumprimento integral do acordo pela pessoa jurídica. 
§ 4º Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica 
não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera 
judicial, exceto quando expressamente previsto na celebração de 
acordo de leniência, observado o disposto no § 11 e no § 12 do art. 
16, da Lei nº 12.846, de 2013. 

 
2. Análise 
O Decreto nº 37.296/2016 disciplina, no âmbito da Administração Pública 

do Distrito Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 
 
Importa registrar que a Lei nº 12.846/2013 faz referência à Lei 8.666/1993 

e à Lei nº 12.462/2011 em seu art. 30, II, com a seguinte previsão: 
 
Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os 
processos de responsabilização e aplicação de penalidades 
decorrentes de: 
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992 ; e 
II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
ou outras normas de  licitações e contratos da administração 
pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado  de 
Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de 
agosto de 2011. 

 
Em análise do Decreto nº 37.296/2016 à luz da Lei nº 8.666/1993, da Lei 

nº 10.520/2002 e da Lei nº 12.462/2011, não havia incompatibilidade entre as 
normas. 

 
Com a publicação da Lei nº 14.133/2021, registro que, de forma geral, o 

Decreto também é compatível com a Lei nº 14.133/2021, havendo menção 
expressa às Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 12.462/2011, em seus artigos 12, 
35 e 41. 

 
Dos citados dispositivos, importa registrar que o único contrário à Lei nº 

14.133/2021 é o parágrafo único do art. 35 do referido Decreto, considerando a 
previsão do art. 159 da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: 
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Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei 
ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública 
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade 
competente definidos na referida Lei. 

 
Assim, de forma diversa à prevista no Decreto, a apuração e o julgamento 

dos atos devem se dar de forma conjunta, nos mesmos autos. 
 
Quanto aos demais artigos, a mera referência às Leis anteriores não 

demanda correção, nos termos do art. 189 da Lei nº 14.133/21, pelo qual aplica-
se esta Lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
aos arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

 
Dessa forma, o Decreto nº 37.296/2016 continua vigente e aplicável após 

a edição da Lei nº 14.133/2021, com exceção do parágrafo único do art. 35, que 
contraria expressamente a nova Lei e que ficará suspenso com seu advento, à luz 
do artigo 24, § 4º da Constituição Federal.  
 

3. Conclusão 
 
Com essas considerações, entendo que o Decreto nº 37.296/2016 

continua vigente e aplicável após a edição da Lei nº 14.133/2021, com exceção 
do previsto em seu art. 35, parágrafo único, que contraria expressamente à Lei 
nº 14.133/2021, devendo ser alterado no ponto. 

 
Sugere-se, assim, que o texto do dispositivo seja alterado para: 

 
Art. 35. (...) 
Parágrafo único. A apuração de infrações previstas na Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos 
da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e 
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

 
 
 


