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RESUMO 

O objetivo do trabalho é o de identificar e analisar a possibilidade do uso da sociedade em 

conta de participação para organizar interesses privados no âmbito das contratações públicas, 

apesar de ser possível observar na pesquisa trazida no trabalho que tal uso se aplica na prática, 

bem como as regras a que tal uso está submetido. A partir da identificação das regras, discute-

se a necessidade de autorização da Administração Pública para a constituição da sociedade em 

conta de participação no contexto dos contratos públicos, os limites subjetivos e objetivos do 

seu emprego, e outros aspectos relevantes - notadamente, tributários, trabalhistas, referentes à 

atestação e à responsabilidade assumidas pelos sócios - que, juntamente com os benefícios 

atrelados à sociedade em conta de participação, merecem ser considerados pelos operadores 

do direito e pelas empresas na avaliação prévia da pertinência da utilização da sociedade em 

conta de participação e na formatação do contrato de constituição dessa sociedade. 

A relevância do tema tratado justifica-se, especialmente, por se tratar a sociedade em conta de 

participação de uma sociedade sui generis, conquanto seja um instituto expressamente 

previsto no Código Civil. Essa natureza decorre do fato de a sociedade em conta de 

participação não possuir todas as características que são comuns nas demais sociedades, tais 

como personalidade jurídica e obrigatoriedade do arquivamento dos seus atos constitutivos 

nos registros públicos. 

Nas normas que regem as licitações e contratações públicas, a sociedade em conta de 

participação pode ser enquadrada, nos contratos regidos predominantemente pela Lei nº 

8.666, de 1993, na figura da “associação” do contratado com terceiros (prevista no art. 78, VI, 

da Lei nº 8.666, de 1993) e, no universo das concessões e permissões de serviços públicos, e 

parcerias público-privadas, na contratação com terceiros (disposta no art. 25, §1º, da Lei nº 

8.987, de 1995). Consequentemente, as sociedades em conta de participação podem ser 

empregadas no âmbito das contratações públicas, atendidas as regras aplicáveis à associação e 

à contratação com terceiros, cada uma no seu contexto, principalmente, aquelas referentes aos 

limites subjetivos e objetivos da participação, nos contratos públicos, de terceiros estranhos à 

relação entre Administração Pública e contratado (sócio ostensivo na sociedade em conta de 

participação). 

 

Palavras-chave: 

Sociedade em conta de participação. Contrato administrativo. Administração Pública. 

Participação de terceiros. Associação. Subcontratação. Atividades inerentes. 

  



ABSTRACT 

The aim of this paper is to identify and analyze the possibility of using the Silent Partnership 

in order to organize private interests in the scope of public contracting. However, it is possible 

to observe in the research that such use is indeed applied in practice, as well as the rules 

which such use is subject to. 

Based upon the identification of the rules, the need for the Public Administration 

authorization for the constitution of the Silent Partnership in the context of public contracts is 

discussed, the subjective and objective limits of its application, and other relevant aspects - 

notably tax, labor rights, which, together with the benefits linked to the silent partnership, 

should be considered by legal practitioners and companies in the prior assessment of the 

suitability of the use of silent partnership, and in the preparation of the incorporation contract 

of that partnership. 

The relevance of the present study can be specially justified by the fact that silent partnerships 

are sui generis partnerships, whereas being a clearly established institute in the Civil Code. 

This peculiarity comes from the fact that the silent partnership does not have all the 

characteristics that are common in other companies, such as legal personality and compulsory 

requirement of its constitutive acts in public records. 

In the regulations governing public bidding and contracting, the silent partnership may be 

classified, in contracts governed predominantly by Law No. 8.666, of 1993, as the figure of 

the “association” of the contracted party with third parties (provided for in article 78, VI , 

Law No. 8,666 of 1993) and, in the area of concessions and permissions of public services, 

and public-private partnerships, in contracting with third parties (in accordance with Article 

25, §1, of Law No. 8,987 of 1995). 

As a consequence, silent partnerships may be applied in the context of public contracts, 

subject to the applicable norms to association and contracting with third parties, respecting 

each context, in particular those regarding the subjective and objective limits of participation 

in public contracts, from third parties who are not related, to the relationship between the 

Public Administration and the contracted party (ostensive partner in the silent partnership). 

 

Keywords: 

Silent Partnership. Public Contracts. Public Administration. Third parties participation. 

Association. Subcontracting. Inherent activities. 
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INTRODUÇÃO 

Como o título deste trabalho indica, o seu objeto será a análise do emprego da 

sociedade em conta de participação, pela iniciativa privada, em contratações públicas no 

Brasil, à luz da legislação que rege essas contratações, bem como das normas que regem a 

sociedade em conta de participação. 

 A sociedade em conta de participação, já prevista no ordenamento jurídico brasileiro, 

foi introduzida na legislação brasileira por meio do art. 325 do Código Comercial de 1850, o 

qual foi posteriormente revogado pelo atual Código Civil. Esse artigo previa que “quando 

duas ou mais pessoas, sendo ao menos uma comerciante, se reúnem, sem firma social, para 

lucro comum, em uma ou mais operações de comércio determinadas, trabalhando um, alguns 

ou todos, em seu nome individual para o fim social, a associação toma o nome de sociedade 

em conta de participação, acidental, momentânea ou anônima”. Sem ainda qualificar a 

sociedade em conta de participação como uma sociedade propriamente dita, o Código 

Comercial a denominava, ainda, como sociedade acidental, momentânea ou anônima, sendo 

admitido o seu uso somente para a prática de operações de comércio. 

 O Código Civil de 2002, por sua vez, cuidou da sociedade em conta de participação no 

Título “Sociedades” e Subtítulo “Sociedades Não Personificadas” (arts. 991 a 996). A opção 

do legislador foi, portanto, a de indicar a sociedade em conta de participação como sociedade 

regular, sem personalidade jurídica, não obstante a relevante discussão doutrinária, que ainda 

remanesce mesmo após a edição no Código Civil em 2002, acerca da sua caracterização como 

sociedade propriamente dita, discussão essa que será trazida no decorrer do presente trabalho 

por ser pertinente para o enfrentamento das hipóteses que serão levantadas. 

 Nota-se que a sociedade em conta de participação encontra-se atualmente regulada por 

seis dispositivos legais. São, assim, poucas as regras que servem para nortear o seu emprego, 

apesar de ser possível, a partir delas, se extraírem as principais características desse instituto. 

O Código Civil não traz a definição de sociedade em conta de participação, porém, aponta, 

em seu art. 991, características que nos auxiliam na introdução das questões que serão 

enfrentadas neste trabalho, a saber: (i) a atividade constitutiva do objeto social é exercida 

unicamente pelo sócio ostensivo e sob a sua própria e exclusiva responsabilidade; (ii) os 

sócios participantes participam do resultado correspondente ao exercício da atividade; (iii) o 
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sócio ostensivo obriga-se exclusivamente perante terceiros e o sócio participante obriga-se 

perante o sócio ostensivo, nos termos do contrato social da sociedade.1  

 A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica e prescinde de 

qualquer formalidade, inclusive, de registro dos seus atos constitutivos nos registros públicos, 

apesar de, atualmente, fazer-se necessária a sua inscrição – ainda que somente o nome do 

sócio ostensivo seja público – no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda2. Ademais, por suas características, definidas no art. 991 do Código Civil, transcrito 

neste trabalho, somente um dos sócios, o sócio ostensivo, obriga-se perante terceiros, sendo 

que o sócio participante assume direitos e obrigações exclusivamente perante o sócio 

ostensivo (e não perante terceiros).  

 Como corolário das características da sociedade em conta de participação, 

especialmente porque ela não é exposta a terceiros, há dificuldade da identificação dos usos 

efetivos desse instituto pelos agentes do mercado.3 Ainda assim, como será exposto no 

presente trabalho, foi possível encontrar exemplos do uso da sociedade em conta de 

participação em diversos ramos da economia, o que parece se dar justamente em razão das 

suas características peculiares, que conferem a ela “versatilidade, dinamicidade, flexibilidade 

e discrição como instrumento de captação de recursos, além de ser instituto que pode assumir 

tons de informalidade e possuir baixo custo operacional”4.  

 O uso da sociedade em conta de participação também tem se dado no âmbito das 

contratações públicas, para fins de captação de recursos financeiros e para a efetiva execução 

do objeto contratual5. 

                                                 
1 “Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida 

unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, 

participando os demais dos resultados correspondentes. 

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o 

sócio participante, nos termos do contrato social.” 
2
 Desde o ano de 2014, com a edição da Instrução Normativa da Receita Federal IN RFB 1.470, de 2014 (já 

revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1634, de 2016), é obrigatória a inscrição das sociedades em conta de 

participação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (o CNPJ). Em tal inscrição é 

revelado o nome do sócio ostensivo, havendo, para a sociedade em conta de participação, numeração distinta do 

CNPJ do seu sócio.  
3
 Conforme mencionado anteriormente, atualmente é obrigatória a inscrição da sociedade em conta de 

participação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. A inscrição das sociedades em 

conta de participação no CNPJ possivelmente contribuirá para, ao longo do tempo, se conhecer com maior 

facilidade a dimensão do uso dessas sociedades pelas empresas, nos mais diversos ramos, uma vez que, no cartão 

de inscrição do CNPJ deve haver referência ao código e descrição da atividade econômica principal (CNAE). 
4 

SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação. São Paulo: Quartier 

Latin, 2014, p. 24. 
5
 As sociedades em conta de participação também são utilizadas para se efetivarem acordos com vistas a burlar 

os objetivos da licitação, sendo que esse uso será abordado no trabalho com a finalidade exclusiva de se 

 



11 

 A despeito da identificação do seu uso no contexto dos contratos administrativos, 

remanescem dúvidas acerca da possibilidade do emprego da sociedade em conta de 

participação nesse contexto e respectivos limites a serem observados, principalmente, com 

vistas a não se afrontar o ordenamento jurídico.  

 Por um lado, a sociedade em conta de participação regula a relação estritamente de 

direito privado entre dois particulares, sócio ostensivo e sócio participante, sendo que este 

último (sócio participante) não assume qualquer obrigação perante a Administração Pública, 

ainda que tal sociedade tenha como finalidade a execução de parte ou totalidade do objeto do 

contrato administrativo. Por outro lado, os contratos administrativos, por regularem relações 

jurídicas em que o Estado atua na qualidade de representante da coletividade e guardião do 

interesse público, têm características específicas, submetendo-se a regras de regime jurídico 

próprio, o regime jurídico de direito público.6 

 Portanto, este trabalho tem por escopo a análise, à luz do regime de direito privado, 

que rege as sociedades em conta de participação, e do regime de direito público, que 

primordialmente regula os contratos administrativos, das situações, limites e demais aspectos 

pertinentes à figura da sociedade em conta de participação constituída para o fim de viabilizar 

ou executar o objeto de contratos administrativos, com a contribuição do sócio participante, 

seja com a prestação de serviços e/ou fornecimento de bens, seja por meio do aporte de 

recursos financeiros, sem participação na execução material do objeto do contrato público. 

Neste momento, vale o esclarecimento de que o estudo não considera a sociedade em conta de 

participação como contratada da Administração Pública; o contratado seria empresa que, na 

condição de sócio ostensivo, se valeria da sociedade em conta de participação para a 

viabilização e/ou execução do objeto do contrato administrativo.  

 O interesse por tal análise foi despertado em função dos questionamentos apresentados 

na realização de projetos na área pública e do parco material doutrinário produzido no Brasil a 

respeito das sociedades em conta de participação7, material esse ainda mais escasso em se 

tratando do emprego dessa figura no universo das contratações públicas. A referida escassez 

de estudos doutrinários e de jurisprudência consolidada de nossos Tribunais sobre o tema gera 

                                                                                                                                                         
ilustrarem todas as formas existentes de sua utilização na prática e se apontarem todos os cuidados que devem 

ser adotados pelos sócios ostensivo e participante justamente para se evitar tal desvirtuamento. 
6
 Isso não quer dizer que, de forma supletiva, “os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado” não devam ser aplicados, especialmente, pelo o que dispõe o art. 54 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7
 Muito embora o interesse pelo estudo da sociedade em conta de participação tenha aumentado, principalmente, 

a partir da edição do Código Civil de 2002, o que se verifica por meio do número de artigos, livros e dissertações 

que têm sido produzidos desde então, conforme é possível verificar na bibliografia deste trabalho, ainda há 

pouco material que trata desse instituto. 
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incerteza e insegurança jurídica aos operadores do direito e às empresas acerca da efetiva 

utilização, na prática, da sociedade em conta de participação. 

 Acrescente-se a isso o estigma que acompanha a sociedade em conta de participação 

nas últimas décadas: por não necessitarem de todas as formalidades que são próprias de 

sociedades personificadas e pelo fato de os sócios participantes não se obrigarem perante 

terceiros, sendo, em geral, desconhecidos, as sociedades ora em estudo são tidas como 

instrumentos para viabilizar, única e exclusivamente, práticas de atos ilegais ou com fins 

ilícitos no contexto de licitações e contratações públicas, tais como conluio e fraudes à 

licitação.8  

Esse cenário pode inibir o emprego das sociedades em conta de participação, de forma 

lícita, como alternativa a outros modelos de contratação nas hipóteses em que estes últimos 

são inviáveis ou menos vantajosos para as empresas contratadas pela Administração Pública, 

que pretendam levar a cabo contratos administrativos.  

Os principais pontos a serem enfrentados neste trabalho serão: a possibilidade de 

emprego da sociedade em conta de participação no âmbito das contratações públicas; os 

limites subjetivos e objetivos desse emprego, a necessidade de autorização da Administração 

Pública, os benefícios da sociedade em conta de participação e demais aspectos que 

contribuirão com os operadores de direito e as empresas na tomada de decisão a respeito da 

constituição ou não dessa figura jurídica diante da realidade prática.  

Em outras palavras, buscar-se-á responder os seguintes questionamentos: (a) Verifica-

se, na prática, o emprego da sociedade em conta de participação no âmbito de contratos 

privados e dos contratos administrativos? Em caso positivo, em quais contextos tal emprego 

se nota? (b) Quais são as principais características e aspectos que definem a sociedade em 

conta de participação e que contribuem para a análise do seu enquadramento na legislação que 

regula os contratos administrativos, bem como a análise dos benefícios associados a essa 

figura? (c) Quais são os principais benefícios inerentes à sociedade em conta de participação 

que poderiam justificar o seu uso? (d) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é 

                                                 
8 É possível verificar a conotação dada às sociedades em conta de participação a partir da leitura de alguns textos 

publicados. Como exemplo, pode-se citar o texto “Possibilidades de transferência a terceiro de contrato público. 

Limites da subrogação e subcontratação. A hipótese do pagamento direto da Administração às empresas 

subcontratadas (MOTTA, Carlos Pinto Coelho; BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira. Possibilidades de 

transferência a terceiro de contrato público. Limites da subrogação e subcontratação. Revista Brasileira de 

Direito Público-RBDP. Belo Horizonte, v. 6, n. 22, jul./set. 2008). Nesse texto, a despeito de não caracterizarem 

as sociedades em conta de participação como hipótese de burla ou fraude à licitação, os autores condenam a 

sociedade em conta de participação pelo fato de a Administração Pública “sequer ter conhecimento formal da 

subcontratação”, afirmando que os contratados realizam subcontratação velada por detrás de sociedades em 

conta de participação. 
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possível o emprego da sociedade em conta de participação na execução do objeto dos 

contratos administrativos? Em caso positivo, quais seriam as regras aplicáveis a esse instituto? 

(e) Quais são os limites objetivos e subjetivos para o emprego da sociedade em conta de 

participação no âmbito dos contratos administrativos? (f) Além dos limites subjetivos e 

objetivos do emprego da sociedade em conta de participação, bem como dos benefícios 

inerentes a esse instituto, quais outros aspectos devem ser levados em consideração pelos 

operadores do direito e pelas empresas na tomada de decisão pela utilização da sociedade no 

âmbito dos contratos administrativos? 

 Para tanto, o presente trabalho abordará, em primeiro lugar, quais são os segmentos 

em que mais comumente a sociedade em conta de participação é empregada no Brasil e com 

quais objetivos. Intenta-se, na primeira parte do trabalho, de um lado, demonstrar o efetivo 

emprego das sociedades em conta de participação na realidade dos negócios praticados no 

Brasil, de forma a se justificar a abordagem do tema, e, de outro lado, identificar em quais 

situações se revela tal emprego, especialmente, nas contratações públicas. Essa primeira parte 

do trabalho se pautará em pesquisa realizada a partir da doutrina, da jurisprudência de 

tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, de 

documento obtido em ofício de registro de títulos e documentos, bem como conversas 

informais realizadas com profissionais que assessoram e que atuam em empresas que se 

valeram da figura da sociedade em conta de participação, como sócio ostensivo ou como 

sócio participante, para a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública 

federal.  

 Destaca-se que, diante do tema deste trabalho, em que pese tenham sido levantados os 

usos da sociedade em conta de participação em geral, o foco da pesquisa foi o seu emprego no 

âmbito dos contratos administrativos. Nessa linha, a finalidade principal é de apresentar em 

quais tipos de contratos administrativos (tais como concessão, PPP, prestação de serviços, 

execução de obras) tem sido verificado tal emprego e com qual objetivo (investimento, 

participação na execução do projeto, ou se para fins irregulares ou ilícitos). 

 Uma vez identificados os usos da sociedade em conta de participação, serão analisadas 

as principais características desse instituto, sendo certo que o objetivo do presente trabalho 

não é o de esmiuçar todas as suas características, mas sim de apontar aquelas que se farão 

pertinentes para o fim que se pretende alcançar, qual seja, o de enfrentar a questão acerca do 

seu uso nos contratos administrativos. 
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 A partir das características da sociedade em conta de participação trazidas neste 

trabalho, serão apresentados os pontos positivos dessa estrutura jurídica que podem estimular 

e justificar a sua aplicação na execução de contratos administrativos. 

 Em seguida, buscar-se-á enquadrar esse instituto em um ou mais dos institutos 

previstos na legislação que regula as licitações e contratações públicas9. Muito embora seja de 

conhecimento público a concepção de novo marco regulatório das licitações e contratações 

públicas, será adotada como referência a legislação atualmente vigente. Também não foi 

considerada a Lei nº 13.303, de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, nas esferas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, pois, por força do disposto no seu art. 91, §3º, 

“permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados 

ou celebrados até o final do prazo previsto no caput”, qual seja, vinte e quatro meses do início 

da vigência da Lei. Tal enquadramento é essencial para que se conclua pela existência ou não 

de amparo no ordenamento jurídico atual, bem como para que se apure a existência de regras 

que devam ser observadas quando do emprego das sociedades em conta de participação no 

contexto de contratos administrativos. 

 Apesar de a sociedade em conta de participação ter a sua origem na Europa e de ser 

utilizada em outros países, tais como Itália, França e Portugal, existe regulação própria no 

ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual não pareceu ser útil, para os fins específicos 

do presente trabalho, a análise da doutrina, jurisprudência e casos práticos estrangeiros. Nesse 

ponto, saliente-se que o trabalho será desenvolvido a partir das normas atualmente vigentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, especialmente, o Código Civil e as normas que regulam as 

licitações e os contratos públicos. 

 Tendo sido realizado o enquadramento da sociedade em conta de participação nas 

regras que regulam as licitações e contratações públicas, serão, enfim, analisados a 

possibilidade, os limites e os demais aspectos que podem contribuir, na vida prática, para a 

decisão no sentido de se adotar ou não sociedade em conta de participação como instrumento 

                                                 
9
 Segundo o art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete à União legislar sobre “normas gerais de 

licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III.” Alguns Estados e 

Municípios editaram normas próprias, aplicadas especialmente para as licitações e contratações promovidas por 

sua Administração Pública direta e indireta. Sem adentrarmos na discussão se tais normas são gerais (o que 

poderia representar afronta à Constituição Federal) ou específicas, o corte metodológico adotado neste trabalho é 

o de análise da legislação federal que traz normas gerais sobre licitações e contratações públicas, mais 

especificamente, a Lei nº 8.666, de 1993, a Lei nº 8.987, de 1995, a Lei nº 9.074, de 1995, a Lei nº 9.472, de 

1997, a Lei nº 9.427, de 1996, a Lei nº 11.079, de 2004 e a Lei nº 12.462, de 2011. 
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para organizar interesses privados em contratações públicas. Com vistas a enfrentar esses 

aspectos, será avaliado se o regime jurídico ao qual se submetem os contratos administrativos 

prevê o emprego dessas sociedades em conta de participação. 

 Nessa linha, serão abordadas as situações nas quais a sociedade em conta de 

participação poderia ou não ser empregada, com foco nos objetivos almejados com o seu 

emprego – especialmente, a viabilização de investimento e participação efetiva (e material) na 

execução do objeto. 

 Objetiva-se, ainda, no presente trabalho, levantar eventuais limites para a utilização da 

sociedade em conta de participação, com foco naqueles que decorrem do regime jurídico de 

direito público aos quais os contratos administrativos se submetem. No tocante aos limites do 

uso, como adiantado, será especialmente abordada a necessidade de conhecimento e 

autorização da Administração Pública para a adoção dessa sociedade pelo contratado, assim 

como os limites objetivos e subjetivos eventualmente existentes para tal uso. Nesse sentido, 

será analisado, dentre outros aspectos, se eventuais restrições do sócio participante para a 

contratação com a Administração Pública afetariam a sua participação, ainda que de forma 

oculta, na execução de contratos administrativos. 

 Serão também apresentados aspectos, do ponto de vista tributário e trabalhista, do uso 

da sociedade em conta de participação, sem a pretensão, contudo, de aprofundar e esgotar o 

estudo sobre esses dois temas, mas com a intenção de trazê-los no contexto como aspectos 

que influenciam na decisão da utilização dessa sociedade no âmbito de contratos 

administrativos. 

 Em suma, buscar-se-á realizar a exploração do uso prático da sociedade em conta de 

participação na execução de contratos administrativos, com os limites e benefícios que lhe são 

cabíveis, caracterizando-se o presente trabalho, assim, como trabalho exploratório de prática 

negocial. 
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1. Campos de aplicação da sociedade em conta de participação 

 Como comentado na parte introdutória deste trabalho, sem a ambição de esgotar todas 

as hipóteses em que a sociedade em conta de participação é empregada e, mais, em que ela 

seria cabível, foram levantados os campos de aplicação prática desse instituto para, em 

primeiro lugar, demonstrar-se a sua efetiva utilidade e justificar-se o presente trabalho e, em 

segundo lugar, identificar-se como se dá o seu uso na esfera dos contratos administrativos. 

Neste capítulo, ainda não se buscará identificar, nos exemplos trazidos, os possíveis entraves 

e limites pertinentes à sociedade em conta de participação.  

 Como referido, há dificuldade de se identificarem as sociedades em conta de 

participação por meio dos registros públicos comerciais e civis, haja vista a não 

obrigatoriedade da sua inscrição nesses registros, apesar de este trabalho trazer, neste capítulo, 

um exemplo de contrato registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo 

Horizonte-MG. Por isso, a maior parcela dos exemplos aqui apresentada foi extraída da 

jurisprudência pesquisada nos tribunais de justiça brasileiros, notadamente, Tribunais de 

Justiça dos Estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, e Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, bem como no Superior Tribunal de Justiça, além do Tribunal de Contas da União. As 

razões e denominações sociais que são citadas em alguns dos exemplos trazidos a seguir 

constam expressamente dos julgados disponibilizados, sem restrição, ao público. 

 Frise-se que, em relação aos exemplos extraídos da jurisprudência, o escopo não é o de 

descrever minuciosamente o objeto da demanda judicial e as decisões proferidas nos 

respectivos processos. Intenta-se focar nos usos da sociedade em conta de participação. 

 A outra parcela dos exemplos foi retirada da doutrina estudada e de conversas 

informais realizadas com profissionais que prestam assessoria jurídica e que trabalham, como 

advogado ou gerente, em empresas que contaram com a atuação de sociedade em conta de 

participação na execução de contratos administrativos, figurando como sócio ostensivo ou 

como sócio participante. Nesses exemplos, será preservado o sigilo das denominações e 

razões sociais das pessoas jurídicas envolvidas, bem como dos detalhes acerca da estrutura, do 

objeto e de termos do contrato da sociedade em conta de participação e das operações 

realizadas. 

 

1.1. Alternativas de usos em diferentes contextos negociais  

 Em pesquisa realizada nos Tribunais de Justiça anteriormente indicados e no Superior 

Tribunal de Justiça, identificou-se o uso das sociedades em conta de participação no 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, na administração de pools hoteleiros 
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(sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias), na exploração de projetos de 

reflorestamento, na prestação de serviços de medicina, bem como na realização de atividades 

irregulares, principalmente, captação de poupança popular.10  

Na pesquisa realizada, foi possível concluir que os Tribunais consideraram que a 

sociedade em conta de participação também é empregada para fins ilegais. Há julgados em 

que se reconhece o uso da sociedade em conta de participação para simular consórcios para a 

aquisição de bens e serviços, prática que deve ser regulada e fiscalizada pelo Banco Central 

do Brasil e ser submetida a regras específicas. Como exemplo, cite-se o Conflito de 

Competência nº 2004/0040525-4 (STJ)11, no qual a Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça entendeu, por meio do voto do relator do processo, que, no caso em análise, “a 

formação da sociedade em conta de participação para a captação de clientes e formação de 

grupos de crédito constitui simulação de efetiva atividade de administração de grupos de 

consórcio” e, ainda, que “a formação e o funcionamento de grupos para aquisição de bens por 

meio de sociedade em conta de participação não têm respaldo legal”. 

 

1.2. Aplicação no âmbito específico das contratações públicas 

Reitere-se que o objetivo deste capítulo é o de demonstrar que, na prática, a sociedade 

em conta de participação é empregada para a execução de contratos administrativos (seja para 

a captação de investimentos, seja para a execução material de atividades) e, desse modo, 

corroborar-se a relevância do estudo ora realizado, além de verificar como e em quais 

situações se efetiva tal emprego, na busca de informações que possam subsidiar os aspectos 

                                                 
10

 Exemplos desses usos podem ser identificados nos autos da (i) Apelação Cível nº 0156832-38.2012.8.26.0100, 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Desembargador Francisco Loureiro, data de 

julgamento: 20/04/2016, data de publicação: 29/04/2016; (ii) Apelação Cível nº 1022393-68.2015.8.26.0100, 

TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Francisco Giaquinto, data de julgamento: 

16/05/2016, data de publicação: 19/05/2016; (iii) Agravo de Instrumento nº 2069776-97.2016.8.26.0000, TJSP, 

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Desembargador Carlos Alberto Garbi, data de julgamento: 

27/06/2016, data de publicação: 13/07/2016; (iv) Apelação Cível nº 783.913-2, TJPR; 7ª Câmara Cível, Relator: 

Desembargador Luiz Antônio Barry, data de julgamento: 02/08/2011, data de publicação: 17/08/2011; (v) 

Apelação Cível nº 2003.01.1.114377-4, TJDF, 1ª Turma Cível, Relator: Desembargador Flávio Rostirola, data de 

julgamento: 16/08/2006; (vi) Recurso Especial nº 192603 - 1998/0078139-0, STJ, 4ª Turma, Relator: Ministro 

Barros Monteiro, data de julgamento: 15/04/2004, data de publicação: 01/07/2004; (vii) Apelação Cível nº 

1.1208335-5, TJPR, 7ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, data de 

julgamento: 05/05/2015, data de publicação: 25/05/2015; (viii) Apelação Cível nº 0029981-22.2011.8.07.0001, 

TJDF, 6ª Turma Cível, Relator: Desembargador Esdras Neves, data de julgamento: 18/06/2014, data de 

publicação: 24/06/2014; (ix) Apelação c/ Revisão n° 0024176-35.2003.8.26.0003, TJSP, 4ª Câmara Seção de 

Direito Público, Relator: Desembargadora Ana Luiza Liarte, data de julgamento: 26/10/2015;  Apelação Cível nº 

1465551-9, TJPR, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Osvaldo Nallim Duarte, data de julgamento: 

28/06/2016, data de publicação: 13/07/2016.  
11

 STJ, Conflito de Competência nº 41915/SP (2004/0040525-4), 3ª Seção, Relator: Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, data de julgamento: 13/12/2004, data de publicação: 01/02/2005. 
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que serão analisados no capítulo 4, pertinentes à autorização da Administração Pública para o 

uso da sociedade em conta de participação, bem como aos limites subjetivos e objetivos desse 

uso. Não se intenta extrair dos exemplos problemáticas pertinentes ao emprego desse modelo 

de contratação, muito embora algumas delas sejam mencionadas tangencialmente ao longo da 

descrição desses exemplos.  

A partir disso, a identificação de exemplos de usos da sociedade em conta de 

participação voltadas à consecução de contratos administrativos se deu por meio de pesquisa 

realizada na doutrina, na jurisprudência dos tribunais de justiça acima enumerados e do 

Tribunal de Contas da União, por meio de pesquisa em ofícios de registro de títulos e 

documentos, bem como por meio de conversas informais realizadas com um profissional que 

prestou assessoria jurídica a empresas que celebraram contratos administrativos e que são 

sócias de sociedades em conta de participação e dois profissionais pertencentes a quadro (um 

advogado e um gerente na área comercial) de empresas que, igualmente, firmaram contratos 

de sociedade em conta de participação com o condão de executar ou viabilizar o objeto de 

contratos administrativos. No que tange à doutrina levantada, João Pedro Scalzilli e Luis 

Felipe Spinelli12 identificaram o uso de sociedade em conta de participação para a operação de 

aterros sanitários. De acordo com esses autores, no exemplo por eles citado, o sócio ostensivo 

participou da licitação pública, sagrando-se vencedor, e, consequentemente, celebrando o 

contrato com a Administração Pública com vistas à exploração de aterro sanitário. Da sua 

parte, os sócios participantes forneceram incineradores de resíduos sólidos, com o objetivo de 

receber parte dos resultados advindos da referida exploração do aterro. Na obra dos autores 

mencionados, não foi citado o Município contratante nem o tipo de contrato administrativo 

celebrado pela empresa vencedora da licitação. 

Em instância do Poder Judiciário, na decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 

20130110662903 (0024456-46.2013.8.07.0015) (TJDF)13, consta que a empresa Quebec 

Construções e Tecnologia Ambiental Ltda. mantinha contrato administrativo com o 

Município de Cidade Ocidental – GO, cujo objeto era a prestação dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos. Em pesquisa livre na internet encontrou-se 

                                                 
12

 “Também é lícita a constituição de sociedade em conta de participação para a participação em licitação. Nesse 

sentido, já presenciamos a utilização de sociedade em conta de participação por empresa vencedora de licitação 

pública para a exploração de aterro sanitário de determinado município, cujos incineradores de resíduos sólidos 

nele utilizados haviam sido aportados por sócios investidores, que recebiam um percentual da receita advinha do 

contrato público.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação. São 

Paulo: Quartien Latin, 2014, p. 259). 
13

 TJDF, Apelação Cível nº 20130110662903 (0024456-46.2013.8.07.0015) (TJDF), 2ª Turma Cível, Relator: 

Desembargadora Carmelita Brasil, data de julgamento: 06/03/2013, data de publicação: 14/03/2013. 
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a informação de que esse contrato consiste em contrato de concessão, não sendo possível 

confirmar tal informação pelo julgado analisado. Em razão do contrato administrativo 

referido, foi constituída sociedade em conta de participação, a SCP Quebec Cidade 

Ambiental, com o objetivo de instalação e operação de incinerador fabricado pela Uri 

Soluções Ambientais Ltda.. A decisão constante da referida Apelação Cível não é 

suficientemente clara a respeito de quem figuraria como sócio ostensivo, se Quebec 

Construções e Tecnologia Ambiental Ltda. ou se Cidade Ambiental Ltda.. Uma vez que o 

sócio ostensivo é quem assume os direitos e obrigações, e respectivas responsabilidades 

perante terceiros, presume-se, no caso concreto, que o sócio ostensivo era a primeira empresa 

(Quebec Construções e Tecnologia Ambiental Ltda.), figurando como sócia oculta a Uri 

Soluções Ambientais Ltda.. Do acórdão não foi possível extrair a informação se a 

Administração Pública tinha conhecimento da sociedade em conta de participação e havia 

autorizado tal constituição. A demanda tinha como objetivo discutir o direito de posse do 

incinerador utilizado para fins de execução do objeto do contrato administrativo mantido com 

o Município de Cidade Ocidental, bem como a rescisão do contrato de sociedade em conta de 

participação.  

No Agravo Interno de Decisão Liminar nº 0019637-73.2016.8.19.0000 (TJRJ)14, foi 

citada a celebração de contrato de sociedade em conta de participação entre RTS Rio S/A e 

Endo Sul – Comércio e Representações de Material Cirúrgico Ltda., sendo que a primeira, 

que celebrou o Contrato nº 292/2013 com a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do 

Sul, seria a sócia ostensiva e a segunda, sócia participante. Conforme consta do inteiro teor do 

acórdão e do contrato social da sociedade em conta de participação (obtido dos autos do 

processo nº 0012876-75.2016.8.19.0210), tal sociedade teria sido constituída para fins de 

recebimento de apoio financeiro e material para o cumprimento do citado contrato 

administrativo (cujo objeto era o fornecimento de equipamentos e a gestão de leitos para UTI 

em hospitais públicos), sendo acordado entre as sócias que os investimentos necessários para 

o fornecimento dos equipamentos seriam repartidos no percentual de 50% (cinquenta por 

cento) para cada uma delas, ficando certo, ainda, que os lucros seriam distribuídos em 

proporção diversa (60% para RTS e 40% para a Endo Sul). Não foi possível obter a 

informação, pela análise dos autos do processo, se a Secretaria da Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul tinha conhecimento ou havia autorizado a constituição da sociedade em conta 

                                                 
14

 TJRJ, Agravo Interno de Decisão Liminar nº 0019637-73.2016.8.19.0000, 17ª Câmara Cível, Relator: 

Desembargadora Flávia Romano de Rezende, Data de julgamento: 20/07/2016.  
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de participação pela RTS Rio S/A. O Agravo Interno e as demandas que lhe são correlatas 

giram em torno da discussão acerca do descumprimento, por parte do sócio ostensivo, de 

obrigações previstas no contrato de constituição de sociedade em conta de participação, e da 

determinação de que o Estado do Rio Grande do Sul – que figura como contratante no 

Contrato nº 292/2013 – efetuasse o pagamento, em juízo, dos valores devidos à RTS Rio S/A.  

Na Apelação Cível nº 0221113-08.2009.8.26.0100 (TJSP)15, nota-se a constituição de 

sociedade em conta de participação entre a empresa Citycon Engenharia e Construções Ltda., 

sócia ostensiva e vencedora de licitação promovida pelo Ministério da Fazenda, que tinha 

como objetivo a contratação da iniciativa privada para a construção do prédio da Delegacia da 

Receita Federal no Município de Santos, e a empresa CGS Engenharia e Construções Ltda., 

sócia participante, à qual cabia, segundo pode se inferir a partir do acórdão analisado, realizar 

aportes financeiros para o desenvolvimento dos trabalhos de construção da delegacia. A 

referida sociedade em conta de participação tinha como objeto justamente a construção da 

delegacia da Receita Federal. A demanda judicial tinha como objetivo discutir a exigibilidade 

de duplicatas emitidas pela sócia ostensiva em face da sócia participante. Considerando que o 

objeto da ação estava adstrito à cobrança de valores devidos por um sócio a outro, não foi 

abordada, no voto do desembargador relator, eventual autorização ou conhecimento prévio da 

Administração Pública contratante acerca da constituição da sociedade em conta de 

participação. Curiosamente, o contrato administrativo firmado entre a Receita Federal e a 

empresa Citycon Engenharia e Construções Ltda. (Contrato DRF STS 03/2007) - que seria 

executado por meio de sociedade em conta de participação - não fora concluído, diante de 

controvérsia surgida em torno de um erro de projeto elaborado pela Administração Pública, 

tendo sido rescindindo unilateralmente pela Receita Federal. 

No âmbito do Tribunal de Contas da União, há processos que fazem referência à 

constituição de sociedade em conta de participação com vistas à execução de obras públicas. 

Nesses termos, o Recurso de Revisão em Tomada de Contas TC 007.651/2002-016 noticiou a 

celebração de sociedade em conta de participação entre Delta Engenharia Indústria e 

Comércio Ltda., sócia ostensiva, e Via Engenharia S/A, Contarpp Engenharia Ltda. e Almeida 

França Engenharia Ltda., sócias participantes, com o objetivo de execução de todos os 

serviços e obrigações do contrato de nº 32/2000, firmado entre o Centro de Informática e 

                                                 
15

 TJSP, Apelação nº 0221113-08.2009.8.26.0100, 23ª Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador 

Paulo Roberto de Santana, Data de julgamento: 26/06/2013. 
16

 TCU, Recurso de Revisão em Tomada de Contas TC 007.651/2002-0, AC-2677-38/13-P, Plenário, Data da 

sessão: 02/10/2013. 
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Processamento de Dados do Senado Federal (Prodasen) e Delta Engenharia Indústria e 

Comércio Ltda.. O processo tinha como cerne da discussão a celebração de aditivos ao citado 

contrato sem justificativas pertinentes e o superfaturamento dos valores contratuais resultante 

de tais aditivos.  

Tangencialmente, discutia-se a responsabilização das sócias participantes da sociedade 

em conta de participação em relação ao montante eventualmente devido por irregularidades 

nos referidos aditivos. A respeito disso, nas suas razões do voto (que, aliás, foram acatadas 

pelo Plenário do TCU), o relator do processo, Ministro Benjamin Zymler, reconhece a 

existência da sociedade em conta de participação, muito embora entenda causar espécie a 

constituição dessa sociedade logo após a celebração do contrato administrativo, 

“precipuamente no contexto em que a primeira colocada desistiu da licitação e, 

posteriormente, houve a contratação da segunda colocada e a celebração de aditivo de 

reequilíbrio econômico-financeiro indevido”17.  

No Pedido de Reexame em Relatório de Auditoria TC 014.980/2010-0, processo 

julgado em julho de 2016, foi relatada a constituição de sociedade em conta de participação 

entre a Delta Construções S/A e a Construtora G&F Ltda., com o objetivo de execução das 

obras de restauração e manutenção de trechos rodoviários da BR-116, no Estado do Ceará. O 

Pedido de Reexame fora apresentado por fiscais dos contratos administrativos auditados pelo 

TCU. A sociedade em conta de participação houvera sido constituída para a execução do 

contrato 03 002/2009, celebrado entre Departamento Nacional de Infraestrutura de 

                                                 
17

 Trecho do voto do relator do processo, Ministro Benjamin Zymler: “52. A citação das empresas Via 

Engenharia S/A, Contarpp Engenharia Ltda. e Almeida França Engenharia Ltda. se deu em razão de elas terem 

integrado sociedade em conta de participação constituída para a execução de todos os serviços e obrigações 

objeto do Contrato nº 32/2000, conforme noticiado nos autos da Ação Civil Pública do Ministério Público 

Federal que subsidiou o recurso de revisão do MPTCU e foi reconhecido pelas próprias defendentes em suas 

alegações de defesa. 

53. Com relação ao assunto, embora cause espécie a celebração de acordo entre as empresas participantes da 

licitação imediatamente após a assinatura do contrato, precipuamente no contexto em que a primeira colocada 

desistiu da licitação e, posteriormente, houve a contratação da segunda colocada e a celebração de aditivo de 

reequilíbrio econômico-financeiro indevido, entendo que não é possível a extensão da responsabilidade pelo 

débito em exame, em face da legislação vigente à época da ocorrência dos fatos. 

54. Considerando que a constituição da sociedade em conta de participação, a execução do contrato e a 

assinatura do 4º Termo Aditivo ocorreram entre 2000 e 2001, ou seja, antes da vigência do Código Civil de 

2002, incide sobre a espécie o art. 326 do Código Comercial, que estabelecia:“na sociedade em conta de 

participação, o sócio ostensivo é o único que se obriga para com terceiro; os outros sócios ficam unicamente 

obrigados para com o mesmo sócio por todos os resultados das transações e obrigações sociais empreendidas 

nos termos precisos do contrato.”. 

55. Sendo assim, tendo em vista a inexistência, no regime jurídico vigente à época, de dispositivo similar ao art. 

953, parágrafo único, do Código Civil de 2002, o qual impõe a responsabilidade solidária do sócio participante 

que tomar parte das relações do sócio ostensivo com terceiros, julgo incabível a imputação de débito às empresas 

Via Engenharia S/A, Contarpp Engenharia Ltda. e Almeida França Engenharia Ltda.” 
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Transportes-DNIT e Delta Construções S/A. No âmbito do processo em referência, a 

Secretaria de Recursos do Tribunal entendeu que a sociedade mantida entre Delta 

Construções e G&F caracterizava-se como “subempreitada” realizada ao arrepio do contrato 

03 002/2009, o qual não autorizava a “subcontratação” do objeto contratual, devendo o fiscal 

do DNIT ter diligenciado para evitar que terceiros (estranhos à contratada) executassem o 

objeto de tal contrato. Todavia, o Plenário do TCU, discordando, nesse aspecto específico 

(qual seja, da contratação com a G&F), da Secretaria de Recursos, acompanhou, por meio do 

Acórdão nº 1.808/2016, o voto do relator do processo, Ministro Benjamin Zymler, segundo o 

qual as sociedades em conta de participação têm “caráter estritamente financeiro, já que a 

única obrigação existente entre os seus sócios é participar dos resultados e contribuir com as 

despesas sociais relativas ao objeto, nos termos do contrato social” e, no caso concreto, não 

havia se configurado a execução material do contrato pelo sócio participante (ou seja, não 

houve a prestação dos serviços por pessoa estranha à relação contratual)18
.  

Nesse sentido, segundo o Ministro relator, se não se configurou a execução 

propriamente dita do objeto do contrato 03 002/2009 por pessoa estranha à contratada (mesmo 

no âmbito de uma sociedade em conta de participação), não haveria que se falar em 

“subempreitada” e, dessarte, não se caracterizaria descumprimento de tal contrato 

administrativo, sendo que a sociedade em conta de participação, desde que constituída com 

                                                 
18 Trecho do voto do relator: “19. Dessa forma, considerando que, na sociedade em conta de participação, o 

sócio ostensivo é o único que exerce o objeto social, in casu, os serviços contratados perante o Dnit; 

considerando que demais sócios ficam unicamente obrigados para com o sócio ostensivo por todos os resultados 

e obrigações sociais relativas ao referido objeto; considerando que tal circunstância, a constituição da SCP, não 

foi contestada na decisão recorrida e pode ser deduzida dos documentos acostados aos autos (DARF); e 

considerando que as evidências juntadas pela equipe de fiscalização indicam a cessão de equipamentos ao sócio 

ostensivo (usina de asfalto e instalação de canteiro) e a assunção de despesas perante fornecedores e prestadores 

de serviços relacionados à execução do contrato (emissão de certificados de ensaios laboratoriais e pasta de 

despesas encontrada no canteiro de obras), compreendo que não é possível depreender, pelos elementos 

acostados no processo, que houve execução de serviços do contrato pela empresa G&F Ltda. 

20. Acerca do documento emitido por fax pela G&F e assinado pela empresa Delta, trata-se de elemento que não 

diz respeito à execução do contrato e, portanto, não serve para configurar a existência de subcontratação 

irregular dos serviços. Embora a peça possa sugerir uma relação de proximidade entre as empresas e, no limite, 

uma eventual combinação durante a licitação, já que ambas participaram do certame, entendo que a matéria não 

comporta maiores digressões nessa etapa processual, uma vez que não foi debatida na deliberação recorrida. 

21. Retomando à questão controvertida, é preciso não perder de vista que as sociedades em conta de participação 

são espécies de sociedade não personificadas de caráter estritamente financeiro, já que a única obrigação 

existente entre os seus sócios é participar dos resultados e contribuir com as despesas sociais relativas ao objeto, 

nos termos do contrato social. Com isso, entendo que a sua constituição, desde que respeitados os aspectos 

jurídicos inerentes à sua natureza, não implica violação aos arts. 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993. 

22. Dessa forma, considerando que não foi demonstrada a subcontratação do Contrato 03 002/2009, nem a 

realização de serviços por pessoa estranha à figurada da contratada, julgo elidida a ocorrência “descumprimento 

de cláusulas contratuais – subempreitada”. Como consequência, cabe excluir tal fato da multa imputada ao Sr. 

Josidan Gois Cunha.” 
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respeito aos “aspectos jurídicos inerentes à sua natureza”, não implicaria violação aos arts. 72 

e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Em outro julgamento mais recente (maio de 2017), o Plenário do Tribunal de Contas 

da União se deparou, novamente, com a questão relacionada à constituição de sociedade em 

conta de participação no âmbito de uma contratação com a Administração Pública. Trata-se 

da representação TC 0018.482/2013-9, na qual se apuram possíveis irregularidades na 

contratação firmada entre a Prefeitura de Oiapoque/AP e a empresa ABO Construções Ltda., 

com vistas à construção de sistema de abastecimento de água na cidade (Contrato 0205/2012-

PMO). Dentre os pontos levantados pela auditoria do TCU, destaca-se a constituição de 

sociedade em conta de participação entre a empresa vencedora da licitação, ABO Construções 

Ltda. e outra empresa. 

O Ministro Relator, Bruno Dantas, entendeu que o fato de o Código Civil prever a 

constituição de sociedade em conta de participação em seus arts. 991 a 996, “não autoriza 

aquele que mantém contrato com a Administração Pública, transferir sua responsabilidade a 

outrem sem anuência da própria administração.” Prosseguiu, ainda, o Ministro Relator 

ressaltando que a Administração Pública possui supremacia na condução dos contratos 

administrativos, de modo que somente a ela compete a prerrogativa de “alterar, 

unilateralmente, o contrato, não cabendo ao terceiro, fazê-lo.” 

Interessante citar que, no caso em questão, o Plenário do TCU, acompanhando o voto 

do Ministro Relator, entendeu que não havia evidências de que a Prefeitura de Oiapoque 

tivera conhecimento prévio da constituição da sociedade, tampouco de que tivesse a 

autorizado. Em vista disso, concluiu-se que o contrato administrativo celebrado originalmente 

manteve-se inalterado, sendo “nula” a pretendida transferência de seu objeto através de 

sociedade em conta de participação, “uma vez que carece de ilegalidade”. Tal circunstância 

isentou o atual Prefeito Municipal de qualquer penalidade em razão desse tema, já que “a 

irregularidade foi perpetrada pela empresa contratada, não havendo provas nos autos de que o 

responsável tenha dela participado.”19.  

                                                 
19

 “[...] 21.1. Item de oitiva - associação da empresa contratada com terceira sociedade para transferência da 

execução integral da obra. 

21.1.1. Manifestação - a empresa ABO Construções Ltda. alegou que não transferiu ou subempreitou o objeto do 

contrato com a prefeitura, mas fez apenas uma associação com pessoas físicas para incrementar a execução da 

obra, por meio de uma Sociedade em Conta de Participação - SCP, nos termos dos art. 991 a 996 do Código 

Civil brasileiro. O Código expressa a responsabilidade única do sócio ostensivo perante terceiros (peça 66, p. 1-

2). [...] 

27. Irregularidade: associação da empresa ABO Construções Ltda. com terceira sociedade para transferência da 

execução integral da obra. 
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Ainda na esfera do Tribunal de Contas da União, cite-se outro caso em que, ao 

contrário da situação narrada nos parágrafos anteriores, a Administração Pública contratante 

não só tinha conhecimento da constituição de sociedade em conta de participação, como 

formalizou termo aditivo para incluir a sócia participante na qualidade de interveniente-

garantidora. Trata-se da representação TC 035.677/2015-5, na qual se discutem possíveis 

irregularidades no Contrato 0102-EG/2013/0001, celebrado entre a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a Construtora Espaço Aberto, objetivando a 

realização de obras de ampliação, central de utilidades e demais obras complementares (1ª 

Fase) do terminal de passageiros, do Aeroporto Internacional Salgado Filho. 

                                                                                                                                                         
27.1. A análise desta irregularidade foi realizada na instrução da peça 127, p. 14-15: 

15.1. Responsável: Miguel Caetano de Almeida, atual prefeito de Oiapoque. 

15.2. Razões de justificativa: não apresentou. 

15.3. Análise: O Sr. Miguel Caetano de Almeida não apresentou defesa, ainda que regularmente notificado. 

Sendo assim, o mesmo deve ser considerado revel, na forma do artigo 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 

15.3.1. No tocante ao mérito, a equipe de auditoria do TCU verificou que a empresa ABO Construções Ltda., em 

22/5/2013, constituiu Sociedade em Conta de Participação (SCP), com o objetivo de repassar a execução da 

obra. A constituição da SCP importou na transferência integral da execução da obra para essa nova sociedade, 

conforme pode ser verificado por meio da documentação juntada aos autos (peça 121). 

15.3.2. Independentemente da empresa ABO Construções Ltda. ter constituído novo tipo societário, porém, para 

fins de execução do Contrato n. 0205/2012-PMO, permanecem inalteradas as condições contratuais pactuadas 

anteriormente, isto é, a execução das obras continua sob responsabilidade daquela empresa e não da SCP. 

15.3.3. A inalterabilidade contratual aqui mencionada, decorre do fato de que o regime dos contratos 

administrativos instituído pela Lei de Licitações e Contratos conferiu supremacia à Administração Pública em 

sua condução. Nesse sentido, em função dessa supremacia, a administração pode, unilateralmente, modificar, 

rescindir, fiscalizar e aplicar sanções, conforme disposto nos artigos 58, incisos I a IV, e 65, da referida lei. 

15.3.4. A alteração contratual também pode ocorrer por meio de acordo entre as partes, conforme previsto no 

artigo 65, inciso II, da Lei 8.666/1993. Porém, tal alteração pressupõe prévio conhecimento e anuência por parte 

da administração sobre o teor do objeto a ser alterado. 

15.3.5. Na situação específica que ora se analisa, inexistem evidências de que a Prefeitura de Oiapoque tivera 

prévio conhecimento da constituição da SCP e de que autorizara a mesma a dar continuidade às obras do sistema 

de abastecimento de água do município. 

15.3.6. Como inexistiu autorização da Prefeitura de Oiapoque para que a SCP levasse adiante a execução das 

obras, logo, carece de legalidade a transferência das obras para a essa sociedade. 

15.3.7. O fato do Código Civil Brasileiro de 2002, em seus artigos 991 a 996, prever a constituição de Sociedade 

em Conta de Participação, não autoriza aquele que mantém contrato com a Administração Pública, a transferir 

sua responsabilidade para outrem sem a anuência da própria administração. Esta, conforme já exposto 

anteriormente, possui a supremacia sobre a condução dos contratos, a qual decorre de lei. Assim, somente a 

administração pública possui a prerrogativa de alterar, unilateralmente, o contrato, não cabendo ao terceiro fazê-

lo. 

15.3.8. Dessa forma, mantém-se inalterado o contrato formalizado entre a Prefeitura de Oiapoque e a Empresa 

ABO Construções Ltda., e a transferência da execução das obras relativas ao sistema de abastecimento de água 

do Oiapoque para a SCP tem-se por nulo, uma vez que carece de legalidade. 

15.3.9. Sob outro aspecto, não restou demonstrado que o atual prefeito tivesse conhecimento do feito realizado 

pela empresa ABO Construções Ltda. A equipe de auditoria tomou conhecimento dessa irregularidade a partir de 

solicitação de documentos à empresa contratada, que, por acaso, fez incluir essa documentação. 

27.2. Conclusão: mesmo diante da revelia, propõe-se afastar a responsabilidade do Sr. Miguel Caetano de 

Almeida, Prefeito de Oiapoque/AP, em obediência ao princípio da verdade material, tendo em vista que não há 

provas nos autos de que teve conhecimento da irregularidade analisada neste item. [...]” 
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Dentre os pontos levantados pelo TCU, saliente-se a constituição da sociedade em 

conta de participação entre a Construtora Espaço Aberto (sócia ostensiva) e a Construtora 

Damiani Ltda. (sócia participante). Segundo esclarecido pela Infraero, essa empresa estatal 

acabou consentindo com a inclusão da Construtora Damiani Ltda. na qualidade de 

interveniente-garantidora (e não sucessora das obrigações iniciais), ao passo que os polos 

contratuais originais não seriam alterados. Além disso, tal consentimento da Infraero visava a 

garantir a efetiva satisfação do interesse público, que consistia na adequada execução das 

obras licitadas.  

Ocorre que no entendimento das áreas técnicas internas do TCU, os termos do contrato 

particular de constituição de sociedade em conta de participação previam que todas as 

obrigações contratuais passariam a ser da sócia participante, Construtora Damiani Ltda., o que 

representaria “mudança no polo contratual” e respectiva sub-rogação contratual, não aceita 

pelo TCU, por contrariar os princípios constitucionais da moralidade, eficiência, supremacia 

do interesse público, bem como o dever geral de licitar.20 Além disso, o edital que antecedeu a 

dita contratação pública estabeleceu que seria admitida a subcontratação, no limite de 30% 

(trinta por cento) do escopo contratado. Desse modo, no juízo do TCU, na prática, um terceiro 

“está executando os serviços sem ter ganhado a licitação, tampouco sem ter apresentado os 

requisitos técnico-operacionais obrigatórios no edital.” Por esse motivo, o TCU entendeu pela 

realização de audiência com todos os responsáveis pela autorização do ingresso da sociedade 

em conta de participação e a respectiva formalização do termo aditivo para que prestassem as 

devidas justificativas.  

No 1º Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte-MG, encontra-se 

registrado, sob o nº 01342071, contrato social da sociedade em conta de participação formada 

                                                 
20 “[...] 4. Foi verificada irregularidade referente à sub-rogação contratual fática advinda com o 1º termo aditivo 

do Contrato 0102-EG/2013-001. A Infraero autorizou o ingresso da Construtora Damiani como “interveniente-

garante”, porém, na prática, devido às mudanças do corpo técnico da obra para os funcionários da construtora 

ingressante, bem como diante das responsabilidades acordadas no contrato da Sociedade em Conta de 

Participação da Construtora Espaço Aberto Ltda. com a Construtora Damiani, esta empresa ficou responsável 

pela execução dos serviços licitados.    

5. Esta Corte de Contas, por meio da Decisão nº 420/2002 – Plenário (Relator: Ministro-Substituto 

Augusto Sherman Cavalcanti), firmou entendimento no sentido de que: ‘(...) em contratos administrativos, é 

ilegal e inconstitucional a sub-rogação da figura da contratada ou a divisão das responsabilidades por ela 

assumidas, ainda que de forma solidária, por contrariar os princípios constitucionais da moralidade e da 

eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio da supremacia do interesse público, o dever 

geral de licitar (art. 37, inciso XXI, da Constituição) e os arts. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993.’ 

6. Julgados mais recentes, a exemplo do Acórdão nº 2.813/2010 – Plenário (Relator: Ministro-Substituto 

Weder de Oliveira) e nº 41/2013 – Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), ratificam esse 

entendimento. [...]” 
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pelo Clube Atlético Mineiro, como sócio participante, e pela Arena Independência Operadora 

de Estádio S/A, como sócia ostensiva, que tem por objeto principal a administração, operação 

e manutenção da Arena Independência, nos termos do contrato de concessão de uso celebrado 

entre o Estado de Minas Gerais e a Arena Independência Operadora de Estádio S/A no ano de 

2012. Conforme o contrato social referido, cabe ao Clube Atlético Mineiro participar das 

despesas e dos lucros pertinentes à administração, operação e manutenção da Arena 

Independência, na proporção de 50% (cinquenta por cento), além de dever mandar todos os 

jogos de sua equipe de futebol profissional para a Arena Independência, sendo que as 

atividades propriamente ditas (de administração, operação e manutenção) cabem à Arena 

Independência Operadora de Estádio S/A. O contrato social indica, portanto, que a 

contribuição do Atlético Mineiro para a sociedade em conta de participação é financeira. 

O contrato de concessão de uso celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a sócia 

ostensiva (Arena Independência Operadora de Estádio S/A) admite que esta última exerça as 

atividades empresariais associadas ao objeto do contrato, com ampla liberdade na direção de 

seus negócios, inclusive, na organização de seus investimentos e de seu corpo de funcionários 

e contratados; o mesmo instrumento admite, também, que a Arena Independência Operadora 

de Estádio S/A contrate com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 

ou complementares à concessão, devendo informar ao Estado a contratação de terceiros para o 

desenvolvimento dessas atividades. Adiantando o que será mais detidamente exposto no 

capítulo 4, nos contratos de concessão a legislação conferiu maior liberdade à concessionária 

na condução dos negócios, inclusive, permitindo a contratação com terceiros de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao objeto da concessão.  

Pelos documentos a que se teve acesso (contrato de concessão de uso e contrato 

social), não é possível inferir se a Administração Pública foi informada acerca da constituição 

da sociedade em conta de participação, conforme determina o contrato de concessão de uso. 

Essa informação é relevante diante dos aspectos que serão analisados no capítulo 4 deste 

trabalho, quais sejam, necessidade de autorização da Administração Pública para a 

contratação de terceiros e limites subjetivos e objetivos para tal contratação.   

Como adiantado, foram ainda realizadas conversas informais com um profissional que 

presta assessoria jurídica a uma empresa que constituiu sociedade em conta de participação e 

dois profissionais que fazem parte do quadro (como advogado e como gerente na área 
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comercial) de empresas que atuaram como sócias – ostensiva ou participante - de sociedades 

em conta de participação constituídas para a execução de contratos administrativos.21  

Foram realizadas apenas três conversas porque o número de profissionais que se 

dispuseram a relatar a sua experiência foi reduzido e, ainda, porque elas pareceram ser, 

juntamente com os demais exemplos extraídos de outras fontes, suficientes para ilustrar o uso 

da sociedade em conta de participação na esfera dos contratos administrativos, 

principalmente, pelo fato de as empresas (descritas nas conversas) que constituíram 

sociedades desse tipo serem empresas de médio e grande porte. 

Nas referidas conversas, foram solicitadas sete informações aos entrevistados: 1. 

objeto do contrato administrativo, 2. motivos que levaram à constituição da sociedade em 

conta de participação, 3. objeto da sociedade em conta de participação, 4. posição da empresa 

nessa sociedade (sócia ostensiva ou sócia participante), 5. momento da sua constituição (se 

anterior ou posteriormente à celebração do contrato administrativo), 6. se houve autorização 

prévia do contratante para tal constituição e, finalmente, 7. se havia conhecimento da 

Administração Pública sobre a existência da sociedade e sobre a participação na execução do 

objeto. 

No primeiro caso citado, uma empresa de médio porte que atua no ramo de 

engenharia, construindo, mantendo e operando plantas industriais, ao se sagrar vencedora de 

licitação promovida por empresa estatal, firmou com esta última contrato de prestação de 

serviços de engenharia. Na fase licitatória, previamente à apresentação das propostas, fora 

questionado à empresa estatal, verbalmente, sobre a possibilidade de os licitantes firmarem 

sociedades em conta de participação com empresas que não participassem da licitação, 

figurando, no entanto, como sócias ostensivas e assumindo todos os direitos e obrigações 

perante a contratante. Num primeiro momento, a empresa estatal teria respondido 

negativamente, para se evitar a concretização de risco de burla à licitação. Ainda na fase 

licitatória, a própria entidade da Administração Pública teria revisto a sua posição, 

entendendo ser possível a utilização, pelo futuro contratado, de sociedades em conta de 

participação para a execução de parte do objeto do contrato administrativo que seria por ela 

celebrado. Diante da última resposta da contratante, após a celebração do contrato 

administrativo, a empresa constituiu sociedade em conta de participação com uma terceira 

empresa, sendo que a primeira (licitante vencedora) figurava como sócia ostensiva e a 

                                                 
21

 A identidade dos profissionais e os dados e detalhes dos contratos administrativos e respectivas sociedades em 

conta de participação constituídas para a sua execução não estão sendo revelados no presente trabalho em função 

do sigilo que me foi solicitado pelos entrevistados. 
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segunda, como sócia participante, contribuindo com o fornecimento de equipamentos 

utilizados na prestação dos serviços. Apesar de a contratante ter conhecimento - de forma 

oficiosa - da constituição da sociedade em conta de participação, não foi solicitada 

autorização formal para tal constituição. O motivo que levou à constituição da sociedade em 

conta de participação não foi revelado pelo profissional. 

No segundo caso, foi informado pelo advogado que presta assessoria jurídica a uma 

empresa que também atua no ramo de engenharia, realizando diversas obras públicas, que esta 

última teria figurado como sócia participante em sociedade em conta participação constituída 

para execução de obras objeto de contrato administrativo firmado entre terceira empresa de 

engenharia e a Administração Pública. Segundo o profissional, a empresa contratada da 

Administração Pública, sócia ostensiva na sociedade em conta de participação, teria assumido 

a obrigação de execução de obras vultosas, o que envolvia a mobilização de recursos 

humanos, financeiros e materiais de grande monta. Ocorre que, após a celebração do contrato 

administrativo, a empresa contratada pela Administração Pública passou a enfrentar sérias 

dificuldades financeiras e, consequentemente, dificuldades na execução do objeto de muitos 

dos seus contratos. A primeira empresa, então, foi convidada a participar da execução do 

contrato administrativo mantido com a Administração Pública, por meio do fornecimento de 

equipamentos e pessoal que seriam alocados às obras, além do aporte de recursos financeiros 

para pagamento de fornecedores. Como essa empresa estava executando contratos em região 

próxima àquela em que o contrato administrativo com a Administração Pública estava sendo 

executado, entendeu que a sua participação poderia gerar ganhos de escala e resultados 

econômicos satisfatórios. A reunião entre as duas empresas na forma de sociedade em conta 

de participação foi aventada porque a primeira empresa não tinha interesse em assumir 

responsabilidades perante a Administração Pública e, ainda, tinha como objetivo receber 

dividendos pela exploração do negócio. Paralelamente, a Administração Pública buscava 

soluções rápidas e efetivas para que as obras não fossem interrompidas e que o cronograma 

originalmente previsto fosse cumprido. Conforme a empresa informou ao profissional, a 

Administração Pública teria concordado informalmente com a constituição da sociedade em 

conta de participação, por entender que essa seria uma alternativa para a resolução do 

problema existente. Porém, tal concordância não teria sido formalizada. 

O terceiro caso relatado por profissional que trabalhou como advogado em empresa 

construtora era o de uso da sociedade em conta de participação no contexto em que outras 

empresas deixavam de ingressar em licitações públicas ou ingressavam com propostas 

comerciais com valores acima do mercado, para, em seguida, participarem como sócios 
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participantes em sociedades em conta de participação formadas com a empresa licitante 

vencedora. O mesmo profissional relatou que tem notado que essa prática (para burla à 

licitação) tem sido cada vez menos utilizada no mercado. Esse mesmo profissional relatou, 

ainda, que a empresa onde atualmente trabalha - igualmente empresa atuante no ramo de 

engenharia - tem buscado viabilizar a sociedade em conta de participação para atrair empresas 

terceiras para a execução de contratos administrativos por ela já celebrados, cujo objeto é a 

execução de obras de públicas. A empresa intenta, com a constituição da sociedade em conta 

de participação, diminuir os custos assumidos nos últimos anos por meio da celebração de 

contratos envolvendo obras de grande vulto. 

Pelas conversas realizadas, foi possível notar que, no atual período de crise financeira 

pelo qual atravessa o Brasil, as empresas têm buscado alternativas para diminuição dos seus 

custos e despesas já assumidos por meio de compromissos firmados com a Administração 

Pública, sendo a sociedade em conta de participação uma dessas alternativas que têm sido 

aventadas, ainda que, na maioria das ocasiões, elas não sejam levadas a efeito, 

principalmente, pelo receio de afronta às normas que regulam as licitações e contratos 

públicos. 

Nos exemplos citados, obtidos na jurisprudência, na doutrina, no registro de títulos e 

documentos e nas conversas realizadas, o uso da sociedade em conta de participação foi mais 

comum no contexto de contratos administrativos envolvendo a execução de obras públicas e a 

prestação de serviços diretamente à Administração Pública, apesar de ter sido identificado um 

exemplo de concessão de uso de bem (Arena da Independência) e, aparentemente, um 

exemplo de contrato de concessão de serviços públicos (exploração de aterro sanitário).  

Tendo sido demonstrado o uso das sociedades em conta de participação na prática, 

passaremos a analisar as características gerais dessas sociedades para, em seguida, 

enfrentarmos aspectos jurídicos que devem ser levados em conta especificamente quando tal 

uso se dá no âmbito de contratos administrativos.  
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2. Características gerais da sociedade em conta de participação 

 Para fins de contextualização da sociedade em conta de participação no âmbito dos 

contratos administrativos, a seguir serão trazidas as principais características dessa sociedade. 

Deve-se frisar, desde já, que, apesar da riqueza do tema e das ramificações que dele derivam, 

em razão da metodologia adotada no presente estudo, serão discorridas tão somente as 

características e os aspectos que se mostram pertinentes e relevantes para os objetivos do 

presente trabalho.  

 

2.1. Regime jurídico 

Como adiantado na parte introdutória deste trabalho, a sociedade em conta de 

participação encontra-se regulada nos arts. 991 a 996 do Código Civil. Aplicam-se a esse 

instituto, ainda, de forma subsidiária e no que com ele for compatível, os arts. 997 a 1038 do 

Código Civil – dispositivos que regulam a sociedade simples. 

O Código Civil não traz a definição da sociedade em conta de participação, sendo 

possível extrair dos artigos que a regulam que ela consiste em sociedade regular, não 

personificada, tendo, necessariamente, um ou mais sócios ostensivos e um ou mais sócios 

participantes, os quais se reúnem para a consecução de um objetivo comum. Como resumem 

João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli, “há, na verdade, uma associação entre as duas 

categorias de sócios (ostensivo e participante) em busca de um fim comum (possuindo os 

aportes função instrumental).”22 

Autores brasileiros divergem acerca da natureza jurídica da sociedade em conta de 

participação, sendo pertinente a abordagem de tal divergência, pois a definição da natureza 

jurídica da sociedade em conta de participação auxiliará na análise desse instituto vis à vis os 

institutos afins previstos nas normas aplicáveis às licitações e contratações públicas, no 

capítulo 3 deste trabalho. 

Parcela dos doutrinadores considera que esse instituto não tem natureza jurídica de 

sociedade. Para essa parcela, faltariam à sociedade em conta de participação características 

importantes e essenciais para o seu contorno como uma sociedade propriamente dita.  

                                                 
22

 SCALZILLI, João Pedro, SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação. São Paulo: Quartier 

Latin, 2014, p. 55. 
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Nesse sentido, José Edwaldo Tavares Borba23 afirma que, muito embora a sociedade 

em conta de participação apresente características próprias das sociedades, especialmente, a 

conjugação de recursos para a obtenção de um fim comum, faltam a ela dois elementos 

essenciais da sociedade: o patrimônio próprio e a personalidade jurídica. Sendo assim, a 

natureza da sociedade em conta de participação, para esse autor, é contratual. Esse é também 

o posicionamento de Fábio Ulhoa Coelho24, para quem a conta de participação consiste em 

contrato de investimento comum, havendo duas características que lhe retiram o caráter de 

sociedade: a falta de personalidade jurídica e a natureza secreta. 

Como contraponto ao argumento da falta de personalidade jurídica, doutrinadores que 

se posicionam no sentido de que a sociedade em conta de participação é sociedade 

propriamente dita afirmam que tal falta, por si só, não desnatura uma sociedade. Mauro 

Brandão Lopes25 considera que a personalidade jurídica não é característica essencial de uma 

sociedade, lembrando que “a personalidade jurídica é desenvolvimento recente; anteriormente 

a tal desenvolvimento, as sociedades regulares existiam explicitamente regulamentadas, e, 

portanto, com pleno reconhecimento na ordem jurídica, exatamente como subsistem ainda em 

muitas legislações”.  

Paralelamente à ausência da personalidade jurídica, o que impediria a classificação da 

sociedade em conta de participação como sociedade (como entende Fábio Ulhoa Coelho no 

texto anteriormente transcrito) seria a natureza secreta da sociedade em conta de participação. 

A esse respeito, em primeiro lugar, o registro público dos atos constitutivos de sociedades tem 

como finalidade tornar pública a sua existência, perante terceiros. Ocorre que o não 

conhecimento da sociedade por terceiros não é elemento constitutivo das sociedades. Em 

segundo lugar, atualmente, as sociedades em conta de participação devem ser inscritas no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda, sendo tal cadastro de 

acesso público (apesar de, nos dados públicos do CNPJ, o nome do sócio participante não ser 

revelado), fato que enfraquece o argumento de que essas sociedades seriam ocultas.  

                                                 
23

 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 113-115. 
24 “Definidas as sociedades empresárias como pessoas jurídicas, seria incorreto considerar a conta de 

participação uma espécie destas. Embora a maioria da doutrina conclua em sentido oposto (Lopes, 1990), a 

conta de participação, a rigor, não passa de um contrato de investimento comum, que o legislador, 

impropriamente denominou sociedade. Suas marcas características, que a afastam da sociedade empresária 

típica, são a despersonalização (ela não é pessoa jurídica) e a natureza secreta (seu ato constitutivo não precisa 

ser levado a registro na Junta Comercial). Outros de seus aspectos também justificam não considerá-la uma 

sociedade: a conta de participação não tem necessariamente capital social, liqüida-se pela medida judicial de 

prestação de contas e não por ação de dissolução de sociedade, e não possui nome empresarial.” (COELHO, 

Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 2, p. 476). 
25

 LOPES, Mauro Brandão. A sociedade em conta de participação. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 26. 
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Há ainda outro aspecto que parcela da doutrina considera como determinante para 

descaracterizar a sociedade em conta de participação como sociedade, qual seja, a falta de 

fundo próprio, autônomo. Sobre isso, José Xavier Carvalho de Mendonça26 considera que a 

sociedade em conta de participação possui esse fundo próprio, e “[...] sendo a sociedade o 

emprêgo de fôrças, de capitais para um fim comum, a sociedade em conta de participação 

satisfaz essa exigência, pouco importando a situação jurídica dos capitais”. 

Filiam-se à posição de que sociedade em conta de participação tem natureza jurídica 

de sociedade Pontes de Miranda27, Arnoldo Wald28, Waldemar Ferreira29 e José Gabriel Assis 

de Almeida30, sendo que, para este último, a sociedade em conta de participação atende a 

todos os requisitos legais que lhe conferem o caráter de sociedade.  

Apesar de não ser comum a existência sociedades sem personalidade jurídica distintas 

dos seus sócios, será adotada, neste trabalho, a corrente compartilhada com Fábio Martins de 

Andrade31, de acordo com a qual a sociedade em conta de participação é sociedade sui generis 

e com Waldemar Ferreira32, para quem essa sociedade “Não tem personalidade jurídica. Nem 

firma ou denominação própria. Nem sede. Nem patrimônio. Nem estabelecimento. Nem 

domicílio. Ela é, em suma, sociedade especialíssima, particularis, restricta et limitata.” 

Nessa acepção, a sociedade em conta de participação pode ser considerada sociedade, 

especialmente em razão do que dispõe o art. 981 do Código Civil, que, ainda que de forma 

ampla e genérica, traz parâmetros para a definição de sociedade, ao estabelecer que “celebram 

                                                 
26

 MENDONÇA, João Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. São Paulo: Freitas Bastos, 

1954. v.4, liv.II/pt.III,  p. 228. 
27

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 43, p. 320. 
28

 WALD, Arnoldo. Direito civil: direito da empresa. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 234. 
29

 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial: o estatuto da sociedade de pessoas. São Paulo: Saraiva, 

1961. v.3, p. 527 e ss. 
30 “Com efeito, na conta de participação participam pelo menos duas pessoas. 

E na Conta de Participação há uma obrigação recíproca de combinação de esforços ou recursos. Efetivamente, os 

participantes criam a obrigação, uns face aos outros, de juntarem esforços ou recursos: um entra com o capital, e 

o outro com o seu trabalho. Ou entram os dois com capital. 

Dá-se, assim, a combinação. Combinação que tem uma finalidade só: a realização de lucro através do exercício 

do objeto social. 

Deste modo, face às disposições do direito positivo brasileiro, não parece haver motivo para recusar à Conta de 

Participação o caráter de sociedade, já que ela preenche, com perfeição, todos os requisitos legais.” (ALMEIDA, 

José Gabriel Assis de. A sociedade em conta de participação. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 31). 
31

 Fábio Martins de Andrade conceitua a sociedade em conta de participação como sendo “a associação de dois 

ou mais participantes (empresários ou não, pessoas físicas ou jurídicas) por relação contratual em sociedade 

regular de tipo sui generis (sem personalidade jurídica) para explorar uma ou mais oportunidades de negócio ou 

atividades econômicas.” (ANDRADE, Fábio Martins de. Da sociedade em conta de participação. Revista de 

Direito Privado, São Paulo. v. 9. n. 33, p. 39-56, jan./mar. 2008).  
32

 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial: o estatuto da  sociedade de pessoas. São Paulo: Saraiva, 

1961. v.3, p. 534. 
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contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 

serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”.  

De um lado, como esclarece Rachel Sztajn,33 “do teor do art. 981, o que se requer é a 

participação de duas ou mais pessoas, a contribuição em bens ou serviços, a perseguição de 

lucros para posterior partilha mediante o exercício de atividade econômica organizada para 

configurar uma sociedade.” As sociedades em conta de participação, como as demais 

sociedades, também se constituem em contratos firmados por pessoas que se obrigam entre si, 

contribuindo com bens ou serviços, para a execução de determinada atividade econômica e 

para a partilha dos resultados – positivos ou negativos – advindos de tal atividade. 

A legislação tributária brasileira, inclusive, atribui à sociedade em conta de 

participação o status de pessoa jurídica, sujeitando-a ao recolhimento dos mesmos tributos 

incidentes sobre as demais sociedades; da mesma forma, os sócios – participante e ostensivo – 

são tratados como sócios, sendo o resultado financeiro a eles distribuído considerado 

dividendo, lucro. 

De outro lado, é sociedade sui generis porque, em verdade, não tem personalidade 

jurídica, não tem capital social, em que pese os sócios reservarem patrimônio para a 

consecução do objeto da sociedade, não tem sede social e não aparece perante terceiros – no 

sentido em que as suas obrigações e direitos são assumidos exclusivamente pelo sócio 

ostensivo, em nome próprio. 

 

2.2. Prazo de duração da sociedade em conta de participação 

O Código Comercial de 1850, em seu art. 325, ao tratar da sociedade em conta de 

participação, fazia referência a uma associação “acidental, momentânea ou anônima”. A 

redação transcrita gerava discussão sobre a obrigatoriedade de a sociedade em conta de 

participação ser momentânea, com o prazo de duração necessário exclusivamente para a 

consecução de determinada atividade específica e ocasional.34  

                                                 
33

 SZTAJN, Raquel. Código civil comentado: volume IX: direito de empresa, artigos 887 a 926 e 996 a 1195; 

coordenador: Álvaro Villaça Azevedo, São Paulo: Atlas, 2008, p. 173. 
34

 Waldemar Ferreira, de um lado, considerava, pela análise do art. 325 do Código Comercial, que era intrínseco 

às sociedades em conta de participação a sua efemeridade (in Tratado de sociedades mercantis: sociedade de 

pessoas : II. 5. ed. São Paulo: Ed, Nacional de Direito, 1958., p. 507,511), sendo que Pontes de Miranda não 

vislumbrava tal efemeridade como característica própria dessas sociedades, entendendo que poderia haver 

sociedades em conta de participação, portanto, sem prazo de duração determinado, para a prática de uma ou mais 

operações duradouras. (in Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. v. 49 p. 332 

e 333). 
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Atualmente, o Código Civil, que passou a regular as sociedades em conta de 

participação, não traz qualquer dispositivo que leve à discussão sobre a possibilidade de a 

sociedade em conta de participação ter prazo limitado à execução de determinado negócio (a 

exemplo da execução de um contrato específico) ou ter prazo indeterminado, para a execução 

de um ou mais negócios de longa duração. 

 

2.3. Sede social  

Como antecipado neste trabalho, a sociedade em conta de participação, diversamente 

das demais sociedades personificadas, não possui sede social. Não obstante, é possível que os 

sócios convencionem sobre os locais onde serão exercidas as atividades da sociedade em 

conta de participação, bem como o foro onde serão dirimidas controvérsias que venham a 

surgir entre eles.35 Os sócios podem até mesmo se valer da sede social ou domicílio do sócio 

ostensivo como local para o exercício das atividades sociais. 

 

2.4. Patrimônio da sociedade em conta de participação 

A sociedade em conta de participação não possui capital social, mas patrimônio 

especial, composto por contribuições por parte do sócio ostensivo e do sócio participante. 

Apesar de ser comum que a contribuição do sócio participante ocorra por meio da destinação 

de recursos financeiros ao sócio ostensivo, para a formação do patrimônio especial da 

sociedade em conta de participação, tal contribuição também pode se efetivar por meio de 

serviços e bens.  

 Gustavo Oliva Galizzi36 esclarece que, apesar de ser mais comum que o sócio 

ostensivo contribua com a sua indústria, pois é ele o único que se obriga perante terceiros, em 

seu nome, não há impedimento para que o sócio participante também “atue na vida social, 

orientando os negócios, dando conselhos, concorrendo, enfim, para o êxito dos objetivos 

comuns com seus conhecimentos específicos”, desde que não represente a sociedade perante 

terceiros. 
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 AFFONSO, Ana Carolina Barbuio. A sociedade em conta de participação no direito brasileiro. (Dissertação de 

Mestrado). São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 2014, p. 56. 
36 “Tanto podem contribuir com sua indústria o sócio ostensivo e o sócio participante. Embora seja mais comum 

a primeira hipótese, pois o sócio ostensivo é o único que se obriga perante terceiros, em seu nome individual, 

nada impede que o sócio participante atue na vida social, orientando os negócios, dando conselhos, concorrendo, 

enfim, para o êxito dos objetivos comuns com seus conhecimentos específicos, sem vir a tornar-se responsável. 

O que lhe é vedado, em regra, é representar perante terceiros a sociedade, empregando, como se fora o sócio 

ostensivo, sua própria denominação social”. (GALIZZI, Gustavo Oliva. Sociedade em conta de participação. 

Belo Horizonte: Mandamentos, 2008, p. 92). 
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Tullio Ascarelli37, no parecer sobre sociedade em conta de participação e imposto do 

selo por ele elaborado, reconhece, ainda que de forma tangencial, a possibilidade de os sócios 

participantes realizarem as suas entradas para o patrimônio pela sua “indústria”, ou seja, por 

meio da prestação de serviços.  

De acordo com Mauro Brandão Lopes38, não há qualquer dispositivo legal que proíba 

a existência de sócio de indústria nas sociedades em conta de participação. Nesse caso, “o 

sócio de indústria deve, entretanto, contribuir com o seu trabalho, com o ânimo de associar-se 

[...].”  

José Gabriel de Assis Almeida39, mesmo reconhecendo que a ideia predominante é no 

sentido de que a contribuição do sócio participante restringe-se ao aporte de bem ou recurso, 

também sustenta a possibilidade de o sócio participante contribuir ativamente na vida da 

sociedade em conta de participação, sem que com isso se torne ostensivo.  

Ana Carolina Barbuio Affonso também considera ser possível a realização de aportes 

pelos sócios ostensivo e participante na forma de prestação de serviços, asseverando que “a 

sociedade em conta de participação tem todo o caminho da contribuição capitalística para 

contribuição em serviços”, na linha, segundo ela, do entendimento defendido por Pontes de 

Miranda.40 

João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli41 sustentam que sócio ostensivo e sócio 

participante podem contribuir na sociedade com trabalho, atuando como sócio de indústria, 

sendo utilizado, como um dos argumentos para sustentar esse entendimento, a aplicação 

subsidiária das regras que regem a sociedade simples à sociedade em conta de participação, 

em especial, o art. 997, inciso V, da do Código Civil42. Todavia, esses autores consideram que 
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 ASCARELLI, Tullio. Ensaios e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1952, p. 360-364. 
38

 “[...] nenhum dispositivo legal impede a existência de sócio de indústria na conta de participação; de outro 

lado, como se viu, tal existência é perfeitamente compatível com a figura da sociedade. O sócio de indústria 

deve, entretanto, contribuir com o seu trabalho, com o ânimo de associar-se, ou, em outras palavras, é essencial à 

existência da sociedade a affectio societatis, participando ele nos lucros e incorrendo nos prejuízos eventuais.” 

(LOPES, Mauro Brandão. A sociedade em conta de participação, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 84/85). 
39

 ALMEIDA, José Gabriel de Assis. A sociedade em conta de participação. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 

92. 
40

 AFFONSO, Ana Carolina Barbuio. A sociedade em conta de participação no direito brasileiro. São Paulo. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2014, p. 101. 
41

 “[...] pode, igualmente, tanto o sócio ostensivo quanto o oculto contribuir tão somente com trabalho – 

administração do empreendimento, serviços específicos de engenharia, terraplanagem, mão-de-obra, consultoria 

técnica, etc. – atuando como verdadeiro sócio de indústria. [...] Além disso, o simples fato de a sociedade em 

conta de participação possuir regência subsidiária pelo regramento da sociedade simples parece facultar a 

existência de sócio de indústria.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de 

participação, São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 234). 
42

 “Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas 

estipuladas pelas partes, mencionará: 
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tais contribuições “de indústria” não integrariam o patrimônio especial da sociedade em conta 

de participação.43  

Aplicando-se os ensinamentos acima, no contexto dos contratos administrativos, pode-

se concluir que ao sócio participante seria permitido prestar serviços e fornecer bens para 

viabilizar a execução de contratos firmados pelo sócio ostensivo, no campo interno da 

sociedade em conta de participação. A análise dessa participação sob a égide das normas que 

regulam as licitações e contratações públicas será realizada no capítulo seguinte do presente 

trabalho. Nesse quadro, releva enfrentar se a contribuição ao patrimônio da sociedade em 

conta de participação com bens ou serviços por parte do sócio participante pode render a ele a 

assunção de responsabilidade solidária, nos termos do parágrafo único do art. 993 do Código 

Civil44. 

A resposta a essa questão está nos efeitos da contribuição do sócio participante, ou 

seja, se tal contribuição – em fornecimento de bem ou prestação de serviço – gera relação com 

terceiros. Nessa linha, a prestação de serviços ou fornecimento de bens que serão utilizados na 

consecução do objeto social da sociedade em conta de participação não necessariamente 

implica tal relação com terceiros. O sócio participante pode se manter obrigado 

exclusivamente perante o sócio ostensivo.  

A esse respeito, Mauro Brandão Lopes45 ensina que o trabalho do sócio participante 

“pode ser igualmente valioso, e, embora não possa ele obrigar-se pessoalmente para com 

terceiros, nada impede que preste serviços diretamente ao sócio ostensivo, como contribuição 

à conta de participação, participando dos lucros ou prejuízos.” Isso quer dizer, então, que, 

mais especificamente no tocante aos contratos administrativos, cerne do presente trabalho, sob 

os ditames do Código Civil, o sócio participante não estaria impedido de executar o objeto 

dos contratos administrativos firmados pelo sócio ostensivo, devendo-se atentar para a 

assunção de responsabilidade do primeiro diretamente perante a Administração Pública.  

                                                                                                                                                         
[...] 

V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;” 
43

 “Ocorre, entretanto, que a contribuição em trabalho não constitui, tecnicamente, contribuição para o fundo 

social (todavia, é possível que seja considerada, genericamente, como contribuição para a exploração da 

atividade). Desta afirmação depreende-se que o fundo social pode ser formado somente por alguns sócios ou 

mesmo por um único.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação, 

São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 235) 
44

 Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em 

qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não 

pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este 

pelas obrigações em que intervier. 
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 LOPES, Mauro Brandão. A Sociedade em conta de participação, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 85. 
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O patrimônio especial da sociedade em conta de participação é incorporado ao 

patrimônio do sócio ostensivo, muito embora deva ser utilizado exclusivamente às atividades 

sociais da sociedade. Por isso, em geral, o patrimônio especial da sociedade em conta de 

participação é destacado nos registros contábeis do sócio ostensivo. Ao sócio participante 

cabe o direito de acionar o sócio ostensivo por utilização do patrimônio especial em 

desacordo com as deliberações dos sócios.46  

Entretanto, perante terceiros de boa fé, o patrimônio especial pode ser confundido com 

o patrimônio do sócio ostensivo. Como dispõe o parágrafo único do art. 994 do Código Civil, 

“a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios”. Tanto é assim 

que, por um lado, o sócio ostensivo responde com todo o seu patrimônio próprio pelas 

obrigações assumidas em nome da sociedade em conta de participação, sendo que, por outro 

lado, o patrimônio da sociedade em conta de participação também responde por todas as 

obrigações assumidas pelo sócio ostensivo (mesmo aquelas obrigações que não têm relação 

com a sociedade em conta de participação).47  

Diversamente, o patrimônio do sócio participante é comprometido com a sociedade 

em conta de participação na medida da sua participação - como sócio - na sociedade. Todavia, 

como adiantado, as suas contribuições ao patrimônio da sociedade em conta de participação, 

que tiverem sido incorporadas ao patrimônio do sócio ostensivo, podem ser comprometidas 

para a satisfação das obrigações pessoais deste último perante terceiros de boa-fé; nessa 

hipótese, caberia ao sócio participante o direito de regresso contra o sócio ostensivo.48  

 

2.5. Representação e gestão da sociedade em conta de participação 

A falta de personalidade jurídica da sociedade em conta de participação tem como uma 

das principais consequências a impossibilidade de essa figura ser sujeita de direitos e 

obrigações. Por força do que dispõe o art. 991 do Código Civil, é o sócio ostensivo quem 

assume direitos e obrigações da sociedade em conta de participação, em seu próprio nome, 
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 WALD, Arnoldo. Comentários ao novo código civil: volume XIV, Livro II, do direito da empresa. 

Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 108. 
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patrimônio se afigura uno e indivisível, constituindo garantia a todas obrigações assumidas em seu nome, mesmo 

aquelas estranhas aos objetivos da conta de participação, comprometendo nestas negociações os aportes 
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MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2011. v. 3, p. 64).  
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 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação. São Paulo: Quartier 

Latin, 2014. p. 242-244. 
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como se a sociedade em conta de participação não existisse. Como ensina Rachel Sztajn49, os 

terceiros que contratam com o sócio ostensivo desconhecem a sociedade em conta de 

participação, por ser sua existência interna; o sócio ostensivo, por sua vez, em nome 

individual e sob a sua exclusiva responsabilidade, atua para atender os interesses da sociedade 

constituída com o sócio participante. 

Nesse contexto, por ação ou omissão ocorrida no âmbito da sociedade em conta de 

participação, o sócio ostensivo demanda e é demandado judicial e extrajudicialmente perante 

terceiros, inclusive quando tal ação ou omissão for do sócio participante. Cabe ao sócio 

ostensivo, porém, o direito de regresso contra o sócio participante, na relação interna da 

sociedade em conta de participação. 

O sócio participante obriga-se tão somente perante o sócio ostensivo, nos termos do 

contrato social da sociedade; ele “não toma parte nas relações do sócio ostensivo com 

terceiros” (parágrafo único do art. 993 do Código Civil) e, se isso ocorrer, esse sócio responde 

solidariamente com o sócio ostensivo nas relações em que intervir. Não há, desse modo, 

vedação ao sócio participante de participar na relação de terceiros, mas tal participação gera 

uma consequência, que é a assunção de responsabilidade solidária juntamente com o sócio 

ostensivo.50 

Marcelo Fortes Barbosa Filho51 esclarece que haverá atuação do sócio participante nas 

relações com terceiros quando, por exemplo, esse sócio participa diretamente nas tratativas ou 

na celebração de negócios. Na mesma linha, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barbosa, 

Maria Celina Bodin de Moraes52 julgam que a interpretação mais acertada a ser dada ao 

Código Civil é a de que, para a configuração da responsabilidade solidária do sócio 

participante, deve-se verificar o resultado da intervenção deste último, ou seja, se esse 

assinou ou não, documento em conjunto com o sócio ostensivo nos interesses em comum da 
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 SZTAJN, Rachel. Código civil comentado: volume IX: direito de empresa, artigos 887 a 926 e 996 a 1195.  
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 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Código civil comentado. Coordenação de Ministro Cezar Peluso, 10. ed. 

São Paulo: Manole, 2016, p. 953. 
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 TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. Código civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2011, p. 63. 
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sociedade em conta de participação. Para Fábio Ulhoa Coelho53, os sócios participantes 

passam a responder solidariamente com os sócios ostensivos nas situações em que os 

primeiros participam com os últimos nos contatos pré-negocias e nas negociações de 

contratos com terceiros. 

Ao sócio ostensivo cabe, via de regra, a gestão da sociedade em conta de participação. 

Não obstante isso, o sócio participante poderá atuar em tal gestão, desde que não assuma 

obrigações e responsabilidades diretamente perante terceiros. Em outras palavras, a despeito 

do art. 993, a sociedade em conta de participação, no âmbito interno e entre todos os sócios - 

ostensivo e participante - pode possuir suas regras e regime deliberativo próprio54. 

A atuação do sócio participante na gestão da sociedade pode se dar por meio da 

participação nas deliberações acerca de determinados assuntos de interesse da sociedade. Não 

é raro que sejam constituídas comissões ou conselhos formados por representantes do sócio 

ostensivo e do sócio participante, onde são tomadas decisões acerca da condução dos 

negócios e da administração da sociedade em conta de participação. 

Como exemplo prático de modelo de governança de sócio ostensivo e sócio 

participante, pode-se indicar o contrato de sociedade em conta de participação celebrado entre 

RTS Rio S/A e Endo Sul – Comércio e Representações de Material Cirúrgico Ltda., cuja 

cópia foi obtida dos autos do processo 0012876-75.2016.8.19.0210, já referido no capítulo 1. 

Para aquela sociedade em conta de participação era prevista atuação em conjunto da sócia 

ostensiva e da sócia participante, “exclusivamente nas atividades internas, relacionadas ao 

gerenciamento e execução dos serviços, constituindo-se para tanto um CONSELHO, 

composto por um membro efetivo de cada SÓCIA” (Cláusula 7.1. do Contrato), a quem cabia 

deliberar sobre estabelecimento de políticas e diretrizes para a sociedade; definição dos 

poderes, atribuições, vedações e responsabilidades aos profissionais alocados no local de 

prestação dos serviços; aprovação do Cronograma Financeiro da sociedade, definição de datas 

para realização dos aportes financeiros pelas sócias e as prestações de contas; aprovação da 

necessidade de realização de aportes extraordinários, de acordo com a necessidade de 

atendimento das demandas do Poder Público; e paralisação dos serviços pela sociedade, 

decisão sobre o aumento ou redução do percentual do fundo de reserva. 

Para João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli, é permitido ao sócio participante atuar 

na gestão dos negócios sociais, o que implicaria, inclusive, esse sócio eventualmente aparecer 
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 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 477. 
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perante terceiros, desde que “na qualidade de subordinado ou de mandatário”55 do sócio 

ostensivo. 

 

2.6. Caráter “oculto” da sociedade em conta de participação 

A sociedade em conta de participação é usualmente considerada como sociedade 

oculta, secreta. A sua origem histórica, que, segundo a doutrina, remonta à Idade Média, 

contribui para que ela seja encarada como tal. Na Idade Média, especialmente, na Itália, a 

prática de atos de comércio e a obtenção de lucro eram condenadas pela Igreja Católica; 

ademais, no tocante à nobreza, não era adequado a quem exercesse poder político, realizar 

negócios de mercado. Ocorre que eram justamente os clérigos e os nobres que possuíam 

recursos financeiros e interesse em investir no comércio. Paralelamente ao interesse do clero e 

da nobreza em investir os seus recursos financeiros, os comerciantes precisavam financiar a 

realização dos seus negócios, motivo pelo qual eram levados a procurar alternativas para a 

captação desses recursos financeiros.  

Diante de tudo isso, os clérigos e a nobreza passaram a firmar acordos com os 

comerciantes, para que estes últimos, com recursos financeiros dos primeiros, realizassem 

negócios em nome próprio, dando parte do resultado desses negócios aos “investidores”. 

Esses “investidores” (nobres e membros da Igreja) não apareciam perante terceiros e 

assumiam, como risco máximo, perder os valores que haviam confiado aos comerciantes.56 Os 

acordos equivaleriam aos contratos de comenda, dos quais decorreram, em seguida, as 

sociedades em comandita e sociedades em conta de participação.57  

A sociedade em conta de participação é dotada de duas características - ambas aqui 

citadas - que lhe renderam o estigma de sociedade oculta: (i) a primeira característica é de que 

a sociedade em conta de participação não necessita de qualquer formalidade para a sua 

                                                 
55

 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação, São Paulo: Quartier 
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constituição e a sua validade; o seu contrato social não é necessariamente registrado em 

qualquer registro civil ou comercial; (ii) a segunda característica é a de que os sócios 

participantes, via de regra, não aparecem perante terceiros, sob o risco de se relacionarem com 

estes últimos e, consequentemente, assumirem responsabilidade solidária com os sócios 

ostensivos no que tange à relação estabelecida. 

O caráter oculto é tido por alguns doutrinadores como um dos elementos que definem 

a sociedade em conta de participação, o que implica dizer que a sua revelação a terceiros a 

descaracterizaria como tal. É o caso de José Xavier Carvalho de Mendonça58, para quem se a 

sociedade aparecesse perante terceiros, estaríamos diante de uma “sociedade em nome 

coletivo, embora irregular ou de fato, na qual todos os sócios seriam solidária e 

ilimitadamente responsáveis”. 

É fato que as sociedades em conta de participação são de difícil identificação por parte 

de terceiros, justamente em função das características acima descritas. No entanto, não é certo 

afirmar que o caráter secreto dessas sociedades consiste em característica que lhe é inerente. 

Não há, no Código Civil, qualquer dispositivo que permita essa conclusão. Aliás, as 

sociedades em conta de participação devem ter as suas operações escrituradas contabilmente 

pelo sócio ostensivo, as quais são disponíveis ao fisco. A depender da forma societária do 

sócio ostensivo, os registros contábeis da sociedade em conta de participação devem, 

inclusive, ser publicados, na medida em que estão inseridos nos registros do sócio ostensivo.  

O sócio ostensivo necessita, ainda, conforme dispõe a Instrução Normativa SRF nº 

179, de 1987, apurar os resultados, apresentar declaração de rendimentos e recolher os 

tributos devidos pela sociedade em conta de participação. Reitere-se que, desde a edição da 

Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 2014 (revogada pela Instrução Normativa RFB nº 

1634, de 2016), as sociedades em conta de participação devem ser inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sendo, assim, identificáveis pela 

Secretaria da Receita Federal e por qualquer terceiro que acesse o CNPJ. 59  

Ainda, pelos exemplos de uso das sociedades em conta de participação trazidos no 

capítulo anterior deste trabalho, nota-se que elas são reveladas pelos sócios ao Poder 

Judiciário, uma vez que são sociedades regulares, não só admitidas, mas reguladas no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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A revelação das sociedades em conta de participação a terceiros, bem como o 

conhecimento da denominação ou razão social dos sócios participantes, não as descaracteriza 

como tal. Alfredo de Assis Gonçalves Neto60, ao comentar o art. 993 do Código Civil, deixa 

clara a desnecessidade de se ocultar a existência de sociedade em conta de participação, ao 

mencionar que “essa disposição é extremamente relevante, visto que, mesmo conhecendo o 

contrato associativo de participação, nenhum terceiro pode, com base nele, exercer 

qualquer pretensão”. (destaque da autora deste trabalho) 

No mesmo sentido, Gustavo Tepedino; Heloísa Helena Barbosa; Maria Celina Bodin 

de Moraes 61 entendem não haver mais rigor em relação ao sigilo da conta de participação 

como havia antes da edição do novo Código Civil, admitindo-se até mesmo o arquivamento 

do contrato da sociedade juntamente com a inscrição do sócio ostensivo, não ocorrendo, nessa 

hipótese, desnaturação do empreendimento. 

Em obra coordenada por Arruda Alvim e Thereza Alvim, que comenta cada um dos 

artigos do Código Civil, J.A. Penalva Santos62 considerou “não ser clandestina ou 

propriamente secreta, os seus atos possam vir a ser conhecidos de terceiros, podendo até os 

sócios participantes transacionar com terceiros, opinião compartilhada por Cunha Gonçalves, 

Pontes de Miranda e João Eunápio Borges”. 

Da leitura da própria obra de João Eunápio Borges63, citado no excerto anterior, 

verifica-se o seu posicionamento expresso no sentido de que “oculta não quer dizer 

clandestina ou secreta”, sendo que “a publicidade a todos beneficia. Embora não exigida pela 

lei, não a descuram as sociedades em conta de participação. Todos podem conhecê-la 

perfeitamente sem que ela deixe ser o que de fato é: uma sociedade oculta.” Pontes de 

Miranda64 também reconhece a possibilidade de terceiros terem conhecimento dos laços 

sociais entre sócio ostensivo e sócio participante. 
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Quanto à responsabilidade do sócio ostensivo na situação em que a sociedade em 

conta de participação se revela a terceiros, José Gabriel Assis de Almeida65 considera ser 

possível a previsão de cláusula que estabeleça que o sócio participante não assumirá 

responsabilidade perante terceiros em tal situação.  

O estigma das sociedades em conta de participação como sendo secretas - estigma esse 

que se espera superar por meio deste trabalho - pode levar à conclusão equivocada de que elas 

são utilizadas única e exclusivamente para fins ilícitos e que, nessa esteira, não teriam 

serventia para a prática de negócios lícitos e regulares. No entanto, há benefícios da sociedade 

em conta de participação que justificam o seu uso, inclusive em contratações públicas, como 

será exposto no subcapítulo 2.10. 

 

2.7. Riscos e resultados 

Embora o sócio ostensivo seja o único que assume obrigações e direitos perante 

terceiros e que pode demandar e ser demandado judicial e extrajudicialmente, a ambos os 

sócios são atribuídos os riscos atinentes aos negócios desenvolvidos pela sociedade. O 

contrato da sociedade em conta de participação é o instrumento que regula quais riscos e 

como eles são compartilhados entre os sócios e as consequências de sua concretização. 

Aos sócios da sociedade em conta de participação - sócio ostensivo e sócio 

participante - cabe o recebimento dos resultados da exploração do seu objeto social, que 

podem ser negativos ou positivos. Os resultados são calculados pelo sócio ostensivo, de 

acordo com os registros em apartado das operações da sociedade em conta de participação, 

sendo distribuídos entre os sócios os resultados positivos ou negativos. Essa distribuição dos 

resultados a cada um dos sócios pode ser desproporcional à sua participação na sociedade, de 

acordo com o que for estipulado no contrato de constituição da sociedade. Em caso de 

omissão no contrato da sociedade a respeito da distribuição, aplica-se a regra do art. 1007 do 

Código Civil, ou seja, a distribuição dos lucros será proporcional à contribuição dos sócios na 

formação do patrimônio social.66 Em relação aos sócios, por sua vez, os resultados a eles 

distribuídos são tratados como dividendos, tal como ocorre em relação às demais sociedades 

personificadas. 
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2.8. Tratamento tributário 

Em que pese o tratamento tributário da sociedade em conta de participação não ser o 

cerne deste trabalho, é conveniente trazê-lo, ao menos, para o entendimento de como esse 

instituto é tratado pela legislação tributária e quais as consequências disso para sócios 

participantes e sócios ostensivos. Como referido neste trabalho, o patrimônio especial da 

sociedade em conta de participação é constituído pelas contribuições realizadas pelos sócios 

(ostensivo e participante), de acordo com o disposto no art. 994, caput, do Código Civil67. Em 

geral, o sócio participante efetua a transferência ao sócio ostensivo, em caráter fiduciário, dos 

recursos financeiros ou dos bens e produtos, para fins de aplicação na execução do objeto da 

sociedade em conta de participação.  

Também como adiantado, as contribuições do sócio participante podem se dar por 

meio de serviços, em função do que dispõe o art. 997, inciso V, do Código Civil68, dispositivo 

que regula as sociedades simples e que são aplicáveis à sociedade em conta de participação69. 

Nessa situação, os serviços deverão ser valorados, com o objetivo de se mensurar a efetiva 

contribuição do sócio participante. 

Os sócios devem registrar essas contribuições em seus registros contábeis próprios; o 

sócio participante reconhece a sociedade em conta de participação no seu ativo não circulante, 

enquanto que o sócio ostensivo pode reconhecer essa sociedade no seu patrimônio líquido70, o 

que melhora, inclusive, o seu índice de alavancagem (endividamento), representando uma 

vantagem da sociedade em conta de participação que pode ser destacada (que será adiante 

reiterada).  

Para fins tributários, especificamente para os efeitos da legislação do imposto de 

renda, a sociedade em conta de participação não possui nenhum regime diferenciado, sendo 

                                                 
67

 “Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto 

da conta de participação relativa aos negócios sociais.” 
68

 “Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas 

estipuladas pelas partes, mencionará: 

[...] 

V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;” 
69

 Por força do que dispõe o art. 996 do Código Civil, segundo o qual, “aplica-se à sociedade em conta de 

participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua 

liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.” 
70

 Instrução Normativa SRF nº 179, de 1987: “6.1. Os valores entregues pelos sócios, pessoas jurídicas, somados 

aos valores entregues pelos sócios, pessoas físicas, constituirão o capital da SCP, que será registrado em conta 

que represente o patrimônio líquido desta.” 
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equiparada a quaisquer outras pessoas jurídicas, como dispõe o art. 7º do Decreto-lei nº 2.303, 

de1986.71 

 Isso quer dizer que as sociedades em conta de participação são tributadas pelas normas 

aplicáveis às demais pessoas jurídicas relativas ao imposto de renda (IRPJ), à contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL), à contribuição para o PIS e à Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – Cofins. 

De acordo com a Instrução Normativa SRF nº 179, de 1987, a apuração dos resultados 

da sociedade em conta de participação ocorria em observância às normas aplicáveis às 

pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, ou seja, não era admitido que a sociedade 

em conta de participação optasse pela apuração com base no lucro presumido. Entretanto, tal 

norma foi complementada pela Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, que permitiu às 

sociedades em conta de participação a adoção do regime de tributação com base no lucro 

presumido72, sendo certo que o regime de tributação do sócio ostensivo não deve ser 

necessariamente o mesmo da sociedade em conta de participação. 

Por não ter a sociedade em conta de participação personalidade jurídica, cabe ao sócio 

ostensivo a apuração dos resultados, a realização da declaração dos rendimentos, bem como o 

recolhimento dos tributos devidos pela sociedade, o que significa dizer que esse sócio deve 

declarar e recolher o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, através das guias específicas73. A inscrição 

da sociedade em conta de participação no CNPJ, portanto, não alterou as responsabilidades do 

sócio ostensivo e do sócio participante em relação ao cumprimento dessas obrigações. 

Importante consequência da equiparação da sociedade em conta de participação a 

pessoas jurídicas é a de que os resultados obtidos pelos sócios (ostensivo e participante) são 

tratados como dividendos, cuja distribuição, atualmente, não é tributada pelo imposto de 

renda, conforme definido no art. 10 da Lei nº 9.249, de 199574. A não tributação dos 

                                                 
71 “Art 7º Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do imposto de renda, as sociedades em 

conta de participação. 
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos lucros apurados e 

dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.” 
72

 Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 2017: “Art. 246. Observadas as hipóteses de obrigatoriedade do regime 

de tributação com base no lucro real, as SCP podem optar pelo regime de tributação com base no lucro 

presumido e resultado presumido.”  
73 A Solução de Consulta nº 31/2008 – Disit, 4ª Região Fiscal confirma a assertiva: “ASSUNTO: Imposto sobre 

a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. EMENTA: Os resultados da Sociedade em Conta de Participação devem ser 

apurados pelo sócio ostensivo, que também é responsável pelas informações prestadas à Receita Federal do 

Brasil e pelo recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela sociedade.” 
74 “Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 

1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não 
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dividendos traz vantagem econômica em relação, por exemplo, à subcontratação, na qual o 

subcontratado recebe a sua remuneração como contraprestação pelo fornecimento ou 

disponibilização, de bem ou serviço, a qual é sujeita à tributação uma segunda vez. 

Não obstante, destaca-se que se forem distribuídos dividendos aos sócios (ostensivo e 

participante) sem que a sociedade em conta de participação tenha auferido lucros em 

montante suficiente para fazer face à distribuição ocorrida, a parcela distribuída excedente 

deverá ser incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica que a receber75.  

Por fim, a sociedade em conta de participação, até o ano de 2014, não era 

necessariamente inscrita como entidade autônoma no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

– CNPJ. Com o advento da Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 2014, tal inscrição passou 

a ser obrigatória, sendo necessário, para tanto, a demonstração da prova de constituição da 

sociedade à Receita Federal. Em exemplos encontrados em pesquisa livre na internet, no 

cartão de inscrição do CNPJ, apesar da indicação da sociedade em conta de participação, com 

número de inscrição próprio, consta tão somente o nome do sócio ostensivo no quadro de 

sócios. Não obstante, se a prova da constituição da sociedade for o contrato de constituição 

(sendo esse o meio de prova mais comum), a Receita Federal tem acesso aos seus sócios, que 

inexoravelmente serão apontadas no contrato.  

 

2.9. Aspectos trabalhistas 

A análise, do ponto de vista exclusivamente trabalhista, será realizada sob o enfoque 

da caracterização da sociedade em conta de participação como sendo grupo econômico pela 

justiça trabalhista, com as consequências decorrentes de tal caracterização.  

A esse respeito, ressalta-se que a Justiça do Trabalho tem estendido bastante o 

conceito de grupo econômico contido no art. 2º, §2º, da CLT76
, de acordo com o qual sempre 

que empresas “estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo 

                                                                                                                                                         
ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda 

do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.” 
75

 Dispõe o art. 238 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017: “Art. 238: Não estão sujeitos ao imposto sobre a 

renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado 

o disposto no Capítulo III da Instrução Normativa RFB n 1.397, de 16 de setembro de 2013. [...] § 4  Inexistindo 

lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação 

nos termos do art. 61 da Lei nº 8.981, de 1995.”  
76

 “Art. 2º. 

[...] 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 

estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 

qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a 

empresa principal e cada uma das subordinadas.” 
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grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica”, a empresa principal e 

as suas empresas subordinadas serão consideradas solidariamente responsáveis no que tange à 

relação de emprego.  

Na linha de tal flexibilização do conceito de grupo econômico, a 3ª Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho já adotou a posição de que “a própria informalidade conferida pelo 

Direito do Trabalho à noção de grupo econômico seria incompatível com a ideia de se acatar a 

presença do grupo somente à luz de uma relação hierárquica e assimétrica entre os seus 

componentes.”77
 A consequência da caracterização de duas ou mais empresas como 

pertencentes ao mesmo grupo econômico é a atribuição de responsabilidade solidária a todas 

as empresas pelos débitos trabalhistas dos seus empregados. 

Tal extensão já se deu nos Tribunais Trabalhistas brasileiros igualmente às sociedades 

em conta de participação, como se infere a partir dos julgados abaixo, que merecem ser 

transcritos para fins de se entender o contexto em que as decisões foram proferidas: 

TRT – 2ª REGIÃO 

Nesse contexto, carece de sustentáculo a tese de que seria impossível a 

caracterização do grupo econômico tendo em vista a natureza jurídica da sociedade 

em conta de participação. 

No caso dos autos, são gritantes as evidências do grupo empresarial. 

A atuação dos sócios, tanto os ostensivos, como os investidores, e das empresas num 

interesse comum atrai o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, sobretudo 

quando a integração no quadro societário e a participação na administração da 

sociedade são concomitantes. 

Não apenas a unidade de comando empresarial restou demonstrada, como também, a 

interligação das empresas e a existência de capital direcionado de acordo com os 

interesses do grupo. 

Posicionamento distinto atentaria contra o disposto no artigo 264 do Código Civil, 

que dispõe sobre a responsabilidade integral dos devedores solidários pela dívida 

contraída. 

                                                 
77 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 

13.015/2014. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. 4. 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. ART. 1032 DO CCB. 5. ABRANGÊNCIA DA 

CONDENAÇÃO. 6. MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. CABIMENTO. 7. MULTA POR EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 (ART. 1.026, § 2º, 

DO CPC/2015). Para configuração do grupo econômico, a verificação da simples relação de coordenação 

interempresarial atende ao sentido essencial vislumbrado pela ordem justrabalhista. A própria informalidade 

conferida pelo Direito do Trabalho à noção de grupo econômico seria incompatível com a ideia de se acatar a 

presença do grupo somente à luz de uma relação hierárquica e assimétrica entre os seus componentes. Registre-

se, ademais, que a intenção principal do ramo justrabalhista, ao construir a figura tipificada do grupo econômico 

foi certamente ampliar as possibilidades de garantia do crédito trabalhista, impondo responsabilidade plena por 

tais créditos às distintas empresas componentes do mesmo grupo econômico. Agravo de instrumento 

desprovido.” 

TST, AIRR nº 95-68.2015.5.05.0251, 3ª Turma, Relator: Ministro Godinho Delgado, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Data de Publicação: DEJT 24/03/2017. 
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A caracterização do grupo econômico se configura não apenas na presença do 

controle de uma empresa sobre as demais, mas na coordenação e conjugação de 

interesses comuns, hipótese presente in casu.
78

 

 

TST 

Apesar da sociedade em conta de participação não possuir personalidade jurídica e 

limitar a responsabilidade por débitos ao sócio ostensivo, in casu, a Executada 

Hemovida, conforme determina o art. 991 e seu parágrafo único do Código Civil, 

percebe-se que havia ampla ingerência da sócia oculta na gestão da 1ª Executada, 

consoante se depreende dos documentos de fls. 658, onde consta que a 2ª Executada 

era responsável pela gestão financeira e coordenação e supervisão dos serviços dos 

integrantes do corpo clínico da Hemovida e do pessoal de suporte. 

O quadro fático descrito subsume-se completamente ao quanto disposto no 

parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, “sempre que uma ou mais empresas, tendo, 

embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 

controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 

qualquer outra atividade econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.”
79 

 

Em que pese a caracterização da sociedade em conta de participação como grupo 

econômico pelos Tribunais Trabalhistas depender do contexto fático constante dos autos dos 

processos, não se pode negar o risco de que ela ocorra em relação a sociedades em conta de 

participação, hipótese em que sócio participante e sócio ostensivo poderiam ser 

responsabilizados solidariamente pelas obrigações trabalhistas de seus respectivos 

empregados, conforme o art. 2º, §2º, da CLT acima transcrito. 

O aspecto trabalhista também poderia ser analisado sob um segundo enfoque, que é o 

das eventuais consequências de a sociedade em conta de participação, quando tiver em seu 

objeto a execução de serviços por parte do sócio participante, ser caracterizada como forma de 

terceirização de atividades fim da empresa contratada da Administração Pública, 

especialmente, tendo em vista o teor da Súmula TST nº 33180. No entanto, optou-se por dar 

                                                 
78 TRT/SP, Recurso Ordinário nº 1000052-84.2015.5.02.0385 - 2ª Turma, Relatora Desembargadora Rosa Maria 

Villa, data de julgamento: 02/03/2016, data de publicação: 09/03/2016. 
79 TST, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº PROCESSO Nº TST-AIRR-108000-

72.2008.5.05.0221, 6ª Turma, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, data de julgamento: 18/03/2015, data de 

publicação: 20/03/2015. 
80 Súmula TST nº 331- “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do 

item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.  

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o 

tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os 

órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 

20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do 

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade 

subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual 

e conste também do título executivo judicial.  
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esse enfoque futuramente, num estudo complementar ao presente trabalho, quando da 

maturação dos efeitos da Lei nº 13.429, de 2017, editada em 31 de março de 2017, sobre tal 

Súmula e sobre as relações de contratação de terceiros.  

De todo modo, desde já, adianta-se que seria possível sustentar que, na situação da 

sociedade em conta de participação, não se estaria diante da tal terceirização, já que o sócio 

participante e o sócio ostensivo são sócios, que conjugam esforços para a consecução de um 

objetivo comum, com a repartição de lucros e perdas (diversamente da subcontratação, em 

que há um contratante e um contratado, com interesses contrapostos, recebendo este último a 

contraprestação como decorrência do fornecimento de bem e serviço). Nessa linha, a 

aplicação da Súmula TST nº 331 às sociedades em conta de participação não seria cabível, 

salvo se, de fato, ficasse demonstrada a ocorrência de terceirização nos moldes repudiados 

pela Justiça do Trabalho. 

 

2.10. Principais benefícios do uso da sociedade em conta de participação  

Pelas próprias características da sociedade em conta de participação, que foram acima 

enumeradas e sucintamente explanadas, é possível reconhecer os principais benefícios do seu 

uso nos ramos de negócios em geral e no contexto dos contratos administrativos. O primeiro 

benefício dessa sociedade é o tratamento tributário a elas conferido e, mais especificamente, 

aos seus sócios – ostensivo e participante. Como tratado no subcapítulo 2.8. deste trabalho, o 

art. 7º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 2.303/198681, prevê que o tratamento das 

distribuições de lucro da sociedade em conta de participação dever ser o mesmo que é dado a 

outras pessoas jurídicas. 

Nesse contexto, conforme art. 10 da Lei nº 9.249, de 199582, os resultados recebidos 

pelo sócio ostensivo e pelo sócio participante são tratados como dividendos, os quais, 

                                                                                                                                                         
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas 

condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, 

de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora 

de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações 

trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.  

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação 

referentes ao período da prestação laboral.” 

 
81

 “Art 7º Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do imposto de renda, as sociedades em 

conta de participação. 

Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos lucros apurados e 

dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.” 
82

 “Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 

1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não 
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atualmente, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda nem integram a base de 

cálculo do imposto de renda do beneficiário, seja ele pessoa física ou jurídica. 

A economia tributária gerada na estrutura da sociedade em conta de participação não 

se verifica, por exemplo, na subcontratação, uma vez que, neste último caso, como será 

melhor explanado no capítulo 3, o subcontratado é remunerado como contratado da empresa 

responsável pela execução do contrato original, e não como sócio. 

Ademais, a sociedade em conta de participação representa um mecanismo de 

diversificação de investimentos e de atividades por parte de pessoas físicas e jurídicas. Nesse 

aspecto, as pessoas físicas e jurídicas podem participar de sociedades constituídas para a 

execução de determinado negócio, sem, entretanto, assumir obrigações e responsabilidade 

perante terceiros.  

Esse benefício decorre do citado art. 991, parágrafo único, do Código Civil, segundo o 

qual o sócio participante obriga-se tão somente perante o sócio ostensivo, não assumindo 

responsabilidade perante terceiros, a despeito de o sócio participante não dever ser 

necessariamente oculto. A não assunção de responsabilidade perante terceiros atrai empresas 

que, na qualidade de sócias participantes, não têm interesse em contratar diretamente, por 

exemplo, com a Administração Pública, o que ocorreria na situação em que essas mesmas 

empresas participassem da licitação como consorciadas, já que, por força do art. 33, inciso V, 

da Lei nº 8.666, de 199383, os integrantes do consórcio constituído para fins de execução de 

contrato administrativo respondem solidariamente perante a Administração Pública pelos atos 

praticados em consórcio, na fase da licitação e na fase de execução contratual. 

Como adiantado no subcapítulo 2.4., os sócios participantes podem atuar, não somente 

como investidores, mas no fornecimento de bens e serviços em prol da sociedade em conta de 

participação. Ainda assim, não há assunção de obrigações e responsabilidade perante os 

terceiros que efetivamente utilizam ou se beneficiam dos bens e serviços fornecidos pelo 

sócio participante. 

Do lado do sócio ostensivo, a sociedade em conta de participação consiste em 

alternativa de captação de recursos financeiros para viabilizar a execução de negócios. É fato 

                                                                                                                                                         
ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda 

do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.” 
83

 “Art.33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 

normas: 

[...] 

V-responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto 

na de execução do contrato.” 
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notório, observado a partir de notícias veiculadas pela imprensa84, que nos últimos três anos, a 

crise financeira que o Brasil tem enfrentado - crise que afeta a capacidade de investimento da 

iniciativa privada e a capacidade de pagamento do Estado brasileiro – tem contribuído para 

que empresas que mantêm contratos administrativos, cujo objeto é a execução de obras de 

grande vulto, encontrem dificuldade em honrar os seus compromissos assumidos nesses 

contratos.  

Paralelamente, o acesso ao crédito a baixo custo também tem sido cada vez mais 

restrito, o que, igualmente, tem afetado negativamente os planos de negócios inicialmente 

desenhados pelas empresas contratadas pela Administração Pública. A sociedade em conta de 

participação pode significar, assim, uma das alternativas para essas empresas obterem 

recursos financeiros e compartilharem suas despesas e custos, de modo a viabilizar o 

cumprimento dos contratos administrativos. Um dos exemplos trazidos no capítulo anterior 

deste trabalho enquadra-se exatamente na situação supratranscrita85. O acesso aos recursos do 

sócio participante não afeta os níveis de endividamento e de liquidez do sócio ostensivo, 

diversamente do que ocorreria se este último obtivesse recursos financeiros por meio de 

empréstimo86. 

Outra vantagem, para o sócio ostensivo, é o de que, apesar de ele contar com um 

sócio, este último atua, ainda que com o exercício de direitos políticos, restritivamente ao 

desenvolvimento do negócio objeto da sociedade de propósito específico. Isso porque, como 

referido no subcapítulo 2.5., em geral, é o sócio ostensivo quem realiza a gestão da sociedade 

em conta de participação, sem prejuízo da participação, em maior ou menor grau, do sócio 

participante nessa gestão. 

A sociedade em conta de participação também prescinde de formalidade para a sua 

constituição, a qual, consequentemente, é mais simples e célere. Essa vantagem tem 

relevância no contexto do Brasil, em que as pessoas físicas e jurídicas ainda convivem com a 

enorme burocracia - que gera desperdício de dinheiro e de tempo - nos processos de abertura e 

encerramento de sociedades. 

                                                 
84

 Exemplos de notícias podem ser acessados nos seguintes links: http://www.novonoticias.com/cotidiano/crise-

economica-pode-adiar-obras-do-estado-e-prefeitura; http://www.amazonianarede.com.br/crise-ameaca-

importantes-obras-publicas-no-amazonas/; https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/01/08/Qual-o-

tamanho-do-atraso-nas-obras-do-metr%C3%B4-de-S%C3%A3o-Paulo. 
85

 Segundo exemplo extraído das conversas informais realizadas. 
86

 Isso porque o empréstimo deve ser inserido no passivo da pessoa jurídica que o contrai, sendo o montante do 

passivo um dos componentes que contribui para o cálculo do índice de endividamento da referida pessoa 

jurídica; diversamente, as contribuições do sócio participante ao sócio ostensivo podem ser registradas no 

patrimônio líquido deste último, o que significa neutralidade de efeito para o índice de endividamento, ainda que 

o sócio ostensivo tenha recebido recursos de terceiros (investidores). 
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Outra característica da sociedade em conta de participação que representa um 

benefício para aqueles que a constituem é a liberdade conferida pela legislação de os sócios se 

organizarem e de administrarem a sociedade da forma como entenderem mais apropriada. 

Nessa linha, por exemplo, o contrato social da sociedade em conta de participação, nos 

moldes da sociedade simples - pode regular como será a distribuição dos lucros entre os 

sócios, podendo-se prever, por exemplo, a distribuição desproporcional de lucros. 

Finalmente, sem aprofundar o aspecto trabalhista, principalmente, em razão do recente 

advento da Lei nº 13.429, de 2017, a sociedade em conta de participação poderia permitir a 

execução de atividades de responsabilidade do sócio ostensivo pelo sócio participante com 

menor risco de caracterização de terceirização de atividade fim, sob o fundamento de que se 

está diante de sociedade e não subcontratação. 
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3. Sociedade em conta de participação e institutos afins em face das normas aplicáveis às 

licitações e contratações públicas 

Para os fins do presente trabalho, analisar o conceito e a natureza jurídica da sociedade 

em conta de participação à luz das normas federais aplicáveis às licitações e aos contratos 

firmados pela Administração Pública é relevante, pois são essas normas que trazem regras a 

serem observadas pela própria Administração e pelas respectivas pessoas físicas ou jurídicas 

por ela contratadas, inclusive, no que se refere às relações jurídicas destas últimas com 

terceiros. 

Essas normas não fazem referência expressa à sociedade em conta de participação 

pelo contratado da Administração Pública. Por isso, convém analisar se a sociedade em conta 

de participação pode ser enquadrada em alguns dos institutos previstos expressamente, a fim 

de se definir a possibilidade do uso dessa sociedade nas contratações públicas e, ainda, se 

identificar a quais regras tal figura se submeteria. 

Assim é que a Lei nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, dispõe que “o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou 

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração” (art. 72), prevendo 

como motivo para rescisão do contrato, “subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato” (art. 78, inciso VI). A 

mesma Lei nº 8.666, de 1993, também autoriza - desde que previsto no edital - a participação 

em licitação, bem como a execução do respectivo contrato administrativo, por empresas 

organizadas na forma de consórcio, conforme o seu art. 33. 

A Lei nº 12.462, de 2011, instituiu o regime diferenciado de contratação – RDC, e foi 

regulamentada pelo Decreto nº 7.581, de 2011. Os contratos administrativos celebrados com 

base no RDC são regidos pela Lei nº 8.666, de 1993, exceção feita às regras específicas 

previstas na Lei nº 12.462, de 2011, razão pela qual se justifica trazer os dispositivos 

específicos desta última lei e do seu decreto regulamentador. Nessa linha, o Decreto nº 7.581, 

de 2011, determina que “a possibilidade de subcontratação de parte da obra ou dos serviços de 

engenharia deverá estar prevista no instrumento convocatório” (art. 10), sendo que “a 

subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração pública 

quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.” Nos termos do referido Decreto, é 

admitida a participação de empresas em consórcio, quando previsto no edital, no contexto do 

RDC. 
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Ainda, a Lei nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

da prestação dos serviços públicos, prevê que a “concessionária poderá contratar com 

terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 

concedido, bem como a implementação de projetos associados” (art. 25, § 1º) e que os 

“contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior 

reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 

terceiros e o poder concedente” (art. 25, § 2º). O referido art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, 

também é aplicável aos projetos de parceria público-privada, por força do disposto no art. 3º 

da Lei nº 11.079, de 200487. A Lei nº 8.987, de 1995, igualmente, autoriza a constituição de 

consórcios entre licitantes com vistas à participação em licitação e futura contratação com a 

Administração Pública. A mesma Lei nº 8.987, de 1995, por fim, regula a transferência do 

controle societário da concessionária dos serviços públicos no seu art. 27, exigindo que tal 

operação seja precedida de autorização prévia do poder concedente. 

 Sem ainda adentrar na distinção entre os contratos de concessão e parcerias público-

privadas e os demais contratos regidos pela Lei nº 8.666, de 1993, tem-se, em síntese, que os 

dispositivos acima citados, extraídos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 8.987, de 1995, e do 

Decreto nº 7.581, de 2011, fazem referência às seguintes operações em que terceiros estranhos 

à contratação com a Administração Pública atuam: a constituição de consórcios, a 

subcontratação, a contratação com terceiros, a associação com outrem, a transferência de 

controle societário da concessionária, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, a serem realizadas pelo contratado da Administração Pública. 

 Diante da magnitude do objeto e do longo prazo de execução e de amortização dos 

investimentos demandados em contratos de concessão de serviços públicos e de parcerias 

público-privadas, a Lei nº 8.987, de 1995, e a Lei nº 11.079, de 2004, trazem ainda 

disposições específicas acerca dos contratos de financiamento e contratos de mútuos 

celebrados pela iniciativa privada para fins de obtenção dos recursos financeiros necessários 

para fazer face aos tais investimentos demandados. 
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 “Art. 3
o 

As concessões administrativas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos 

arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei n
o 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei n
o 

9.074, de 7 de julho 

de 1995. 

§ 1
o 

As concessões patrocinadas regem-se por esta Lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei n
o 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas. 

§ 2
o 

As concessões comuns continuam regidas pela Lei n
o 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e pelas leis que lhe 

são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art21
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9074cons.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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Os institutos previstos na legislação que regula as licitações e contratos públicos que, 

em princípio, mais poderiam se assemelhar à sociedade em conta de participação são o 

consórcio, a subcontratação e o contrato de financiamento ou de mútuo, sendo pertinente, 

então, abordar as principais semelhanças e diferenças entre esses institutos citados e a 

sociedade em conta de participação, justamente para a constatação do seu enquadramento ou 

não na legislação. 

No que se refere ao consórcio, figura que, conforme referido, está expressamente 

prevista nas leis que regem as contratações públicas e que se encontra por elas reguladas, 

especialmente, no tocante à responsabilidade solidária dos consorciados, a sua primeira 

semelhança com a sociedade em conta de participação reside na inexistência de personalidade 

jurídica (essa semelhança, no contexto dos contratos administrativos, existe nas situações em 

que o contrato é executado pelo consórcio e não naquelas em que o contrato é executado por 

pessoa jurídica constituída pelo consórcio, por força de determinação do edital de licitação). A 

segunda semelhança entre esses dois institutos é que em ambos se verifica a conjugação de 

esforços, financeiros, materiais e/ou imateriais de duas ou mais pessoas, para a execução de 

um objetivo comum, especialmente, nas situações em que a sociedade em conta de 

participação é constituída para a execução de um empreendimento específico e determinado. 

Ambos os institutos jurídicos podem ser considerados, desse modo unincorporated joint 

venture, na medida em que correspondem a uma associação, sem personalidade jurídica, entre 

duas ou mais pessoas para o desenvolvimento de um projeto comum.  

Ocorre que há mais diferenças do que semelhanças entre o consórcio e a sociedade em 

conta de participação. Enquanto o ato de constituição da sociedade em conta de participação 

prescinde de inscrição nos registros públicos, o ato constitutivo do consórcio deve ser 

registrado no registro comercial do seu endereço, como prescreve o art. 279, parágrafo único, 

da Lei nº 6.404, de 1976. 

Na sociedade em conta de participação, apenas o sócio ostensivo executa os atos em 

nome da sociedade, diversamente do consórcio, em que todos os consorciados assumem, 

individualmente, direitos e obrigações perante terceiros, no caso, a Administração Pública. No 

caso específico de consórcios que executam contratos administrativos, os consorciados são 

solidariamente responsáveis pelos atos praticados em consórcio, na fase de licitação e na fase 

de execução do contrato (art. 33, V, da Lei nº 8.666, de 1993). 
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Finalmente, como destacam João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli88, “o consórcio 

de sociedades possui uma administração própria e é considerado como centro de imputação de 

interesses autônomos para muitas relações jurídicas, o que não ocorre com a conta de 

participação.” 

Portanto, diante das diferenças acima apontadas, não há que se equiparar sociedades 

em conta de participação ao consórcio de sociedades referido nas normas que regulam as 

licitações e contratações públicas.  

Com relação à subcontratação, o principal ponto de similaridade entre a 

subcontratação e a sociedade em conta de participação é a contribuição de um terceiro 

estranho ao contrato firmado entre o contratado e a Administração Pública (subcontratado e 

sócio participante) na consecução de determinado projeto ou empreendimento. Essa 

semelhança se faz mais presente quando a contribuição do sócio participante para a sociedade 

se dá por meio da sua “indústria”. 

Outra semelhança entre os dois institutos é a de não assunção de direitos e obrigações 

por parte do subcontratado perante a Administração Pública contratante, tal como ocorre com 

o sócio participante. Na subcontratação, somente o contratado direto, por um lado, assume 

obrigações e direitos perante o contratante (Administração Pública) e, por outro lado, se 

relaciona com o subcontratado. Os dispositivos da Lei nº 8.987, de 1995, e da Lei nº 8.666, de 

1993, acima transcritos, estabelecem de forma explícita essa regra, como será explanado mais 

detalhadamente no capítulo 4.  

Todavia, na subcontratação, não há conjugação de esforços entre duas ou mais partes 

para a consecução de um objetivo comum, com a correspondente repartição de lucros e 

perdas. O subcontratado recebe do seu contratado a contraprestação pelo fornecimento de bem 

ou serviço e não lucro eventualmente gerado pelo exercício do objeto social de uma 

sociedade, como se verifica na sociedade em conta de participação.Na subcontratação, há, de 

um lado, contratante e, de outro lado, contratado, verificando-se interesses contrapostos e uma 

relação de fornecimento - de bens ou serviços - de uma parte à outra, mediante o pagamento 

de contraprestação. Na subcontratação, o subcontratado não tem obrigação de realização de 

aportes ao patrimônio especial, tal como ocorre com o sócio participante (ainda que seja por 

meio de “indústria”).  
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 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação, São Paulo: Quartier 

Latin, 2014, p. 136. 
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Assim, não é possível considerar a sociedade em conta de participação como uma 

forma de subcontratação, apesar de o próprio Tribunal de Contas da União já ter tratado a 

sociedade em conta de participação como sendo “subempreitada”, ou seja, subcontratação de 

obra, a exemplo do que se pode verificar nos autos do Relatório de Auditoria TC 

014.980/2010-0, destacado anteriormente neste trabalho.  

No que tange à figura do financiamento, comumente, nas sociedades em conta de 

participação, a contribuição do sócio participante se dá por meio de aportes financeiros, muito 

embora seja possível, como explanado anteriormente neste trabalho, que tal contribuição 

ocorra por meio de prestação de serviços, bens (móveis ou imóveis) e direitos. Relembrando o 

que foi exposto no capítulo 2, há sociedades em conta de participação constituídas com o 

único objetivo de captação de recursos financeiros (aportados pelo sócio participante), para a 

execução de negócios e cumprimento de obrigações, pelo sócio ostensivo perante terceiros. 

Tanto no contrato de financiamento ou de mútuo quanto na sociedade em conta de 

participação, os recursos financeiros do sócio participante são destinados ao sócio ostensivo, 

efetivando-se a transferência de propriedade. 

A semelhança entre essas duas figuras é ainda maior na circunstância em que, no 

contrato de financiamento ou de mútuo, é conferido ao financiador ou mutuante o direito de 

fiscalizar e até mesmo de interferir nas atividades desenvolvidas pelo tomador - por exemplo, 

por meio de participação em determinadas deliberações consideradas importantes e 

pertinentes para o financiador ou mutuante. Entretanto, na sociedade em conta de 

participação, os recursos são transferidos em fidúcia pelo sócio participante, para que o sócio 

ostensivo o utilize na execução do objeto da sociedade e, enfim, gere os resultados positivos 

almejados, diversamente do que ocorre nos contratos de financiamento e de mútuo, em que os 

recursos não são destinados em fidúcia pelo financiador ou mutuante. 

Adiciona-se a isso que o financiador não participa diretamente dos riscos da atividade 

desenvolvida pelo tomador dos recursos. Aliás, via de regra, são exigidas do tomador 

garantias robustas para que o financiador se assegure da devolução da totalidade dos recursos 

por ele disponibilizados, acrescidos de juros e demais encargos pelo empréstimo. Na 

sociedade em conta de participação, como referido acima, o sócio participante, como regra 

geral, assume riscos pelo exercício, pela sociedade em conta de participação, do seu objeto, 

auferindo os resultados (positivos ou negativos) desse exercício, ou seja, atua na qualidade de 

sócio. 

Assim, a diferença entre um contrato de sociedade e um contrato de financiamento é 

evidente, consoante exposto com propriedade pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
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Marco Aurélio Bellizze89, em voto proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.230.981, no 

qual afirma que o que diferencia a sociedade e o contrato de financiamento é que, enquanto 

neste último o investidor desvincula o seu crédito do resultado dos negócios empresariais, na 

sociedade, os sócios “assumem o risco empresarial, a fim de participarem dos lucros”. 

Em que pesem as chances de, principalmente, a Administração Pública e os Tribunais 

brasileiros equipararem ou até mesmo caracterizarem a sociedade em conta de participação 

como um dos demais institutos acima, tal equiparação ou caracterização não parece ser 

acertada, em função das diferenças existentes entre eles e que foram acima indicadas.  

Todavia, é possível afirmar que a sociedade em conta de participação, por suas 

características, pode ser considerada uma dentre as mais diversas formas de “associação” de 

que trata o art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, especialmente, quando a contribuição 

do sócio participante consistir em fornecimento de bens e/ou de serviços que integrarão o 

objeto do contrato administrativo, adicionalmente ou não à contribuição em dinheiro. 

A associação, no seu sentido estrito, é regrada pelos arts. 53 a 61 do Código Civil, 

sendo conceituada, sinteticamente, como a união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos, sem que umas tenham com as outras direitos e obrigações recíprocas.  

Ocorre que o sentido de “associação” constante da Lei nº 8.666, de 1993, parece ser 

mais genérico, caracterizando-se como a união de duas ou mais pessoas para a consecução de 

um objetivo comum, como uma joint venture, na acepção mais ampla, abrangendo “todas as 

formas de associação de empresas com objetivo de realização de atividade econômica 

independente e com escopo de lucro”.90  

Como esclarece Marçal Justen Filho91, ao expor sobre as limitações impostas pelo art. 

78, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, especificamente, a associação, esse vocábulo deve ser 

interpretado “em sentido não técnico e tendo em vista a finalidade da lei”, sendo que o que a 

lei pretende evitar é que a “responsabilidade na execução seja partilhada pelo contratado com 

terceiros.” O mesmo autor afirma que a associação se assemelha à subcontratação; ocorre que, 

em relação a esta última afirmação, deve-se entender que associação não é sinônimo da outra, 

pois, se fosse assim, não seria necessária a menção expressa à associação e à subcontratação 

no mesmo dispositivo legal. 
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 Voto proferido no REsp 1.230.981, STJ, 3ª Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de 

julgamento: 16/12/2014. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 1289. 
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Para esse autor, ainda, o dispositivo legal abrange as hipóteses de formação de 

sociedade com direitos atrelados a contratos administrativos, de associações provisórias e 

temporárias, tais como os consórcios, bem como de sociedades de fato ou irregulares, não 

levadas a registro nos órgãos competentes.  

De forma mais específica, Jessé Torres Pereira Junior92 conferiu a seguinte acepção ao 

termo “associação” previsto na Lei nº 8.666, de 1993: “o consórcio entre duas ou mais 

empresas”, sendo que “no caso de associação, como sinônimo, aqui, ao que parece, de 

consórcio, já se verificou que este somente pode ocorrer se expressamente admitido no 

contrato”. 

Ainda sobre o que seria a associação prevista na Lei nº 8.666, de 1993, Diógenes 

Gasparini93 considera que “associação, pode-se afirmar genericamente, é uma reunião formal 

de empresas com um determinado objetivo, que isoladamente seria difícil ou mesmo 

impossível de ser alcançado.” 

Em sentido diverso daquele exposto por Jessé Torres Pereira Junior em sua obra, não 

se adotará, neste trabalho, o entendimento de que associação é sinônimo de consórcio, pois 

este último tem características próprias, que o tornam figura específica, tendo sido a primeira 

(associação) adotada em sentido não técnico, como sugerem os referidos autores Marçal 

Justen Filho94 e Diógenes Gasparini.  

Dessarte, as sociedades em geral não deixam de ser associação entre duas ou mais 

pessoas físicas ou jurídicas, que reúnem esforços para a consecução de determinada atividade. 

No mesmo quadro estaria inserida a sociedade em conta de participação, considerada, como 

afirmado acima, sociedade sui generis. 

Com base no ensinamento de Marçal Justen Filho acima exposto, de que o art. 78, 

inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, tem relação com a assunção de responsabilidade, por 

parte de terceiro, da execução de contrato administrativo firmado entre a Administração 

Pública e o seu contratado (objetivo esse que será mais detidamente explorado no capítulo 4), 

tem-se que a sociedade em conta de participação em que o terceiro estranho (sócio 

participante) assume atividades relativas às obrigações do sócio ostensivo no contrato 

administrativo, na qualidade de sócio de indústria, assemelha-se à “associação” prevista no 

dispositivo legal. O tema referente à contribuição do sócio participante por meio da sua 
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“indústria” para viabilizar a execução de contratos administrativos será referenciado 

novamente no capítulo 4. 

É inevitável a distinção entre a situação acima descrita e aquela em que, por meio da 

sociedade em conta de participação, o sócio participante é mero investidor, assumindo a 

responsabilidade exclusivamente pelo aporte de recursos financeiros, a serem destinados pelo 

sócio ostensivo para a execução do contrato administrativo. Tal distinção, como será notado 

no capítulo 4, traz reflexos na análise dos principais aspectos pertinentes ao uso da sociedade 

em conta de participação no contexto dos contratos administrativos. 

Nessa medida, não parece interessar à lei que dispõe sobre as licitações e contratações 

públicas regular a captação de recursos financeiros pelo contratado por ser ela exclusivamente 

privada, não interferindo diretamente no contrato administrativo. Tanto é assim que nas 

licitações reguladas pela Lei nº 8.666, de 1993, por força do art. 7º, § 3º, é vedado que os 

editais incluam no objeto da licitação a obrigação do contratado de obtenção de recursos 

financeiros para sua execução. Obviamente, isso não retira o dever do contratado de cuidar 

para que as operações, atos e contratações voltadas a tal captação sejam realizados pelos 

meios e na forma admitidos em lei. 

A Lei nº 8.987, de 1995, diversamente da Lei nº 8.666, de 1993, não relacionou as 

formas de atuação de terceiros, como associação e subcontratação, mencionando apenas, em 

seu art. 25, § 1º, a expressão “contratar com terceiros”, ou seja, não especificou quais 

contratações com terceiros o concessionário, permissionário ou parceiro privado poderia 

realizar, utilizando expressão ampla, que pode comportar, além das duas últimas figuras 

mencionadas, todas as demais formas de contratações com terceiros previstas em nosso 

ordenamento jurídico - o que inclui sociedade em conta de participação -, desde que, 

obviamente, estejam presentes os requisitos de validade dos negócios jurídicos previstos no 

art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível e determinado e, 

finalmente, forma prescrita ou não defesa em lei.  

Os doutrinadores, de modo geral, ao se referirem a esse dispositivo legal, tratam a 

contratação com terceiros como “terceirização”, na acepção de subcontratação. Esse é o caso 

da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro95, para quem “[...] a subcontratação, 

                                                 
95

 “[...] a subcontratação, disciplinada pelo artigo 25, corresponde à terceirização ou contratação de terceiros para 

a prestação de serviços ou de obras ligados à concessão. São contratos de direito privado que não dependem de 

autorização do poder concedente, nem de licitação (a não ser que a concessionária seja empresa estatal), não 

estabelecendo qualquer vínculo com o poder concedente. Por isso mesmo, perante este e perante o usuário, quem 

responde é a própria concessionária”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São 

Paulo:  Atlas, 2015, p. 346). 
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disciplinada pelo artigo 25, corresponde à terceirização ou contratação de terceiros para a 

prestação de serviços ou de obras ligados à concessão”. 

Apesar de a “contratação com terceiros” ser tida como subcontratação por parte da 

doutrina, como na referência acima exemplificada, a norma não limitou o significado desse 

termo. Luis Roberto Barroso96, em parecer por ele emitido, afirma que a contratação de 

terceiros para a execução de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 

concedido, “aproxima-se – embora com ela não se confunda – da figura da subcontratação de 

partes da obra, serviço ou fornecimento de que cuida o art. 72 da Lei nº 8.666/93.” 

Nesse sentido, a contratação com terceiros pode significar qualquer forma de contrato 

do contratado da Administração Pública com terceiros admitida no ordenamento jurídico e 

que seja efetivada de forma regular.  

Quanto à caracterização da sociedade em conta de participação como transferência de 

controle societário da concessionária, tem-se que ela poderia ser cogitada na situação em que 

o sócio participante atuasse diretamente nas atividades e na tomada de decisões da 

concessionária, no âmbito da execução do contrato de concessão de serviços públicos, 

exercendo funções e atribuições cabíveis ao sócio detentor do controle societário, 

especialmente, possuindo direitos que lhe assegurem a maioria de votos nas deliberações 

pertinentes ao objeto da sociedade em conta de participação e dirigindo os negócios 

desenvolvidos e executados pela concessionária em nome da sociedade em conta de 

participação. 

Ainda que na situação descrita, não há que se falar em transferência do controle 

societário da concessionária, uma vez que a atuação do sócio participante deve estar adstrita 

aos negócios da sociedade em conta de participação, não podendo atuar diretamente na 

concessionária. Nessa linha, o sócio participante não poderia nomear administradores e fiscais 

da concessionária, deliberar sobre as contas nem exercer outras competências inerentes a 

efetivos sócios dessa companhia.  

Em suma, a possibilidade conferida ao sócio participante de atuar diretamente na 

administração da sociedade em conta de participação e, consequentemente, em determinados 

negócios desenvolvidos e executados pela concessionária, não seria suficiente para configurar 

efetiva transferência de controle societário desta última ao sócio participante. 

                                                 
96

 BARROSO, Luis Roberto. Tribunal de Contas do Município. Inobservância do devido processo legal e 

interpretação inadequada da legislação sobre concessões. Parecer. Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro, v. 254, p. 171-207, maio/ago. 2010. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8080/6868. 
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As explanações sobre as figuras acima enumeradas e sua comparação com o instituto 

da sociedade em conta de participação podem ser resumidas no quadro abaixo: 
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 Consórcio Subcontratação Financiamento  Associação  Contratação com 

Terceiros  

Transferência de 

Controle  

Semelhanças com 

sociedade em conta 

de participação 

- Inexistência de 

personalidade 

jurídica 

- conjugação de 

esforços de duas ou 

mais pessoas para 

objetivo comum 

- joint venture não 

personificada 

- Contribuição de um 

terceiro estranho ao 

contrato na 

consecução com o 

objeto 

- Não assunção, em 

regra, de direitos e 

obrigações do 

terceiro perante a 

Administração 

- Há transferência de 

recursos financeiros 

para a execução de 

determinado objeto 

- Em alguns 

financiamentos, 

financiador tem 

direito de fiscalizar e 

intervir em 

determinadas 

atividades do 

mutuante 

- União entre duas ou 

mais pessoas para o 

desenvolvimento de 

atividades e 

atingimento de 

objetivos comuns 

- Sociedades podem 

ser consideradas 

associação 

- SCP consiste em 

forma de associação 

do contratado com 

com terceiros 

- SCP consiste em 

forma de associação 

do contratado da 

Administração 

Pública com terceiros 

- Atuação nas 

atividades e na 

tomada de decisões 

da concessionária 

Distinções da 

sociedade em conta 

de participação 

- Consórcio deve ser 

registrado no registro 

comercial 

- Todos os 

consorciados 

assumem obrigações 

perante terceiros 

- Possui 

administração 

própria e é centro de 

imputação de 

interesses autônomos 

- Responsabilidade 

solidária dos 

consorciados (no 

caso de contratação 

com a Administração 

Pública) 

- Não há conjugação 

de esforços para a 

consecução de 

objetivo comum 

- Contratado não 

realiza aportes ao 

patrimônio especial 

- Não há repartição 

de lucros e prejuízos 

(há pagamento por 

determinada 

prestação) 

- Interesses 

contrapostos do 

contratado e 

contratante 

- Recursos não são 

destinados em fidúcia  

- Não há repartição 

de lucros e prejuízos 

- Financiador não 

participa diretamente 

dos riscos das 

atividades do 

mutuário 

  - O exercício de 

controle abrange toda 

a companhia (e não 

somente negócios 

específicos, objeto da 

SCP, por exemplo)  

- O controlador 

nomeia 

administradores e 

fiscais da 

concessionária, 

delibera sobre as 

contas e exerce 

competências 

inerentes a sócios 

efetivos 

 

 

Possibilidade de 

caracterização 

como sociedade em 

conta de 

participação 

Não Não, muito embora 

os dispositivos legais 

e doutrina aplicáveis 

podem ser utilizadas 

como referência para 

estudo da SCP 

Não Sim Sim Não 



 

 

A partir da premissa de que a sociedade em conta de participação pode ser 

considerada, por um lado, a “associação” realizada no universo dos contratos regidos pela Lei 

nº 8.666, de 1993, e, de outro lado, a “contratação com terceiros” realizada no contexto dos 

contratos de concessão e permissão de serviços públicos, além dos contratos de parceria 

público-privada, como previsto na Lei nº 8.987, de 1995, é possível concluir, assim, que, nas 

contratações públicas reguladas por essas normas, o uso de sociedade em conta de 

participação que tenha por objeto a consecução de contrato administrativo, que envolva a 

contribuição do sócio participante na execução desse objeto, deve atender aos requisitos e 

regras aplicáveis a essas contratações, como será exposto no capítulo seguinte.   
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4. Principais aspectos do uso da sociedade em conta de participação para organizar 

interesses privados em contratações públicas 

A adoção da sociedade em conta de participação para organizar interesses privados em 

contratações públicas, bem como a formatação do contrato a ser firmado entre sócios 

ostensivos e sócios participantes, depende da análise, em cada caso concreto, de diversos 

aspectos atinentes a essa sociedade. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é o de 

enfrentar alguns dos principais aspectos a respeito do uso da sociedade em conta de 

participação no âmbito dos contratos administrativos, que servirão, juntamente com os 

benefícios expostos no subcapítulo 2.10., como balizadores para a tomada de decisão dos 

operadores do direito e das empresas que contratam com a Administração Pública, diante das 

situações concretas, no sentido do emprego ou não do instituto e dos contornos desse 

emprego.  

 

4.1. Limites do uso da sociedade em conta de participação para organizar interesses 

privados em contratações públicas 

O primeiro aspecto a ser enfrentado diz respeito aos limites atrelados ao uso da 

sociedade em conta de participação, à luz dos princípios e regras jurídicas que regem, 

atualmente, essas contratações. Tais limites serão estudados sob a perspectiva de que o sócio 

participante consiste em um terceiro, estranho à relação existente entre a Administração 

Pública e o seu contratado (sócio ostensivo), responsável pela contribuição com recursos 

financeiros, bens ou com a sua “indústria”, para a consecução do objeto do contrato 

administrativo.  

 

4.1.1. Justificativa dos limites da participação de terceiros nos contratos 

administrativos 

O art. 37, caput, da Constituição Federal prevê, como um dos princípios que devem 

reger a Administração Pública, o princípio da impessoalidade. Esse princípio pode ser 

analisado sob duas concepções, sendo a primeira atinente à atuação da Administração Pública 

perante os particulares e a segunda referente à atuação dos agentes pertencentes à 

Administração. Nesta última concepção, os agentes devem atuar não em nome e em benefício 

próprio, mas da Administração Pública, sempre em prol do interesse público. 

Para o presente trabalho, interessa a primeira concepção, em que, pelo princípio da 

impessoalidade, a Administração Pública deve atuar na busca do interesse público, 
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dispensando tratamento indistinto a todos os integrantes da coletividade, independentemente 

das características e condições pessoais que cada particular possui, atuando na busca do 

interesse público.97 Celso Antônio Bandeira de Mello
98

 explica que no princípio da 

impessoalidade “se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os 

administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas.”  

Em associação ao princípio da impessoalidade, encontra-se o princípio da igualdade, 

segundo o qual é defeso à Administração Pública dispensar tratamento desigual àqueles que 

se colocam em iguais condições, devendo a Administração Pública estar voltada única e 

exclusivamente à finalidade da busca do interesse público, sem o favorecimento de qualquer 

indivíduo (princípio da finalidade), ou seja, como ensina José dos Santos Carvalho Filho
99

, “o 

alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o 

interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso, sempre 

uma atuação discriminatória”.   

Especificamente nas licitações públicas, o princípio da isonomia está estampado no 

art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Por esse princípio, todos os licitantes devem 

participar em igualdade do procedimento licitatório, sendo que, em relação àqueles que se 

encontram nas mesmas condições, devem ser exigidos os mesmos requisitos e aplicados os 

mesmos critérios de seleção para a contratação com a Administração Pública, a qual deve 

estar em busca da escolha da melhor proposta que atenda ao interesse público.  

Nesse quadro, a legislação que regula as licitações e contratações públicas traz uma 

série de requisitos a serem preenchidos indistintamente por todos aqueles que têm interesse 

em contratar com a Administração Pública, ressalvadas as peculiaridades que demandam 

tratamento diferenciado100.  

Os requisitos de habilitação também têm o condão, além de atender ao princípio da 

igualdade, de garantir o interesse público, na medida em que contribuem para que a 

                                                 
97

 “No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a 

atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar 

pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. 

Aplicação desse princípio encontra-se, por exemplo, no artigo 100 da Constituição, referente aos precatórios 

judiciais; o dispositivo proíbe a designação de pessoas ou de casos nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para esse fim”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 68). 
98

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

117. 
99

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 20-

21. 
100

 É o caso, por exemplo, do tratamento diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte 

nas licitações públicas, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006.  



68 

Administração Pública selecione pessoas capazes de executar o objeto que será contratado. 

Assim é que a Lei nº 8.666, de 1993, prevê expressamente critérios para a Administração 

Pública avaliar a habilitação dos licitantes (por meio da análise da qualificação jurídica, 

técnica, econômica financeira, fiscal e trabalhista) e julgar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, com vistas ao atendimento e preservação do interesse público.  

Da mesma forma, as demais normas que regulam as licitações e contratações públicas, 

notadamente, a Lei nº 10.520, de 2002, que regula a licitação na modalidade de pregão, e o 

seu decreto regulamentador, Decreto nº 5.450, de 2005, assim como a Lei nº 12.462, de 2011, 

que regula o RDC, juntamente com o Decreto nº 7.581, de 2011, trazem regras que norteiam a 

Administração Pública a, de forma isonômica e impessoal, escolher a proposta mais vantajosa 

para a satisfação do interesse público.  

Isso também ocorre nas licitações voltadas à celebração de contratos de concessão e 

permissão de serviços públicos regidos pela Lei nº 8.987, de 1995, e nos contratos de parceria 

público-privada celebrados com amparo na Lei nº 11.079, de 2004.  

O licitante vencedor, isso é, o licitante que tiver se submetido, assim como os demais, 

às mesmas regras previstas no edital de licitação, bem como demonstrado a sua qualificação e 

apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, será contratado pela 

Administração Pública.  

Nesse contexto, pode-se entender que os contratos administrativos são considerados 

contratos intuitu personae, no sentido de que são firmados por aqueles que cumpriram todas 

as regras editalícias e demonstraram ser a sua proposta mais vantajosa à Administração. Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro101 entende que “todos os contratos para os quais a lei exige licitação 

são firmados intuitu personae, ou seja, em razão de condições pessoais do contratado, 

apuradas no procedimento da licitação”.  

Ainda sobre o caráter intuitu personae do contrato administrativo, Lúcia Valle 

Figueiredo102 afirma que “os contratos administrativos, por haver no Direito Brasileiro 

processo de seleção, são sempre pactuados em função da pessoa, seja física ou jurídica”, 

                                                 
101

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28.ed.  São Paulo: Atlas, 2015, p. 314. 
102 “Tanto assim é que a habilitação, com seus três requisitos – capacidades jurídica, econômica e financeira -, é 

essencial para que a licitante possa se converter em proponente da Administração. 

Não é indiferente, pois, sejam o serviço ou a obra executados por esta ou aquela firma. Casos há, entretanto, 

expressamente assinalados pela lei – como a cessão do contrato, a subcontratação ou sucessão de empresas – que 

possibilitam a continuação do contrato por terceiros”. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Extinção dos contratos 

administrativos. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 38 e 39). 
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motivo pelo qual não seria indiferente quem presta o serviço ou executa a obra contratada pela 

Administração Pública.  

A despeito de a Administração Pública estar obrigada a contratar somente com que se 

sagrou vencedor na licitação, tal contratação não pode ser considerada personalíssima, como 

se extrai da obra de Hely Lopes Meirelles103, para quem, apesar de o contrato ser firmado com 

quem demonstrar possuir capacidade técnica, econômica e financeira, admite-se a 

participação de técnicos e especialistas na execução contratual.  

O caráter personalíssimo das contratações públicas é também contestado por Marçal 

Justen Filho104, para quem “o dever de firmar contrato com vencedor da licitação não se 

relaciona com natureza personalíssima do contrato administrativo”, derivando “da própria 

finalidade da licitação, consubstanciada nos princípios da supremacia dos interesses 

fundamentais e da isonomia.” 

Do mesmo modo, Floriano de Azevedo Marques Neto105 explica que a lei não traz 

dispositivos que deem ao contrato administrativo o caráter personalíssimo, sendo que o que 

obriga o contratado a prestar o contrato pessoalmente é o “fato de que o processo que 

antecedeu à contratação (licitação ou procedimento de dispensa ou inexigibilidade) levou em 

conta as características do contratado.”  

Considerando que o contrato administrativo não é personalíssimo, a própria legislação 

que dispõe sobre as licitações e contratações públicas possibilita e regula a contratação (pelos 

contratados da Administração Pública) com terceiros, como já foi adiantado no capítulo 

anterior e será explorado a seguir. 

Em geral e a depender, principalmente, da natureza e do vulto do objeto dos contratos 

administrativos, bem como do seu prazo de vigência, pode até ser benéfico ao interesse 

                                                 
103

 “[...] todo contrato administrativo é firmado intuitu personae, isto é, tendo em vista a pessoa física ou jurídica 

que, através do procedimento da licitação ou de outros meios, nos casos de dispensa, demonstrou possuir 

idoneidade para executar plenamente seu objeto, sob o tríplice aspecto jurídico, técnico e financeiro... [...] 

Todavia, se a execução é pessoal, nem sempre é personalíssima, podendo exigir a participação de diferentes 

técnicos e especialistas [...].” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 41 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 257). 
104

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 1287. 
105

 “1.2. Não há na lei nada que cooneste linha de entendimento doutrinário, já um tanto vetusta, que professa um 

caráter personalíssimo no contrato administrativo. O caráter pessoal deste tipo de ajuste decorre não da 

imprescindibilidade da prestação ser executada pelo contratado pessoalmente, mas pelo fato de que o processo 

que antecedeu à contratação (licitação ou procedimento de dispensa ou inexigibilidade) levou em conta as 

características do contratado.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A admissão de atestados de 

subcontratada nomeada nas licitações para concessão de serviços públicos. A questão à luz do regime das 

licitações. A licitação para concessões de serviço público. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. v. 

238, 2004, p. 122). 

https://webmail.lacazmartins.com.br/owa/UrlBlockedError.aspx
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público a participação de terceiros – que não o licitante vencedor da licitação – nesses 

contratos.  

Na regulação da participação de terceiros alheios à licitação na execução do contrato 

administrativo, foram estabelecidos limites, em maior ou menor grau (a depender da norma 

aplicável) para tal participação, não em razão do caráter personalíssimo do contrato, como 

referido, mas para se garantir, principalmente, o princípio da isonomia e o interesse público, 

qual seja, a adequada execução do objeto contratual. 

Isso porque, quanto ao princípio da isonomia, a atuação indiscriminada de terceiros 

nos contratos públicos – inclusive por meio de sociedades em conta de participação – pode 

representar concorrência desleal em relação àqueles que participaram da licitação prévia e que 

se submeteram ao atendimento de todas as condições de habilitação exigidas no edital de 

licitação, ainda que não tenham se sagrado vencedores. 

No que concerne à adequada execução do objeto contratual, tem-se a presunção de que 

aquele que venceu a licitação apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração e 

demonstrou ter capacitação para a execução do objeto contratual; nessa medida, a participação 

de terceiros por sociedade em conta de participação ou outra figura pode eventualmente 

interferir negativamente em tal execução, cabendo à Administração Pública, conforme lhe 

autoriza a lei, avaliar, em cada caso, a possibilidade de admissão dessa participação de 

terceiros e, em caso positivo, os requisitos a serem eventualmente exigidos para tanto. 

 

4.1.2. Autorização da Administração Pública para a contratação de terceiros 

Tal como aludido no capítulo 3, a legislação que dispõe sobre as licitações e 

contratações públicas indica institutos por meio dos quais o contratado da Administração 

Pública conta com terceiros que contribuirão para a viabilização da execução do contrato 

administrativo. Em primeiro lugar, os institutos que interessam, para os fins deste trabalho, 

são a subcontratação, prevista na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto nº 7.581, de 2011, e a 

associação, prevista na Lei nº 8.666, de 1993. 

No que tange à subcontratação, a despeito de esse instituto e a sociedade em conta de 

participação serem distintos entre si, não podendo ser confundidos, ambos representam 

formas por meio das quais terceiros estranhos à relação entre a Administração Pública e o 

contratado atuam, em alguma medida e de alguma forma, para a consecução do objeto do 

contrato administrativo. 

Por isso, as ponderações da doutrina a respeito da subcontratação, no aspecto 

específico do limite de transferência de obrigações do contrato administrativo a terceiros, 
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merecem ser consideradas com vistas à análise das associações nos contratos regidos pela Lei 

nº 8.666, de 1993. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passemos a analisar a necessidade e 

como se dá a autorização da Administração Pública para a contratação de terceiros estranhos à 

relação entre a Administração Pública e o seu contratado.  

A Lei nº 8.666, de 1993, prevê que o contratado “poderá subcontratar partes da obra, 

serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração” (art. 72). A 

Lei nº 8.666, de 1993, portanto, admite que a Administração Pública, uma vez avaliada a 

conveniência e a oportunidade de terceiros participarem do objeto do contrato administrativo, 

preveja no edital de licitação e no contrato a possibilidade de tal subcontratação. Tal avaliação 

deve ocorrer caso a caso, em que serão levados em conta, dentre outros aspectos, o objeto, o 

prazo de vigência e o valor do contrato. 

Já pela leitura do art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993106, pode surgir a dúvida se 

os atos previstos nesse dispositivo legal necessitam estar expressamente autorizados no edital 

de licitação e no respectivo contrato ou se basta que eles não sejam vedados para que possam 

ser praticados pelo contratado, sendo tal dúvida especialmente importante porque se aplica à 

“associação” do contratado com terceiros. 

Floriano de Azevedo Marques Neto107 considera dispensável a previsão expressa da 

subcontratação de terceiros no edital de licitação e no contrato para que seja efetivada pelo 

contratado, uma vez que ela já está autorizada em lei. Em sentido diverso do defendido por 

Floriano de Azevedo Marques Neto, a partir da linha de pensamento de que a subcontratação 

total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, a fusão, a cisão e a incorporação são exceção nos contratos 

administrativos, conforme explorado no Item 4.1.1. deste trabalho, pode-se afirmar que a sua 

prática deve estar autorizada no edital de licitação e no contrato.  

Esse é o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro108, que afirma que “essas 

medidas somente são possíveis se expressamente previstas no edital da licitação e no 

                                                 
106

 “Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

[...] 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;” 
107

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A admissão de atestados de subcontratada nomeada nas licitações 

para concessão de serviços públicos: A questão à luz do regime das licitações. A licitação para concessões de 

serviço público. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 238, 2004, p. 123. 
108 “Não é por outra razão que a Lei nº 8.666/93, no artigo 78, VI, veda a subcontratação, total ou parcial, do seu 

objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial; essas medidas 

somente são possíveis se expressamente previstas no edital da licitação e no contrato. Além disso, é vedada a 

fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do contrato. Note-se que o artigo 72 permite a 

 

https://webmail.lacazmartins.com.br/owa/UrlBlockedError.aspx
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contrato”. Alexandre Santos de Aragão109, no mesmo sentido, ao definir a subcontratação, 

também considera a necessidade de sempre haver prévia autorização editalícia ou contratual 

para que ela ocorra. Jessé Torres Pereira Júnior110 defende, inclusive, não ser possível 

autorização genérica para a subcontratação, devendo ela ser específica, na qual se estabelecerá 

o limite que seja adequado ao objeto contratado.  

Há doutrinadores que têm entendimento ainda mais restritivo do dispositivo legal em 

comento. É o caso de Diógenes Gasparini111, segundo o qual o Poder Público deve anuir 

previamente com a transferência de qualquer obrigação a terceiros, os quais devem 

demonstrar possuir as condições de habilitação do processo licitatório ou do processo de 

contratação direta, conforme o caso. 

As colocações trazidas em relação à subcontratação são válidas para a associação, o 

que significa dizer que ela deveria estar prevista no edital e no contrato, sendo que tal 

autorização se justifica quando o objeto admitir a participação de terceiros e quando tal 

participação representar ganhos para a Administração Pública, seja do ponto de vista 

econômico-financeiro (por exemplo, redução do custo com o serviço), seja do ponto de vista 

técnico-operacional. 

Na prática, há editais de licitação e contratos regidos - ainda que subsidiariamente, 

como nas licitações na modalidade de pregão - pela Lei nº 8.666, de 1993, que autorizam 

expressamente a subcontratação e a cessão de direitos e obrigações contratuais, sendo que 

alguns deles detalham esses atos e outros não, havendo, ainda editais que proíbem a sua 

prática. Os outros atos previstos no art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, em geral, são 

mencionados, de forma menos detalhada, apenas nas cláusulas que regulam a rescisão 

contratual. 

                                                                                                                                                         
subcontratação parcial nos limites admitidos pela Administração; tem-se que conjugar essa norma com a do 

artigo 78, VI, para entender-se que e medida só é possível se admitida no edital e no contrato”. (DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2015, p. 314). 
109

 “[...] subcontratação é a contratação feita pela empresa que havia originariamente sido contratada pela 

Administração Pública de uma outra empresa (subcontratada) para executar parte ou todo o objeto contratual 

(ex.: o responsável pela construção de um prédio público subcontrata outra empresa para executar a parte 

hidráulica), devendo sempre haver autorização editalícia ou contratual para tanto (art. 72 c/c art. 78, VI).” 

(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 373) 
110

 “[...] em verdade, a norma do art. 72 estabelece uma regra geral e prevê sua exceção. A regra: o contratado 

não pode subcontratar. A exceção: poderá subcontratar se for em parte e desde que tal possibilidade houvesse 

sido prevista no ato convocatório e no contrato, vedada a inclusão, em regulamento, de autorização genérica para 

subcontratar, uma vez que a subcontratação terá de ser expressamente admitida em cada contrato, inclusive com 

a fixação de limite condizente com o objeto deste [...].” (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das 

licitações e contratações da administração pública. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.760).  
111

 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 811. 
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A título ilustrativo, no Anexo Único a este trabalho são apresentados itens editalícios e 

contratuais que tratam desses atos. Para a elaboração desse anexo, foram pesquisados editais 

de licitação publicados por órgãos ou entidades da esfera da União e do Estado de São Paulo. 

A pesquisa limitou-se a essas duas esferas, pois o objetivo não era o de realização de pesquisa 

quantitativa, com o levantamento do que se aplica em todo o Brasil, mas o de que colher 

alguns exemplos que possam ser utilizados como referência para o trabalho.  

Pelo Anexo Único, nota-se que alguns editais de licitação e contratos preveem a 

obrigação de o contratado submeter previamente à análise e aprovação da Administração 

Pública os atos relacionados no art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, que pretende 

realizar. Em algumas ocasiões, exige-se a identificação do subcontratado e condições de 

qualificação, o que será explicado mais detalhadamente no próximo tópico deste capítulo. 

A rigor, se tal obrigação - de solicitar autorização prévia da Administração Pública - 

não se encontra prevista nos editais para os casos de associação (ou especificamente, 

sociedade em conta de participação), ela não deveria ser cumprida pelo contratado se esse 

intentar se associar com outrem. Ocorre que, como defendido anteriormente, a subcontratação 

se assemelha à associação na medida em que ambas representam, em princípio, formas de o 

contratado contar com terceiros estranhos à relação com a Administração Pública para 

participar na execução do objeto do contrato administrativo, excluindo-se dessa analogia 

aquelas associações (e sociedades em conta de participação) que tenham objetivos diversos, 

como mera captação de recursos financeiros (e não propriamente participação na execução 

material do objeto do contrato administrativo), hipótese em que, como melhor explanado 

adiante, não se justifica a discussão sobre o cumprimento das condições de habilitação pelo 

terceiro investidor. 

Nesse sentido, nas situações em que a Administração Pública entende conveniente 

analisar previamente subcontratações eventualmente pretendidas pelo contratado, o mesmo 

deveria ocorrer em relação às associações que tenham como objetivo a participação de 

terceiros na execução material dos contratos administrativos.  

Por isso, como recomendação de conduta, quando o contratado se deparar com 

obrigações editalícias e/ou contratuais dessa natureza, ainda que não haja referência expressa 

a associações ou sociedades em conta de participação, seria pertinente a consulta escrita 

prévia à Administração Pública. Essa postura de cautela do contratado tem como 

consequência a revelação, à Administração Pública, da contratação/associação que será 

travada pelo contratado.  
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No caso específico da sociedade em conta de participação, isso significa que o 

contratante conhecerá a existência da sociedade e, quiçá, dos sócios participantes. Todavia, 

valendo-se das considerações expostas no subcapítulo 2.6. deste trabalho, pode-se afirmar que 

o conhecimento da sociedade em conta de participação por terceiros não a desnatura e não 

pressupõe, necessariamente, a responsabilidade solidária entre sócio ostensivo e sócio 

participante, se este último não negociar e não manter relação direta com terceiros (no caso, a 

Administração Pública contratante). 

No campo do RDC, como já referido anteriormente, embora os respectivos contratos 

sejam regidos pela Lei nº 8.666, de 1993, há regras específicas previstas no Decreto nº 7.581, 

de 2011, que estabelece, em seu art. 10, que “a possibilidade de subcontratação de parte da 

obra ou dos serviços de engenharia deverá estar prevista no instrumento convocatório”, 

mencionando que “não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação 

do contratado, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de 

habilitação previamente atestadas” (art. 67, §1º).  

O mesmo art. 10, no §2º112
, determina que o subcontratado apresente a documentação 

comprovando a sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica para a 

execução do objeto subcontratado. Não se está diante, necessariamente, de autorização prévia 

específica e discricionária por parte da Administração Pública, mas de demonstração a esta 

última de que o subcontratado está habilitado. Desse modo, cabe à Administração Pública a 

prerrogativa de se opor à subcontratação somente na hipótese de tal habilitação não restar 

demonstrada.  

A obrigação de demonstração das condições de habilitação necessárias à execução do 

objeto do contratado por parte de terceiros alheios à relação travada entre o contratado e a 

Administração Pública contratante parece atender o objetivo de proteção do princípio da 

isonomia e do interesse público, como exposto anteriormente. 

Não há menção, na Lei nº 12.462, de 2011, nem no Decreto nº 7.581, de 2011, ao 

termo “associação”, o que implica a aplicação do disposto no art. 78, inciso VI, da Lei nº 

8.666, de 1993, por força do que dispõe o art. 39 da mesma Lei nº 12.462, de 2011, ou seja 

“os contratos administrativos celebrados com base no RDC reger-se-ão pelas normas da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das regras específicas previstas nesta Lei”. 

                                                 
112

 “Art. 10. [...] 

§2º Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar documentação do subcontratado que 

comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela 

da obra ou do serviço subcontratado.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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Resta aferir se a necessidade de previsão no edital de licitação e no contrato, bem 

como de autorização da Administração Pública, como indicado acima, se aplica quando o 

contratado pretender estabelecer sociedade em conta de participação com sócio participante 

investidor, ou seja, que pretende aplicar recursos financeiros na sociedade, para que o sócio 

ostensivo execute o objeto perante terceiros e viabilize, enfim, o retorno dos investimentos 

realizados na forma de dividendos. 

Como decorrência lógica do quanto foi anteriormente exposto, a partir da linha de que 

a associação de que trata o art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, se refere àquela em 

que o terceiro atua na execução do contrato administrativo, o estabelecimento da sociedade 

em conta de participação para os fins exclusivos de captação de recursos financeiros pelo 

sócio ostensivo prescindiria de previsão no edital de licitação e no contrato e de autorização 

da Administração Pública, exceto se houver dispositivo específico nesses instrumentos nesse 

sentido.  

Já no universo das concessões, permissões de serviços públicos e parcerias público-

privadas, interessa o citado art. 25, §1º, da Lei nº 8.987, de 1995, que desde já autoriza a 

concessionária a “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos 

associados”. A redação desse dispositivo legal permite afirmar que, nas contratações regidas 

por essa norma, não se faz necessário que os editais de licitações e respectivos contratos de 

concessão autorizem expressamente a concessionária a contratar com terceiros, haja vista que 

tal autorização do edital e do contrato decorre da lei. Esse entendimento é corroborado em 

parecer emitido por Luis Alberto Barroso113, para o qual, enquanto que o art. 78, VI, da Lei nº 

                                                 
113

 “42. O art. 72 trata da figura da subcontratação de partes da obra, serviços ou fornecimento e prevê que o 

contratado poderá fazer uso dela, respeitado, em cada caso, o limite estabelecido pela administração. O art. 78, 

VI, além da hipótese de subcontratação parcial, trata também da subcontratação total, da cessão, da transferência, 

da fusão, da cisão e da incorporação. Nos termos da Lei no 8.666/93 haverá irregularidade, e motivo para 

rescisão, no caso de utilização de qualquer desses ajustes pelo contratado se o edital e o contrato não os 

admitirem. O art. 78, VI, como é fácil perceber, dispõe sobre as duas categorias descritas acima: tanto aquela na 

qual ocorre a transferência do objeto como um todo, quanto aquela outra na qual apenas há subcontratação 

parcial do objeto, de que cuida especificamente o art. 72 da mesma lei. 

43. Já sob a Lei nº 8.987/95, o regime da intervenção de terceiros no âmbito dos contratos de concessão é 

diverso. A lei autoriza expressamente, desde logo, que o concessionário contrate com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a 

implementação de projetos associados, deixando claro que a responsabilidade, em qualquer caso, continua a ser 

do concessionário. Isso é o que dispõe o art. 25 da lei. Quanto às figuras que importam transferência do objeto 

principal do ajuste, há regras diversas: a subconcessão depende de nova licitação (art. 26), já a transferência de 

concessão ou do controle societário da concessionária dependem apenas de prévia anuência do poder concedente 

(art. 27).” (BARROSO, Luis Roberto. Tribunal de Contas do Município. Inobservância do devido processo legal 

e interpretação inadequada da legislação sobre concessões. Parecer. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
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8.666, de 1993, define que é motivo para a rescisão a realização de qualquer dos ajustes nele 

previstos sem que haja admissão no edital e no contrato, na Lei nº 8.987, de 1995, “a lei 

autoriza expressamente, desde logo, que o concessionário contrate com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, 

bem como a implementação de projetos associados.” 

Igualmente, nas parcerias público-privadas, salvo se o edital de licitação ou o 

respectivo contrato estabelecerem alguma regra em sentido diverso, não será necessária a 

autorização prévia da Administração Pública para que a concessionária (permissionária ou 

parceiro privado) realize a contratação com terceiros, inclusive a celebração de contratos de 

sociedade em conta de participação.  

A maior flexibilidade na contratação de terceiros em concessões e permissões de 

serviços públicos, assim como em parcerias público-privadas, possivelmente decorre das 

características dessas contratações, que possuem longo prazo de duração e objeto mais 

complexo do que aqueles regidos predominantemente pela Lei nº 8.666, de 1993, envolvendo 

uma gama de atividades interligadas e complementares entre si. A execução dessas atividades, 

em geral, não se dá unicamente pelo concessionário, o qual busca terceiros para contribuir na 

efetivação do objeto da concessão.  

Não obstante a flexibilidade constante da Lei nº 8.987, de 1995, o citado Anexo Único 

também relaciona itens editalícios e de contratos de concessão de serviços públicos e 

parcerias público-privadas que regulam tal contratação com terceiros.  

Neste tópico, à luz do art. 25, §1º, da Lei nº 8.987, de 1995, não se faz relevante a 

distinção entre as sociedades em conta de participação em cujo sócio participante é mero 

investidor e aquela em que tal sócio participa da execução do objeto, o que não ocorre no 

tocante ao estabelecido na Lei nº 8.666, de 1993, conforme abordado anteriormente. 

 

4.1.3. Limites objetivos da participação de terceiros nos contratos administrativos  

Superada a indagação a respeito da necessidade de autorização prévia da 

Administração Pública para a participação de terceiros nos contratos administrativos, passa-se 

a abordar os limites objetivos dessa participação, ou seja, em qual medida o terceiro pode 

participar da execução do objeto dos contratos administrativos. Nessa abordagem, serão 

                                                                                                                                                         
Janeiro, v. 254, p. 171-207, maio/ago. 2008. Disponível em 

:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/8080/6868). 
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reiterados os mesmos dispositivos legais acima citados e transcritos, mas sob o enfoque dos 

referidos limites objetivos por eles impostos à participação dos terceiros. 

O art. 72 da Lei nº 8.666, de 1993, repita-se, autoriza a subcontratação de parte da 

obra, serviço ou fornecimento, no limite admitido pela Administração Pública. Pelo 

dispositivo legal, a “parte” que poderá ser subcontratada será definida pela Administração 

Pública, a depender da situação concreta. O art. 10 do Decreto nº 7.581, de 2011, já transcrito 

neste trabalho, também admite a subcontratação parcial. 

Conquanto o art. 72 da Lei nº 8.666, de 1993, faça alusão à subcontratação parcial de 

obra, serviço ou fornecimento, o art. 78, inciso VI, da mesma Lei menciona a “subcontratação 

total ou parcial do seu objeto”, o que gera dúvida sobre a possibilidade de subcontratação total 

do objeto do contrato administrativo. No entendimento de Jessé Torres Pereira Junior114, “é 

absolutamente proibida, em qualquer circunstância, a subcontratação da totalidade do objeto 

do contrato”. 

Não obstante o posicionamento adotado acima, merece ser trazida visão diversa, 

defendida por Leon Frejda Szklarowsky115, no sentido de que a lei não traz palavras inúteis e, 

sob esse argumento, se o art. 78, VI, da Lei nº 8.666, de 1993, faz referência à subcontratação 

total, ela seria possível, desde que atendida a regra contida no referido dispositivo legal. 

O posicionamento acima parece ser o mais acertado, uma vez que a lei prevê 

expressamente a possibilidade de subcontratação total do objeto contratado. Todavia, a 

ocorrência da subcontratação total, desde que expressamente admitida no edital e no contrato, 

como referenciado no tópico anterior, deve ser previamente ponderada pela Administração 

Pública, para os fins de se evitar burla ao princípio da isonomia e de garantir a boa execução 

                                                 
114 “Deduz-se do artigo que: (a) é absolutamente proibida, em qualquer circunstância, a subcontratação da 

totalidade do objeto do contrato; (b) omisso o ato convocatório ou o contrato (este, se não houve licitação), deve 

entender-se que a subcontratação é ilegal, se ocorrer; (c) verificando-se a subcontratação não autorizada, ou 

efetivada além dos limites estabelecidos no ato convocatório ou no contrato, configura-se motivo para rescisão 

unilateral do contrato pela Administração, sem embargo da imposição da penalidade administrativa que vier a 

ser decidida em face da inexecução do contrato pelo contratado”. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. 

Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 

p.760). 
115

 “Se a contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, pode 

subcontratar partes, até o limite admitido em cada caso, pela Administração (art. 72 da Lei 8.666/93) e o art. 78, 

VI, da Lei 8.666/93 cataloga como motivo para rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu 

objeto, não admitida no edital e no contrato, é curial que a subcontratação total é consentida. Do contrário, este 

indico não estaria fazendo referência à subcontratação total, visto que a lei não contém palavras inúteis, tendo 

estes sempre algum significado. Há que se descobrir, portanto, o porquê de sua permanência no texto.” 

(SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Subcontratação e cessão de contrato administrativo. Revista de Direito 

administrativo, Rio de Janeiro, v. 214, 1998, p. 145-158) 
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do contrato. Apesar de ser tema relevante, não se discutirá, neste trabalho, se a subcontratação 

total corresponderia à cessão ou transferência do contrato a terceiro. 

A lei é silente em relação à possibilidade de associação que envolva a execução parcial 

ou integral do objeto do contrato; não obstante isso, as considerações concernentes à 

subcontratação parecem ser aplicáveis à associação, isso é, a possibilidade de associação (e, 

consequentemente, da sociedade em conta de participação), sendo que a Administração 

Pública deve definir a parcela que pode ser executada por terceiros, por meio desse instituto. 

Já o Decreto nº 7.581, de 2011, no caput do seu art. 10 já referido, menciona 

expressamente a possibilidade de subcontratação de parte da obra ou dos serviços, tal como 

alude o art. 72 da Lei nº 8.666, de 1993. Considerando que as hipóteses de rescisão previstas 

nesta última lei aplicam-se à contratação sob o regime de RDC, resta reiterar as observações 

realizadas acima para os contratos regidos pela Lei nº 8.666, de 1993, no que se refere aos 

limites objetivos. 

No campo das concessões e permissões de serviços públicos e das parcerias público-

privadas, conforme salientado acima, o art. 25, §1º, da Lei nº 8.987, de 1995116, que regula a 

contratação com terceiros, autoriza que a concessionária contrate com terceiros o 

desenvolvimento de atividades “inerentes, acessórias ou complementares ao serviço 

concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 

Reitere-se que os doutrinadores, de modo geral, tratam a subcontratação e 

“contratação com terceiros”, referida no art. 25, §1º, da Lei nº 8.987, de 1995, como 

sinônimos. Como exposto, este trabalho visa dar ao termo “contratação de terceiros” 

concepção mais ampla do que a usualmente dada pela doutrina, uma vez que a Lei nº 8.987, 

de 1995, não mencionou especificamente a subcontratação, como o fizeram a Lei nº 8.666, de 

1993, e o Decreto nº 7.581, de 2011. Isso não quer dizer que, também nas concessões, 

permissões e parcerias público-privadas os ensinamentos da doutrina sobre os limites de tal 

contratação com terceiros - mesmo se referindo à subcontratação - devam ser ignorados; pelo 

contrário, eles também devem ser levados em conta na formatação de sociedades em conta de 

participação para a diminuição de riscos de questionamentos. 

                                                 
116 “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os 

prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão 

competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros 

o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a 

implementação de projetos associados.” 
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Dito isso, a interpretação dos termos “atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido” não é consenso entre os doutrinadores. Todos eles 

julgam haver limites em relação ao que será assumido pelo terceiro contratado, muito embora 

haja concepções diferentes do tal art. 25, §1º. Parcela significativa da doutrina tem 

interpretação mais restrita do dispositivo legal.  

É o caso de Celso Antonio Bandeira de Mello117, para quem é “certo que nisto não se 

poderá absorver parte importante ou significativa da prestação do serviço, sob pena de tal 

‘terceirização’ desvirtuar o caráter intuitu personae da concessão e fraudar o sentido da 

licitação que a tenha precedido”. Outros autores, como Marçal Justen Filho
118

 e Luiz Alberto 

Blanchet
119

, compartilham o pensamento de Celso Antonio Bandeira de Mello. 

Outra parcela da doutrina apresenta posição mais abrangente acerca das atividades que 

podem ser contratadas com terceiros, como Maria Sylvia Zanella Di Pietro120, que defende que 

                                                 
117

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

740-741. 
118 “Isso não equivale a afirmar que a terceirização ou subcontratação seria admissível em todos os casos e para 

todas as hipóteses, sem quaisquer limites. Assim não o é. Há, basicamente, dois critérios delimitadores do 

cabimento da terceirização. Um deles poderia dizer-se quantitativo ou horizontal, enquanto o outro seria o 

qualitativo ou vertical. 

A terceirização não pode, sob o prisma quantitativo ou horizontal, abranger toda a extensão do objeto da 

concessão. Se todas (ou quase todas) as atividades necessárias à prestação do serviço público forem transferidas 

a terceiros, haverá a desnaturação da terceirização ou subcontratação. Poderá configurar-se hipótese de cessão da 

concessão a terceiros ou, no mínimo, haverá infração a um dever fundamental do concessionário, consistente em 

executar pessoal e diretamente as atividades inerentes à concessão. Até porque a infração ao critério quantitativo 

tende a configurar violação ao critério qualitativo. 

Sob o enfoque qualitativo ou vertical, a terceirização não pode versar sobre o núcleo do serviço público. Aquelas 

atividades essenciais e inerentes à prestação das utilidades aos usuários deverão ser executadas direta e 

pessoalmente pelo concessionário, sem transferência a terceiros. Isso significa que a terceirização ou 

subcontratação poderá referir-se a atividades indiretamente relevantes para a prestação do serviço ou a aspectos 

relativamente secundários.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviços públicos. São 

Paulo: Dialética, 2003, p. 520). 
119

 “O concessionário pode contratar com terceiros a execução de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares ao serviço concedido e a implantação de projetos associados, segundo os exatos termos do §1º. 

Não poderá, todavia, o concessionário, contratar terceiros para executarem o próprio serviço concedido, pois tal 

operação corresponderá à transferência de contrato ‘intuitu personae’, como é o caso de concessão, o que é 

juridicamente impossível sem que sejam satisfeitas as condições necessárias para assegurar o atendimento dos 

fatores em razão dos quais o direito considera personalíssimo o contrato, às quais se refere o art. 27 que trata, 

este sim, de transferência da concessão. Não é outra, aliás, a razão pela qual o cumprimento das normas 

regulamentares concernentes ao serviço concedido constituem-se no pressuposto da execução de atividades 

contratadas com terceiros, segundo o §3º. Oportuno alertar que a expressão ‘atividades inerentes ao serviço 

concedido”, utilizada no §1º, não se confunde com atividades integrantes do serviço concedido, pois são 

consideradas inerentes por serem inseparáveis do serviço concedido, e o termo ‘inseparáveis’ subentende a 

existência de algo que tem existência autônoma da qual não se pode separar a atividade inerente e este algo 

autônomo é o próprio serviço concedido. A conclusão contrária seria ilógica, pois equivaleria a afirmar-se que 

‘algo poderia ser inerente a si mesmo’”. (BLANCHET, Luiz Alberto. Concessão e permissão de serviços 

públicos. Curitiba: Juruá, 1995, p.131). 
120

 “A distinção entre subconcessão e subcontratação é relevante para entender-se por que nesta última se admite 

a subcontratação de “atividade inerente” ao serviço concedido, ou seja, de atividade que está por sua própria 

natureza ligada ao objeto da concessão. É que o fato de ser objeto de subcontratação não significa que o 
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a “atividade inerente” prevista na Lei nº 8.987, de 1995, é atividade relacionada ao objeto da 

concessão, sendo que outra interpretação para essa expressão faria dela letra morta; por isso, 

seria possível a subcontratação de atividade fim. Eurico de Andrade Azevedo; Maria Lúcia 

Mazzei de Alencar 121 ponderam que “inerente significa ínsito, dentro do ser. No caso, 

atividade inerente é aquela diretamente relacionada com a própria execução do serviço [...].”  

A partir dos textos dos doutrinadores acima citados, pode-se verificar que a 

controvérsia mais relevante gira em torno do termo “atividades inerentes”. Neste trabalho, 

será adotada a última posição exposta, ou seja, de que atividades inerentes podem ser 

atividades que estão diretamente relacionadas com a própria execução do núcleo do objeto do 

contrato (ou da atividade fim). Por exemplo, num contrato de concessão de serviços públicos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, podem ser contratadas com terceiros as 

atividades de medição do consumo de água pelos usuários, bem como a construção de 

estações de tratamento de água e de esgoto; num contrato de parceria público-privada de 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, é possível contratar o 

fornecimento de equipamentos para varrição e de veículos que transportam os resíduos 

sólidos. 

Em suma, em termos de limites objetivos, naqueles contratos regidos pela Lei nº 

8.666, de 1993, incluindo aqueles do RDC, o contratado poderia associar-se a terceiros para 

que estes últimos realizassem investimentos ou participassem da execução material do objeto 

contratual, sendo que, nesta última situação, caberia ao edital de licitação e ao próprio 

contratante definir se a execução poderia ser de parte ou da totalidade do objeto, de acordo 

com justificativa pautada na vantajosidade para a Administração Pública.  

Nos contratos de concessão de serviços públicos e de parcerias público-privadas, o 

entendimento adotado é o de que seria possível que a contratação com terceiros, sob qualquer 

modalidade, poderia incluir a execução de atividades diretamente relacionadas ao objeto do 

contrato administrativo por meio de sociedade em conta de participação. 

                                                                                                                                                         
subcontratado vai gerir o serviço com as prerrogativas próprias de uma concessionária ou de uma 

subconcessionária. Por isso, deve ser afastada a doutrina que rejeita a possibilidade de subcontratação de 

atividade fim. Não é possível adotar-se interpretação que transforme em letra morta a expressão utilizada no 

dispositivo legal. Qualquer interpretação que dê à expressão “atividade inerente” o mesmo significado de 

atividade acessória ou complementar deixa sem aplicação uma prerrogativa outorgada pelo próprio legislador.” 

(DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Limites da terceirização por concessionárias de serviços públicos. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-mar-31/interesse-publico-limites-terceirizacao-concessionarias-

servicos-publicos.). 
121

 AZEVEDO, Eurico de Andrade; ALENCAR, Maria Lúcia Mazzei de. Concessão de serviços públicos: 

comentários às Leis 8.987 e 9.074 (parte geral), com as modificações introduzidas pela Lei 9.648, de 27.5.98. 

São Paulo: Malheiros, 1998, p. 108. 

http://www.conjur.com.br/2016-mar-31/interesse-publico-limites-terceirizacao-concessionarias-servicos-publicos
http://www.conjur.com.br/2016-mar-31/interesse-publico-limites-terceirizacao-concessionarias-servicos-publicos
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4.1.4. Limites subjetivos da participação de terceiros na execução dos contratos 

administrativos  

Faz-se pertinente também analisar se todo e qualquer terceiro poderia atuar na 

execução de contratos administrativos, independentemente da figura utilizada para tal 

atuação, para, em seguida, a análise passar à situação específica da atuação de terceiro na 

qualidade de sócio participante em uma sociedade em conta de participação voltada à 

execução de contrato administrativo.  

Na abordagem dos limites subjetivos da participação de terceiros na execução dos 

contratos administrativos, o presente trabalho adotará, como recorte metodológico, o 

enquadramento de terceiros em três condições: (i) terceiros que, com fundamento no art. 87, 

incisos III e IV122, da Lei nº 8.666, de 1993, tenham sido impedidos de contratar com a 

Administração ou declarados inidôneos pela Administração Pública, (ii) terceiros que tenham 

sido proibidos de contratar com a Administração Pública por força da Lei nº 8.429, de 1992, a 

Lei de Improbidade Administrativa, e (iii) terceiros que não tenham as qualificações 

econômico-financeiras, técnicas, jurídicas e fiscais exigidas pela Administração Pública na 

fase da licitação promovida para fins de celebração do contrato administrativo.  

Na organização deste tópico, a segregação entre os contratos regidos 

predominantemente pela Lei nº 8.666/93 e as concessões e permissões de serviços públicos e 

as parcerias público-privadas não se mostrou relevante porque todos esses tipos de contratos 

estão sujeitos à participação de terceiros nas condições que serão avaliadas e são submetidos 

aos dispositivos legais citados no parágrafo anterior. 

Para a realização de tal estudo, mais uma vez, embora o foco seja a sociedade em 

conta de participação, é pertinente a utilização da figura da subcontratação sob o mesmo 

enfoque empregado anteriormente, qual seja, de que a subcontratação consiste na participação 

de terceiro na execução do contrato administrativo. 

                                                 
122

 “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

[...] 

III- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.” 
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Como introdução ao deslinde da questão ora colocada, passemos ao tratamento 

conferido pela legislação à relação travada entre a Administração Pública e o terceiro com 

quem o contratado (da Administração Pública) mantém contrato (de subcontratação ou de 

associação).  

Conforme mencionado acima, segundo o art. 72 da Lei nº 8.666, de 1993, o contratado 

pode subcontratar partes do objeto do contrato administrativo, “sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais” do contratado. Isso quer dizer que não há relação entre 

a Administração Pública e o subcontratado, sendo que “qualquer problema surgido, relativo 

ao objeto da subcontratação, será levado formalmente pela Administração Pública contratante 

ao conhecimento do contratado, que o resolverá com o subcontratado.” 123
 

O Decreto nº 7.581, de 2011, também sinaliza a inexistência de relação entre o 

subcontratado e a Administração Pública, em seu art. 10, §1º, ao prescrever que “a 

subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração pública 

quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.” 

Nas concessões e permissões de serviços públicos e parcerias público-privadas, a Lei 

nº 8.987, de 1995, em seu art. 25, §2º, é ainda mais expressa ao determinar que não se 

estabelece relação jurídica entre poder concedente e terceiros com quem a concessionária 

contrata.
124

 Portanto, sob a ótica da relação jurídica (in)existente entre a Administração 

Pública e o terceiro que vier a participar da execução do contrato administrativo, não haveria 

justificativa para o estabelecimento de qualquer restrição subjetiva a esse terceiro.  

Nessa esteira, os terceiros seriam de livre escolha do contratado, permanecendo este 

último responsável pelas ações e omissões desses terceiros com quem contrata. 

Especificamente quanto aos terceiros declarados inidôneos e suspensos de contratar com a 

Administração Pública, sanções previstas nos citados incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, não há nessa Lei, bem como na Lei nº 12.462, de 2011, Lei nº 10.520, de 

2002, Lei nº 8.987, de 1995, e Lei nº 11.079, de 2004 (normas federais que regulam a 

                                                 
123

 “[...] a Administração Pública contratante não se relaciona, nem tem por quê, com o subcontratado. Qualquer 

problema surgido, relativo ao objeto da subcontratação, será levado formalmente pela Administração Pública 

contratante ao conhecimento do contratado, que o resolverá com o subcontratado. Todos os valores são pagos ao 

contratado, cabendo a este, nos termos da subcontratação, pagar o subcontratado. Diga-se, ainda, que, resolvido 

o contrato, resolvidos estão esses subcontratos.” (GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 16. ed.ª , São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 811). 
124

 “Art. 25. [...] 

[...] 

§ 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão 

pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente”. 
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licitação e contratação de obras, bens e serviços pela Administração Pública)125, autorização 

para que a Administração Pública estabeleça restrições à participação desses terceiros na 

contratação (especialmente, subcontratação e associação, incluindo a sociedade em conta de 

participação) com o contratado.  

Então, em homenagem ao princípio da legalidade, o qual norteia a conduta da 

Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, em princípio, 

seria também vedado à Administração Pública trazer restrições ao contratado em relação aos 

terceiros declarados inidôneos e impedidos de contratar com a Administração Pública.  

Outro argumento cabível para afastar a possibilidade da Administração Pública de 

vedar que terceiros declarados inidôneos e suspensos de contratar com a Administração 

Pública participem da execução de contratos administrativos é o de que essa situação dos 

terceiros não interferiria negativamente em tal execução, não sendo prejudicado, assim, o 

interesse público (de obtenção da prestação adequada do contrato). 

Ocorre que esse posicionamento pode ser tido como simplista, na medida em que 

desconsidera que a aplicação dessas sanções a pessoas físicas e jurídicas não ocorre 

inadvertidamente, sem que tenha sido demonstrado, após devido processo, com garantia da 

ampla defesa e do contraditório, o cometimento de falta grave durante a execução de contrato 

administrativo por parte daqueles que a sofreram. Nessa medida, na permanente tarefa de 

evitar lesão ao patrimônio e ao interesse público, não é demais dizer que a Administração 

Pública pode repudiar a participação daqueles que cometeram falta contratual grave (e, que 

por isso, sofreram as sanções cabíveis). 

Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara126, ao discorrerem sobre as “condições 

de participação” nas licitações geralmente previstas nos editais, afirmam que à Administração 

Pública é possível determinar a exclusão de determinados perfis de contratados, desde que 

                                                 
125

 Não adentraremos, por entendermos não ser relevante para o cerne da questão analisada neste tópico, na 

discussão existente acerca da extensão das duas sanções previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666, de 

1993 (suspensão de contratar e declaração de inidoneidade) à Administração do contratante aplicador da sanção 

ou a toda a Administração Pública de todos os entes federados. 
126 “[...] Além dos requisitos de habilitação, a Administração pode estabelecer condicionamentos fixando as 

chamadas condições de participação, das quais resultarão impedimentos a quem não atender a elas. 

[...] 

Como contratante, a Administração possui legítimo interesse de excluir certo perfil de contratados. Ao exercer 

essa atribuição, por óbvio, não pode agir arbitrariamente, criando barreiras sem qualquer justificativa ou 

fundamento jurídico. 

A fixação de condicionantes gerais, que impeçam determinados interessados de participar de licitações, é 

amplamente aceita. É o que ocorre, por exemplo, quando, em certas licitações, são excluídas empresas 

estrangeiras ou empresas que tenham participação de servidores públicos da entidade licitadora ou que tenham 

sócios ou diretores que pertençam simultaneamente a mais de um licitante.” (SUNDFELD, Carlos Ari; 

CÂMARA, Jacintho Arruda. Contratos públicos e direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 193). 
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não aja de forma arbitrária, isso é, que apresente justificativas que motivaram a exclusão 

desses perfis. 

No texto do qual foram extraídos esses ensinamentos, os mesmos autores mencionam 

o Recurso Extraordinário RE 423.560-MG, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

validade de restrição imposta pelo Município de Brumadinho, não prevista na Lei nº 8.666, de 

1993, sob o fundamento de que “a proibição de contratação com o Município dos parentes, 

afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo 

em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos 

municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que 

evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, 

prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir 

a competição entre os licitantes..”127 

Na situação ora analisada, os terceiros de que trata o presente trabalho não participam 

do certame licitatório, ou seja, restrições referentes a eles ultrapassariam o âmbito da licitação 

e da contratação da Administração Pública, o que poderia denotar interferência indevida desta 

última nas relações jurídicas de cunho privado. Ainda assim, a depender, especialmente, do 

objeto a ser contratado, justifica-se que a Administração Pública, com vistas a garantir a boa 

execução do contrato, proíba a atuação, ainda que indireta, daqueles que tenham cometido 

falta grave em ocasiões pretéritas.  

Em nível federal, o impedimento de contratar com a Administração Pública também 

está previsto na Lei nº 8.429, de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Os incisos I, II e 

III do art. 12 da referida Lei preveem, como sanção suscetível de ser imposta a quem comete 

ato de improbidade administrativa (e a quem induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta128), “a proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário.”(destaques da autora deste trabalho) 

Em relação a tal proibição de contratar prevista na Lei nº 8.429, de 1992, Emerson 

Garcia e Rogério Pacheco Alves 129 destacam o aspecto da segurança nas relações jurídicas a 

serem travadas, afirmando, porém, que também “não deve ser olvidado o nítido caráter 

                                                 
127

 Trecho extraído da Ementa da decisão proferida pela 2ª Turma nos autos do RE 423.560-MG.  
128

 Art. 3º da Lei nº 8.429, de 1992. 
129

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 4.ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 472. 
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punitivo de tal disposição, importando em penalidade pecuniária de ordem indireta, pois o 

ímprobo não poderá auferir qualquer benefício advindo de uma relação contratual com o ente 

estatal”. 

Pela redação do referido art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, aquele que cometer ato de 

improbidade administrativa poderá ser impedido, na respectiva ação de improbidade 

administrativa, de contratar direta ou indiretamente com a Administração Pública. O termo 

“indiretamente” contido na Lei parece ser salutar, pois diminui as chances de se burlar a 

imposição da sanção, por meio da utilização de interposta pessoa para a contratação com a 

Administração Pública. Ocorre que o dispositivo legal não traz a exata conotação desse 

vocábulo, o que gera incertezas a respeito dos limites da atuação daquele que sofreu a sanção 

de proibição de contratar com a Administração Pública. 

Novamente, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara130 explicam que “a lei 

proíbe a ‘contratação indireta’ de pessoa jurídica punida”, que poderia se valer de interposta 

pessoa para efetivamente executar e se beneficiar do contrato. Segundo os autores, a regra 

prevista na lei tem como condão evitar que haja burla à punição legal. 

Exemplo interessante, com vistas a contribuir na delimitação do termo 

“indiretamente”, é trazido pelo mestre e promotor de justiça no Rio Grande do Sul, Fábio 

Medina Osório131, ao citar a situação em que determinada pessoa, por meio de empresa 

própria, celebra contrato com a Administração Pública e seu cônjuge, casado sob regime de 

comunhão de bens, se beneficia financeiramente do contrato, embora tenha sido condenado 

por improbidade e proibido de contratar com a Administração Pública. 

Nesse quadro, não se pode negar que a sociedade em conta de participação, por 

exemplo, poderia ser utilizada para viabilizar tal burla, hipótese na qual o sócio participante 

(proibido de contratar com a Administração Pública) atuaria na execução do objeto do 

                                                 
130 “A lei proíbe a “contratação indireta” da pessoa jurídica punida. Seria o caso de a contratação ser 

formalmente realizada por meio de interposta pessoa mas, de fato, a entidade punida ser a verdadeira executora e 

beneficiária do contrato. Trata-se, como se vê, de regra que também busca evitar o abuso da personalidade 

jurídica ou a fraude pura e simples do sistema punitivo legal.” (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho 

Arruda. Contratos públicos e direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 201). 
131 “A vedação de estabelecer contratos com a Administração Pública, por seu turno, poderia facilmente ser 

burlada com o cônjuge realizando tal tarefa através de empresa própria. Todavia, havendo regime de comunhão 

de bens, o patrimônio que vier a ser adquirido em função do contrato estabelecido com a Administração Pública, 

data venia, reverteria ao agente condenado por improbidade. Com isto, se estaria violando a lei. Em outras 

palavras, o agente estaria, indiretamente, estabelecendo um contrato que lhe havia sido vedado em decisão 

judicial transitada em julgado. Não se pode admitir tal hipótese.” (OSÓRIO, Fábio Medina. As sanções da Lei nº 

8.429/92 aos atos de improbidade administrativa. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 766, p. 88-99, ago. 1999). 
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contrato administrativo por intermédio do sócio ostensivo. O mesmo pode ser dito em relação 

à subcontratação.  

Por tudo o que foi exposto, há fundamento jurídico para que a Administração Pública 

vede a contratação com terceiros que sejam declarados inidôneos, sejam suspensos de 

contratar com a Administração Pública, bem como que estejam proibidos de contratar com o 

Poder Público pelo cometimento de ato de improbidade administrativa. 

Nota-se que há editais de licitação que já trazem restrições dessa natureza quanto aos 

terceiros com quem o contratado (pela Administração Pública) venha a contratar. Podem ser 

citados como exemplo: 

(i) Pregão Eletrônico SENAI-PR Nº 960/2015, promovido pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Paraná para 

a contratação de prestação de serviços de análises químicas laboratoriais – 

SENAI CIC  

14.5. É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha 

participado do procedimento licitatório, que esteja proibida de contratar com o 

SENAI e inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis). 

 

(ii) Minuta do Contrato, anexa ao Edital nº 001/2016 – Concorrência 

internacional-CESAN, promovida pela Companhia Espírito Santense de 

Saneamento para a concessão administrativa para a ampliação, manutenção e 

operação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Vila Velha e 

prestação de serviços de apoio à gestão comercial da CESAN no Município. 

23.6. Fica vedada a subcontratação de pessoas jurídicas ou físicas que estejam 

cumprindo pena de suspensão temporária de participação em Licitação e/ou 

impedimento de contratar com a CESAN, bem como aquelas declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

(iii) Minuta do Contrato, anexa ao Edital nº 01/2014 - Concorrência 

Internacional nº 01/2014, promovida pelo Estado de São Paulo para a 

concessão patrocinada da prestação dos serviços públicos de operação e 

manutenção de trecho da Rodovia SP 099, entre os quilômetros (km) 11+500 

km e 83+400 km, das SPAS 032/099, 033/099, 035/099 e 037/099 e dos contornos 

de Caraguatatuba e São Sebastião, bem como para a execução das obras civis 

no trecho entre os quilômetros 60+480 km e 82+000 km da Rodovia SP 099. 

39.7 Fica vedada a subcontratação de pessoas jurídicas ou físicas que estejam 

cumprindo pena de suspensão temporária de participação em Licitação, 

impedimento de contratar com o Estado de São Paulo, inscritas no CADIN Estadual, 

declaradas inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

federal, dos estados, Distrito Federal ou municípios, com falência decretada ou em 

processos de recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou qualquer outra 

forma de insolvência. 

 

Muito embora, nos exemplos acima, as limitações estejam adstritas às 

subcontratações, pelos mesmos fundamentos acima expostos, poderia a Administração 

Pública estender tais limitações a outras situações em que terceiros participassem da execução 

do contrato administrativo. 
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No caso de sociedade em conta de participação que tenha por objeto a execução de 

contrato administrativo, em que o sócio participante esteja eventualmente impedido de 

contratar com a Administração ou seja declarado inidôneo, se determinado edital de licitação 

ou contrato administração vedar, de forma genérica, a subcontratação ou associação com 

terceiros que sejam declarados inidôneos ou sejam impedidos de contratar com a 

Administração Pública, em princípio, tal vedação se estende aos sócios participantes, mas não 

àqueles meramente investidores.  

Isso porque, como referido anteriormente, aparentemente, a Lei nº 8.666, de 1993, não 

regulou a forma e a origem dos recursos financeiros obtidos com o condão de execução dos 

contratos administrativos. Todavia, isso não impede que a Administração Pública faça 

vedação expressa à participação desse sócio participante (investidor), sob o fundamento de 

que atenta contra a moralidade o fato de a remuneração desse sócio advir justamente da 

exploração de contrato administrativo. 

Como ensina Sérgio Monteiro Medeiros132, as contratações públicas, muito embora 

visem ao atendimento do interesse público, têm como consequência o enriquecimento 

daqueles que executam os contratos; nessa medida, “seria imoral, portanto, que autores de ato 

ímprobo pudessem beneficiar-se, após o cometimento do ilícito, dessa relação com a 

Administração. Nem mesmo de licitações poderão participar, já que seria inócua sua 

participação, diante da impossibilidade de contratar”. 

A posição dos terceiros que não possuem as qualificações econômico-financeiras, 

técnicas, jurídicas e fiscais exigidas pela Administração Pública na fase da licitação 

promovida para fins de celebração do contrato administrativo deve ser avaliada sob enfoque 

diverso daquele de terceiros declarados inidôneos ou impedidos de contratar com a 

Administração Pública. Terceiros que não têm a qualificação exigida dos licitantes no edital 

de licitação não sofreram sanção da Administração Pública por terem descumprido cláusulas 

editalícias ou contratuais ou por terem contribuído ou se beneficiado com atos de 

improbidade. Nessa medida, a preocupação não é a de garantir o atendimento ao princípio da 

moralidade, mas a de garantir o atendimento ao interesse público. 

A Lei nº 8.666, de 1993, e a Lei nº 8.987, de 1995, não exigem (nem autorizam 

expressamente) que a Administração Pública demande de quaisquer terceiros subcontratados 

ou associados do seu contratado a demonstração de qualquer qualificação econômico-

                                                 
132

 MEDEIROS, Sérgio Monteiro. Lei de improbidade administrativa: comentários e anotações jurisprudenciais. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p.132. 



88 

financeira, técnica, fiscal ou jurídica, até porque, via de regra, esses terceiros não assumem 

responsabilidade perante a Administração Pública. Mesmo no silêncio dessas normas, no que 

diz respeito à possibilidade de qualificação de terceiros com quem o contratado da 

Administração Pública contrata, é possível à Administração exigir, no edital de licitação e no 

contrato administrativo, que tais terceiros atendam determinadas qualificações para a 

execução do contrato. 

A justificativa para tal possibilidade está no dever da Administração Pública de buscar 

permanentemente o interesse público nas suas contratações, o que lhe permite que, a depender 

do valor, da relevância e da complexidade do objeto a ser contratado, direcione o olhar aos 

terceiros que venham a participar da execução de alguma parcela desse objeto. 

No RDC, como determina o art. 10, § 2º, do Decreto nº 7.581, de 2011, “quando 

permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar documentação do subcontratado 

que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à 

execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado”. Nessa hipótese, não há faculdade, 

mas dever da Administração Pública de aferir a qualificação do subcontratado. 

Ressalta-se que, assim como a qualificação exigida dos licitantes deve ser 

proporcional àquilo que efetivamente se faça necessário para garantir o satisfatório 

cumprimento do objeto do contrato administrativo, a qualificação desses terceiros também 

deve ser proporcional às obrigações que eles vierem a assumir e que influenciarão na 

execução do contrato.133 Isso quer dizer que não necessariamente todas as qualificações 

econômico-financeiras, técnicas, jurídicas e fiscais exigidas dos licitantes na fase de licitação 

devem ser exigidas do terceiro. Ainda, em algumas circunstâncias, avaliadas pela 

Administração Pública, sequer se justificaria a exigência de qualquer qualificação por parte do 

terceiro. 

Nos exemplos trazidos no Anexo Único, é possível notar que, na prática, há editais de 

licitação que trazem exigências de qualificação a serem cumpridas pelo subcontratado e 

outros que são silentes a esse respeito. Essas exigências poderiam se estender às demais 

formas de contratações do contratado com terceiros, como as associações, aí incluídas as 

próprias sociedades em conta de participação.  

Em sentido contrário, nas situações em que os editais de licitação e respectivos 

contratos administrativos não exigem qualquer qualificação por parte dos terceiros, não é 

                                                 
133

 Essa linha já foi adotada no contexto do RDC, pelo o que se observa do art. 10, § 2º, do Decreto nº 7.581, de 

2011, supratranscrito (ressalvando-se que tal dispositivo se limitou às subcontratações, não se referindo a outras 

contratações com terceiros). 
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possível a Administração Pública fazer tal exigência posteriormente, quando do efetivo 

estabelecimento da relação jurídica entre contratado e terceiro. Afinal, a Administração 

Pública deve observar o princípio da vinculação ao edital, estampado no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993, segundo o qual a “Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”, como explicita o art. 41 da mesma Lei. 

Também nesse aspecto da qualificação de terceiros, não parece haver fundamento 

jurídico para a Administração Pública obrigar que o sócio participante investidor atenda a 

condições de qualificação econômico-financeira, técnica, jurídica ou fiscal, uma vez que tal 

qualificação está intimamente ligada à efetiva prestação material do objeto contratado, na qual 

o sócio participante não interfere, já que sua função será, tão somente, prover recursos 

financeiros. 

 

4.2. Responsabilidade do sócio participante perante a Administração Pública 

Como exposto anteriormente, a sociedade em conta de participação não tem 

personalidade jurídica, não podendo, assim, ser sujeito apto a contrair direitos e obrigações 

em nome próprio; por isso, ela se vale do sócio ostensivo para assumir tais direitos e 

obrigações perante terceiros. Em outras palavras, a sociedade em conta de participação atua 

por intermédio do sócio ostensivo; deve-se ter claro, porém, que a atuação é da sociedade, 

ainda que o contratado da Administração Pública (quem celebra o contrato administrativo) 

seja o sócio ostensivo. Nesse quadro, o sócio participante contribui com capital ou com 

indústria para que o sócio ostensivo possa “aparecer” como o efetivo executor da obrigação 

ou do direito assumido perante terceiros (ou seja, Administração Pública contratante). 

Como ensinam João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli134, o sócio ostensivo é o 

“protagonista da operação, o senhor do negócio, e como tal o dirige”, cabendo ao sócio 

participante “em princípio, tão somente fornecer parte dos meios necessários para possibilitar 

a exploração do negócio - leia-se investir na atividade”. 

Por isso, via de regra, o sócio participante não pode ser acionado por qualquer terceiro 

por ação ou omissão na realização de qualquer atividade da sociedade em conta de 

participação, exteriorizada pelo sócio ostensivo. No mais das vezes, a atuação do sócio 

                                                 
134 “Ao sócio ostensivo cabe exercer a atividade prevista no objeto social em seu nome próprio e por sua conta e 

risco; ele é o protagonista da operação, o senhor do negócio, e como tal o dirige. Ao sócio participante resta, em 

princípio, tão somente fornecer parte dos meios necessários para possibilitar a exploração do negócio - leia-se 

investir na atividade – não se responsabilizando pessoalmente pelo eventual insucesso na operação perante 

terceiros.” (SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. Sociedade em conta de participação. São Paulo: 

Quartier Latin, 2014, p. 67). 
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participante é sequer conhecida do terceiro. Entretanto, considerando que, nas sociedades em 

conta de participação que têm por objeto a execução de uma ou mais atividades relacionadas a 

contratos administrativos, há a possibilidade de a Administração Pública ter conhecimento da 

existência da sociedade em conta de participação, questiona-se se tal conhecimento acarreta 

ao sócio participante alguma responsabilidade. 

Por todo o exposto neste trabalho, pode-se dizer que o fato de a Administração Pública 

conhecer a sociedade em conta de participação e, ainda, conhecer o sócio oculto 

(participante), não gera a este último responsabilidade, porque mesmo nessa hipótese, o sócio 

ostensivo é que mantém a relação jurídica com a Administração, atuando em nome próprio. 

Tal conhecimento não é indicado na legislação como hipótese de imputação de 

responsabilidade solidária do sócio participante. Se, todavia, o sócio participante tomar parte 

nas relações do sócio ostensivo com a Administração Pública, poderá responder 

solidariamente com o sócio ostensivo pelas obrigações em que intervir, por força do que 

dispõe o citado art. 993, parágrafo único, do Código Civil.  

A partir dos comentários trazidos no capítulo 2, o relacionamento direto entre o sócio 

participante e a Administração Pública pode-se dar, por exemplo, se eles estabelecerem algum 

tipo de tratativa ou negociação direta ou se a Administração Pública efetuar o pagamento de 

algum valor diretamente ao sócio participante ou, ainda, se o sócio participante assinar algum 

documento em nome da sociedade. Esse relacionamento geraria responsabilidade solidária 

entre o primeiro e o sócio ostensivo perante, notadamente, a Administração Pública.  

Outra situação a ser explorada é aquela em que o sócio participante atua, no contexto 

da sociedade em conta de participação, por meio do fornecimento de bens ou da realização de 

atividades, e não somente por meio de aporte de recursos financeiros. 

Valendo-nos igualmente das explicações do capítulo 2, temos que, a princípio, cabe à 

Administração Pública e demais terceiros acionar somente o sócio ostensivo, pois a 

contribuição do sócio participante na forma de fornecimento de bens ou da realização de 

atividades não implica necessariamente o estabelecimento de relação direta entre este último e 

a Administração Pública. Todavia, os casos práticos são mais complexos e apresentam 

aspectos específicos que devem ser analisados, caso a caso, para se apurar se, efetivamente, 

estabeleceu-se ou não relação direta entre sócio participante e a Administração Pública, de 

forma ao primeiro assumir responsabilidade solidária com o sócio ostensivo. 

A esse respeito, relembre-se que, no voto proferido pelo Ministro Benjamin Zymler no 

Recurso de Revisão em Tomada de Contas TC 007.651/2002-0, trazido no capítulo 1, na 

análise do caso específico, o entendimento foi no sentido de que seria incabível imputar 
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responsabilidade solidária aos sócios participantes que integraram a respectiva sociedade em 

conta de participação, tão somente, porque, na ocasião da constituição da sociedade e da 

execução do contrato e do aditivo questionado ainda estava vigente o Código Comercial (e 

não o Código Civil), ou seja, o regime jurídico vigente à época dos fatos não continha 

dispositivo similar ao art. 993, parágrafo único, do Código Civil, o qual impõe a 

responsabilidade solidária do sócio participante que tomar parte das relações do sócio 

ostensivo com terceiros.  

De todo modo, quando não configurada a responsabilidade solidária entre sócio 

participante e sócio ostensivo, obviamente, resta a este último o direito de regresso contra o 

primeiro, como indica o art. 991, parágrafo único, do Código Civil. 

 

4.3. Atestados de experiência em nome do sócio participante  

Os atestados são os principais instrumentos exigidos nas licitações públicas para 

comprovação da aptidão de profissionais e de empresas para o “desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação” 

(art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993). Daí a relevância da questão para fins da escolha 

da sociedade em conta de participação como forma de atuação de terceiros na execução de 

contratos administrativos, especificamente, sobre a possibilidade de o sócio participante 

receber atestado que comprove a sua experiência técnico-operacional nessa execução. 

A questão será enfrentada no que se refere aos atestados técnico-operacionais, razão 

pela qual, em primeiro lugar, vale mencionar que, atualmente, os tribunais de contas e demais 

tribunais de justiça têm admitido ser possível a exigência, nos editais de licitação, de atestados 

que comprovem a experiência das empresas (e não somente dos seus profissionais que a 

integram)135. Esses atestados podem ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou de 

direito privado.  

                                                 
135

 Após a edição da Lei nº 8.666, de 1993, discutiu-se, por determinado período, a possibilidade de os editais de 

licitações públicas exigirem a comprovação de experiência técnico-operacional, isso é, das empresas licitantes, 

tendo em vista o veto do art. 30, §1º, inciso II, da referida Lei. A Súmula nº 24, do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, representa a posição desse Tribunal de Contas, no sentido de que “é possível a exigência de 

comprovação de qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 

realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.” 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também se manifestou no mesmo sentido: “LICITAÇÃO. 

Cubatão. Concorrência. Menor preço. Qualificação técnica. Avaliações de metodologia. Atestado técnico-

operacional - 1. Qualificação técnica. Não há ofensa à lei se as exigências postas no edital são razoáveis e 

adequadas ao objeto da licitação. Admite-se a exigência de qualificação técnico-operacional da empresa, ainda 

mais quando o porte do empreendimento pressupõe maior dificuldade e complexidade organizacional para 

execução”. (Apelação Cível n° 854.059.5/0-00, 10ª Câmara de Direito Público, Relator: Desembargador Torres 

de Carvalho, data do julgamento: 14/06/2010).  
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No tocante aos sócios participantes que participam da execução do contrato 

administrativo por meio da prestação de determinada atividade ou do fornecimento de algum 

bem ou insumo, seria, em princípio, justificável o recebimento de documento que ateste, nos 

seus exatos termos, o que for por ele executado. Ocorre que o sócio participante, salvo quando 

se fizer necessária a sua revelação à Administração Pública, especialmente, nas hipóteses em 

que houver pedido de autorização prévia para a constituição de sociedade em conta de 

participação, é oculto, sendo desconhecido do contratante principal.  

Ainda que o sócio participante seja conhecido da Administração Pública, ele não 

assume qualquer responsabilidade perante esta última e perante quaisquer terceiros em relação 

às atividades que pratica, já que quem a assume é o sócio ostensivo, em seu próprio nome - 

ressalvadas as hipóteses em que tomar parte na relação do sócio ostensivo, como explanado 

anteriormente. Diante disso, não caberia à Administração Pública emitir qualquer atestado em 

nome do sócio participante.  

Ainda remanesce a dúvida se o sócio ostensivo poderia emitir atestado técnico-

operacional relatando a experiência do sócio participante. Sem a pretensão de responder de 

maneira peremptória a questão colocada neste trabalho, a qual pode ser objeto de uma nova 

pesquisa, parece-nos não haver tal possibilidade. 

Apesar da possibilidade de os atestados de capacidade técnico-operacional serem 

emitidos por pessoa jurídica de direito privado (que é, em geral, a natureza jurídica dos sócios 

ostensivos contratados pela Administração Pública), o sócio ostensivo exerce o papel de sócio 

do sócio participante, e não de seu contratante. Por conseguinte, o sócio participante, quando 

atua nessa qualidade, ainda que como terceiro estranho à relação entre sócio ostensivo e 

Administração Pública, atua contribuindo na consecução do objeto da sociedade em conta de 

participação, que se mostra externamente na pessoa do sócio ostensivo.  

 

4.4. Aspectos tributários  

Os aspectos tributários pertinentes à sociedade em conta de participação foram 

expostos no subcapítulo 2.8. deste trabalho. Especificamente no campo dos contratos 

administrativos, vale apenas registrar que o tratamento conferido aos valores auferidos pelo 

sócio participante - como dividendos não sujeitos à tributação do imposto de renda - têm sido 

um dos principais fatores que geram interesse às empresas na utilização da sociedade em 

conta de participação como instituto para organização dos interesses privados. Isso porque a 

não tributação dos dividendos tem como consequência direta redução dos custos de 

contratação. 
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Essa informação foi extraída das conversas informais e da própria experiência 

profissional da autora deste trabalho, a quem a economia tributária é frequentemente indicada 

como um dos fatores que despertam interesse pela sociedade em conta de participação. 

 

4.5. Aspectos trabalhistas 

Evitando-se reprisar o já mencionado neste trabalho, mais especificamente, no 

subcapítulo 2.9., ressalta-se que a organização de interesses privados em contratações 

públicas por meio de sociedade em conta de participação deve ser precedida da análise do 

entendimento da justiça do trabalho em relação a essa sociedade, com vistas a se apurar os 

riscos trabalhistas a que o sócio ostensivo e o sócio participante estão expostos e a se realizar 

a devida alocação prévia desses riscos no contrato de constituição da respectiva sociedade. 
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5. Conclusões 

Neste trabalho, buscou-se analisar a possibilidade, os limites e os demais aspectos 

pertinentes ao emprego de sociedades em conta de participação no âmbito das contratações 

públicas, haja vista a discussão e as dúvidas que surgem, na vida prática, sobre tal emprego, 

por meio da resposta dos seguintes questionamentos:  

a) Verifica-se, na prática, o emprego da sociedade em conta de participação 

no âmbito de contratos privados e dos contratos administrativos? Em caso positivo, em 

quais contextos tal emprego se nota? 

Inicialmente, foram trazidos exemplos práticos do uso da sociedade em conta de 

participação em diferentes contextos negociais, especialmente no contexto das contratações 

públicas. No primeiro contexto, por meio desses exemplos, foi possível constatar o uso da 

sociedade em conta de participação no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, na 

administração de pools hoteleiros, na exploração de projetos de reflorestamento, na prestação 

de serviços de medicina, bem como na realização de atividades irregulares, principalmente, 

captação de poupança popular. 

No segundo contexto, foi identificado o uso da sociedade em conta de participação em 

contratos de prestação de serviços e fornecimento de equipamentos, de execução de obras 

públicas, de concessão de uso de bem público, assim como, aparentemente, de concessão de 

serviços pertinentes a resíduos sólidos. Da análise dos exemplos, merecem destaque as 

seguintes considerações: 

(i) nas conversas informais realizadas como espécie de “pesquisa de campo” para 

o desenvolvimento do presente trabalho, houve a informação de que a Administração Pública, 

pelo menos oficialmente, não tinha sido informada tampouco tinha autorizado previamente a 

presença da sociedade em conta de participação nos contratos, sendo que, nos exemplos 

levantados na doutrina, jurisprudência e registro de títulos e documentos, não foi possível 

extrair tal informação; 

(ii) especificamente no exemplo da sociedade em conta de participação constituída 

entre Clube Atlético Mineiro (sócio participante) e Arena Independência Operadora de 

Estádio S/A (sócia ostensiva), o contrato de concessão de uso de bem celebrado entre a sócia 

ostensiva e o Estado de Minas Gerais previa a obrigação de a concessionária informar ao 

Estado a contratação de terceiros para o desenvolvimento dessas atividades; 

(iii) em algumas das sociedades em conta de participação citadas nos exemplos, o 

sócio participante contribuía na execução material do objeto do contrato administrativo, não 
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se limitando ao aporte de recursos financeiros (por exemplo, por meio do fornecimento de 

equipamentos e de material); 

(iv) com exceção dos exemplos das sociedades relatadas nas conversas informais, 

as demais sociedades em conta de participação foram conhecidas por documentos 

disponibilizados ao público em geral, ou seja, a sua existência poderia ser de conhecimento de 

terceiros, não sendo necessariamente oculta;  

(v) na esfera do Tribunal de Contas da União, foram apresentados quatro 

exemplos de processos que envolviam a execução de obras públicas e eventual atuação de 

sociedades em conta de participação, sendo que, (a) no primeiro, o Plenário do TCU, 

acompanhando o voto do respectivo relator, tratou essa sociedade como subempreitada, 

entendendo que se houvesse comprovação de execução do sócio participante na execução do 

contrato, estaria configurada a subcontratação irregular em afronta aos arts. 72 e 78, VI, da 

Lei nº 8.666, de 1993 (lembrando que nesse caso, era vedada a subcontratação), (b) no 

segundo caso, mesmo que tangencialmente, o Plenário do TCU pareceu considerar que se o 

sócio participante executa os serviços e obrigações objeto do contrato administrativo, isso 

significa que esse toma parte das relações do sócio ostensivo com terceiros, devendo ser 

aplicado o disposto no art. 953, parágrafo único, do Código Civil (responsabilidade solidária); 

(c) no terceiro caso, o Plenário do TCU, acompanhando o voto do relator, entendeu que o fato 

de o Código Civil prever a constituição de sociedade em conta de participação, “não autoriza 

aquele que mantém contrato com a Administração Pública, transferir sua responsabilidade a 

outrem sem anuência da própria administração”, razão pela qual seria “nula” a pretendida 

transferência de seu objeto através de sociedade em conta de participação; e (d) no quarto e 

último caso, o TCU entendeu que todas as obrigações contratuais haviam sido transferidas à 

sócia participante, o que representaria “mudança no polo contratual” e respectiva sub-rogação 

total do contrato, não aceita por aquele Tribunal, por contrariar os princípios constitucionais 

da moralidade, eficiência, supremacia do interesse público, bem como o dever geral de licitar 

(lembrando que nesse caso, o edital admitia a subcontratação, no limite de 30% do escopo 

contratado); 

(vi) pelas conversas informais, foi possível notar que a sociedade em conta de 

participação tem sido aventada como alternativa para contribuir, seja por meio de recursos 

financeiros, seja por meio de recursos humanos e materiais, na execução das obrigações 

assumidas pelas empresas nos contratos administrativos, apesar de a sua efetiva 

implementação ainda trazer receio de afronta às normas que regulam as licitações e 

contratações públicas. 
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b) Quais são as principais características e aspectos que definem a sociedade 

em conta de participação e que contribuem para a análise do seu enquadramento na 

legislação que regula os contratos administrativos, bem como a análise dos benefícios 

associados a essa figura? 

Quanto ao regime jurídico, não há consenso entre os doutrinadores acerca da sua 

natureza jurídica, se sociedade ou se mero contrato, sendo que tal controvérsia resulta de que 

essa figura não está dotada de todas as características que são comuns nas sociedades 

reguladas na legislação brasileira. A interpretação que se mostrou mais adequada é a de que a 

sociedade em conta de participação é uma sociedade sui generis: sociedade porque sócios 

ostensivo e participante empregam esforços conjuntos para o desenvolvimento de atividades e 

a partilha dos respectivos resultados; sui generis por não ter personalidade jurídica, capital 

social, sede social e por ser informal, não tendo inscrição obrigatória dos seus atos 

constitutivos nos registros públicos (assim, não aparecendo necessariamente perante 

terceiros), com exceção da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, da 

Receita Federal. 

O prazo de duração da sociedade em conta de participação pode ser limitado à 

execução de determinado negócio ou ser indeterminado, para a execução de um ou mais 

negócios, não havendo regra legal a respeito, aspecto que permite o seu uso em contratos de 

longa duração (tais como contratos de parceria público-privada e contratos de concessão de 

serviços públicos). A sociedade em conta de participação não possui sede social por não ter 

personalidade jurídica, podendo os sócios definir o local do desenvolvimento das atividades e 

o foro para solução de controvérsias. 

A sociedade em conta de participação não tem capital social, mas patrimônio especial, 

composto por contribuições dos sócios ostensivos e sócios participantes, podendo tais 

contribuições ser em dinheiro, bens e serviços. Especificamente quanto ao sócio participante, 

apesar de ser mais comum que a sua contribuição para o patrimônio da sociedade em conta de 

participação seja realizada em dinheiro, ela também pode se dar por meio de bens e serviços, 

ou seja, não há impedimento para que o sócio participante seja sócio de indústria. Com base 

nisso, pode-se dizer que, se a sociedade em conta de participação tem como objetivo a 

execução de determinado contrato (incluindo contrato administrativo), o sócio participante 

poderia contribuir com o fornecimento de bens ou serviços necessários para a execução do 

objeto contratual.  
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Por força do art. 991 do Código Civil, o sócio ostensivo é quem exerce todas as 

obrigações e direitos perante terceiros, responsabilizando-se perante estes últimos por ações e 

omissões realizados na esfera da sociedade em conta de participação, não podendo o sócio 

participante tomar parte das relações com terceiros, sob pena de responder solidariamente 

com o primeiro, conforme prescreve o art. 993, parágrafo único, do Código Civil. Então, 

questiona-se se a atuação do sócio participante, quando ela se der, por exemplo, por meio do 

fornecimento de bens ou de serviços atinentes ao exercício de determinado contrato celebrado 

pelo sócio ostensivo, pode significar a assunção de relação direta do sócio participante com 

terceiro, de forma a se aplicar a responsabilidade solidária deste último com o sócio ostensivo, 

como previsto no referido art. 993, parágrafo único, do Código Civil. A resposta a esse 

questionamento é que tal atuação não implica necessariamente “tomar parte” na relação do 

sócio ostensivo com terceiros, não gerando, de forma automática e peremptória, a 

responsabilização solidária do sócio participante. 

Pelo fato de o sócio participante não assumir direitos e obrigações perante terceiros e, 

em geral, não ser conhecido por estes últimos, tem-se considerado que a sociedade em conta 

de participação deve ser oculta para ser caracterizada como tal ou para o sócio participante 

não assumir responsabilidade solidária com o sócio ostensivo. Entretanto, nenhum dispositivo 

do Código Civil determina que a sociedade em conta de participação seja secreta, oculta, 

reiterando-se que o sócio participante pode ser responsabilizado solidariamente com o sócio 

ostensivo quando tomar parte da relação do sócio ostensivo com terceiros (o que se dá, por 

exemplo, quando o sócio participante assina algum documento em nome da sociedade). 

Na sociedade em conta de participação, ambos os sócios – ostensivo e participante – 

assumem riscos e dividem os resultados pertinentes ao desenvolvimento do objeto social, tal 

como se verifica nas demais sociedades. Nessa sociedade, é possível os sócios estipularem 

que a distribuição de resultados será desproporcional à sua contribuição para a constituição do 

patrimônio. 

Outro aspecto acerca do uso da sociedade em conta de participação é o trabalhista, 

analisado, especialmente, sob o enfoque da consideração dessa sociedade como sendo grupo 

econômico constituído entre sócios ostensivo e participante. As decisões proferidas pelos 

tribunais trabalhistas têm estendido o conceito de grupo econômico previsto na Consolidação 

das Leis do Trabalho, de forma a não exigir mais a subordinação entre empresas para a 

caracterização desse grupo. Nessa linha, as sociedades em conta de participação já foram 

consideradas grupo econômico; como corolário, sócio ostensivo e sócio participante podem 

ser responsáveis solidários pelas obrigações trabalhistas dos seus empregados.  



98 

Ainda quanto às características da sociedade em conta de participação, ela é 

equiparada, pela legislação tributária, notadamente a legislação sobre imposto de renda 

(IRPJ), contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), contribuição para o PIS e 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, a quaisquer outras pessoas 

jurídicas. A principal consequência dessa equiparação é que os resultados positivos 

distribuídos aos sócios participante e ostensivo são tratados como dividendos, atualmente não 

sujeitos à tributação do imposto de renda. Essa realidade representa um dos benefícios 

trazidos pela sociedade em conta participação em detrimento de outras figuras como a 

subcontratação. 

c) Quais são os principais benefícios inerentes à sociedade em conta de 

participação que poderiam justificar o seu uso? 

Além do benefício sob o ponto de vista tributário, como apontado acima, benefícios 

adicionais do uso da sociedade em conta de participação podem ser extraídos das suas 

próprias características descritas no presente trabalho: (i) essa figura pode ser utilizada por 

empresas para atração de parceiros que não estão dispostos a assumir riscos diretamente, na 

medida em que esses parceiros, na qualidade de sócios participantes, não assumem obrigações 

e responsabilidades perante terceiros, diversamente do que ocorre nos consórcios, em que 

todos os consorciados assumem obrigações e, consequentemente, responsabilidade; (ii) diante 

da atual dificuldade e do custo do acesso a recursos financeiros, por meio de instrumentos 

como financiamento, a sociedade em conta de participação pode ser alternativa de captação 

desses recursos por parte do sócio ostensivo sem que tal captação comprometa os índices 

financeiros e a capacidade de endividamento da empresa; (iii) na sociedade em conta de 

participação, o sócio ostensivo conta com sócio (participante) cujos direitos políticos podem 

ser limitados, já que a gestão dessa sociedade é preponderantemente realizada pelo primeiro; 

(iv) o processo de constituição dessa sociedade é mais simples e célere em comparação com 

outras sociedades, uma vez que não é necessário o cumprimento de formalidades e de sua 

inscrição nos registros públicos (além da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas); (v) os sócios ostensivo e participante podem organizar e administrar a sociedade de 

acordo com regras por eles definidas, inclusive, no tocante à distribuição desproporcional dos 

lucros auferidos com o desenvolvimento do objeto social; e (vi) finalmente, como referido, 

sem aprofundar no tema da terceirização pelas razões expostas neste trabalho, a sociedade em 

conta de participação pode contribuir para a descaracterização da terceirização de atividades 

fim. 
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d) De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é possível o emprego da 

sociedade em conta de participação na execução do objeto dos contratos 

administrativos? Em caso positivo, quais seriam as regras aplicáveis a esse instituto? 

A descrição das principais características da sociedade em conta de participação, além 

de contribuir para a identificação dos benefícios dessa sociedade, mostrou-se relevante para 

perquirir o seu eventual enquadramento em algum dos dispositivos previstos nas normas 

federais que regulam as licitações e contratações públicas, para fins de se identificar a 

existência de regras a serem observadas quando do seu uso no contexto dos contratos 

públicos. 

Não obstante a sociedade em conta de participação não estar prevista expressamente 

nas normas supracitadas, foi possível enquadrá-la, no contexto das contratações regidas pela 

Lei nº 8.666, de 1993, como a “associação” referida no art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 

1993. Isso porque a associação prevista na Lei nº 8.666, de 1993, refere-se às diversas formas 

de associação do contratado com terceiros para a participação na execução dos contratos 

administrativos; nesse sentido, a sociedade em conta de participação representa uma dessas 

formas de associação. No universo das concessões, permissões e parcerias público-privadas, 

poderia ser enquadrada como a “contratação com terceiros” mencionada no art. 25, §1º, da 

Lei nº 8.987, de 1995. A contratação com terceiros também está colocada na lei de forma 

genérica, estando relacionada a contratações do concessionário ou permissionário com 

terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao 

serviço concedido. A sociedade em conta de participação voltada à participação de terceiro na 

execução do serviço concedido estaria inserida nesse conceito. 

A legislação, nos dispositivos que tratam da subcontratação, associação e contratação 

com terceiros, pareceu regular a participação de terceiros na execução material dos contratos 

administrativos e não a participação desses terceiros no financiamento do objeto contratual. 

Por esse motivo, no presente trabalhou distinguiu-se a sociedade em conta de participação que 

tinha como objeto único e exclusivo a captação de recursos financeiros para a execução do 

objeto do contrato administrativo daquela em que o sócio participante contribui, por meio do 

fornecimento de bens, prestação de serviços, fornecimento de tecnologia ou por alguma outra 

forma de atuação na execução do contrato celebrado com a Administração Pública. 

A partir das considerações acima, tem-se, então, que o uso de sociedade em conta de 

participação que tenha por finalidade a atuação no objeto dos contratos administrativos deve 

observar as regras e requisitos aplicáveis à associação e à contratação com terceiros. Apesar 
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de a sociedade em conta de participação não se confundir com a subcontratação, alguns 

conceitos e regras aplicáveis a esta última figura devem ser levados em consideração quando 

do uso da primeira, sob a ótica de que ambas representam uma forma de participação de 

terceiros na consecução do objeto de contratos administrativos. 

Com vistas às regras e requisitos previstos em lei, a adoção da sociedade em conta de 

participação para organização de interesses privados nas contratações públicas depende da 

análise prévia, pelos interessados, de, juntamente com os benefícios, alguns outros aspectos 

pertinentes ao seu uso. Os aspectos explorados neste trabalho foram a necessidade de 

autorização prévia da Administração Pública para a constituição da sociedade, os limites 

subjetivos e objetivos do seu uso, a possibilidade de o sócio participante receber atestação por 

sua contribuição na execução do contrato administrativo, além dos aspectos tributários e 

aspectos trabalhistas. 

No que se refere aos limites do uso da sociedade em conta de participação, deve-se ter 

em conta que eles se justificam porque a regra geral, nas contratações públicas, é que o 

licitante vencedor execute diretamente, ou por meio de sociedade de propósito específico por 

ele constituída (especialmente, nas hipóteses de concessões de serviços públicos e parcerias 

público-privadas), o objeto do contrato administrativo, por ter sido ele o vencedor do certame, 

ou seja, ter sido ele o licitante que demonstrou não estar impedido de contratar com a 

Administração Pública e ter preenchido todas as condições de habilitação necessárias, além de 

ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Assim, muito embora não seja vedada a participação de terceiros nos contratos 

administrativos (inclusive, por meio de sociedade em conta de participação), essa participação 

deve atender a determinados limites, que foram explorados neste trabalho. Previamente aos 

limites objetivos e subjetivos, a regra do art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, é de que 

o contrato administrativo deve ser rescindido se a associação com terceiros não estiver 

autorizada previamente no edital e no contrato. Por isso, se a intenção da Administração 

Pública for a de permitir a participação de terceiros na execução de contratos administrativos 

por outros meios além da subcontratação (figura que é, em geral, regulada nos editais de 

licitação e contratos administrativos), seria recomendável a sua menção expressa nos editais 

de licitação e contratos administrativos, com a definição, inclusive, dos limites de tal 

participação. A menção expressa à associação ou, de forma mais específica, à sociedade em 

conta de participação, traria mais segurança no seu uso pelos contratados. O art. 25, §1º, da 

Lei nº 8.987, de 1995, por sua vez, autoriza desde já a contratação da concessionária ou 
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permissionária com terceiros, independentemente da sua previsão no edital de licitação ou 

contrato. 

e) Quais são os limites objetivos e subjetivos para o emprego da sociedade 

em conta de participação no âmbito dos contratos administrativos? 

No que tange aos limites objetivos, a Lei nº 8.666, de 1993, e o Decreto nº 7.581, de 

2011, que regulamenta o regime de contratação diferenciada, tratam expressamente dos 

limites da subcontratação, mas são silentes em relação à associação com terceiros, sendo 

razoável afirmar que, neste último caso, a Administração Pública, reiterando o anteriormente 

mencionado, deve inserir em seu edital de licitação e respectiva minuta do contrato, a 

possibilidade de associação e parcela que pode ser executada por terceiros, por essa forma. 

Tal autorização se justifica quando a participação de terceiros representar ganhos para a 

Administração Pública, seja do ponto de vista econômico-financeiro (por exemplo, redução 

do custo com o serviço, o que pode resultar na redução do preço cobrado da Administração), 

seja do ponto de vista técnico-operacional. 

Já a Lei nº 8.987, de 1995, refere-se à contratação com terceiros para o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços 

concedidos. A interpretação do termo “inerentes” não é unânime entre os doutrinadores, 

sendo que a adotada neste trabalho é a de que atividade inerente é aquela que está diretamente 

relacionada à execução do serviço. Nessa linha, a sociedade em conta de participação formada 

pela concessionária ou permissionária, na qualidade de sócia ostensiva, com terceiros, que 

seriam sócios participantes, poderia considerar o desenvolvimento de atividades diretamente 

ligadas ao objeto da concessão ou permissão. A mesma conclusão se aplica ao 

desenvolvimento de atividades inerentes ao objeto dos contratos de parceria público-privada, 

aos quais o referido art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, é aplicável. 

Por sua vez, na análise dos limites subjetivos da participação de terceiros nos contratos 

administrativos, foram abordadas, neste trabalho, três condições desses terceiros: (i) terceiros 

impedidos de contratar com a Administração ou declarados inidôneos pela Administração 

Pública, com fundamento no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993 (ii) terceiros 

proibidos de contratar com a Administração Pública, com base na Lei de Improbidade 

Administrativa, e (iii) terceiros que não tenham as qualificações econômico-financeiras, 

técnicas, jurídicas e fiscais exigidas pela Administração Pública na fase da licitação 

promovida para fins de celebração do contrato administrativo. 

Em relação àqueles terceiros que se encontram sob a primeira condição descrita, em 

que pese haja argumentos para defender que ela não seria impeditivo para a atuação dos 
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terceiros no contrato administrativo, principalmente, o de que não há norma que autorize a 

Administração Pública a impedir tal atuação e de que, como a responsabilidade por ação ou 

omissão desse terceiro continua sendo do contratado direto da Administração Pública, esses 

argumentos não são suficientes para afastar o fato de que as sanções de inidoneidade e de 

impedimento de contratar com a Administração Pública são sanções de máxima gravidade, 

aplicáveis depois de demonstrada, em processo em que é conferido o direito de ampla defesa 

e contraditório, o cometimento de falta grave. Por esse motivo, parece razoável que a 

Administração, em defesa do interesse público, possa estabelecer restrições à participação de 

terceiros que tenham sofrido essas sanções na execução de outros contratos administrativos, 

inclusive por meio de sociedades em conta de participação. Para tanto, é relevante que a 

Administração Pública preveja expressamente tais restrições no edital de licitação e no 

contrato administrativo, para que não haja dúvidas da extensão dessas sanções de 

impedimento de contratar e de inidoneidade aos terceiros com quem o contratado contratar. 

A segunda condição sob a qual se encontra o terceiro, qual seja, proibição de contratar 

com a Administração Pública imposta a quem comete ato de improbidade administrativa e a 

quem induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta, está prevista nos incisos I, II e III, do art. 12 da Lei nº 

8.429, de 1992. A proibição, de acordo com esses dispositivos legais, é de contratar direta ou 

indiretamente com a Administração Pública. Por isso, com vistas a se evitar burla à sanção 

imposta com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa, justifica-se a vedação, pela 

Administração Pública, da atuação de terceiro que tenha sofrido tal sanção nos contratos 

administrativos, seja por meio de subcontratação, seja por meio de associação (incluindo-se a 

sociedade em conta de participação) ou qualquer outra forma de contratação. 

Ainda quanto aos limites subjetivos, este trabalho buscou analisar a possibilidade de a 

Administração Pública exigir de terceiros o cumprimento de condições de habilitação exigidas 

dos licitantes. No âmbito do RDC, o Decreto nº 7.581, de 2011, determina que o contratado 

apresente a documentação do subcontratado que demonstre a habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e qualificação técnica necessária à execução da parcela do objeto 

subcontratado. Quanto aos demais regimes de contratação, não há disposição expressa nesse 

sentido nas normas que os regulam.  

A princípio, se a responsabilidade pela execução do objeto do contrato é do 

contratado, não haveria justificativa para a exigência, pela Administração Pública, de 

demonstração de habilitação do terceiro que participa de tal execução. Todavia, há situações 

em que, a depender das atividades que forem desenvolvidas por terceiros, é relevante, em prol 
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do interesse público, que esses terceiros demonstrem capacidade para tal desenvolvimento. De 

todo modo, a capacidade exigida deve ser proporcional àquilo que efetivamente se faça 

necessário para garantir o adequado cumprimento do objeto contratual. Importante salientar 

que a determinação de que terceiros, inclusive, sócios participantes, cumpram condições de 

habilitação, deve estar expressamente prevista no edital de licitação ou no contrato. 

Especificamente quanto ao sócio participante, na linha do que já foi sustentado, a sua 

identificação, com a apresentação de documentos em seu nome, não desnatura a sociedade em 

conta de participação e não gera, necessariamente, a responsabilidade solidária do sócio 

participante pelas obrigações assumidas pelo sócio ostensivo. 

Os limites subjetivos acima referidos, em princípio, não são aplicáveis aos sócios 

participantes investidores, uma vez que esses limites estão intimamente ligados à atuação 

relacionada à execução do objeto do contrato administrativo e não ao fornecimento de 

recursos financeiros voltados a tal execução. Todavia, especificamente em relação àquele 

sócio participante proibido de contratar com a Administração ou declarado inidôneo, a 

Administração Pública poderia vedar a sua atuação no contrato administrativo com base no 

princípio da moralidade, já que a remuneração desse sócio advirá da exploração do contrato 

administrativo. 

f) Além dos limites subjetivos e objetivos do emprego da sociedade em conta 

de participação, bem como dos benefícios inerentes a esse instituto, quais outros aspectos 

devem ser levados em consideração pelos operadores do direito e pelas empresas na 

tomada de decisão pela utilização da sociedade no âmbito dos contratos 

administrativos?  

Além dos limites objetivos e subjetivos do uso da sociedade em conta de participação, 

outro aspecto que merece ser enfrentado como elemento de influência na escolha dessa figura 

para a organização de interesses privados nas contratações públicas é a possibilidade de 

emissão de atestados de experiência técnico-operacional em nome do sócio participante que 

atua na execução de contrato administrativo. Esse aspecto é relevante porque os atestados 

servem para a comprovação de experiência da empresa nas licitações futuras. A despeito de 

esse aspecto merecer estudo mais aprofundado, dada a sua importância, numa análise inicial, 

concluiu-se que o sócio participante não pode receber atestado por parte da Administração 

Pública, pois esta última contrata única e exclusivamente com o sócio ostensivo. Igualmente, 

o sócio ostensivo também não poderia emitir atestado de experiência técnico-operacional em 

nome do sócio participante, pois as duas pessoas figuram como sócias uma da outra e não 
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como contratante e contratado, sendo que o sócio participante, apesar de ser terceiro estranho 

ao contrato administrativo, está atuando em prol da sociedade em conta de participação. 

Apesar de terem sido levantados pontos relevantes sobre o uso da sociedade em conta 

de participação como meio de organização dos interesses privados nas organizações públicas, 

há outros que ainda merecem ser explorados ou aprofundados em trabalhos futuros.  

O primeiro ponto a ser explorado diz respeito ao tratamento da sociedade em conta de 

participação na Lei nº 13.303, de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 

pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, e que será necessariamente 

aplicável às licitações e contratações iniciadas a partir de 30 de junho de 2018 por essas 

empresas estatais. Desde já, vale dizer que essa Lei não faz referência à associação do 

contratado com terceiros, mas apenas à subcontratação. Da mesma forma, os projetos de lei 

voltados à substituição da Lei nº 8.666, de 1993, que se encontram em discussão no 

Congresso Nacional, também não mencionam tal associação. Outro ponto a ser analisado é 

como a Lei nº 13.429, de 2017, a nova lei de terceirização, afeta a situação das sociedades em 

conta de participação que tenham por objeto a execução de contratos administrativos. A 

eventual possibilidade de o sócio participante receber atestação por contribuir com a execução 

do contrato administrativo também merece ser aprofundada. 

Por fim, o objetivo do presente trabalho foi o de estudar o uso regular e legal da 

sociedade em conta de participação no âmbito dos contratos administrativos, não tendo como 

foco o seu uso ilegal, com o objetivo de burlar as normas de licitação e contratação públicas, a 

despeito de, em algumas passagens do trabalho, tal uso ter sido referenciado. A despeito 

disso, as formas de uso ilegal dessa figura podem ser aprofundadas num futuro trabalho, 

complementar ao presente. 
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ANEXO ÚNICO 
 

1. BANCO CENTRAL 

(i) CONCORRÊNCIA DEMAP nº 86/2015  

OBJETO: Prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções 

de comunicação digital. 

Edital – Subcontratação e contratação de fornecedores não são permitidas. 136 Não há menção 

expressa à autorização da associação. 

Minuta do Contrato – A subcontratação não é permitida, mas não se caracteriza 

subcontratação utilização de serviços de terceiros sob responsabilidade da contratada, que 

permitam executar diretamente o objeto do contrato.137 Não há menção expressa à autorização 

da associação. 

 

(ii) PREGÃO ELETRÔNICO ADBHO nº 1/2014 (versão alterada de 10/1/14) 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância ostensiva 

armada, por postos de serviço, objetivando a guarda do Meio Circulante, a condução de 

veículos em operações de transporte de valores e a proteção das instalações do Banco Central 

do Brasil em Belo Horizonte, observadas as condições estabelecidas no Edital. 

Edital - A contratante poderá rescindir o contrato ou continuar com a sua execução no caso 

de as condições de habilitação da contratada serem alteradas mediante fusão, cisão, 

incorporação ou associação com outrem.138 

  

                                                 
136

 7. SUBCONTRATAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES 7.1. Não é permitida a 

subcontratação para a execução dos produtos e serviços a serem prestados, ficando a cargo da Contratada a 

decisão de utilizar fornecedores, os quais não integrarão de nenhuma forma a relação contratual decorrente deste 

certame. 
137

 CLÁUSULA TRIGÉSIMA - É vedado à CONTRATADA: I - caucionar ou utilizar este contrato para 

qualquer operação financeira; II - interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

do BACEN; III - subcontratar, no todo ou em parte, os serviços objeto deste contrato. PARÁGRAFO ÚNICO - 

Não caracteriza subcontratação a eventual utilização de serviços de terceiros, às expensas e sob inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, que permitam a esta executar diretamente o objeto do contrato. 
138

XI - HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO JURÍDICA CLÁUSULA 

DÉCIMA OITAVA - Na hipótese de alteração das condições de habilitação jurídica da CONTRATADA, 

mediante fusão, cisão, incorporação ou associação com outrem, o CONTRATANTE se reserva o direito de 

rescindir o contrato ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social. 
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2. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO  

CONCORRÊNCIA nº 2/2015 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para 

execução de reforma, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os 

equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços no Edifício denominado Bloco 

“O” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, de acordo com as quantidades e 

especificações constantes no Edital. 

Edital – Possibilidade de subcontratação de partes da obra ou serviço, sendo que, em cada 

caso, a Administração admitirá um limite, o qual não poderá ser superior a 70% do valor 

global do contrato. Necessidade de autorização da Administração Pública. As empresas 

subcontratadas devem estar em situação regular nos âmbitos fiscal e trabalhista.139 Não há 

menção expressa à autorização da associação com terceiros. 

Minuta do Contrato – Há menção aos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 

como hipóteses de extinção do contrato140. Não há autorização expressa para a associação com 

terceiros. 

 

3. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

LEILÃO nº 02/2016 (republicado em 16/02/2017) 

OBJETO: Aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos 

sistemas isolados, para atendimento a mercados de concessionária de distribuição da Região 

Norte. 

Edital - A subcontratação das atividades que foram objeto de comprovação de qualificação 

técnica na licitação não é permitida.141 Não há menção à autorização para a associação com 

terceiros. 

                                                 
139 23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

[...] 

23.3. Será admitida a subcontratação de partes da obra ou serviço, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais do contratado, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. Não será admitida a 

cessão ou transferência do objeto da presente licitação. 23.3.1. A subcontratação de que trata o item acima estará 

limitada a 70% (setenta por cento) do valor global contratado. 

23.3.2. A subcontratação deverá ser precedida da autorização da autoridade competente do MP. 

23.3.3. As empresas subcontratadas deverão estar em situação regular nos âmbitos fiscal e trabalhista. 
140

 CLÁUSULA VISÉGIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

[...] 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93, poderá ser: a) 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
141 2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

[...] 
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Minuta do Contrato – É vedada a subcontratação de atividades objeto da comprovação de 

qualificação técnica no âmbito da licitação142. Não há menção expressa à autorização para a 

associação com terceiros. 

 

4. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

SABESP  

(i) CONCORRÊNCIA SABESP nº MC 41.495/14 

OBJETO: Execução de obra para duplicação de rede coletora de esgoto (diâmetro de 400mm 

na Rua do Hipódromo) - Unidade de negócio Centro – Diretoria Metropolitana – M. 

Minuta do Contrato - Não é admitida a subcontratação das obras e/ou serviços que integram 

o objeto do contrato. Constitui motivo de rescisão a associação da contratada com outrem não 

admitida no contrato143. Não há menção expressa à autorização da associação do contratado 

com terceiros. 

 

(ii) CONCORRÊNCIA SABESP CSO nº 45.086/16  

OBJETO: Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Adequação dos Setores de 

Abastecimento Jaraguá (Lote 1) e Tucuruvi (Lote 2), no Município de São Paulo - Unidade de 

Negócio Norte - Diretoria Metropolitana - Programa de Redução de Perdas de Água e 

Eficiência Energética - Financiamento JICA (BZ-P19). 

Minuta do Contrato - subcontratação deve ser precedida de autorização prévia da SABESP, 

sendo que o subcontratado deverá comprovar as mesmas condições de habilitação 

estabelecidas no edital de licitação, no que tange à habilitação jurídica, qualificação 

                                                                                                                                                         
2.2. É vedada a subcontratação das atividades objeto de comprovação de qualificação técnica pela licitante 

contratada, consoante o Acórdão n.3.144/2011 – TCU – Plenário. 
142 CLÁUSULA 4º - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

[...] 

4.3. O VENDEDOR será responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S), cabendo-lhe 

obter o licenciamento ambiental, construir, segurar e realizar todas as atividades correlatas, conforme ANEXO II 

– PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO, sendo vedada a subcontratação de atividades objeto de comprovação 

de qualificação técnica no âmbito do Leilão n. 02/2016 (2º Etapa). 
143

 CLÁUSULA 15 – TRANSFERÊNCIA 15.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, 

no todo ou em parte. 15.2 - A CONTRATADA não poderá subcontratar as obras e/ou serviços que compõem o 

escopo deste instrumento. 

CLÁUSULA 19 – RESCISÃO 

[...] 

19.2 - Constituem motivos para a rescisão do contrato: 

[...] 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste contrato; 
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econômico-financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica compatíveis com os serviços 

a serem subcontratados. O limite de subcontratação é de 10% do valor do contrato. O 

subcontratado poderá solicitar à SABESP a emissão de atestado de experiência em seu 

nome.144  

                                                 
144

 CLÁUSULA 16 – SUBCONTRATAÇÃO / TERCEIRIZAÇÃO 

16.1 -  A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte. 

16.2 -  A CONTRATADA não poderá subcontratar as obras e/ou serviços que compõem o escopo 

deste instrumento, sem prévia e expressa autorização da SABESP. 

a) Em caso de necessidade de subcontratação, a CONTRATADA deverá solicitar, por 

escrito, autorização expressa da SABESP para subcontratar parte das obras e/ou serviços objeto deste 

contrato, informando e/ou apresentando: 

(i) nome e endereço da empresa a ser subcontratada; 

(ii) nome e endereço dos titulares e prepostos da empresa a ser subcontratada; 

(iii) serviços a serem subcontratados; 

(iv) nome, especialidade e número do registro no CREA, do responsável técnico pelas obras e/ou 

serviços subcontratados, 

(v) local e endereço dos canteiros de obra, frentes de trabalho e locais de serviço a serem utilizados 

pela(s) subcontratada(s); 

(vi) data prevista para o início e conclusão dos serviços a serem subcontratados; 

(vii) os atos constitutivos da empresa a ser subcontratada, devidamente registrados na Junta Comercial 

ou Cartório competente, bem como os documentos referentes a regularidade fiscal, de acordo com o 

art. 29 da Lei 8666/93.  

b) A autorização será dada, pela SABESP, também por escrito, após o estudo da sua 

conveniência, por meio de Carta de Anuência; 

c) A subcontratada deverá fornecer relação nominal dos empregados designados para a 

execução dos serviços onde conste o número de registro de empregado, número e série da CTPS - 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da substituição, 

admissão e demissão do empregado; 

d) A empresa a ser subcontratada deverá comprovar as mesmas condições de habilitação 

estabelecidas no edital de licitação que resultou neste contrato, quanto a habilitação jurídica, 

qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica compatíveis com os 

serviços a serem subcontratados; 

e) A subcontratação, mesmo quando autorizada pela SABESP, não exime a CONTRATADA das 

obrigações decorrentes deste contrato, permanecendo a mesma como única responsável perante a 

SABESP. 

16.3 - O valor máximo admitido para o total de subcontratações é de 10% do valor do contrato. O(s) 

item(ns) passível(is) de subcontratação deverá(ão) ser: execução de controle tecnológico e deverá 

(ão) obedecer a: Qualificação Técnica e Qualificação Econômico Financeira. 

Qualificação Técnica – Empresas de Controle Tecnológico que possuam cadastro na Secretaria da 

Infraestrutura Urbana – SIURB da Prefeitura Municipal de São Paulo - RMSP. 

Qualificação Econômico Financeira: Mesmas exigências da Contratada na Proporção do limite 

máximo definido neste edital. 

16.4 - A subcontratada poderá solicitar, diretamente à SABESP, a emissão de atestados 

técnicos, relativos a parte das obras e/ou serviços que lhe foi subcontratada de acordo com a Carta de 

Anuência e quantitativos e valores dos serviços executados pela subcontratada, devidamente 

certificados pela Unidade da SABESP que administra o contrato. 

16.5 -  A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços necessários para a realização do escopo 

deste contrato sem prévia anuência da SABESP. 
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Consiste em motivo para a rescisão contratual a associação da contratada com terceiros não 

admitida no edital e no contrato145. Não há autorização expressa no edital e no contrato à 

associação do contratado com terceiros. 

 

5. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

CONCORRÊNCIA nº 69/00379/16/01 

OBJETO: Conclusão de construção do prédio escolar (obra remanescente) com 

fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador. 

Contrato – A subcontratação deve ser precedida de autorização prévia da contratante e é 

limitada a 30% do valor do contrato146. 

Consiste em motivo para a rescisão contratual a associação da contratada com terceiros não 

admitida no edital e no contrato147. Não há autorização expressa no edital e no contrato à 

associação do contratado com terceiros. 

 

6. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

CONCORRÊNCIA nº 01/2017 (processo SAP/GS nº 1592/2016) 

OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia consistentes na reforma do hospital 

de custódia e tratamento psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima” I, de Franco da Rocha. 

                                                 
145 CLÁUSULA 20 - RESCISÃO  

20.2 - Constituem motivos para a rescisão do contrato: 

[...] 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste contrato; 

 
146

 CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

8.1. A CONTRATADA, na execução do presente contrato, poderá subcontratar parte(s) da(s) obra(s) e serviço(s) 

até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que previamente autorizado pela FDE, ficando 

vedada a subcontratação da totalidade do objeto deste contrato. 

8.1.1. A subcontratação não desonera a CONTRATADA das responsabilidades e encargos estabelecidos neste 

contrato, sendo ela a única e exclusiva responsável pela execução da totalidade do objeto contratado para todos 

os fins, inclusive os de cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho. A FDE em hipótese alguma 

se responsabilizará pelas obrigações de qualquer natureza assumidas entre a CONTRATADA e a subcontratada. 

 
147

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL 11.1. A rescisão contratual poderá 

ser: 

[...] 

11.1.1.6. a subcontratação além do limite estabelecido no item 8.1. deste contrato, a associação do contratado 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não previstas 

no edital e no contrato; 
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Minuta do Contrato – É proibida a subcontratação, salvo em casos excepcionais, desde que 

prévia e expressamente autorizado pela contratante148. Não há no edital e no contrato menção 

expressa à autorização da associação do contratado com terceiros. 

 

7. FUNDAÇÃO FLORESTAL 

CONCORRÊNCIA nº 02/2017 

OBJETO: Alienação de madeira do gênero Pinus, na forma de matagem (árvores em pé) e 

árvores caídas e estrondadas. 

Minuta de Contrato - A subcontratação é admitida para a prestação de determinados 

serviços, desde que mediante prévia e expressa autorização da Fundação Florestal149. Não há 

no edital e no contrato menção expressa à autorização para associação do comprador com 

terceiros. 

 

8. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES – DNIT 

(i) CONCORRÊNCIA n.º 570/2011 

OBJETO: Execução de obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção 

rodoviária) - CREMA - 1ª etapa. 

Edital – É admitida a subcontratação, mediante prévia e expressa autorização do contratante e 

em regime de responsabilidade solidária. O limite de subcontratação é de 30%. Na solicitação 

de autorização, deverá ficar claro que o contratado executará o principal dos serviços de que 

trata o edital de licitação. O contratado responde solidariamente com o subcontratado. 

                                                 
148

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

É defeso à CONTRATADA a subcontratação, salvo, em caráter excepcional de serviços específicos, mediante 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sem prejuízo, em qualquer hipótese, da integral 

responsabilidade da CONTRATADA pela fiel execução da avença. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Eventual subcontratação, ainda que autorizada, não gerará qualquer direito em face da 

Administração contratante, sendo de integral responsabilidade da contratada eventuais ônus dela decorrentes. 
149

 CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO 8.1. Não será permitida a cessão deste 

contrato a terceiros. 8.2. Poderá ser permitida a subcontratação parcial do objeto contratado, quanto aos serviços 

de corte, baldeio ou transporte, relativos ao objeto contratado, ficando estabelecido que a COMPRADORA só 

poderá fazê-lo mediante prévia e expressa autorização da VENDEDORA, indicando na solicitação o nome da 

subcontratada e qual o serviço correspondente (artigo 72 da Lei 8666/93). Parágrafo único - Em qualquer caso, a 

COMPRADORA será inteiramente responsável perante a VENDEDORA e terceiros, por atos praticados pelos 

eventuais subcontratados, arcando com todos e quaisquer ônus daí decorrentes. 
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Deverá ser comprovada a regularidade jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista do 

subcontratado, bem como que os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam 

como funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.150 

Não há menção no edital e no contrato à autorização para a associação do contratado com 

terceiros. 

 

(ii) CONCORRÊNCIA nº 0056 /2014-01 

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para realizar os serviços de elaboração 

de projeto executivo para implantação, pavimentação, incluindo obras de arte especiais na br-

432/RR, KM 0,00 – KM 119,20. 

Edital – Não é admitida a subcontratação de empresas.151  

                                                 
150 8.10 - SUBCONTRATAÇÃO 

8.10.1 - A critério exclusivo do DNIT e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria Colegiada do DNIT, 

sob proposta da Diretoria Setorial interessada, o contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem 

prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite 

estabelecido de 30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas. 

8.10.2 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas 

dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que 

executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a 

responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. Processo nº 50600.012227/2011-78. 

8.10.3 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante o 

DNIT, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados 

serviços integrantes desta licitação. 

8.10.4 - A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DNIT e a Contratada, 

não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no 

que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada. 

8.10.5 - O DNIT se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar 

da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele 

realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o 

rendimento desejado. 

8.10.6 - Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Diretoria Colegiada do 

DNIT, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento. 

8.10.7 - A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá 

comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, 

respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do 

contrato. 

8.10.8 - A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução 

total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou 

demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 

8.10.9 - A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado 

e qualidade da subcontratação. 

8.10.10 - As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estão em situação regular, 

fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT. 

 
151

 B - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8 – FORMA 
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Está sujeito à suspensão temporária de participar de licitar e a impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por até dois anos, o contratado que subcontratar ou se associar com 

outrem sem prévia e expressa autorização do DNIT.152 

 

9. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 01/2014 

OBJETO: Concessão Patrocinada da prestação dos serviços públicos de operação e 

manutenção de trecho da Rodovia SP 099, entre os quilômetros (km) 11+500 Km e 83+400 

Km, das SPAs 032/99, 033/99, 035/99 3 037/99 e dos contornos de Caraguatatuba e São 

Sebastião, bem como para execução de obras civis no trecho entre os quilômetros 60+480 Km 

e 82+000 Km da Rodovia SP 099. 

Minuta de Contrato - O parceiro privado poderá subcontratar terceiros para todas as 

atividades necessárias à realização de obras de implantação da ampliação principal, bem como 

para a aquisição e instalação de bens. Se forem subcontratados serviços ou obras que tiverem 

sido objeto de exigência de atestados e de condições de habilitação, deverá ser comprovada a 

capacidade técnica do subcontratado.153 

 

10. AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 05/2016 

OBJETO: Concessão da prestação dos serviços públicos de operação, manutenção e 

realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário constituído 

pelos segmentos rodoviários e acessos que compõe o denominado Lote Itaporanga-Franca, 

também referido como Lote Rodovias dos Calçados. 

                                                                                                                                                         
8.10 – SUBCONTRATAÇÃO 

[...] 

Não será permitida a subcontratação de empresas.  
152

 G – DAS SANÇÕES 

28.3.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até dois (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com outrem, ceder ou transferir, 

total ou parcial, o objeto do contrato, bem assim realizar a sua fusão, cisão ou incorporação, em todos os casos 

sem que ocorra a prévia e expressa autorização do DNIT, formalizada por termo aditivo ao contrato; 
153

 14.1.5 Ficarão a cargo do Parceiro Privado, que executará sob sua conta e risco, permitida a subcontratação de 

terceiros, todas as atividades necessárias à realização das obras para implantação da Ampliação Principal, no 

trecho entre os quilômetros 60+480 Km ao 82+000Km da Rodovia SP 099, bem como à aquisição e instalação 

de bens móveis, equipamentos e mobiliário necessários à plena operação do Sistema Rodoviário, nos termos 

deste Contrato e seus Anexos. 

14.1.5.1 Na hipótese de contratação de terceiros para a execução dos serviços relativos à execução de obras 

afetas aos atestados e condições de habilitação exigidos do Edital, a Concessionária, obrigatoriamente, deverá 

comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, nos mesmos termos exigidos no Edital. 
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Edital - A SPE poderá subcontratar terceiros para a execução de todas as obrigações 

contratuais a ela atribuídas. Há a previsão de comprovação de qualificação técnica, na fase de 

licitação, por meio de subcontratado qualificado. 154 

 

                                                 
154

 G – DEFINIÇÕES 

[...] 

Responsável Técnico: Pessoa física indicada para se responsabilizar pelos serviços de ampliação, operação e 

manutenção a serem prestados pela SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, mediante vínculo direto ou 

indireto, neste caso por intermédio de terceiro contratado mediante SUBCONTRATAÇÃO QUALIFICADA, 

quando possível. 

Subcontratação Qualificada: Hipótese facultada ao LICITANTE para a comprovação da QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA para a realização de investimentos, mediante a celebração de contrato com entidade de detenha a 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA pertinente ao empreendimento, conforme requisitos definidos neste EDITAL DE 

LICITAÇÃO. 

Subcontratado: Terceiro contratado à conta e risco da CONCESSIONÁRIA para execução dos serviços afetos à 

CONCESSÃO. 

16. CONTRATAÇÃO 

[...] 

16.8. Após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante 

toda a sua execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta LICITAÇÃO, que forem 

necessárias à assunção e à prestação do serviço, nos termos do artigo 27 da Lei Federal nº 8.987/1995. 

i. Caso haja, por qualquer motivo, necessidade de rescisão ou término do contrato firmado com 

subcontratadas cujos documentos tenham sido utilizados para fins de comprovação da habilitação técnica, 

conforme o regramento deste EDITAL, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a substituição imediata por 

subcontratada que atenda às mesmas exigências de habilitação, devendo a ARTESP anuir com a nova 

subcontratação. 

19. DA CONCESSIONÁRIA 

[...] 

Caberá à SPE a execução de todas as obrigações contratuais a ela atribuídas na CONCESSÃO, podendo 

subcontratar terceiros, sob sua responsabilidade. 

 


