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RESUMO

As Sociedade  por Conta  de  Participação  são sociedades  entre  pessoas  físicas  e/ou

jurídicas existente na esfera jurídica desde o século X. Hoje regulamentada pelo código civil

vem sendo utilizada como instrumento jurídico de investimento empresarial. Ainda existem

muitas definições mal compreendidas dessas sociedades. O presente trabalho foi elaborado a

fim  de  evidenciar  as  particularidades  a  partir  de  uma  visão  contábil  e  a  importância  do

contador nessas sociedades.

Palavras chave: SCP, contador, sociedades por conta de participação.
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1 INTRODUÇÃO

As  Sociedades  por  conta  de  participação,  as  SCP’s,  existem  desde  o  século  X,

conforme relatos históricos. Eram usadas como contrato de viagem marítima que se estendiam

por meses, mas que seriam feitas apenas uma vez. Este contrato tinha por objetivo remunerar

o financiador  sem a  necessidade  de  registro  de  uma sociedade.  As  SCPs  são  como uma

modalidade  de  parceria  entre  entes  da  esfera  privada,  tornando-se  excelente  opção  para

investidores e uma conveniente opção de capitalização para empresários.

No  presente  trabalho  buscamos  evidenciar  a  atuação  do  contador  nesse  tipo  de

sociedade  e  para  isso  buscamos  evidenciar  os  conceitos  básicos  da  sociedade  e  de

contabilidade para melhor entendimento do tema. Para tal, foi feita uma entrevista com um

contador  atuante  em  uma  empresa  de  construção  civil  que  trata  todos  os  seus

empreendimentos como Sociedade por Conte de Participação.

As  características  e  particularidades  dessa  sociedade  são  bem  relevantes  para

contabilidade e sua atuação. Após evidenciar de forma clara as características levantadas em

relação aos aspectos legais, contábeis, tributários e fiscais, buscou-se mostrar a relação do

contador e sua importância para que tais definições sejam seguidas e utilizadas da melhor

forma  possível  pelas  empresas.  Além  de  ressaltar  a  importância  dessas  sociedades  na

atualidade e sua utilização pela classe empresarial.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Referencial Teórico

2.1.1 Sociedade em Conta de Participação - SCP

As  Sociedades  em  Conta  de  Participação  (SCP)  são  sociedades  associativas  que

existem desde o século X, início da Baixa idade média, e que tomou mais notoriedade ao

longo do século XV, no início da Idade Moderna, incentivado pela expansão das operações

comerciais iniciada pelas grandes navegações e descoberta de novas rotas e continentes até

então não utilizados. (RAMIRES, 2014.)

Sociedade em Conta de Participação é “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”.(Código Comercial, 1850, art. 325).

O  Código  Civil  de  2002  por  sua  vez  definiu  que  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”. (Código Civil, Lei 10.406/2002, art.

991). Ainda segundo o Código Civil de 2002 fica obrigado perante terceiro que somente o

sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato

social.

Em contrapartida, Mônica Gusmão descreve que:

“A Sociedade em Conta de Participação trata “de verdadeiro contrato (escrito ou
verbal)  de participação entre  os  sócios ostensivo  e participante”.  Para  a  referida
doutrinadora a conta de participação, diferentemente das demais sociedades em que
a lei determina cláusulas essenciais, a vontade dos contratantes prevalece quanto à
determinação do conteúdo do contrato”. (Gusmão, 2009).

Na Sociedade em Conta de Participação temos dois tipos de sócios: 

O  Sócio Ostensivo que é aquele responsável  pela  gestão da sociedade,  que pratica

todos os atos necessários ao seu desenvolvimento.Em outras palavras, é aquele que traz para

si todas as obrigações contraídas em honra da execução do objeto social da sociedade. O sócio

ostensivo presta contas perante os demais sócios; 
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 O Sócio Participante (também conhecido como sócio oculto ou investidor), que não

tem poder de gerenciamento na sociedade, sendo-lhe concedida a fiscalização dos atos da

administração. 

As Sociedades em Conta de Participação tem natureza secreta  (o contrato entre os

sócios, não pode ser registrado no Registro de empresas), ou seja, é intrínseca a tal sociedade

e isso oferece particularidades próprias a ela. As SCPs não precisam de denominação social,

CNPJ ou nenhum outro registro específico para sua constituição e seu funcionamento. A falta

de personalidade jurídica das SCPs desloca o problema das relações entre os sócios para a

própria sociedade.

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  sócios  dos  resultados correspondentes.

Seu contrato social tem efeito somente entre os sócios.

O fundo social é constituído pelos aportes dos sócios ostensivos e participante, que é

diferenciado entre os sócios, além dos outros recursos gerados pela atividade executada pela

sociedade, produzindo efeitos apenas  entre estes.  A falência do sócio ostensivo resulta na

dissolução da sociedade, com a liquidação somente da sua conta, acarretando seu saldo como

crédito quirografário. Já à falência do sócio participante, o contrato social se submete somente

as  normas  que  regulamenta  os  impactos  da  falência  nos  contratos  bilaterais  do  falido.

(RAMIRES, 2014.)

A escrituração das operações das SCPs é feita por escolha do sócio ostensivo, a ser

efetuada nos livros do mesmo ou em livros próprios da sociedade, atentando-se quando for

utilizado  os  livros  do  sócio  ostensivo,  as  transcrições  contábeis  devem  ser  realizados

evidenciando os lançamentos da SCP. 

Autonomamente  da  opçãoescolhida,  os  resultados  obtidos  pela  SCP  devem  ser

apurados  e  evidenciado  distintamente  dos  resultados  do  sócio  ostensivo,  ainda  que  a

escrituração seja feita nos mesmos livros. 

As SCPs são igualadas às pessoas jurídicas (PJ) pela legislação do Imposto de Renda

(IR),  e,  também, são contribuintes do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ),  da
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Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da COFINS, da Contribuição para o PIS

PASEP  e das Contribuições Previdenciárias. 

As sociedades em conta de participação podem decidir pelo regime de tributação com

base  no  lucro  presumido  enquadrando  um  grande  benefício  tributário  na  sua

aplicação,principalmente  se  os  investimentos  não  representarem  grandes  somas.Além  do

mais, a Instrução Normativa que regida informa que o sócio ostensivo não necessariamente

precisa manter o mesmo regime de tributação que o investimento feito na sociedade em conta

de participação, de forma que se for pertinente ao regime simplificado de recolhimento de

tributos – o Simples Nacional,que fala a Lei Complementar n.123/06, não necessitará altera

rpara a tributação do lucro presumido ou real,em  virtude de,  eventualmente, ter  excedido os

limites  máximos  de  faturamento permitidos para a tributação simplificada.  (MARTINS,

SEBBEN, 2011.)

Outro  benefício  tributário  é  o  fato  de  que  os  lucros  auferidos  de  investimento na

sociedade em conta de participação, pelos sócios ocultos, não sofrem a incidência de imposto

de renda na fonte (ar t. 10 da Lei 9.249/95).

Além dos benefícios  tributários,  somam-se outros,  como a eficiência  da  economia

local:  existem várias  vantagens  desta  solução.  Primeiro,  a  sociedade  limitada  ganharia  o

capital de que precisa e os investidores teriam seu dinheiro aplicado em produção,mostrando

que este tipo societário tem uma importante função econômica,visto que o empresário não

pague os exorbitantes juros bancários.Além disso, os sócios ocultos estarão investindo seu

dinheiro  em  um  negócio  que  está  no  controle  de  pessoas  que  supostamente  têm  o

conhecimento necessário para administrar o negócio. (DONOSO, 2005.) 

Para  Rubens  Requião  (2007,  p.  441)  “os  capitalistas  emprestam  seus  capitais  a

empresários  para  aplicação  em  determinadas  operações,  repartindo-se  o  lucro  a  final.  É

comum  nos  negócios  momentâneos  de  importação,  ou  quaisquer  outros  negócios  que

envolvam aplicação imediata de expressivos capitais”.

Outras vantagens das SCPs é a flexibilidade de estrutura, facilidade e rapidez de sua

constituição e também é uma das melhores para investimento de contrato de colaboração.
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2.1.2 A Contabilidade

A Contabilidade existe há mais de quatro mil anos atrás, mas só no século XIX que foi

reconhecida como ciência. 

“A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a

tomada de decisões dentro e fora da empresa”. (MARION, 2009, p. 28).

O  conceito  de  Contabilidade  é  a  ciência  que  estuda  e  controla  o  patrimônio  das

empresas. (MARQUES, 2010.)

O objeto da Contabilidade é o Patrimônio (conjunto de bens, direitos e obrigações de

valor econômico de uma entidade).

A  Contabilidade  faz  os  registros  dos  fatos  e  gera  as  informações  da  posição  do

patrimônio em determinado momento. A finalidade da contabilidade é fornecer informações e

interpretações sobre patrimônio e suas variações ao longo do tempo. Essas informações são

exibidas aos usuários (sócios,  acionistas,  fornecedores,  bancos,  etc.)por  meio de relatórios

como,  Balanço  Patrimonial,  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício,  Demonstração  do

Fluxo  de  Caixa,  Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido,  etc.  (MARQUES,

2010).

“Atualmente  a  Contabilidade  é  uma  ferramenta  muito  importante,  muito  utilizada

pelos administradores para a tomada de decisão empresarial”. (SANTOS, 2011, p. 19). 

2.1.3 O profissional contábil

Denomina-se Contador o profissional contábil e é aquele que cursou a graduação de

Contabilidade. 

Algumas das atividades cabíveis ao contador são:

a) Auditoria –exame e verificação da exatidão dos procedimentos Contábeis;

b) Perícia Contábil –investigação contábil de entidades justificado por um ajuizamento

de uma ação (solicitado pela justiça);

c) Professor de Contabilidade – Lecionar em faculdades e universidades;

d) Controler – gerente da contabilidade.
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O  contador  também  é  responsável  pela  identificação  de  oportunidades  visando

minimizar a carga tributária (planejamento tributário) das entidades, no processo de abertura

das mesmas,inspecionar a adequação dos procedimentos internos das entidades às exigências

da  Receita  Federal,  controlar  os  custos  envolvidos  nas  operações  das  empresas,  fazer  o

orçamento anual junto com outros gerentes, apontando desvios não planejados, oferecendo

informações de controle financeiro, calculando tributos, no que tange os aspectos legais das

entidades, etc. (MARQUES, 2010).

2.2 A contabilidade em sociedades em conta de participação

As Sociedades em conta de participação, assim como todo e qualquer tipo societário,

possui algumas peculiaridades no que tange a sua escrituração contábil e fiscal,  quer seja

quanto à apuração de resultados, quer seja quanto a forma de apresentação de seu plano de

contas e tributação.

2.2.1 O Plano de contas de Sociedades em Conta de Participação - SCP

Uma das principais peculiaridades existentes no que tange às Sociedades em Conta de

Participação - SCPs diz respeito ao seu plano de contas. Neste tipo societário é necessário a

criação de um subgrupo especial de receitas e despesas, no intuito de facilitar a apuração do

resultado da SCP, haja vista a existência de dois tipos de sócios, o sócio ostensivo e o sócio

oculto.

2.2.2 Emissão de documentos fiscais

Tendo em vista que a Sociedade em conta de participação, trata-se de tipo societário

que não possui personalidade jurídica própria, os documentos fiscais devem ser emitidos em

nome do sócio ostensivo. Este, inclusive, é responsável por proceder com os recolhimentos

dos tributos e pela escrituração adequada da referida sociedade.

2.2.3 Aspectos fiscais e tributários

Apesar das Sociedades em Conta de Participação - SCPs não possuírem personalidade

jurídica própria, para fins de imposto de renda, por mera ficção jurídica, estes tipos societários

são equiparados às sociedades personificadas, de tal forma que poderão calcular o imposto de

renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS mediante a sistemática

do Lucro Real, ou mesmo do Lucro presumido.
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A possibilidade de opção pelo regime de apuração de tributos segundo a sistemática

do lucro presumido foi permitida às Sociedades em Conta de Participação a partir de 1º de

janeiro de 2001, através da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº

31/2001, conforme vejamos:

Art.  1º  A  partir  de  1º  de  janeiro  de  2001,  observadas  as  hipóteses  de
obrigatoriedade de observância do regime de tributação com base no lucro
real previstas no art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, as
sociedades em conta de participação podem optar pelo regime de tributação
com base no lucro presumido.
§  1º  A  opção  da  sociedade  em  conta  de  participação  pelo  regime  de
tributação com base no lucro presumido não implica a simultânea opção do
sócio ostensivo, nem a opção efetuada por este implica a opção daquela.
§ 2º O recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela sociedade em
conta  de  participação  será  efetuado  mediante  a  utilização  de  Darf
específico, em nome do sócio ostensivo.

Por oportuno, ressalte-se que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal

nº 31/2001 foi revogada pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700/2017,

mas a possibilidade de opção pelo regime presumido continua vigente.

A mesma Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, através de seu artigo 211, previu a

possibilidade das Sociedades em Conta de Participação aproveitar o prejuízo fiscal, para fins

de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme vejamos:

Art.  211.  O  prejuízo  fiscal  apurado  por  SCP  somente  poderá  ser
compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP.
§1º É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou
mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
§ 2º A base de cálculo negativa da CSLL apurada por SCP somente poderá
ser compensada com o resultado ajustado positivo decorrente da mesma
SCP.
§ 3º É vedada a compensação de bases de cálculo negativas da CSLL com
resultados ajustados positivos entre duas ou mais SCP ou entre estas e o
sócio ostensivo.

Destaque-se ainda que, a partir de 01 de janeiro de 2014, as Sociedades em Conta de

Participação – SCPs passaram a estar obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Fiscal –

ECD,  acompanhadas  de  livros  auxiliares  do  sócio  ostensivo,  conforme  determinado  pela

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – IN RFB nº 1.420/2013.
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Importante  mencionar  que  os  recolhimentos  dos tributos  serão efetuados  mediante

DARF  específicas,  em  nome  do  sócio  ostensivo  da  sociedade,  haja  vista  que  este  é  o

responsável pela empresa, perante terceiros, e haja vista que a SCP não possui personalidade

jurídica própria, conforme já informado, anteriormente.

Note-se que a escrituração fiscal das Sociedades em Conta de Participação “poderá à

opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios, observadas as

seguintes condições, previstas no artigo 254, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto

nº 3.000, de 26 de março de 1999):

I - quando  forem  utilizados  os  livros  do  sócio  ostensivo,  os  registros
contábeis  deverão  ser  feitos  de  forma  a  evidenciar  os  lançamentos
referentes à sociedade em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação  deverão ser  apurados  e  demonstrados  destacadamente  dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a
permitir  identificar  sua vinculação com a referida sociedade. BRASIL, Art.
254, do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999)

Destaque-se ainda que, caso a Sociedade em Conta de Participação opte por fazer a

utilização de registros em livros próprios será necessário a escrituração dos seguintes livros:

a) Livro Diário; b) Livro Razão; c) Livro de apuração do Lucro Real; d) Livro de Registro de

inventário.

Ante o exposto, fica evidente que existe certa complexidade na operacionalização de

uma Sociedade em Conta de Participação, condição esta que permite a sua utilização para

diversos  fins,  quer  seja  a  estruturação  de  parcerias,  a  reorganização  societária  de  grupos

empresariais,  a  formalização  de  projetos  temporários  ou  mesmo  para  o  planejamento

tributário.  É  neste  espaço  que  o  contador,  com  perfil  gerencial,  encontra  espaço  para  o

desenvolvimento de suas capacidades técnicas, conforme vejamos:

2.3 A atuação do contador face as sociedades em conta de participação

Notadamente, tendo em vista que a Sociedade em Conta de Participação é um tipo

societário  muito  peculiar,  são  diversas  as  possibilidades  de  sua  utilização,  tanto  para  a
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reorganização societária das empresas, quanto para a viabilização de projetos específicos ou

mesmo para a estruturação de planejamentos tributários.

O papel do contador, em se tratando dessas sociedades, obviamente, vai muito além da

prática usual (escrituração fiscal, orientações padrões, entregas de declarações, elaboração de

documentos fiscais e contábeis, entrega da ECD etc), sua importância vital está intimamente

relacionada à controladoria, ao planejamento.

O contador bem instruído, conhecedor dos tipos societários é capaz de articular, da

melhor forma possível, os recursos que têm à disposição a fim de buscar a maior economia

tributária para a empresa e a melhor estruturação societária a partir das peculiaridades de cada

atividade econômica a ser desenvolvida.
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3 ESTUDO DE CASO

3.1 Tipo de pesquisa e coleta de dados

O presente  trabalho terá um estudo de caso que é definido por Godoy, citado por

Bertucci  (2011),  como  um  estudo  que  o  objeto  é  analisado  profundamente,  visando  o

detalhamento  do  ambiente,  de  um simples  sujeito  ou de  uma situação  em particular.  Tal

técnica não permite generalização dos resultados e é um estudo eminentemente qualitativo,

podendo trazer dados quantitativos para auxiliar na análise.

O procedimento utilizado para a obtenção de dados nesta pesquisa foi a entrevista.

Que conforme Dencker (1998) é uma comunicação verbal entre duas ou mais pessoas com um

grau de estruturação previamente definido, cuja finalidade é a obtenção de informações. As

entrevistas  podem  ser  estruturadas,  com  perguntas  determinadas,  ou  semi-estruturadas,

permite maior liberdade do pesquisador. Neste estudo foram realizadas entrevista estruturas.

Para  análise  das  dimensões  foi  utilizado  um  modelo  elaborado  pelos  autores

(Apêndice A), o qual se destina a entender melhor a participação do contador em uma SCP e

sua importância para cumprimento total dos aspectos legais, contábeis, societários, tributários

e fiscais. Ede a O entrevistado foi um contador do escritório de contabilidade que atente a

empresa escolhida para ser estudada.

3.2 Caracterização da empresa

A empresa que será analisada no presente estudo é a Monterre Construtora S.A.. É

uma construtora e incorporadora, que atua no mercado de construção civil de residenciais de

luxo.  Com  mais  de  duas  décadas  de  mercado,  anteriormente  chamada  de  Construtora

Fernandes e Pimentel Ltda., em 2017 teve seu nome alterado, devido a necessidade de novo

posicionamento de mercado e reorganização societária,  passando de empresa limitada para

sociedade anônima de capital fechado.

A Monterre não possui contabilidade interna,  conta com um escritório terceirizado,

seu parceiro desde o início de suas atividades.

A  principal  fonte  de  capital  é  de  investidor  privado.  São  formados  grupos  de

investidores para cada empreendimento da empresa. Devido a isso cada empreendimento é

uma Sociedade por Conta de Participação e por isso foi escolhida para este estudo de caso. A
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Construtora é sócia ostensiva de todos os empreendimentos e em sua contabilidade é tratada a

contabilidade de todas as SCP’s, conforme definições legais.

3.3 Análise dos dados e reflexão intergrupal

O  objetivo  principal  deste  trabalho  foi  verificar  a  participação  do  contador  em

Sociedades por Conta de Participação. Verificar quais são as particularidades desse tipo de

sociedade que são de responsabilidade do contador.

De acordo com as respostas do entrevistado, o contador atua de forma a controlar e

elaborar  relatórios  corretos,  com  a  devida  separação  e  destaque  das  contas  da  SCP  nos

demonstrativos do sócio ostensivo. Além disso, o contador também é responsável para que as

obrigações  acessórias  como  a  DCTF,  EFD-Contribuições,  DIRF,  ECD  e  ECF  sejam

cumpridas. 

O contador pode auxiliar ainda em definir se a criação de uma SCP será realmente

mais vantajosa,  de forma que a empresa possa,  de forma lícita, realizar  os seus objetivos

empresariais com menor custo e burocracia. Alem de auxiliar na elaboração do contrato social

da melhor forma. No Anexo A temos um exemplo simples de um modelo de contrato de

constituição de uma SCP.

No caso da construção civil, em que muitas vezes cada empreendimento tem um grupo

e investidores diferentes, a utilização de SCP é bem vista. Dessa forma os investimentos são

controlados separadamente,  cada sócio terá mais segurança e caso um empreendimento dê

errado, isso não afetará os demais. 

De  acordo  com  as  respostas  do  entrevistado  podemos  definir  como  vantagens  a

agilidade  e  facilidade  em  constituição  da  sociedade,  a  flexibilidade,  a  segurança  de

informações e controle dos recursos com conta separada e o baixo envolvimento dos sócios

participantes. Já como desvantagens, foi destacada a importância de se ter um bom contrato

entre os sócios, para que se comprove a existência da sociedade, mesmo que despersonificada

e que por não ter  natureza jurídica,  não se pode usufruir  dos  benefícios  de recuperação

judicial ou extrajudicial.

Uma vantagem não destacada na entrevista, mas que o grupo gostaria de destacar é a

falta de tributação nos repasses de valores entre os sócios, ostensivos e participantes, já que
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esse é considerado lucro e não há incidência de IRPJ, PIS e COFINS. Acreditamos que a falta

de  formalidade  e  a  simplicidade  no  desempenho  das  atividades  da  sociedade  dão  uma

agilidade considerável, que é uma vantagem perante as demais sociedades.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  teve  como desafio  apresentar  o  que  é  uma Sociedade  por  Conta  de

Participação, suas características, conceitos, aspectos fiscais, tributários, contábeis , legais e

societários.  Ao iniciar os estudos,  percebemos que o conceito  de Sociedade por Conta de

Participação  é  pouco  conhecido  ou  não  é  muito  bem  explicado.  Muitas  pessoas  nem

conhecem  esse  tipo  de  sociedade  que  é  uma  boa  forma  de  constituir  alguns  projetos,

possibilitando a redução de custos e agilidade.

Buscamos também evidenciar a importância da contabilidade e do contador no dia a

dia dessas sociedades. Através de uma entrevista com um contador que trabalha diretamente

com SCP’s dentro de uma empresa de construção civil, que é a sócia ostensiva de todos os

seus contratos de SCP.

O estudo de caso elaborado ajudou no entendimento prático dos conceitos mostrados

nos capítulos iniciais do presente trabalho afirmaram, de forma a mostrar na prática como um

contador atua nessas sociedades. 
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APÊNDICE

1 ENTREVISTA

1. Como o contador ajuda no processo de abertura de uma SCP?

O contador auxilia no processo de elaboração do contrato entre os sócios, para que

possa ser provado a constituição da SCP.

2. Como o contador ajuda no dia a dia de uma SCP?

As  SCPs  também  tem  obrigações  acessórias  como  a  DCTF,  EFD-Contribuições,

DIRF,  ECD  e  ECF  e  o  contador  é  responsável  por  enviá-las.  Assim  como  abrir  na

contabilidade da SCP uma conta especial, capaz de registrar todas as operações da Sociedade

em Conta de Participação.

3. Como o contador pode utilizar uma SCP para planejamento tributário?

Uma das formas de planejamento tributário é a empresa entrar na justiça para pagar

dívidas de uma sociedade em conta de participação (SCP)   da qual é sócia ostensiva   com

créditos tributários que possui.

4. Como é feita o encerramento de uma SCP?

Como  a  SCP  não  têm  personalidade  jurídica  o  encerramento  da  sociedade  é

simplesmente uma prestação de contas (de forma amigável ou judicialmente).

5. Na sua visão, quais são as vantagens e desvantagens das SCPs como forma

de investimento para os empresários?

As vantagens de uma SCP são segurança, pois se utiliza uma conta exclusiva para as

movimentações  dos recursos  e balanço separado,  mesmo que ainda dentro do balanço do

sócio  ostensivo;  baixo  envolvimento  dos  sócios  participantes,  sendo  somente  o  sócio

ostensivo  o  maior  envolvido  nas  atividades.  Além  da  facilidade  e  agilidade  na  sua

constituição e flexibilidade de estrutura.
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Como desvantagem temos que deve haver um bom contrato para conseguir provar a

existência da SCP e também que não se pode gozar dos benefícios de recuperação judicial ou

extrajudicial, já que não possui natureza jurídica.

6. Quais atividades exploradas nesse tipo de sociedade você já trabalhou?

Somente na construção civil aqui na Monterre.

7. Em quais situações o contador deve indicar uma SCP?

Em  qualquer  situação  que  seja  cabível  para  constituir  SCP,  pois,  são  muitos  os

benefícios que ela gera.
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ANEXO A

Modelo Contrato de SCP:

Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação

______________________ (razão social),  com matriz  situada  à  _____________________
(endereço), cujo instrumento de constituição encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado de
_________ (Estado) sob o nº _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ________________ e
suas filiais,  neste ato representada pelo seu administrador  Sr. ______________________ (nome),
____________  (nacionalidade),  __________  (estado  civil),  __________  (profissão),  residente  e
domiciliado  em  _____________________  (endereço),  Estado  de  _________  (Estado),  CEP
________, portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e inscrito no CPF/MF sob o nº
____________,  doravante  denominado  simplesmente SÓCIO  OSTENSIVO;  e
______________________  (nome),  ____________  (nacionalidade),  __________  (estado  civil),
__________ (profissão), residente e domiciliado em _____________________ (endereço), Estado de
_________  (Estado),  CEP ________,  portador  da Cédula  de  Identidade  RG nº  ____________  e
inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  ____________,  doravante  denominado  simplesmente SÓCIO
PARTICIPANTE; resolvem constituir  uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), que será
regida pelos artigos 991 a 996 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) e pelas cláusulas seguintes:

Cláusula  Primeira: A  sede  da  sociedade  será  a  mesma  do SÓCIO
OSTENSIVO anteriormente indicado, à _____________________ (endereço), Estado de _________,
CEP ________, onde ficarão arquivados todos os documentos relacionados com a sociedade ora
constituída.

Cláusula  Segunda: A  sociedade  terá  por  objeto  a  produção  e  comercialização  de
_________________  (citar  o  produto  que  será  comercializado),  utilizando-se  para  isso  a
denominação Social do SÓCIO OSTENSIVO - ______________________ (razão social).

Cláusula  Terceira: O  prazo  de  duração  da  sociedade  será  por  tempo  indeterminado,
iniciando suas atividades a partir da data de assinatura do presente instrumento.

Cláusula  Quarta: O capital  social  da SCP no  ato  da assinatura  do  presente  instrumento,
subscrito e integralizado em favor do SÓCIO OSTENSIVO, será da ordem de R$ ___________ (em
números e por extenso), assim distribuído entre os sócios:

a. SÓCIO OSTENSIVO: subscreve e integraliza 50% do capital social da SCP no valor de R$
___________ (em números e por extenso), em moeda corrente no País, neste ato;

b. SÓCIO PARTICIPANTE: subscreve e integraliza 50% do capital social da SCP no valor de
R$ ___________ (em números e por extenso), em moeda corrente no País, neste ato.

Cláusula  Quinta: Os  sócios  declaram  que  não  estão  incursos  em  nenhum  dos  crimes
previstos em Lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

Cláusula  Sexta: As  quotas  referentes  ao  percentual  correspondente  a  cada  sócio  na
participação do capital social da SCP serão individuais e pessoais, não podendo ser transferidas ou
alienadas a qualquer  título a terceiros sem o consentimento do sócio remanescente,  ao qual  fica
assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.
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Cláusula  Sétima: O  sócio  que  desejar  transferir  suas  quotas  deverá  notificar  o  sócio
remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este exerça ou renuncie
ao direito de preferência o qual deverá fazê-lo dentro de 60 (sessenta) dias contados da data do
recebimento da notificação. Findo o prazo, e caso não haja interesse do sócio remanescente ou o
mesmo não  exerça  o  pagamento,  o  sócio  interessado  em transferir  suas  cotas  ficará  livre  para
transferi-las a terceiro(s).

Cláusula  Oitava: A SCP será  administrada  única  e  exclusivamente  pelo SÓCIO
OSTENSIVO, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa,
passiva,  judicial  e extrajudicial  da  sociedade,  além da  responsabilidade  pelos  registros  contábeis
correspondentes,  que  deverão  ser  efetuados  em contas  contábeis  específicas  de  seus  livros  de
escrituração mercantil.

Parágrafo Primeiro: Será vedado ao SÓCIO OSTENSIVO o uso da SCP a qualquer pretexto
ou modalidade em operações de compras, vendas, endossos, fianças, avais, cauções de favor ou
qualquer  outra  que  possa  interferir  em  seu  capital  social,  sem  a  prévia  autorização  do SÓCIO
PARTICIPANTE.

Parágrafo  Segundo: O SÓCIO  OSTENSIVO deverá  efetuar  mensalmente  prestação  de
contas ao SÓCIO PARTICIPANTE,  por  meio  de balancetes  e outros  documentos  necessários  ao
esclarecimento do andamento das operações da sociedade.

Cláusula Nona: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios a título de
remuneração Pro Labore,  importância mensal,  fixada de comum acordo entre os sócios, que será
levada à conta de Despesas Gerais.

Cláusula  Décima: O rateio  e a  distribuição  dos  resultados  auferidos  ao término  de  cada
exercício social,  em 31 de dezembro,  serão proporcionais à participação de cada sócio no capital
social  da SCP,  permitida inclusive  a distribuição  de lucros  antecipados,  por  decisão unânime das
partes.

Parágrafo Único: A critério dos sócios, os lucros auferidos poderão ser reinvestidos, parcial
ou integralmente, na própria sociedade, para fins de incremento do capital social da SCP.

Cláusula  Décima Primeira: O SÓCIO OSTENSIVO não  poderá admitir  novo sócio sem o
consentimento expresso do SÓCIO PARTICIPANTE.

Cláusula  Décima  Segunda: O  falecimento  ou  incapacidade  do SÓCIO
OSTENSIVO acarretará a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo
constituirá crédito quirografário.

Parágrafo Único: Falindo o SÓCIO PARTICIPANTE, o presente instrumento fica sujeito às
normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.

Cláusula Décima Terceira: Os casos omissos no presente instrumento serão regulados pela
legislação vigente.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da Comarca de ____________ (comarca) do
Estado  de  __________  (Estado)  para  o  exercício  e  o  cumprimento  dos  direitos  e  obrigações
resultantes desde instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, lavram, datam e assinam o presente instrumento
juntamente com 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram, em 3 (três) vias de igual teor e forma,
obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.
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Local, __ de ___________ de ____.

(Nome e assinatura do Sócio Ostensivo)

(Nome e assinatura do Sócio Participante)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

Base Legal: Tax Contabilidade (UC: 08/01/16


