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RESUMO 
 

MORAES, Eduardo Peixoto Menna Barreto de. Sociedade em conta de participação: riscos 

de descaracterização do tipo societário e suas consequências, São Paulo, 2015. 108 f. 

Mestrado Profissional em Direito dos Negócios – Fundação Getulio Vargas. 

 

Este trabalho se dispõe a analisar as características das sociedades em conta de participação 

ou SCP’s, seus principais usos, os riscos de sua descaracterização e suas respectivas 

consequências. As SCP’s experimentaram crescimento de sua importância e uso nos últimos 

anos, sendo constatadas na estruturação de diversos tipos de negócios, com destaque na área 

imobiliária e na realização de investimentos. Como um dos tipos societários admitidos pela 

legislação, as SCP’s possuem grande plasticidade em sua utilização, adaptando-se às diversas 

necessidades de seus usuários. Algumas características específicas, no entanto, devem ser 

observadas pelas partes, sob risco de sua descaracterização. É o caso do papel dos sócios 

participantes, que não poderão se envolver na execução do objeto da SCP, nem contribuir 

para a formação do seu patrimônio especial com serviços que tenham relação direta com o seu 

objeto. E os riscos vão além daqueles previstos no Código Civil, que aponta a solidariedade, 

com o sócio ostensivo, do sócio participante perante terceiros afetados. Do ponto de vista 

fiscal, poderá haver a descaracterização da SCP para se considerar a prestação de serviços, 

quando ocorrerá a incidência de tributos sobre os pagamentos feitos ao sócio participante a 

título de dividendos. Outros riscos e consequências em modelos de negócio adotados foram 

explorados e apontados ao longo do trabalho, em que as SCP’s são utilizadas para dissimular 

uma situação jurídica, de modo a gozar de alguma vantagem. É o caso da previsão de 

distribuição de resultado em SCP com bens ou coisa certa e não com capital, poderia 

dissimular um contrato de compra e venda, e quando tal SCP for formada por um grupo de 

pessoas, poderia dissimular um consórcio para entrega de bens, regido pela Lei 11.795/2008. 

A divulgação pública de SCP, para captação de investidores, poderia caracterizar a operação 

como um contrato de investimento coletivo, regulado pela Lei 6.385/1976. Ao final foram 

listados, como sugestão, alguns cuidados a serem observados para se evitar os riscos 

apontados ao longo deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Sociedade em Conta de Participação; Código Civil; Descaracterização. 

 



 

ABSTRACT 

 

MORAES, Eduardo Peixoto Menna Barreto de. SCP Special Partnership: disconsideration 

of the legal entity and its consequences, São Paulo, 2015. 108 s. Professional Masters in 

Business Law – Fundação Getulio Vargas University. 

 

This paper sets out to analyze the characteristics of Special Partnerships or SCPs in Brazil, 

their main uses, the risks of disconsideration of the legal entity and its consequences. SCPs 

have experienced growth of their importance and use in recent years being found in the 

structure of various types of business, particularly in real estate and investments. As one of 

the types of companies allowed by law, the SCPs have great plasticity in their use, adapting to 

the diverse needs of its members. Some specific features, however, must be observed by the 

parties, at the risk of their disconsideration of the legal entity. This is the case of the role of 

the silent partners, who cannot be involved in the execution of the SCP object, or contribute to 

the formation of its special equity with services that are directly related to its object. And the 

risks go beyond those provided for in the Civil Code, that indicate solidarity with the active 

partner of the silent partner before affected third parties. From a tax perspective, there may be 

a disconsideration of the legal entity of the SCP to consider the provision of services, where 

taxes are incurred on payments made to the silent partner as dividends. Other risks and 

consequences of adopted business models are explored and highlighted throughout the paper, 

in which SCPs are used to conceal a legal situation in order to exploit an advantage. This 

applies to the distribution of profits forecast SCP with assets or such and not with capital, 

could conceal a purchase agreement, and when such SCP is formed by a group of people, 

could conceal a consortium for delivery of assets, governed by Law 11.795/2008. Public 

disclosure of an SCP, in order to attract investors, could characterize the operation as a 

collective investment contract, regulated by Law 6.385/1976. At the end there are some 

precautions listed, as a suggestion, to be observed to avoid the risks indicated throughout this 

paper. 

 

Keywords: SPC Special Partnership; Civil Code; Disconsideration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As Sociedades em Conta de Participação (SCP’s), apesar de previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro desde a vigência do antigo Código Comercial (Lei n. 

556/1850 – artigos 325 a 328) e terem sido recepcionadas pelo Código Civil (Lei n. 

10.406/2002), continuam evoluindo no sistema e dando origem a diversas dúvidas e gerando 

incertezas aos chamados operadores do direito. 

 

Nos últimos anos, as SCP’s tiveram sua relevância aumentada na medida em que 

esse instituto passou a ser utilizado por diversos setores da economia (a exemplo da 

construção civil, hotelaria, cinema, etc.) como um mecanismo para permitir a realização de 

investimentos e distribuição de resultados entre parceiros.1 

 

A SCP está regulada pelos artigos 991 a 996 do Código Civil e, subsidiariamente, no 

que com ela for compatível, os dispositivos aplicáveis às sociedades simples, constantes dos 

artigos 997 a 1.051 do Código Civil. 

 

Trata-se de um dos tipos societários previstos no sistema legal brasileiro. Mas, de 

forma distinta dos demais tipos societários, a SCP não possui personalidade jurídica e nem 

seus atos constitutivos são levados a registro. Seus efeitos jurídicos são produzidos apenas 

entre os seus sócios, inexistindo perante terceiros. 

 

A SCP é uma sociedade contratual que pode ser formada por qualquer meio passível 

de prova admitida em direito, possuindo, portanto, bastante flexibilidade na forma de sua 

constituição pelas partes contratantes. 

 

                                            
1 Sobre o aumento da relevância e do uso da SCP no Brasil: “O contrato de participação, ao contrário das 
sociedades de responsabilidade ilimitada, que perderam inteiramente a sua importância, é um instituto em franca 
ascensão, sendo cada vez mais utilizado para uma série de empreendimentos. Uma de suas aplicações mais 
constantes vem se verificando na área das incorporações imobiliárias. Uma empresa assume a obra 
externamente, enquanto outras fornecem terreno e recursos para, depois, ratearem entre si o proveito apurado. Os 
fundos de investimento, que no Brasil optaram pelo condomínio acionário, têm adotado, em muitos países, como 
forma de atuação, a conta de participação” (BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2012. p. 116-117). 
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Poderá a SCP ter como objeto a exploração de qualquer atividade econômica, seja 

civil ou empresária. O prazo de vigência da SCP está diretamente relacionado à duração do 

seu objeto social e, portanto, poderá ser por prazo indeterminado, ou por prazo determinado, 

vinculado a um termo ou à execução de um objetivo específico. 

 

Em razão da inexistência de personalidade jurídica, a exploração de seu objeto social 

se dará diretamente pelo chamado sócio ostensivo, que o fará em seu nome próprio e sob sua 

inteira responsabilidade. Aos demais sócios, chamados de sócios participantes, caberá 

exclusivamente a contribuição com parte ou a totalidade dos recursos (bens ou serviços) 

necessários à execução do objeto social da SCP, com responsabilidade limitada e sempre 

participando dos seus resultados, sejam lucros ou prejuízos.2 

 

Os sócios participantes não atuam ou participam da execução do objeto da SCP e, 

portanto, não assumem obrigações perante terceiros, que se relacionam exclusivamente com o 

sócio ostensivo. Trata-se de um sócio de investimento, financeiro ou capitalista, que tem sua 

atuação limitada à contribuição com recursos para a formação do patrimônio da SCP, que se 

fará necessário à exploração do seu objeto social. 

 

Em se tratando de sociedade contratual, as partes poderão limitar ou ampliar a 

responsabilidade de cada um dos sócios diante da SCP, mas tais estipulações não terão 

validade perante terceiros, para quem o sócio ostensivo deverá ser o responsável. Por estes 

motivos, os sócios participantes têm suas respectivas responsabilidades limitadas aos 

montantes investidos na SCP, cabendo ao sócio ostensivo responder perante terceiros pelos 

atos cometidos. 

 

Os sócios participantes, além do dever de contribuir para a formação do patrimônio, 

também terão o direito de fiscalizar as atividades do sócio ostensivo à frente da SCP, assim 

                                            
2  Sobre os tipos de sócios na SCP, os quais serão aprofundados no Capítulo 2: “(...) Verificamos, portanto, que 
na sociedade em conta de participação existem duas classes de sócios: o sócio ostensivo, sobre quem recai toda a 
responsabilidade pelas operações sociais, e o sócio oculto, cujas obrigações não ultrapassam os limites do 
próprio contrato, não respondendo pessoalmente pelas dívidas assumidas pelo sócio ostensivo em proveito da 
sociedade. Não tendo personalidade jurídica, a sociedade não assume obrigações em nome próprio, mas sim as 
assume o sócio ostensivo; não é alcançada pela falência e não pode gozar dos benefícios do instituto da 
recuperação judicial ou extrajudicial” (BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso 
avançado de direito comercial. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 182). 
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como exigir a prestação de contas, bem como participar da distribuição de seus resultados e 

também dos eventuais haveres, quando da dissolução desse tipo societário. 

 

O parágrafo único do artigo 993 do Código Civil estipula, excepcionalmente, que o 

sócio participante responderá solidariamente com o sócio ostensivo quando tomar parte nas 

relações deste último com terceiros, e exclusivamente pelas obrigações que intervier.  

 

Como será tratado ao longo deste trabalho, os riscos e as consequências atribuíveis 

aos sócios, tanto participantes como ostensivo, em razão de suas respectivas formas de 

atuação, podem ser muito maiores do que aqueles listados pelo Código Civil. 

 

A SCP, como tipo societário, possui um fundo social, que é formado pela 

contribuição de seus sócios ostensivo e participantes, por meio de dinheiro, bens ou serviços, 

todos necessariamente passíveis de avaliação pecuniária.  

 

Os fundos sociais da SCP não são de titularidade desta, em razão da sua ausência de 

personalidade jurídica, mas possuem destinação especial e específica, sempre vinculados à 

exploração do seu objeto social pelo sócio ostensivo. Trata-se de uma separação formal e 

contábil do patrimônio geral e pertencente exclusivamente ao sócio ostensivo. Daí por que o 

Código Civil faz menção a um patrimônio especial.  

 

As contas contábeis da SCP integrarão os resultados finais do sócio ostensivo, como 

uma conta de participação, mas, antes, terão tratamento individualizado e separado deste, 

com o lançamento das receitas e despesas a ela relacionadas, adoção de regime tributário 

distinto e, por último, com a apuração dos seus resultados em separado daqueles do próprio 

sócio ostensivo. 

 

O encerramento da SCP se dará por meio do procedimento de prestação de contas, e 

não do procedimento de dissolução e liquidação de sociedades, na medida em que a SCP não 

possui personalidade jurídica e o seu patrimônio especial está integrado ao patrimônio geral 

do sócio ostensivo. Neste sentido, o encerramento da SCP não acarreta no término do sócio 

ostensivo e, por tal motivo, a prestação de contas é que se mostra como o procedimento mais 

adequado a apurar os resultados. 
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Apesar de ser uma forma contratual e societária bastante usual e uma importante 

alternativa à estruturação de investimentos, é comum a verificação de equívocos na 

interpretação das regras que regem as SCP’s, ou a sua utilização de maneira disfuncional ou, 

ainda, indo além dos limites deste instituto.3 

 

Conforme será tratado e esclarecido ao longo deste trabalho, são numerosas as 

controvérsias e os desentendimentos encontrados nos estudos doutrinários e na jurisprudência, 

envolvendo a SCP. A iniciar pela discussão se se trataria de um tipo societário ou de um 

contrato de investimento, ou ainda em relação aos limites de atuação dos sócios participantes, 

os limites da contribuição do sócio participante para a formação do fundo especial da SCP 

com serviços, a natureza jurídica do patrimônio especial da SCP, a possibilidade ou não de 

cessão da posição do sócio ostensivo, a natureza secreta da SCP, a possibilidade de formação 

de uma SCP com mais de um sócio ostensivo, os limites de responsabilidade do sócio 

participante em decorrência dos prejuízos auferidos pela SCP, a possibilidade de utilização 

ampla da SCP, com sua divulgação ao público, para fins de captação de recursos de 

investidores em obras e investimentos em geral, dentre diversas outras questões. 

 

Somam-se ainda a estas questões as recentes alterações trazidas pela Receita Federal, 

por meio da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.470, de 30 de maio de 2014, que 

passou a exigir das SCP’s a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e, 

também, a realização de sua contabilidade em separado da sócia ostensiva, prática que antes 

era recomendada pelos contabilistas, mas não obrigatória.  

 

O desconhecimento ou pouco domínio do instituto acabam por afastar potenciais 

usuários, que deixam de se aproveitar dos benefícios que a SCP pode lhes trazer, a exemplo 

da redução dos custos fiscais, com a distribuição dos resultados entre os sócios como 

dividendos, ou ainda a facilidade e velocidade na formação desse tipo de parceria, que não 

                                            
3 Fábio Martins de Andrade trata da praticidade da SCP, como instrumento viabilizador de investimentos: “Pelas 
suas peculiaridades, a Sociedade em Conta de Participação pode ser um instrumento eficaz na condução de 
negócios e conquistas de oportunidades. A sua simplicidade permite aos sócios que operem com rapidez ímpar, 
especialmente se comparada com outros tipos societários sujeitos aos diversos requisitos e formalidades” 
(ANDRADE, Fábio Martins de. Da sociedade em conta de participação. In: Revista de direito privado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, v. 33, jan. 2008). 
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exige registro ou publicidade, o tratamento contábil e em separado da sócia ostensiva das 

receitas e despesas da SCP, exigindo maior transparência à sociedade e permitindo aos sócios 

participantes fiscalizarem diretamente a SCP, dentre outros. 

 

De outro lado, os aspectos disfuncionais, decorrentes da aplicação equivocada das 

SCP’s, podem se manifestar por meio da sua desconsideração como sociedade típica, que 

passa a ser vista como sociedade em comum, responsabilizando pessoal e ilimitadamente 

todos os seus sócios, ou ainda na caracterização de uma simulação, quando a SCP poderá ser 

anulada, afetando todos os efeitos por ela gerados, dentre outras consequências.  

 

As autuações e os recursos fiscais, assim como o repentino aumento de reportagens 

em jornais especializados e de grande circulação tratando das SCP’s, acabam se mostrando 

como um radar para a verificação de possíveis irregularidades na utilização do instituto, das 

questões polêmicas e principais dúvidas envolvendo as SCP’s. Adicionalmente, nota-se a falta 

de estudos sistematizados na área jurídica que combinem abordagem teórica e prática sobre o 

instituto da SCP.4 

 

Desse modo, o presente trabalho pretende analisar algumas das mais críticas questões 

envolvendo as SCP’s e quando pode se dar o seu uso irregular, além das consequências para 

os seus sócios e terceiros que tratam com a SCP, verificando a real aplicabilidade das SCP’s e 

a melhor compreensão do instituto. Neste sentido, no Capítulo 1 foram apresentados os usos 

mais comuns dados às SCP’s na prática e seus campos de aplicação. 

 

Já no Capítulo 2 foram abordados os elementos atinentes à sociedade em conta de 

participação. A partir daí, foram exploradas as suas características e o modelo de 

funcionamento, bem como os temas sensíveis envolvendo este tipo de sociedade, a exemplo 

do papel de cada um dos sócios, a mecânica da cessão de participação entre sócios da SCP, 

com sua diferenciação entre sócio ostensivo e participante, a possibilidade de se prever mais 

                                            
4 Bernardo Lopes Portugal ressalta a pouca importância dada ao estudo das sociedades em conta de participação: 
“A relevância de tal estudo está no fato de a maioria da doutrina tratar a Sociedade em Conta de Participação 
como um tipo societário menor, pouco escrevendo sobre o tema, bem assim o recente incremento de sua 
utilização pelas empresas, e a consequente necessidade de melhor estudar suas peculiaridades em face da 
roupagem introduzidas pelo novo Código Civil” (PORTUGAL, Bernardo Lopes. A sociedade em conta de 
participação no novo código civil e seus aspectos tributários. In: RODRIGUES, Frederico Viana (Coord.). 
Direito de empresa no novo código civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 157 a 164). 
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de um sócio ostensivo na mesma SCP, assim como as questões contábeis e o tratamento fiscal 

deste tipo societário e os seus efeitos.  

 

Com esses fundamentos explorados, foi abordado no Capítulo 3 o tema principal 

deste trabalho, tratando dos possíveis riscos e consequências, do ponto de vista da 

responsabilidade pessoal dos sócios da SCP, pelo seu uso irregular em algumas operações 

específicas. Nesta linha, foram exploradas as hipóteses de atuação do sócio participante na 

execução do objeto da SCP e suas consequências, que iriam além daquelas previstas no 

Código Civil. Também tratou-se da previsão, na SCP, de entrega de bem na apuração de seus 

resultados e o risco de sua descaracterização. Também foi analisada a possibilidade de 

participação cruzada, nos respectivos resultados, por empresas em consórcio, por meio de 

SCP. Abordou-se ainda sobre a possibilidade de descaracterização da SCP e configuração de 

consórcio de bens. Por último, foi explorada a utilização da SCP como ferramenta de captação 

de investimentos e o risco de tal utilização se configurar em contrato de investimento 

coletivo. 

 

Na conclusão, foram reunidas as lições que podem ser extraídas com base nas 

reflexões obtidas ao longo de todo o trabalho, especialmente aquelas de relevância prática, 

apontando-se, sempre que possível, outros arranjos contratuais e/ou societários que poderiam 

ser adotados, alternativamente, diante das situações tratadas. Também foram listadas as 

recomendações práticas a serem seguidas na constituição da SCP, de modo a se evitar as 

consequências e os riscos apontados ao longo de todo este trabalho. 

  

Como fonte, foram utilizados os textos jurídicos especializados ― denominados 

doutrina ―, as notícias obtidas em jornais especializados e as jurisprudências mediante 

pesquisas ao CARF, em diversos Tribunais de Justiça brasileiros, no Superior Tribunal de 

Justiça e no Supremo Tribunal Federal, assim como a própria experiência prática do autor 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1: 

A SCP E OS SEUS CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 

 

À primeira vista, para uma pessoa recém-apresentada ao assunto, pode causar 

dúvidas a real utilidade de uma SCP e sua aplicação no dia a dia dos negócios em geral. 

 

Trata-se de um instituto bastante flexível, facilmente adaptável às necessidades das 

partes interessadas, provavelmente em razão, não apenas de suas características, mas também 

de sua estrutura contratual simplificada e da inexistência de personalidade jurídica ou 

registros. 

 

Como uma sociedade que objetiva investimentos, onde uma parte entrará com os 

recursos e a outra, além dos recursos, ficará responsável por explorar a SCP em seu próprio 

nome, sem a criação de entidade distinta e com personalidade jurídica própria, este tipo 

societário permite a acomodação de inúmeras situações e interesses distintos. 

 

As vantagens pela utilização desse modelo em comparação aos demais tipos 

societários e de parceria, a exemplo do consórcio de empresas, são numerosas.5 

 

Uma delas é o afastamento dos sócios participantes da responsabilização por dívidas 

civis, trabalhistas e fiscais relativas ao sócio ostensivo, mesmo que relacionados com o objeto 

da SCP. Essas dívidas permanecerão de responsabilidade exclusiva do sócio ostensivo, a 

quem cabe explorar a SCP em seu nome próprio e responder perante terceiros por todos e 

quaisquer eventos, já que a SCP não gera efeitos perante terceiros e nem sempre a sua 

existência é tornada pública. 

 
                                            
5 Bernardo Lopes Portugal lista algumas motivações para as partes optarem pelo uso das SCP’s: “A opção pela 
adoção de tal tipo societário pode estar ligada a aspectos comerciais e tributários. Primeiramente, do ponto de 
vista do direito comercial, a constituição de Sociedade em Conta em (sic) Participação é a solução para o 
desenvolvimento, em conjunto, de empreendimento determinado, quando só uma das empresas qualifica-se 
técnica-fiscal-financeiramente para a sua execução, inviabilizando-se a constituição de um consórcio, por 
exemplo. Ou ainda, quando um dos empreendedores, opta, estrategicamente, por não revelar-se perante os 
terceiros, que contratarão apenas com o sócio ostensivo. Além disso, a menor complexidade e custo dos atos 
necessários à constituição da Sociedade em Conta de Participação, dispensando-se, até mesmo, o registro do 
contrato social, pode indicar sua adoção” (PORTUGAL, 2004). 
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Outra vantagem que pode ser destacada é a confidencialidade com que esse tipo 

societário é tratado, a qual é reforçada pela ausência de registro de seus atos constitutivos. 

Como consequência desta última, também tem-se a facilidade de constituição da SCP, que 

poderá ser constituída e comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito. 

 

A SCP também permite aos seus sócios contribuir não apenas com bens passíveis de 

avaliação pecuniária, para a formação do seu patrimônio especial, mas também com serviços, 

que também deverão ter um valor pecuniário atribuído a ele. E a distribuição de resultados 

entre os sócios poderá se dar desproporcionalmente às suas respectivas contribuições ao 

patrimônio especial da SCP. 

 

Porém, a que parece ser a principal vantagem deste tipo societário é o seu tratamento 

fiscal. As SCP’s são equiparadas às pessoas jurídicas para efeitos fiscais, inclusive na 

tributação dos lucros apurados e distribuídos pela SCP aos seus sócios.6 Perante a legislação 

tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a SCP é considerada como entidade 

individual distinta do sócio ostensivo, submetendo-se à incidência de tributos de acordo com a 

própria atividade, e não com base nas demais atividades do sócio ostensivo. Assim, os 

resultados da SCP são distribuídos aos seus sócios, ostensivo e participantes, como 

dividendos e, portanto, isentos do pagamento de tributos, que já são previamente recolhidos 

quando apurados os resultados.  

 

Desse modo, em comparação a outros tipos societários, a SCP se apresenta como 

uma sociedade-contrato, que pode ser constituída e provada por qualquer meio de prova 

admitido em direito. Pode ter prazo e objeto restritos a determinado negócio ou evento. 

Admite a contribuição para a formação do seu patrimônio especial com bens e serviços. 

Mantém os sócios participantes, como investidores, ocultos e afastados de riscos pessoais e 

diretos, decorrentes do negócio ou de atos cometidos pelo sócio ostensivo, que apenas 

poderão afetar os resultados da SCP.7 E, por último, tais resultados podem ser distribuídos de 

maneira desproporcional à contribuição de seus sócios para a formação do patrimônio 

                                            
6 Esta é a inteligência dos artigos 148 e 149 do Decreto n. 3.000 de 26 de março de 1999, que será citado mais à 
frente. 
 
7 O antigo Código Comercial se referia, em seu artigo 305, ao atualmente denominado sócio participante, como 
sócio oculto. 
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especial da SCP e serão tributados da mesma forma como os das demais sociedades, sendo 

distribuídos aos seus sócios como dividendos. 

 

Em relação a outras formas de parceria, como o consórcio de empresas, previsto nos 

artigos 278 e 279 da LSA, a SCP se mostra como uma opção distinta, já que não admite a 

atuação dos sócios participantes na execução do seu objeto social, ao contrário do que ocorre 

com o consórcio, em que ambas as partes consorciadas se envolvem em sua execução. Caso a 

parceria se adapte às características e exigências aplicáveis à SCP, ela poderá gozar dos 

referidos benefícios. Caso contrário, deverá adotar outro modelo de societário ou de parceria 

distinto da SCP. 

 

As vantagens listadas justificariam a crescente popularização da SCP e sua ampla 

adesão pelos agentes econômicos. 

 

Nesse sentido, tem sido muito comum a verificação do estabelecimento de SCP’s 

para diversos tipos de operações imobiliárias. 

 

É o caso do chamado pool hoteleiro, em que investidores interessados em 

determinado empreendimento hoteleiro adquirem a propriedade de suas unidades imobiliárias 

ou de partes ideais do empreendimento, viabilizando a sua construção. Após concluído, os 

proprietários se reúnem em uma SCP, como sócios participantes, e cedem o uso das unidades 

para exploração pela empresa hoteleira, que o fará como sócia ostensiva, distribuindo os 

resultados da operação entre todos os sócios.8 

                                            
8 O jornal Valor Econômico noticia a construção de um empreendimento hoteleiro na cidade do Rio de Janeiro, a 
ser operado pela rede Marriott, de hotéis. Por meio da referida notícia, o jornal informa que o hotel será 
estabelecido por meio de uma SCP e descreve como ocorrerá a sua exploração e as vantagens fiscais que serão 
aferidas pelos sócios participantes, como investidores: “(...) Walter Oaquim, presidente da Mega, disse que o 
hotel será vendido a investidores com um formato diferenciado. Em vez de colocá-lo dentro de um fundo 
imobiliário ou buscar compradores para os apartamentos, serão vendidas ‘partes ideais’ do empreendimento.  
Nesse modelo, o investidor não será dono de uma cota, mas sim de uma fração da área total construída ― ao 
fechar o negócio, o investidor recebe uma escritura, atestada no Registro Geral de Imóveis (RGI), como acontece 
quando se compra um imóvel. Não haverá a venda, portanto, de valores mobiliários. Como administrador do 
hotel, o Marriott deverá levantar receitas com a hospedagem, eventos, produtos e serviços comercializados no 
hotel. Depois de pagar todas as contas e retirar as taxas que cobra para operar e emprestar sua marca ao 
empreendimento, vai distribuir a soma restante como uma espécie de dividendo aos compradores das partes 
ideais. (…) O hotel será dividido em 1000 partes ideais. Desse total, 10% serão adquiridos por sócios e 
fornecedores do projeto, como a própria Mega, a Dominus, incorporado e construtora que erguerá o hotel, além 
de engenheiros e arquitetos envolvidos. As 900 partes restantes serão vendidas pelos corretores da imobiliária 
Patrimóvel. Cada uma será vendida a um preço médio de R$ 240 mil ― a partir de três partes haverá descontos. 
O valor poderá ser financiado em até 37 vezes. O Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 230 milhões. 
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Também no ramo imobiliário, a utilização das SCP’s tem se tornado cada vez mais 

comum para viabilizar a construção de empreendimentos imobiliários, tanto de uso comercial 

como de uso residencial.9 Por meio dessas SCP’s, os sócios participantes contribuem com 

recursos ou com o próprio imóvel necessários à realização do empreendimento, cabendo ao 

sócio ostensivo o seu desenvolvimento e, ao final, a distribuição dos resultados decorrentes da 

venda das unidades imobiliárias. 

 

A ampla divulgação de oportunidade de investimento por meio  de SCP’s e da mídia, 

como meio de captação de novos investidores interessados em investir no ramo imobiliário, 

tem sido alvo de preocupação pela CVM, que lançou, no final do ano de 2013, um alerta ao 

mercado indicando que essas situações poderiam se configurar como captação irregular de 

poupança popular.10 

                                                                                                                                        
A compra das partes não dá direito de utilizar os quartos. Ao comprar as frações, além de receber a escritura 
referente a seu pedaço no hotel, o investidor se associará a uma Sociedade em Conta de Participação (SCP). Essa 
sociedade terá um ‘sócio ostensivo’, como se diz no jargão do setor, que será a Rio Barra, Sociedade de 
Propósitos Específico (SPE) criada pela Mega e que figura como a dona do terreno em que o hotel será 
construído. É a Rio Barra que está vendendo as partes do empreendimento ao investidor e que também será a 
responsável por receber os recursos pagos pelo Marriott, recolher o Imposto de Renda (IR) e distribuir os 
dividendos aos investidores. (…) ‘Esse modelo, conhecido como ‘pool hoteleiro’ evita a bitributação. Dessa 
forma, o imposto será pago apenas pela pessoa jurídica. A SCP foi criada apenas para que o comprador possa 
receber o dividendo já líquido do pagamento de IR’, explica Oaquim” (RAGAZZI, Ana Paula. Marriott e Mega 
terão hotel no Rio. Valor Econômico, São Paulo, 11 out. 2013, Empresas. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/3301152/empresas/3301152/marriott-e-mega-terao-hotel-no-rio>. 
Acesso em: 30 set. 2014). 
 
9 O autor deste trabalho atuou, como advogado, na estruturação de inúmeras SCP’s tendo como objeto a 
incorporação imobiliária. 
 
10 Em reportagem do Valor Econômico é noticiado o alerta da CVM em razão do amplo uso de SCP’s na 
captação de recursos da população para a viabilização de empreendimentos imobiliários: “A Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) faz um alerta sobre situações que podem configurar captação irregular de poupança 
popular, promovidas por incorporadores e corretores de imóveis, por meio da oferta pública de oportunidades de 
investimento em empreendimentos imobiliários. Nessas situações, descreve a CVM, os investidores recebem 
propostas de investimento por diversos meios: TV, rádio, jornais, e-mails enviados por corretores de imóveis ou 
outros representantes de incorporadores, em que são apresentadas as oportunidades e a possível lucratividade. As 
situações mais comuns detectadas pela autarquia são de investimentos em sociedades em conta de participação 
(SCP), por meio da compra e venda de frações ideais de imóveis que correspondem a cotas das sociedades. Mas 
outros tipos de contrato também podem ser utilizados. Nesses negócios, é vendido aos investidores o direito de 
participação nos resultados do empreendimento imobiliário, sendo eles positivos ou negativos. Esses 
empreendimentos costumam estar nos segmentos de hotelaria, locações comerciais ou residenciais e, no entender 
da CVM, configuram-se como contratos de investimento coletivo. A autarquia lembra que, por força da Lei no 
6.385/76, as ofertas de investimento que utilizarem esse formato e meios de divulgação acima descritos devem 
ser previamente registradas na CVM e somente podem ser realizadas por sociedades também registradas na 
autarquia” (RAGAZZI, Ana Paula. CVM alerta para ofertas irregulares em empreendimentos imobiliários. 
Valor Econômico, São Paulo, 17 dez. 2013, Finanças. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/3374174/financas/3374174...m-alerta-para-ofertas-irregulares-em-
empreendimentos-imobiliarios>. Acesso em: 30 set. 2014). 
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De acordo com a CVM, a divulgação à mídia para venda de cotas de SCP’s que têm 

como objeto o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, configuraria o chamado 

contrato de investimento coletivo, um tipo de valor mobiliário previsto no artigo 2, inciso IX, 

da Lei n. 6.385/76 , passível de prévio registro perante a CVM.11 

 

Ainda verifica-se a ampla utilização de SCP’s com objeto de incorporação 

imobiliária, mas prevendo a entrega futura de bens imóveis aos seus sócios participantes, 

frutos do empreendimento objeto da SCP, em vez de distribuição de resultados em dinheiro. 

Este tipo de operação poderia estar a substituir os consórcios para aquisição de bens, que são 

regulados pela Lei n. 11.795/2008, assim como os contratos de compra e venda de 

imóveis.1213 

 

Além do setor imobiliário, que, como visto, encontra forte adesão às SCP’s, também 

verifica-se o uso deste tipo societário para permitir o investimento por interessados em 

atividades ou projetos específicos diversos, como é o caso de produções cinematográficas ou 

                                                                                                                                        
 
11 Conforme noticiado pelo jornal O Estado de S. Paulo, tratando do alerta da CVM e da configuração da venda 
de cotas de SCP em contrato de investimento coletivo: “O entendimento da CVM é que as ofertas de 
investimento em cotas veiculadas em TV, rádio, jornais e até via e-mail podem configurar captação irregular de 
poupança popular. O modelo em xeque é aquele em que se busca recursos do investidor não qualificado por 
meio da venda de frações ideais de imóveis. Elas correspondem a cotas de uma Sociedade em Conta de 
Participação (SCP). Nesses contratos o investidor passa a ter uma participação nos resultados futuros da 
exploração por terceiros de empreendimentos hoteleiros, comerciais ou residenciais. A CVM alega que a venda 
de cotas com essas características configura o chamado contrato de investimento coletivo, um valor mobiliário 
submetido à regulação do mercado de capitais” (DURÃO, Mariana. Incorporadoras e corretoras na mira da cvm. 
O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 abr. 2014, Negócios. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,incorporadoras-e-corretoras-na-mira-da-cvm-imp-,1148033>. 
Acesso em: 14 set. 2015). 
 
12 Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo desconsiderou a existência de SCP firmada entre as partes por 
entender que se tratava de contrato de compra e venda de imóvel: “RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA 
COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL. Contrato de 
admissão em ‘sociedade em conta de participação’ visando à captação de recursos para a compra, venda, 
construção, reforma e incorporação de bens imóveis. Extrai-se das cláusulas contratuais tratar-se de verdadeiro 
contrato de consórcio. Nessa linha, é admissível a exclusão do participante, autorizando a restituição das parcelas 
pagas, com correção monetária a partir de cada desembolso Aplicação da Súmula 35, do STJ. Sentença mantida. 
Recurso desprovido” (BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação nº 9096601-
71.2007.8.26.0000. 23a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sérgio Shimura, julgado em: 9.11.2011). 
 
13 A possibilidade de descaracterização da SCP por simulação será tratada no Capítulo 3 deste trabalho, quando 
serão exploradas as diversas hipóteses, a exemplo do consórcio de bens e do contrato de compra e venda de 
imóvel. 
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exploração de estacionamentos.14 15  

 

Nota-se também o estabelecimento de SCP’s para formalizar a parceria entre 

empresas, onde a sócia participante capta uma determinada oportunidade de negócio, que vem 

a ser explorada e executada pela outra parte, sócia ostensiva, que remunera a primeira em 

percentual sobre os resultados do negócio explorado.16 

 

Por último, tem sido comum a verificação de SCP’s em substituição aos consórcios 

de empresas, previsto nos artigos 278 e 279 da LSA, entre partes que desenvolvem e 

exploram em conjunto o seu objeto.17 Por meio desta SCP, não obstante ambas as partes 

                                            
14 O jornal Valor Econômico noticia o uso de SCP para permitir a realização de investimentos por interessados 
em produção cinematográfica: “O instrumento usado pela G5 para que pessoas físicas invistam em cinema é uma 
Sociedade em Conta de Participação (SCP). O mesmo projeto, com duração de dois anos, inclui duas outras 
produções da Dama Filmes. Um deles é ‘O Código da Vida’, inspirado no livro do jurista Saulo Ramos, com 
estreia prevista para 2015. O outro ainda está em processo de seleção pela gestora” (SEABRA, Luciana. No 
cinema, de espectador ao investidor. Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Finanças. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/3240452/financas/3240452/no-cinema-de-espectador-investidor>. 
Acesso em: 13 ago. 2014). 
 
15 Notícia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo relata o estabelecimento de uma SCP tendo como objetivo a 
exploração do estacionamento do Shopping JK Iguatemi, cuja propriedade da área física pertence ao sócio 
participante, cabendo ao sócio ostensivo a exploração da atividade de estacionamento no referido imóvel: “As 
compradoras são as empresas Iguatemi Empresa de Shopping Centers, do Grupo Jereissati, e Adeoti 
Empreendimentos Imobiliários, sociedade que integra o portfólio do Fundo de Investimentos em Participações 
Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA3). Ao final da operação, Iguatemi e a Adeoti 
deterão, respectivamente, participações de 64% e 36% no shopping e no estacionamento. Segundo explica 
documento do Cade, a Iguatemi passará a ser proprietária, por meio da WTIG, de uma fração ideal de 64% do 
Shopping JK Iguatemi, ao passo que a Adeoti será titular de uma fração ideal correspondente aos 36% 
remanescentes; e a Iguatemi se tornará titular de 100% das ações da JKIE, sociedade detentora dos direitos de 
uso, exploração e operação do estacionamento do Shopping JK Iguatemi, com a ressalva de que JKIE e Adeoti 
celebrarão um Contrato de Sociedade em Conta de Participação, pelo qual a Adeoti deterá uma participação de 
36% na JKIE, na qualidade de sócia participante” (RIBEIRO, Luci. Cade aprova saída do Grupo Wtorre do Jk 
Iguatemi. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2014, Negócios. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cade-aprova-saida-do-grupo-wtorre-do-jk-
iguatemi,180124e>. Acesso em: 14 set. 2015). 
 
16 O autor deste trabalho, em sua prática profissional, presenciou o estabelecimento de numerosas SCP’s 
firmadas entre parceiros, em substituição a contratos de representação comercial ou de prospecção de negócios. 
Nestes casos, a parte que atuará no papel de sócio participante, previamente à constituição da SCP, identifica e 
capta determinado cliente ou negócio em favor da parte que exercerá o papel de sócio ostensivo. Estabelecido o 
contrato com o cliente captado, as partes constituem uma SCP tendo como objeto o negócio captado, por meio 
da qual o sócio participante participará dos resultados em percentual a ser estabelecido entre as partes, 
proporcionalmente aos valores pagos pelo cliente captado e enquanto durar a contratação.  
 
17 Foram encontrados estudos que sugerem a SCP como uma alternativa para determinados tipos de negócio, a 
exemplo das parcerias entre sociedades de advogados, em que um advogado executaria, na qualidade de sócio 
participante, atividades em favor de um escritório que exerceria o papel de sócio ostensivo e manteria a relação e 
contrato junto ao cliente, partilhando os sócios, entre si, os resultados dessa prestação de serviços, conforme a 
posição de Antonio Mario de Abreu Pinto, a seguir citada: “Assim, verifica-se que a Sociedade em Conta de 
Participação tem um papel relevante no desenvolvimento da advocacia no Brasil, permitindo que um advogado, 



 

 

20 

atuarem na execução do seu objeto, apenas uma das partes, que assume o papel de sócio 

ostensivo, se apresenta perante o terceiro ou os terceiros, firmando contratos, emitindo notas 

fiscais, apurando as receitas e, posteriormente, distribuindo os resultados entre os seus sócios. 

 

Uma variação desse modelo de parceria tem sido verificada em hospitais e 

laboratórios, que decidem firmar SCP’s com os seus colaboradores, tendo como objeto as 

próprias atividades exploradas pelos sócios ostensivos. Nestes casos, a entidade assume o 

papel de sócio ostensivo, e os colaboradores, o de sócios participantes, e os salários destes são 

substituídos e pagos por meio da distribuição mensal de resultados da SCP.18  

 

                                                                                                                                        
em qualquer rincão do país, possa prestar o seu serviço da forma mais liberal possível, dentro de uma estrutura 
empresarial, junto a um escritório, geralmente, localizado num grande centro urbano, obtendo o cliente um 
serviço de qualidade, facultando, ainda, que aquele mesmo advogado possa continuar a atender de forma 
personalizada os seus clientes locais. O que facilita a constituição de grandes redes nacionais de 
correspondentes” (PINTO, Antonio Mario de Abreu. O papel relevante da sociedade em conta de participação 
(scp) no desenvolvimento da advocacia brasileira. Revista Advocatus Pernambuco, Recife: Editora OAB, n. 4, 
ano 3, jun. 2010). O autor deste trabalho entende que a posição de Antonio Mario de Abreu Pinto resta 
equivocada, na medida em que prevê a atuação do sócio participante no objeto da SCP, o que será objeto do 
Capítulo 3. Mas não só. No caso das sociedades de advogados, tem sido comum a autuação e desenquadramento 
do regime especial, pela fiscalização municipal, de escritórios que, de alguma forma, ampliem sua atuação, 
fugindo da unicidade de serviços das sociedades profissionais, para aplicar o regime comum de tributação do 
ISS, a incidir sobre os resultados e não de acordo com o número de profissionais. (Disponível em: < 
http://fernandakato.blogspot.com.br/2010/11/sociedades-uniprofissionais-sofrem-com.html>. Acesso em: 20 
nov. 2015). 
 
18 O Carf reúne algumas jurisprudências tratando de laboratórios e hospitais que formalizaram SCP’s para 
remunerar os seus colaboradores. Nestes casos, o tribunal administrativo entendeu que os pagamentos feitos em 
decorrência dessa SCP teriam natureza de remuneração por prestação de serviços, conforme o que se cita a 
seguir: “Contra BRUNO TADEU MACHADO CAMPOS foi lavrado Auto de Infração, fls. 04/17, para 
formalização de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa aos anos-calendário 2006 
a 2009, exercícios 2007 a 2010, no valor total de R$ 67.704,46, incluindo multa de ofício e juros de mora, estes 
últimos calculados até outubro de 2011. A infração apurada pela autoridade fiscal, detalhada no Auto de Infração 
e no Relatório da Ação Fiscal, fls. 18/22, foi a classificação indevida de rendimentos tributáveis como isentos. O 
contribuinte classificou valores recebidos de Amemd Saúde Sociedade Simples Ltda como lucros distribuídos 
(isentos). Contudo, a autoridade fiscal entendeu que tais valores foram recebidos em decorrência da prestação de 
serviços e, portanto, seriam tributáveis. O procedimento fiscal decorreu da autuação fiscal perpetrada contra a 
pessoa jurídica Amemd Saúde Sociedade Ltda, cujo resultado está no processo 11080.723457/2010- 40, onde 
foram lançados isoladamente multa de ofício e os juros por falta de recolhimento do IRRF sobre os rendimentos 
pagos aos profissionais médicos (sócios) por prestação de serviços. Inconformado com a exigência, o 
contribuinte apresentou impugnação, fls. 105/132, que foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 
primeira instância, conforme Acórdão DRJ/POA no 10-36.507, de 11/01/2012, fls. 136/140. Cientificado da 
decisão de primeira instância, por via postal, em 19/01/2012, Aviso de Recebimento (AR), fls. 148, o 
contribuinte apresentou, em 31/01/2012, recurso voluntário, fls. 149/176, onde alega, em suma, que os 
rendimentos recebidos pelo recorrente da Amemd Saúde Sociedade Ltda são isentos e não tributáveis, por 
tratar-se de distribuição de lucros, haja vista a legítima sociedade em conta de participação constituída entre as 
partes ou que, alternativamente, seja reconhecido que houve uma sociedade de fato entre a Amemd Saúde 
Sociedade Ltda e os médicos e que, portanto, os rendimentos recebidos pelo recorrente da Amemd são isentos” 
(BRASIL. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Recurso Voluntário. Proc. nº 
11080.729647/2011-51. 1a Câmara. 2ª Turma, rel. Con. Núbia Matos Moura, julgado em: 18 mar. 2014). 
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A possibilidade de adaptação da SCP a diferentes negócios e interesses, acrescida de 

suas vantagens, anteriormente listadas, parecem ser as razões por explicar a ampla adesão 

desse tipo societário por diversos agentes econômicos. Essas mesmas características também 

parecem justificar o uso inadequado ou abusivo das SCP’s, contrariando os seus requisitos e 

utilizando o tipo societário em substituição a outros negócios jurídicos, em possível 

simulação. 

 

O uso inadequado das SCP’s, conforme alguns dos exemplos já citados 

anteriormente, pode trazer consequências impactantes aos seus sócios, com o risco de 

desconsideração desse tipo societário. Os riscos e as consequências de cada um desses 

negócios são objeto deste trabalho, que pretende inaugurar essa discussão dentre os estudos de 

direito brasileiro, apresentando uma avaliação correta das formas de utilização das SCP’s.19 

 

  

                                            
19 Apesar de o tema deste trabalho se tratar de uma novidade dentre os estudos jurídicos, as consequências do 
mau uso das SCP’s já não são recentes e podem ser identificadas em diversos julgados emitidos pelos Tribunais 
pátrios, e que serão apresentados e explorados ao longo deste trabalho. 



 

 

22 

CAPÍTULO 2: 

REGIME JURÍDICO DA SCP E QUESTÕES SENSÍVEIS 

 

 

2.1 A classificação das normas jurídicas, as normas societárias e o princípio da 

tipicidade societária 

 

 

A compreensão e o domínio sobre a extensão, a vinculatividade e o conteúdo das 

normas que tratam de sociedades é o primeiro passo para uma interpretação mais aprofundada 

dos tipos societários previstos em nosso sistema legal. 

 

As normas jurídicas podem ser divididas em duas categorias, de acordo com seu 

conteúdo, em normas de estrutura ou de competência e normas de conduta ou de 

comportamento.20  As normas de estrutura ou de competência são aquelas normas que 

prescrevem as condições e os procedimentos por meio dos quais emanam normas de conduta 

válidas.21 Essas normas estruturais ou de competência também disporão sobre a criação de 

órgãos, procedimentos e de que maneira as normas devem ser criadas, transformadas ou 

expulsas do sistema. São normas que prescrevem sobre normas. Já as normas de conduta ou 

de comportamento estão diretamente voltadas para a conduta das pessoas, nas suas relações 

de intersubjetividade, modalizando-as como proibidas, obrigatórias ou permitidas. 

 

A classificação das normas jurídicas será definida de acordo com a sua função 

podendo uma determinada lei possuir mais de uma norma, e cada uma delas com função 

distinta, seja regulando condutas, seja dispondo sobre o procedimento para a criação de outras 

normas jurídicas válidas. 

 

As normas societárias poderão ser classificadas tanto como normas de 

comportamento ou de conduta quanto como normas de estrutura ou de competência, a 

                                            
20 Esta classificação foi estabelecida por Norberto Bobbio cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento 
jurídico. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999, p. 33-34. O autor inaugura este tipo de classificação 
das normas jurídicas, a partir do seu conteúdo e abrangência. 
 
21 Ibidem, p. 33. 
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depender da sua função. Enquanto normas voltadas para a regulação da relação e do 

comportamento entre os sócios e órgãos de uma sociedade, as normas societárias se 

classificam como de comportamento ou de conduta. Já enquanto normas jurídicas necessárias 

para a criação e validade de nova norma de caráter individual e concreto, inserida no meio 

social através de seu suporte físico denominado contrato social, estatuto social, atas de 

assembleia ou de reunião e, até mesmo, de acordo de sócios, as normas societárias se 

classificam como normas de estrutura ou de competência. 

 

As normas societárias de estrutura ou de competência têm caráter obrigatório no 

tocante às regras de constituição das sociedades e funcionamento dos seus órgãos. Com base 

na análise do artigo 983 do Código Civil, verifica-se que não se trata de mera faculdade das 

partes envolvidas a obediência às normas societárias de estrutura ou de competência.22 Trata-

se, sim, de condição necessária à autorização para constituição da sociedade e atribuição a 

esta, por meio de fenômeno normativo, de suas respectivas capacidades reunidas na 

personalidade jurídica e limitação de responsabilidades dos sócios.23 

 

Sobre este aspecto, apesar de o sistema legal brasileiro adotar um sistema contratual 

atípico, essa atipicidade dos contratos não macula as sociedades, para as quais vigora o 

princípio da tipicidade societária, por meio da qual deverão ser obedecidas, nos contratos ou 

estatutos, formalidades e formas a serem adotados para cada tipo de sociedade que se 

pretende estabelecer, não permitindo a livre disposição de forma.24 

                                            
22 Código Civil ― Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 
1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, 
subordina-se às normas que lhe são próprias. Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à 
sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o 
exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo. 
 
23 Rogério Ramires resume as características que permitem conceituar a personalidade jurídica: “Como se pode 
observar do exposto, a personalidade jurídica consiste na (1o) capacidade de agir para a consecução de seus fins, 
por meio de seus órgãos, (2o e 3o) possuir patrimônio e obrigações ativas e passiva, isto é, ser titular de 
bens/direitos e obrigações/deveres, e (4o) postular em juízo” (RAMIRES, Rogério. A sociedade em conta de 
participação no direito brasileiro. São Paulo: Almedina, 2011, p. 49). 
 
24 Sobre o sistema contratual atípico adotado pelo sistema legal brasileiro e a tipicidade societária: “O direito 
brasileiro adota um sistema contratual atípico, ou seja, existe a possibilidade, consagrada no Código Civil de 
2002, de as partes determinarem contratos que não estejam expressamente previstos na legislação, desde que 
observadas as normas gerais do Código (artigo 425) e ainda a função social do contrato (art. 421). Exceção se 
faz aos contratos de sociedade, que, como já frisado, atendem ao princípio da tipicidade, expressamente erigido 
no artigo 983, que determina que as sociedades empresarias e simples devem ser constituídas segundo um dos 
tipos que especifica, não deixando, assim, margem à interpretação diversa” (CAMINHA, Ulinie. Notas sobre a 
sociedade simples no novo código civil. Revista Pensar, Fortaleza, v. 11, p. 209-216, fev. 2006). 



 

 

24 

 

De acordo com o princípio da tipicidade societária, as sociedades a serem 

estabelecidas no sistema de direito deverão obrigatoriamente obedecer a um dos tipos 

previstos em lei, restando impossível a criação de tipos societários novos ou mistos.25 Nada 

impede aos sócios que, obedecido um dos tipos societários previstos em Lei, e atendidos 

todos os seus requisitos de validade e constituição, sejam estabelecidas normas, por meio de 

cláusulas, próprias a regular a relação entre si e para com a sociedade, que foram 

anteriormente identificadas como normas de comportamento ou de conduta.26   

 

A consequência pelo descumprimento das normas societárias de estrutura ou de 

competência será a invalidade dos atos produzidos em sua desobediência, consequência esta 

que restará agravada a depender da norma que está sendo descumprida. Ou seja, quando a 

desobediência se dá em relação às regras de constituição das sociedades, as consequências 

serão a impossibilidade de reconhecimento da existência da sociedade no modelo pretendido 

e, por conseguinte, a impossibilidade de atribuição de sua personalidade jurídica. E pela 

impossibilidade de se atribuir a personalidade jurídica não será possível estabelecer a 

limitação da responsabilidade apenas à sociedade constituída, sem extensão de 

responsabilidade aos sócios. Assim, deve-se estar atento às normas e aos requisitos 

específicos de constituição das sociedades, de acordo com o tipo específico que se pretende 

estabelecer.  
                                                                                                                                        
 
25 Sobre o princípio da tipicidade societária adotada pelo direito brasileiro e a possibilidade de se fazer uso de 
cláusulas próprias de contratos atípicos na regulamentação da relação entre os sócios, desde que estas cláusulas 
não desnaturem o tipo societário estabelecido: “Neste sentido, pode-se afirmar que o princípio da tipicidade 
societária se baseia na tipicidade fechada. Com efeito, deve-se escolher um dos tipos jurídicos previstos em lei 
para a constituição da sociedade, não se abrindo margem à autonomia da vontade para a criação ou utilização de 
algum tipo societário não previsto legalmente. Apesar disso, é curioso notar que se admite a possibilidade de 
utilização de cláusulas atípicas nas sociedades previstas em lei. Desde que não seja maculada a tipicidade 
societária, nada obsta a utilização de determinado instituto jurídico, previsto legalmente para uma sociedade, na 
constituição de outro tipo” (MAGALHÃES, Giovani. O princípio da tipicidade societária: bases iniciais do 
planejamento societária. In: Revista de direito empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 3, maio 2014). 
 
26 O princípio da tipicidade societária impõe às partes o cumprimento aos requisitos estabelecidos em lei para a 
constituição e validade de cada um dos tipos societários previstos: “Vige no Direito brasileiro o princípio da 
tipicidade societária. Assim, só se pode criar uma sociedade, simples ou empresária, seguindo um dos tipos 
(formas) previstos na legislação. Não se pode inventar um tipo novo, nem se pode pretender criar uma sociedade 
que adote uma conformação mista: parte de um tipo societário, parte de outro tipo. Isso não significa, contudo, 
que as sociedades brasileiras sejam, em tudo, padronizadas. Cada tipo societário tem um conjunto mínimo de 
características, entre elementos obrigatórios e elementos vedados. Atendidos esse padrão mínimo, há um amplo 
espaço para que, nos contratos sociais e nos estatutos sociais, uma cara própria seja dada a cada sociedade” 
(MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico e 
econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 9). 
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Nos termos do artigo 986 do Código Civil, o tipo associativo que vier a ser 

estabelecido sem obediências aos critérios formais e disposições específicas da lei, 

considerar-se-á sociedade em comum e não gozará de personalidade jurídica própria e distinta 

da dos seus membros. Além do não reconhecimento dos efeitos da sociedade, poderão as 

partes envolvidas responder pessoalmente pelos atos produzidos nesta situação. É o caso das 

hipóteses de lesão a direitos dos demais sócios e de terceiros, a responsabilidades dos 

detentores do poder de controle, assim como dos administradores, e ainda as hipóteses de 

desconsideração da personalidade jurídica, dentre outras. 

 

A LSA, em decorrência das características das sociedades anônimas de capital 

aberto, como ferramenta de captação de recursos públicos, detém normas ainda mais rígidas, 

primando pela transparência e não permitindo muitos ajustes ou adaptações, ao contrário dos 

demais tipos societários, que são regidos pelo Código Civil e estão bastante vinculados ao 

conceito de contrato-sociedade.27 

 

Ao se obedecer às normas de estrutura ou de competência, restarão estabelecidos os 

mecanismos da sociedade que permitirão a criação, pelos sócios, de normas individuais e 

concretas. As deliberações tomadas pela maioria dos sócios (ato coletivo), por meio de uma 

das formas válidas de reunião e deliberação (assembleia, reunião, acordo de sócios, alteração 

do contrato social, etc.), e desde que obedecidos os quóruns mínimos estabelecidos, primeiro 

na lei e, em seguida, no instrumento contratual ou estatutário, são meios de criação de normas 

individuais e concretas. Tais normas, obedecidos os requisitos legais, vinculam a massa de 

sócios da respectiva sociedade em que foram emanadas, assim como a própria sociedade e 

                                            
27 Eduardo Goulart Pimenta se manifesta no mesmo sentido, alertando para o rigor da LSA em razão das 
sociedades anônimas terem como principal função a captação da poupança popular: “Inegável, porém, que as 
Sociedades Anônimas são regidas por uma legislação extremamente rígida, detalhada, complexa e que deixa 
pouquíssimas lacunas em assuntos importantes para serem preenchidas pelos atos constitutivos da sociedade. O 
rigor da legislação do anonimato se impõe também na sua aplicação. Assim, vigorará na Sociedade Anônima a 
estrita legalidade, em termos similares aos encontráveis no âmbito da Administração Pública. Desta forma, 
quando a lei das Sociedades Anônimas prescreve uma conduta aos sócios, administradores, controladores e 
demais envolvidos com a organização societária não lhes é permitido adotar conduta diversa. As normas da lei 
do anonimato são em sua maioria de ordem pública. O fundamento deste perfil de estrita legalidade encontra-se 
no fato de que esta modalidade societária se destina precipuamente à captação de recursos na comunidade em 
geral. Sua principal função econômica é captar a poupança popular e canalizá-la para as atividades empresariais” 
(PIMENTA, Eduardo Goulart. Análise econômica do direito e a regulamentação das sociedades empresárias 
brasileiras: entre a autonomia de vontade e a estrita legalidade. Revista de direito mercantil, industrial, 
econômico e financeiro, São Paulo, v. 142, p. 66-79, 2006). 
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seus órgãos. 

 

Assim, as deliberações, tomadas de maneira formal e válida, são, antes de tudo, 

instrumentos criadores de normas, estas de caráter cogente, individual e concreto, que 

vinculam as partes a elas submetidas (diretamente, os acionistas/quotistas, administradores e a 

própria sociedade), acarretando em penalidades específicas às partes que descumprem os 

preceitos ali estabelecidos.28 

 

A validade e cogência das normas individuais e concretas criadas por estes 

mecanismos se deve, em primeiro lugar, em razão da lei específica, que estabelece normas de 

estrutura ou de competência, dispondo como os órgãos devem ser estabelecidos e de que 

modo as deliberações devem ser tomadas, para que se atribuam tais efeitos às normas criadas. 

Em segundo lugar, deve-se obter, nessas deliberações, a concordância ou declaração de 

vontade da maioria dos presentes, que se reúnem, em um ato coletivo, e, exercendo um direito 

próprio e essencial, votam no sentido pretendido, formando a vontade social e obrigando a 

todos os envolvidos, em especial, a minoria dissidente, a própria sociedade e os 

administradores.29 Tratando-se da sujeição da minoria à vontade da maioria, o parágrafo 5o do 

artigo 1.072 do Código Civil estabelece que as deliberações tomadas de conformidade com a 

lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes, reforçando a 

força vinculante das normas individuais e concretas, quando deliberadas e estabelecidas 

                                            
28 Mário Ferro Catapani apresenta o método assemblear adotado pelas sociedades como o meio para criação de 
normas válidas e cogentes, que vinculam a sociedade, seus órgãos e os seus sócios: “O método assemblear é um 
expediente técnico para a produção de uma vontade unitária, mesmo diante da existência de diversas 
manifestações. Ademais, a utilização desse método normalmente é acompanhada pelo princípio majoritário. O 
ato colegial, em cuja base está uma entidade tipicamente plurisubjetiva, é a emanação que se separa dos 
componentes da figura de produção, não se referindo aos indivíduos nem à sua soma, posto que pode ser tida 
como proveniente de um outro organismo. Por fim, pode-se falar em coletividade ou ato coletivo quando os 
indivíduos não podem agir isoladamente, mas devem fazê-lo em conjunto” (CATAPANI, Mário Ferro. Os 
contratos associativos. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (Coord.). Direito societário 
contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 87-103). 
 
29 Importante, neste sentido, é a lição do professor germânico Herbert Wiedemann, que bem define o poder de 
elaboração de normas societárias pelo legislador e pelos próprios sócios da sociedade empresária: “O direito das 
sociedades comerciais, de vez que estas regularmente exploram uma empresa, compreende, em larga medida, 
simultaneamente o poder de elaborar o ordenamento interno ou ‘constituição da empresa’”. 
[Unternehmensverfassung] O legislador e, complementarmente, os próprios sócios – que aqui são designados 
‘proprietários do capital’ – determinam por quem e segundo quais diretrizes o planejamento, a direção e a 
fiscalização da empresa devem ser executados, e, portanto, de que forma a unidade econômica “empresa” 
[Unternehmung] deve ser organizada” (WIEDEMANN, Herbert. Excerto do “direito societário I – 
fundamentos”. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Temas de direito societários, falimentar e 
teoria da empresa. São Paulo, Malheiros, 2009, p. 624-639). 
 



 

 

27 

regularmente.30 

 

Já as normas de comportamento ou de conduta vão estabelecer os direitos e 

obrigações dos sócios e administradores na sua atuação perante a sociedade, os demais sócios 

e ainda perante terceiros, como representantes da sociedade. São normas cujas regras gerais já 

estão dispostas em lei específica, de modo que o seu descumprimento acarretará em 

consequências próprias à obrigação de conduta ou de comportamento que fora exercida 

equivocadamente. Como exemplo, há inúmeras hipóteses de abuso do poder de controle, 

desconsideração da personalidade jurídica, invalidade do próprio ato e responsabilidade 

pessoal do administrador, dentre outras. 

 

Após tratar da classificação das normas societárias e sua abrangência, assim como 

sobre o princípio da tipicidade societária, passar-se-á ao tipo societário específico objeto deste 

trabalho, que é a sociedade em conta de participação, apontando e comentando seu conceito e 

características. 

 

 

2.2 A SCP como tipo societário: conceito, características e natureza jurídica 

 

 

A SCP, regida pelos artigos 991 a 996 do Código Civil e, subsidiariamente, no que 

com ela for compatível, os artigos 997 a 1.051 do Código Civil, aplicáveis às sociedades 

simples, é um dos tipos societários previstos em nosso sistema legal, convivendo, em 

igualdade, com diversos outros tipos societários, a exemplo dos tipos mais usuais como as 

sociedades limitadas e as sociedades anônimas. 31  32  Tal afirmação pode causar certa 

                                            
30 Comentando o parágrafo 5o do artigo 1.072, do Código Civil e a sua inexistência na LSA, Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes França comenta o seguinte: “(...) A Lei 6.404/76 (LSA) não contém preceito idêntico, mas o 
mesmo princípio se dessume da circunstância de que as deliberações são tomadas pela maioria (da maioria 
presente à assembleia, nos termos do art. 129, ou de mais da metade do capital votante, nos termos do art. 136)” 
(FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Dever de lealdade do acionista controlador por ocasião da 
alienação do controle – dever de maximização do valor das ações dos acionistas não controladores – 
interpretação do estatuto de companhia aberta – possibilidade de cumulação de opas. Revista de direito 
mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, n. 158, p. 251-266, 2011). 
 
31 A importância de se definir a natureza jurídica das SCP’s é destacada na citação a seguir, em que são indicadas 
as conclusões obtidas em razão de se considerar estas como um tipo societário: “Neste sentido, por exemplo, o 
fato de enquadrar a conta de participação como sociedade (tendo em vista que gera uma organização interna – o 
contrato é instrumento para o exercício da atividade), faz com que aceitemos (a) a possibilidade de participação 
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estranheza, na medida em que, como já relatado, a SCP possui uma estrutura bem mais 

simples que outros tipos societários, não possui personalidade jurídica, além de não ser 

passível de registro ou publicidade. Por essas características, a SCP traz discordâncias sobre a 

sua natureza de sociedade entre estudiosos do direito, sendo que parte deles prefere entendê-la 

como um contrato de investimento ou contrato associativo, mas não uma sociedade.33 34 35 36 

                                                                                                                                        
de duas ou mais partes (é contrato do tipo aberto); (b) os direitos e obrigações dos sócios são idênticos na 
qualidade e não necessariamente na natureza e na quantidade; (c) a boa-fé objetiva (e os deveres decorrentes de 
tal princípio) incide em nível máximo;

 
(d) as deliberações (guardadas regras específicas) são tomadas pela 

maioria; (e) é contrato de execução continuada (e de regra é a prazo indeterminado, apesar de, na prática, a conta 
de participação operar, muito mais que outros tipos societários, com prazo determinado); (f) os vícios das 
prestações e de adesão (vício de consentimento de um dos contratantes) não invalidam todo o contrato, mas 
somente a manifestação daquele sócio (ressalvada a hipótese de a participação de tal sócio ser essencial); (g) a 
inaplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido), o que acarreta na 
relação apenas indireta e mediata entre as obrigações dos sócios (inexiste relação sinalagmática entre as várias 
partes do contrato plurilateral); (h) peculiaridades quanto ao caso de dissolução parcial e total” (SPINELLI, Luís 
Felipe; SCALZILLI, João Pedro; CORRADINI, Luiz Eduardo Malta; TELLECHEA, Rodrigo. Contrato de 
investimento coletivo como modalidade de sociedade em conta de participação. In: Revista de direito 
bancário e do mercado de capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 61, jul. 2013). 
 
32 A aplicação subsidiária das regras das sociedades simples às SCP’s, prevista no caput do artigo 996 do Código 
Civil, ocorrerá quando não houver previsão, no contrato da SCP, de regra que trate ou contrarie matéria prevista 
para as sociedades simples. Trata-se, portanto, de aplicação supletiva. Nada impede que as partes prevejam a 
aplicação de outro regramento à SCP, a exemplo da Lei 6.404/1976 (Lei das sociedades por ações), de modo a 
“neutralizar” os efeitos das regras das sociedades simples às SCP’s. 
 
33 Apesar de não haver dúvidas sobre a natureza de sociedade das SCP’s, reconhecida pelo Código Civil como 
tal, muitos autores defenderam no passado e alguns poucos continuam a defender até hoje que as SCP’s teriam 
natureza de contrato, a saber: “Não é tecnicamente falando, como temos sustentado, uma sociedade, mas sim um 
contrato associativo ou de participação. Negamos, pois, a sua natureza de sociedade no sentido técnico do termo 
(...)” (CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do código civil. 4. ed. Rio Janeiro: Renovar, 2004, p. 
82). 
 
34 Também não reconhecendo a natureza de sociedade: “Embora tenha o nome de sociedade e esteja incluída no 
título do Código Civil que trata das sociedades, a chamada sociedade em conta de participação não é uma 
verdadeira sociedade. Faltam-lhe patrimônio próprio e a personalização (o próprio Código a considera não 
personalizada), que são características essenciais das sociedades. (...) A conta de participação não apresenta nem 
mesmo a característica de plurilateralidade que é própria do contrato de sociedade. A relação que se estabelece 
entre as partes é de natureza bilateral, configurando-se sempre no plano operador-participante. Ainda que sejam 
vários os participantes, não haverá uma relação destes entre si, mas tão somente de cada um destes, ou do 
conjunto destes, com o operador. (...) A conta de participação apresenta elementos da sociedade – conjugação de 
recursos para uma exploração comum – mas não reúne os pressupostos necessários à sua classificação como tal. 
Pode-se, então, afirmar que se trata de um contrato de participação. A finalidade desse contrato é, com efeito, a 
obtenção de capital de risco para um dado empreendimento, proporcionando-se ao emprestador uma participação 
nos lucros ou prejuízos consequentes” (BORBA, 2012, p. 113-11). 
 
35 Ainda no sentido de que SCP não seria sociedade: “Efetivamente de sociedade não se trata. A conta em 
participação não tem patrimônio próprio, não necessita ser constituída em documento escrito e registrada no 
Registro Público de Empresas Mercantis, razão pela qual não pode ser considerada pessoa jurídica e muito 
menos sociedade. Antes de ser uma sociedade, trata-se de um contrato de participação (...)” (BERTOLDI, 
RIBEIRO, 2011, p. 181). 
 
36 Também entendendo que a SCP seria um contrato e não sociedade: “Embora a expressão ‘sociedade’ remeta, à 
primeira vista, à ideia de uma estrutura societária registrada, as SCPs são, de fato e de direito, apenas contratos 
privados. A regulação dessa espécie contratual consta nos arts. 991 a 996 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 
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As sociedades, conceitualmente, se definem como um negócio jurídico entre partes, 

que se denominam sócios, e podem ou não ter personalidade jurídica.37 

 

A teoria organicista das sociedades também abarca a SCP como tipo societário, na 

medida em que o contrato que a estabelece, assim como a relação que é formada entre os seus 

sócios, sempre estará submetido à atividade social da SCP. Seguindo essa teoria, pela 

natureza da SCP, parte dos feixes de contratos será deslocada para o nome do sócio ostensivo, 

que assumirão as obrigações relacionadas à SCP diretamente e em seu próprio nome.38 Desse 

                                                                                                                                        
10.406/2002), e está prevista em nosso ordenamento deste o Código Comercial de 1850” (GOTTARDI, Juliana 
G. Meyer. Contrato de sociedade em conta de participação (scp), contrato de joint venture (jv) e sociedade de 
propósito específico (spe). In: PRADO, Roberta Nioac (Coord.). Aspectos relevantes da empresa familiar: 
governança e planejamento patrimonial sucessório. São Paulo: Saraiva, p. 125-135, 2013).  
 
37 Segundo Giovani Magalhães: “Pode-se definir preliminarmente uma sociedade como sendo um negócio 
jurídico entre partes, denominados sócios, que pode ou não ter personalidade jurídica. Perceba-se, de antemão, 
que a personalidade jurídica é talvez o elemento mais importante de uma sociedade, porém, paradoxalmente, não 
passa de um elemento acidental. É certo, portanto, como adiante se verá, que existem sociedades com 
personalidade jurídica e sociedades sem personalidade jurídica” (MAGALHÃES, 2014). 
 
38 A teoria do organicista ou do contrato-organização, modificou o centro do debate estabelecido pelas teorias 
contratualista e institucionalista, do interesse social, para a atividade social e traz novas ferramentas para a 
resolução dos conflitos de interesses ocorridos no seio das sociedades. E permite que os principais aspectos 
defendidos pelas teorias contratualista e institucionalista sejam harmonicamente assentados, sem excludentes, 
fundando uma terceira teoria das sociedades. É por meio das teorias econômicas que se tornam possíveis a 
análise e a visualização das forças de influência e interesses existentes sobre as sociedades, o que não era 
possível fazendo uso apenas das teorias tradicionais das sociedades. Por meio das teorias econômicas identifica-
se diversos feixes de contratos, que têm a sociedade como núcleo, a exemplo dos contratos com fornecedores, 
clientes, trabalhadores, contratos de empréstimo e todos aqueles que surjam em decorrência das atividades 
sociais de cada sociedade. Por meio dessa teoria organizativa ou do contrato-organização, o enfoque é voltado 
não mais à figura dos sócios, mas da atividade social, através da qual se defende que a sociedade é formada por 
um feixe de contratos que a interliga com as demais partes que se relacionam com a sociedade, a exemplo dos 
empregados, clientes, fornecedores, bancos, sócios, o Estado, etc. E havendo tantos interesses interligados a uma 
sociedade, esta trata de organizá-los e atendê-los, desde que de acordo com o seu objeto social, preservando a 
vida da sociedade, sem que haja a sobreposição dos interesses dos sócios ou da sociedade sobre todos esses 
demais feixes. O interesse social passa a não mais corresponder ao interesse dos seus sócios, mas sim à 
necessidade de coordenação e organização de todos os mais diversos interesses, que se encontram num mesmo 
ponto comum, que é a própria sociedade. Neste sentido, o conceito de organização, portanto, estará diretamente 
atrelado ao de interesse social da sociedade, que passa a ter o papel de resolução de conflitos (de interesses) entre 
os mais diversos interessados. Sobre a ideia de organização, destaca-se a posição de Calixto Salomão Filho, que 
inaugurou a teoria organicista no Brasil: “Do ponto de vista sistemático a relação entre ambos torna-se clara. O 
próprio conceito de “organização”, seja ele entendido na vertente econômica coasiana de organização de feixe de 
contrato ou até mesmo na vertente contratualista de conjunto de regras provenientes de um contrato (teoria do 
contrato-organização), exige a afirmação da independência da instância organizadora. Sem essa independência 
não há organização possível. Não é possível regulamentar a influência recíproca entre atos, bens jurídicos e 
sujeitos de direito sem que a essa coordenação se atribua um objetivo específico e distinto dos objetivos próprios 
dos coordenados. A independência e a autonomia de interesses da organização são, portanto, necessidades 
lógicas. Ora, independência de interesses só haverá caso seja reconhecido o valor institucional da organização. 
Daí a relação lógico-sistemática entre os dois termos” (SALOMÃO FILHO, Calixto. A fattispecie “empresário” 
no código civil de 2002. Revista de direito mercantil industrial econômico e financeiro, São Paulo, v. 144, p. 
7-15, 2006). Ainda de acordo com o Calixto Salomão Filho: “A teoria organizativa, quando bem aplicada, não é 
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modo, assim como os demais tipos societários, a SCP surge como uma forma de organização 

e coordenação dos interesses diversos de seus sócios, que se concentram e se encontram num 

único ponto, que é a atividade social da SCP. Esta deverá ser mantida e respeitada ao longo de 

toda a sua vigência. 

 

Não é a ausência de personalidade jurídica, ou a falta de registro de seus atos 

constitutivos que retiram a natureza de sociedade da SCP, já que este tipo societário continua 

a reunir todos os outros requisitos essenciais e comuns a todas as sociedades, que se 

encontram definidos no artigo 981 do Código Civil.39 Esses requisitos são: i) assunção de 

obrigações recíprocas pelos sócios; ii) contribuição mútua pelos sócios com bens ou serviços; 

iii) destinação das contribuições à exploração de atividade econômica; e iv) distribuição de 

resultados entre si (positivos e negativos ou, em outras palavras, lucros e perdas).  

 

A tais requisitos soma-se ainda, a alguns tipos societários, o chamado affectio 

societatis, como elemento formador da manutenção do vínculo das partes como sócios na 

entidade, que se reúnem em prol de um mesmo fim social, e requisito para a manutenção 

regular das atividades desta. Trata-se de uma característica atribuída ao contrato-sociedade e, 

portanto, relacionada à manifestação de vontade das partes que, no ato constitutivo ou por 

ocasião do ingresso na sociedade, manifestam seu interesse em estabelecer e explorar 

sociedade em conjunto, com um mesmo fim social. Trata-se, assim, de convergência de 

vontades. 

 

A affectio societatis acompanha o conceito de intuitu personae, uma vez que a 

relação estabelecida entre os sócios é feita de maneira pessoal e a manutenção desta 

                                                                                                                                        
um retorno ao individualismo dos contratualistas, mas sim um passo avante em relação ao institucionalismo na 
defesa do interesse público. Possibilita a proteção dos interesses e a solução interna de conflitos, que podem ser 
bem atingidos por regras organizativas internas, e a externalização daqueles que não podem, acompanhada então 
de uma correta mediação legislativa do conflito (como ocorre no direito ambiental, direito antitruste, - onde é 
bastante pueril, ao menos por enquanto, imaginar uma possível solução interna para os conflitos de interesse). 
Ela dá, portanto, por assim dizer, a um só tempo, mais sinceridade e mais utilidade ao direito societário” 
(SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 50). 
 
39 Seguindo nesta linha, o art. 981 do Código Civil estipula indiretamente, na medida em que transfere tais 
requisitos ao “contrato de sociedade”, para configuração de uma sociedade, nos termos da Lei:“Art. 981. 
Celebram 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.” 
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pessoalidade é o que garantiria a manutenção da sociedade.40 41  

 

A importância dada ao conceito de affectio societatis se deve ao entendimento de que 

a sua quebra, desde que acarrete em grave descumprimento ou prejuízo ao fim social da 

sociedade envolvida, daria razão suficiente a suplantar pedido de dissolução de sociedade.42 43  

                                            
40 Em razão das sociedades limitadas se aproximarem do conceito de contrato-sociedade, a doutrina costuma 
atribuir a esta o aspecto do affectio societatis, afirmando que nas sociedades anônimas regeria a impessoalidade 
dos acionistas e, portanto, este conceito não estaria presente na formação daquele tipo social. No entanto, já há 
algum tempo que os estudiosos do Direito, acompanhados da Jurisprudência, vêm defendendo a existência de 
affectio societatis nas sociedades anônimas de capital fechado, onde predominaria a relação intuitu personae 
entre os seus acionistas e a natureza contratual da relação entre estes. 
 
41 Modesto Carvalhosa explica a existência da affectio societatis nas sociedades anônimas: “Na companhia 
fechada, pontifica como elemento essencial a affectio societatis, que se traduz pela fidelidade e confiança 
recíproca entre os sócios. Seu funcionamento e organização baseiam-se, fundamentalmente, no interesse 
particular e nos vínculos pessoais e, portanto, subjetivos (sociedades familiares) ou contratuais e, portanto, 
subjetivos (sociedades familiares) ou contratuais e, portanto, objetivos (joint ventures) entre os sócios. A 
affectio, em última instância, é o próprio fundamento de sua constituição e existência. (...) Nas sociedades 
fechadas, por outro lado, ressalta a natureza contratual, que permite sejam regidas, em parte, por normas 
derivadas da autonomia da vontade, de molde a disciplinar os interesses privados dos sócios” (CARVALHOSA, 
Modesto. Acordo de acionistas: homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 325). Seguindo o 
mesmo entendimento de Modesto Carvalhosa, encontram-se julgados admitindo o affectio societatis nas 
sociedades anônimas e a sua dissolução pela quebra deste: “Sociedade anônima – Responsabilidade do 
administrador – Presença de affectio societatis – Grupo empresarial administrado pelo responsável trabalhista – 
Legitimidade passiva para a execução. A constituição de empresa sob a forma de sociedade anônima não elide a 
possibilidade de existência do atributo da affectio societatis, máxime, quando constatado que os acionistas 
revelam-se imprescindíveis para a sua operacionalidade, encontrando-se unidos por um interesse comum. 
Presente, destarte, o elemento intuitu personae, caracterizando sociedades fechadas, de caráter contratual, 
regidas por normas derivadas da autonomia da vontade, disciplinando interesses privativos dos sócios. Ademais, 
as hipóteses legais ditadas pela Lei no 6.404/1976 são as de responsabilização do acionista controlador (art. 117), 
do Administrador (art. 158) e dos membros do Conselho Fiscal (art. 165), já que os mesmos detêm a faculdade 
de se opor contra os atos da sociedade, que sejam contrários à lei ou ao estatuto social. Da omissão desse 
exercício decorre, então, a responsabilidade pessoal pelos atos irregulares. Constatado que o responsável 
trabalhista integra e administra grupo empresarial, fica autorizada a inclusão do mesmo no polo passivo da 
execução” (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. Acórdão no  20080342218, de 29/07/2008). 
 
42 Apesar da ampla aceitação, pela doutrina e jurisprudência, da existência do affectio societatis como elemento 
de formação e validade da sociedade, tal conceito parece estar ultrapassado. Isso porque, na prática, o simples 
desaparecimento do affectio societatis, ao longo da vigência da sociedade, por si só, não acarretaria na sua 
extinção. A sociedade permanecerá em vigor e os seus sócios poderão assumir até posições antagônicas, mas tal 
fato não representaria o fim efetivo e imediato da sociedade. Assim, o affectio societatis não seria elemento de 
validade da sociedade sequer para fins de sua constituição, na medida em que não se verifica a sua existência, 
por exemplo, em hipóteses em que a sociedade detém sócios absolutamente incapazes ou que venham a se tornar 
incapazes. Neste sentido, Eramos Valladão de Azevedo e Novaes França e Marcelo Vieira von Adamek 
elaboraram estudo inovador sobre o tema, deslocando da affectio societatis para o fim social o elemento de 
validade das sociedades: “A quarta crítica é a de que a affectio societatis não é elemento que, desaparecendo ao 
longo da execução do contrato de sociedade, possa determinar a sua automática extinção. Embora a solução 
pudesse até ser diversa na societas romana, da qual a moderna sociedade em muito difere, a verdade é que a 
affectio societatis também não é elemento essencial para a manutenção da sociedade – como não o é, de regra, 
para qualquer outro contrato em que não se admita arrependimento. (...) Tanto assim que, o que pode determinar 
a extinção (total ou parcial) do contrato de sociedade, é a impossibilidade de consecução do fim social ou o seu 
atingimento (CC, art. 1.034, II; LSA, art. 206, II, b); o exercício do direito potestativo de retirada, quando assim 
admitido (CC, arts. 1.029 e 1.077; LSA, art. 109, V); ou a recusa na prorrogação do prazo de duração do contrato 
de sociedade (CC, art. 1.033). Fora daí e deixando de lado causas de dissolução estranhas aos sócios, apenas o 
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O legislador brasileiro não trouxe ao conceito de sociedade os requisitos de registro 

de seus atos constitutivos ou da necessidade de existência de personalidade jurídica e, desse 

modo, devem ser considerados como elementos acidentais das sociedades, não essenciais. 

 

Analisando-se os requisitos essenciais e constantes do artigo 981 do Código Civil, 

percebe-se que a SCP atende a cada um destes elementos específicos, pois: i) prevê a 

contribuição dos sócios para a formação do seu patrimônio; ii) estabelece a participação dos 

sócios nos lucros e nas perdas; iii) possui uma atividade econômica específica e previamente 

                                                                                                                                        
consenso (unânime ou qualificado) dos sócios pode ter esse efeito (CC, art. 1.033, e II; LSA, arts. 136, X, e 206, 
I, c). (...) Além disso, quer-nos parecer que, se a affectio societatis fosse elemento constitutivo da sociedade, 
seria uma contradictio in adjecto conceber a constituição de sociedade com sócio absolutamente incapaz (como 
assim tem sido admitido em sociedades anônimas ou nas limitadas, com capital totalmente integralizado e sem 
participação do incapaz na administração) ou, pela mesma razão, a manutenção, no quadro social de sócio que se 
tornou incapaz. A bem da verdade, a própria participação de sócio pessoa jurídica seria construção artificiosa, 
por depender da admissão de uma autêntico pass-through volitivo ou da aceitação de ânimo pela pessoa jurídica” 
(ADAMEK, Marcelo Vieira von; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Affectio societatis: um 
conceito jurídico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social. Revista de direito 
mercantil, industrial, econômico e financeiro, São Paulo, ns. 149/150, p. 108-130, 2008). 
 
43  Esse entendimento não admite que o pedido de dissolução esteja baseado em mero desconforto ou 
desentendimento entre os sócios de uma sociedade, devendo haver, portanto, grave discórdia no bojo da 
sociedade que impeça a sua regular continuidade: “(...) A divergência entre os sócios, por si só, não geraria a 
dissolução da sociedade, mas esta ocorreria quando se elevasse a um grau que impossibilitasse atingir a 
finalidade a que se destinava. Ora, essas hipóteses de dissolução por “inexequibilidade do fim social” são 
mantidas, como se sabe, em toda sua plenitude, pelo art. 1.034, II, do Código Civil de 2002 e pelo art. 206, II, 
“b”, da Lei das Sociedades Anônimas, pois não teria sentido o prosseguimento da sociedade se ela estiver 
incapacitada de preencher a finalidade econômica ou social para qual foi constituída” (LEÃES, Luiz Gustavo 
Paes de Barros. Resolução de acordo de acionista por quebra do affectio societatis. In: ADAMEK, Marcelo 
Vieira von. Temas de direito societário e empresarial contemporâneos, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 443-
452). O impedimento à continuidade da sociedade em decorrência da quebra do affectio societatis também 
deverá vir acompanhado de grave afetação ao seu fim social: “Em primeiro lugar, o fim social fixa as diretrizes 
da política social, tanto para os órgãos administrativos como para os órgãos deliberativos. Para os primeiros, de 
forma muito mais acentuada: os administradores têm o dever de perseguir a finalidade social, e não podem 
deixar de fazê-lo (LSA, art. 154), sob pena de responder por perdas e danos (CC, art. 1.016; e LSA, art. 158). 
Para os órgão deliberativos, há maior discricionariedade: em princípio, estão obrigados a seguir as finalidades 
sociais (havendo até uma presunção de que tal ocorra), mas é claro que tal pode não suceder, e é por isso que a 
lei permite a anulação de deliberações discrepantes (CC, arts. 48, par. ún, 166, II, e 1.010, § 3º; LSA, arts. 115, § 
4º e 286). (...) Além disso e em segundo lugar, ainda no plano funcional, o fim social determina os direitos e 
deveres dos sócios, e delimita, com isso, a esfera individual da esfera social. Note-se: o conteúdo dos deveres 
dos sócios, nomeadamente o dever de lealdade (e o seu desdobramento no dever de colaboração) é determinado 
em função do fim social. É evidente que o dever de lealdade é diverso se se tratar de uma sociedade de pessoas 
ou sociedade anônima. (...) Em terceiro lugar, o fim social ainda dirige os estágios da vida da sociedade, porque 
a sociedade em constituição, a sociedade constituída e a sociedade em liquidação requerem providências legais 
adequadas a cada um desses estágios em vista do fim social – o que bem se evidencia das inúmeras prescrições 
legais específicas para as etapas de constituição e de liquidação (ex.: LSA, arts. 87, § 2º; 136, VI; e 206, par. 
ún.). Deste rápido apanhado, o que se observa é que, muitas das funções que outrora se pretendia reconhecer à 
affectio societatis, efetivamente, nada têm que ver com a intenção ou ânimo das partes contratantes, mas, sim, 
dizem respeito ao fim comum, que determinou a união das pessoas em vista da sua exploração” (ADAMEK; 
FRANÇA, 2008). 
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definida; iv) conta com a pluralidade de partes e ainda, para alguns, v) tem na base de sua 

constituição o affectio societatis entre os seus sócios ou a manutenção do seu fim social.444546 

 

Portanto, conclui-se que a SCP tem natureza de sociedade, mesmo que, assim como a 

sociedade em comum (antigamente denominada sociedade de fato ou sociedade irregular e 

decorrente das sociedades nulas ou verbais), não possua personalidade jurídica.47 O registro 

dos atos constitutivos da SCP não acarretará na alteração de sua natureza jurídica, conforme 

preceitua expressamente o artigo 993 do Código Civil, nem permitirá que esse tipo societário 

adquira personalidade jurídica, ao contrário do que ocorre com os demais tipos societários, ao 

teor do artigo 985 do Código Civil.48 

 

A SCP é uma sociedade contratual, mas pode ser formada por qualquer meio passível 

de prova admitida em direito, conforme estabelece expressamente o artigo 992 do Código 

Civil. 49 50 51 Poderá ser constituída, inclusive, verbalmente, desde que existam testemunhas 

                                            
44 Para RAMIRES os requisitos essenciais das Sociedades, todos encontrados na SCP, são os seguintes: “(...) (i) 
pluralidade de sócios, (ii) capacidade e legitimidade dos sócios, (iii) de intuitu personae, intuitu rei ou mista, (iv) 
contribuição de recursos (bens e serviços), (v) exercício de atividade econômica com finalidade lucrativa e dever 
de partilha, (vi) independentemente de criação de novo ente personalizado.” (RAMIRES, 2011, p. 29.) 
 
45 Após a Lei n. 12.441/2011, que institui a EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a 
característica de “pluralidade de sócios” foi posta em dúvida. No entanto, pelo próprio desenho do Código Civil, 
que instituiu a EIRELI em seu art. 980-A, esta não teria a natureza jurídica de Sociedade.  
 
46 A subsidiária integral, como Sociedade unipessoal, é uma exceção a confirmar a regra. 
 
47 Reforçando o posicionamento de que a falta de personalidade jurídica não afeta a natureza jurídica de 
sociedade da SCP: “(…) A sociedade em conta de participação, por sua vez, não adquire personalidade jurídica, 
nem mesmo caso tenha os seus atos constitutivos levados a registro. É do próprio tipo da sociedade em contato 
de participação, portanto, não ter personalidade jurídica” (MAGALHÃES, 2014). 
 
48 Código Civil ― “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.” 
 
49 “Algumas diferenças decorrem do fato de o tipo societário ser o de uma sociedade contratual ou de uma 
sociedade estatutária. Todas elas, porém, decorrem do fato de que numa sociedade contratual existem dois níveis 
de relações jurídicas, ou seja, dois vínculos jurídicos distintos: a relação jurídica sócio-sócio e a relação jurídica 
sócio-sociedade. Ou seja, numa sociedade contratual, estabelecem-se tantos vínculos jurídicos dos sócios entre 
si, quanto destes para com a sociedade. Já, numa sociedade estatutária, existe somente o vínculo jurídico sócio-
sociedade e, deste modo, não se estabelecem vínculos jurídicos dos sócios entre si em face do estatuto social.” 
(MAGALHÃES, 2014.) 
 
50 Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode 
provar-se por todos os meios de direito. 
 
51 “Os meios de provas a que se refere o parágrafo anterior são os seguintes: - escritura pública; - escritos 
particulares; - notas dos corretores e por certidão extraídas dos seus protocolos; - correspondência epistolar; - 
livros dos comerciantes; - testemunhas. Além desses meios de provas ainda existem os seguintes (art. 136 do 
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que possam comprovar a sua constituição e existência, assim como o atendimento aos demais 

requisitos estabelecidos em lei.52 

 

A SCP também poderá ter como objeto a exploração de qualquer atividade 

econômica, não estando obrigada necessariamente apenas às atividades empresárias. Desse 

modo, é possível a formalização de SCP’s com sociedades ou pessoas atuando no ramo civil, 

a exemplo de médicos, advogados, entre outros.53 

 

De acordo com o artigo 1.162 do Código Civil, a SCP não possui firma ou 

denominação social. Esta seria uma consequência natural da ausência de personalidade 

jurídica da SCP, na medida em que tais distintivos se destinam a identificar e diferenciar a 

sociedade perante terceiros. Mas, não possuindo a SCP personalidade jurídica, não faz sentido 

ter firma ou denominação social sob risco de ser desvirtuada.54 

 

O prazo da SCP poderá ser determinado, objetivando a realização de um 

empreendimento específico ou por período certo, ou ainda por prazo indeterminado, sem 

                                                                                                                                        
Código Comercial): - confissão; - atos processados em juízo; - documentos públicos e particulares; - presunção; - 
exames e vistorias; - arbitramento” (ACETI JÚNIOR, Luiz Carlos; REIS, Maria Flávia Curtolo. Sociedade em 
conta de participação. In: Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 794, p. 727, dez. 2001). 
 
52 Apesar de não haver uma forma rígida ou obrigatória para o estabelecimento de uma SCP, é recomendável que 
haja certo formalismo em sua constituição, de modo a se evitar riscos de descaracterização desse tipo societário, 
que poderia passar a ser visto como uma sociedade em comum, a qual estabelece a responsabilidade ilimitada de 
seus sócios. Esta preocupação é manifestada por José Edwaldo Tavares Borba: “Deve-se, contudo, lembrar que a 
conta de participação mantém uma faixa fronteiriça com a sociedade em comum. Não havendo contrato escrito 
nem arquivamento no Registro de Empresas, corre o participante o risco de ser confundido com o sócio de uma 
sociedade em comum, do que resultaria a sua responsabilidade ilimitada” (BORBA, 2012, p. 115). 
 
53 Sobre o estabelecimento de SCP’s com atividade não empresária (civil): “A SCP na esfera civil já vinha sendo 
admitida antes mesmo do advento do novo Código Civil (LGL\2002\400), quando em vigor nesta parte o Código 
Comercial. Atualmente, parece incontroverso que é possível a existência da SCP na esfera civil. Para tanto, basta 
que o sócio ostensivo não seja empresário sujeito a registro. Neste sentido, o novo Código Civil (LGL\2002\400) 
não faz qualquer referência à necessidade de que o sócio ostensivo seja empresário individual ou sociedade 
empresária” (ANDRADE, 2008). 
 
54 “Atualmente, o novo Código Civil (LGL\2002\400) prevê expressamente no art. 1.162 que: ‘A sociedade em 
conta de participação não pode ter firma ou denominação’. De fato, como adiantado, a identificação da 
sociedade perante terceiros dá-se por meio do sócio ostensivo, que executa o negócio em nome individual e sob 
sua própria responsabilidade. Assim, é vedado à SCP ter firma, denominação ou razão social. A razão é simples: 
a SCP (como sociedade) não se exterioriza perante terceiros. Em decorrência disso, qualquer exteriorização 
implicaria em efetivo desvirtuamento da razão de ser inerente a este tipo societário sui generis” (ANDRADE, 
2008). 
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descontinuidade, vigorando enquanto se mantiver a exploração da atividade econômica que 

compõe o seu objeto social.55 

 

Reunidos todos esses elementos e características que compõem a SCP, pode-se 

conceituá-la como sendo uma reunião ou associação de duas ou mais partes, empresários ou 

não, pessoas físicas ou jurídicas, através de uma relação contratual em sociedade regular e 

sem personalidade jurídica, para explorar mais atividades econômicas. Isso será feito por 

meio do sócio ostensivo, em seu nome próprio e por sua inteira responsabilidade, a quem cabe 

se obrigar perante terceiros, sendo que aos demais, chamados de sócios participantes, caberá a 

contribuição com parte dos recursos (bens ou serviços) necessários ao exercício do seu objeto 

social, com responsabilidade limitada e participando dos resultados, sejam lucros ou 

prejuízos.56 

 

Sendo assim, a SCP possui características próprias que a distingue das demais 

sociedades, tendo validade apenas entre seus sócios, mas não perante terceiros, para os quais 

será sempre responsável o denominado sócio ostensivo, sendo que os demais sócios, 

denominados sócios participantes, participam apenas dos resultados. O contrato da SCP, 

obedecendo às características desta, permite aos sócios estabelecer diversas obrigações 

distintas entre si, dando à SCP uma plasticidade que não é encontrada nos demais tipos 

societários.57 

                                            
55 Ainda durante a vigência do antigo Código Comercial, existiu entre os estudiosos do direito uma discussão 
sobre o prazo de duração das SCP’s, defendendo-se que estas seriam sempre temporárias, por prazo 
determinado. Com a entrada em vigor do Código Civil, tal discussão restou superada, conforme explica Gustavo 
Oliva Galizzi: “Deve-se dizer, por fim, que a sociedade em conta de participação pode destinar-se à realização 
de empreendimentos específicos, sendo o prazo de sua existência determinado, ou ter duração indeterminada. 
Cumpre salientar, nesse diapasão, que a redação do art. 325, do Código Comercial de 1850, que falava em 
‘sociedade em conta de participação acidental, momentânea’, gerou longa discussão na doutrina acerca do prazo 
de duração da sociedade em conta de participação. O Código Civil de 2002, ao excluir da definição da sociedade 
as expressões ‘acidental e momentânea’, pôs fim à aludida discussão” (GALIZZI, Gustavo Oliva. A sociedade 
em conta de participação como subespécie do gênero joint venture. In: Revista de direito mercantil, industrial, 
econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 135, jul.-set. 2004). 
 
56 Fábio Martins de Andrade conceitua a SCP, reunindo as principais características em um único parágrafo: “É 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. Neste contrato, o(s) chamado(s) sócio(s)  ostensivo(s) é quem se apresenta 
à frente do negócio, atua em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, pratica as operações que são 
objeto da SCP, obriga-se perante terceiros e responde ilimitadamente pela gestão. O(s) sócio(s) participante(s) 
participa nos resultados (ganhos e perdas) do negócio e tem responsabilidade limitada ao(s) sócios(s) 
ostensivo(s) nos termos do contrato entre eles firmado” (ANDRADE, 2008). 
 
57 Bernardo Lopes Portugal defende a simplicidade da SCP como a razão do aumento de seu uso ao longo do 
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Desse modo, serão tratados, a seguir, as regras e os princípios afetos aos negócios 

jurídicos e sua aplicação às SCP’s. 

 

 

2.3 O contrato da SCP e às exigências do Código Civil aplicáveis aos negócios jurídicos 

 

 

Compreender a natureza jurídica das SCP’s permite ao operador entender o alcance 

desse instituto, assim como definir as normas a interagir com ele e integrar a sua interpretação 

e compreensão. 

 

Como visto no tópico anterior, as sociedades em conta de participação são 

sociedades típicas, mas estabelecidas e reguladas por meio de contratos (verbais ou escritos), 

que deverão seguir as regras estabelecidas nos artigos 991 a 996 e 1.162 do Código Civil, 

assim como, subsidiariamente, às regras estabelecidas para as sociedades simples.58 59 

 

Mas não só. Tratando-se de sociedades que se materializam por meio de uma 

estrutura contratual, as partes poderão estabelecer diversas obrigações além daquelas 

específicas e próprias das SCP’s (e desde que não a desnaturem). Nestes contratos, deverão 

ser obedecidas as regras básicas afetas aos negócios jurídicos, como agente capaz, objeto 
                                                                                                                                        
tempo: “Diante de uma oportunidade de negócios, e a simplicidade da formatação de uma Sociedade em Conta 
de participação, este tipo de sociedade constitui-se como um instrumento jurídico capaz de viabilizar a 
participação de investidores, seja de pequeno ou grande porte, ainda mais numa economia cada vez mais 
globalizada e competitiva, principalmente no dinâmico Mercado de Capitais. É pois um tipo societário cuja 
utilização vem crescendo, o que vai demandar um maior interesse no estudo de seus aspectos jurídicos” 
(PORTUGAL, 2004). 
 
58 Arnoldo Wald esclarece o sentido do contrato-sociedade, a saber: “Não se há de confundir sociedade-contrato 
e a sociedade-entidade. Esta última – sociedade-entidade – é criada pelo contrato, mas com ele não se confunde. 
No caso, há um contrato de sociedade, ensejando relações de natureza contratual entre as partes, sem que se 
tenha constituído uma nova entidade, com personalidade jurídica” (WALD, Arnoldo. Comentários ao novo 
código civil, v. XIV: livro II, do direito de empresa. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 96). 
 
59 Sobre a aplicação às SCP’s das normas afetas às sociedades simples: “É que a Sociedade Simples, imaginada 
pelo legislador para ser o tipo de aplicação subsidiária a todas as demais formas de organização societária, possui 
detalhado conjunto de normas que, na prática, vão também regular a Sociedade em Conta de Participação uma 
vez que inúmeras questões de cotidiano numa sociedade não estão previstas no capítulo específico da Conta de 
Participação e serão necessariamente remetidos às regras da Sociedade Simples, v.g. quanto da cessão parcial ou 
total de quotas, nas questões relacionadas às deliberações dos sócios, ou ainda nas hipóteses de resolução da 
sociedade em relação a um sócio” (PORTUGAL, 2004). 
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lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, e todos 

os demais princípios aplicáveis aos negócios jurídicos, previstos no Código Civil.60 61 

 

Os negócios jurídicos podem ser entendidos como as 

estipulações/autorregulamentações de compromisso jurídico, realizadas por sujeitos de 

direito, no exercício da sua autonomia de vontade, que exercem vinculação efetiva em face 

das pessoas a quem se obrigam.62 

                                            
60 Paula A. Forgioni destaca os princípios abarcados pelo Código Civil: “Nessa linha, o Novo Código Civil 
brasileiro corporificou vários princípios de correção de dogmas liberais, positivando em textos normativos 
tendências já esboçadas pela doutrina e pela jurisprudência comerciais. Por exemplo, a boa-fé objetiva como 
fundamento do sistema, sedimentada há séculos pela tradição mercantil” (FORGIONI, Paula A. Intepretação dos 
negócios empresariais. In: PEREIRA, Guilherme Teixeira (Coord.). Direito societário e empresarial – 
reflexões jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 191-247). 
 
61  A unificação das legislações civil e comercial em um único diploma legal não trouxe impactos 
verdadeiramente contundentes para o direito empresarial ou o direito societário, permanecendo vigente o 
reconhecimento dos costumes como fontes, assim como válidas as regras de interpretação dos negócios jurídicos 
empresariais: “Será explicável, assim, que os movimentos de unificação do direito privado, que empolgaram os 
espíritos na Itália e, um século mais tarde, mas com muito menor intensidade, no Brasil, pareceram não afetar a 
permanência do velho ius mercatorum, com toda as suas peculiaridades, a começar de suas próprias “fontes” até 
seus procedimentos hermenêuticos, seus modos alternativos de resolução de litígios, por meio das arbitragens e 
institutos correlatos. A lei acionária continuou a vigorar com plena autonomia, apesar de incluída, mas por mera 
referencia, ao novo Código Civil. A experiência societária não foi abalada, digamos assim, pela emergência de 
um novo Código que pretendia ser o “centro” de uma também “nova” ordem jurídica” (GUERREIRO, José 
Alexandre Tavares. Sociedade anônima: dos sistemas e modelos ao pragmatismo. In: CASTRO, Rodrigo R. 
Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (Coord.). Poder de controle e outros temas de direito 
societário e mercado de capitais, São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 19-28). Seguindo linha distinta, Paula A. 
Forgioni destsaca o seguinte: “Assim, embora a unificação das obrigações implique a superação do que 
COMPARATO chamou de ‘duplicidade de normas legais, referente a algumas obrigações privadas’ 
[COMPARATO, Fábio Konder. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
1981, p. 246], não leva à conclusão de que ambos os sistemas civil e comercial, estariam submetidos à idênticos 
princípios. Com o Código Civil brasileiro de 2002, a eliminação da duplicidade a que se refere o Prof. 
COMPARATO realmente ocorreu e é bem vinda, mas os princípios peculiares da matéria não foram sepultados. 
Hoje, o direito comercial é visto como o novo direito do mercado” (FORGIONI, 2009). 
 
62 Nas esclarecedoras palavras de Emilio Betti, que busca afastar do conceito de negócio jurídico o exercício da 
simplista e íntima declaração de vontade, que era atinente ao conceito de atos jurídicos, o instituto do negócio 
jurídico terá as características a seguir traçadas: “Uma definição, ainda hoje comum na doutrina, onde se tornou 
translatícia por uma espécie de inércia mental, caracteriza, ao invés, o negócio como uma manifestação de 
vontade, destinada a produzir efeitos jurídicos. Mas esta qualificação formal, frágil e incolor, inspirada no 
“dogma da vontade”, não lhe apreende a essência, a qual está na autonomia, no auto-regulamento de interesses 
nas relações privadas, como fato social: auto-regulamento, portanto, que o particular não deve limitar-se a 
desejar, a “querer”, na esfera interna da consciência, mas antes a preparar, ou seja, a realizar objetivamente. Com 
o negócio, o indivíduo não se limita a declarar que quer alguma coisa, mas declara, para os outros, o objeto do 
seu querer: e deve ser um regulamento vinculativo, o que ele estabelece no seu interesse, para as relações com os 
outros. Com o negócio, ele não pode limitar-se a manifestar um estado de espírito, um modo de ser do querer, 
que teria uma importância psicológica puramente individual; mas deve apontar um critério de conduta, 
estabelecer uma relação de valor normativo (...). A questão diz respeito, não já ao caráter de ato voluntário, que 
qualquer negócio deve ter, mas à função da vontade ao lugar que lhe deve ser atribuído na estrutura de um fato 
social, como é a manifestação da autonomia privada na vida de relação” (BETTI, Emilio. Teoria geral do 
negócio jurídico. Tomo I. Campinas: LZN, 2003, p. 82 e 83). 
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Em razão de sua natureza jurídica de sociedade-contrato, às sociedades em conta de 

participação, além dos dispositivos específicos (artigos 991 a 996) e aqueles relativos às 

sociedades simples, também aplicar-se-ão os princípios constantes do Código Civil aos 

negócios jurídicos, em especial, aqueles previstos nos seus artigos 104 a 184, bem como nos 

seus artigos 421 a 480.63  Dentre os princípios aplicáveis, encontram-se as normas de 

interpretação e integração dos negócios jurídicos, que estão previstas nos artigos 112, 113, 

114, 157, 421, 422, 423 e 424 do Código Civil.64 

 

A aplicação e validade das regras de interpretação e integração dos negócios 

jurídicos empresariais, nestes incluídos os contratos de sociedade, têm como premissa a 

existência de falhas ou incompletudes na sua redação, ou ainda, a alteração das premissas de 

formação dos negócios jurídicos por razões externas, sem qualquer contribuição das partes.65 

Sua aplicação se estende ao momento da própria formação dos negócios jurídicos, quando as 

partes deverão estar imbuídas de boa-fé e respeitar a função social do contrato.66 

                                            
63 Nas palavras de Giovanna Mazetto Gallo e aplicáveis também às SCP’s, “(e)mbora a sociedade tenha natureza 
mercantil, os vínculos contratuais entre os acionistas regem-se pelas mesmas regras que regulamentam os 
contratos, no Código Civil” (GALLO, Giovanna Mazetto. A quebra do affectio societatis no acordo de 
acionistas. Revista de direito bancário e do mercado de capitais, São Paulo, v. 32, p. 189-203, 2006). 
 
64  Em uma sintética abordagem, o artigo 112 prevê a preponderância da intenção consubstanciada nas 
declarações sobre o sentido literal da linguagem. Já o artigo 113 prevê que, para os negócios jurídicos em geral, 
deve imperar a interpretação conforme a boa-fé e os usos e costumes. O artigo 114 estabelece a interpretação 
restritiva para o estabelecimento de qualquer renúncia. O artigo 157 prevê a lesão de diretos quando se 
estabelecer prestação manifestamente desproporcional em relação à contraprestação. O artigo 421 estabelece que 
a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato, inaugurando esse 
conceito nos contratos. O artigo 422 prevê novamente a imposição da boa-fé para as partes contratantes. Já o 
artigo 423 prevê a interpretação a favor da parte aderente. E, por último, o artigo 424 prevê a proibição de 
renúncia de direitos decorrentes da natureza do negócio por parte do aderente. 
 
65 Vinícius Jose Marques Gontijo destaca o dinamismo da aplicação das regras de interpretação e integração dos 
negócios jurídicos empresariais e o intuito maior de otimização destes: “Em suma: não se pode interpretar o 
Direito Empresarial, mesmo dentro dos fundamentos e direitos constitucionais ou ainda em conjugação com 
outros ramos jurídicos, senão para otimizar a razão de sua existência e o foco de sua tutela e regulamentação: o 
empresário e a empresa, sob pena de se mitigar o ramo jurídico. A interpretação do Direito Empresarial deve se 
dar de maneira a otimizar, ou seja, tornar ótima a existência, aplicação e fundamentos do ramo empresarial, 
como razão de sua existência” (GONTIJO, Vinícius Jose Marques. Do princípio da dignidade da pessoa jurídica. 
Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, São Paulo, n. 149/150, p. 151-158, 2008). 
 
66 Nem todas as regras interpretativas, então existentes no antigo Código Comercial, foram recepcionadas pelo 
Código Civil. Exemplo disso são as regras relativas à interpretação de cláusulas contraditórias: “Ao contrário do 
que fazia o Art. 132, 2, do Código Comercial, o novo diploma silencia sobre a interpretação de cláusulas 
aparentemente contraditórias. Buscava o nosso velho e sábio Código a coerência na interpretação do texto 
negocial, permitindo sua correta aplicação conforme a função econômica almejada pelas partes (interpretação 
conforme o espírito e a natureza do contrato). Captada essa função pelo processo de exegese das cláusulas que 
estivessem em harmonia, deveria pautar a leitura das estipulações sobre quais pairassem dúvidas. O centro do 
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Além dos princípios de interpretação e integração, o Código Civil trouxe também os 

princípios norteadores dos negócios jurídicos, em especial a função social (artigo 421), a boa-

fé (artigos 113, 187 e 422) e a operabilidade (disposto na construção do Código e por meio de 

suas Cláusulas Gerais). Com esses princípios, pretende o legislador estabelecer uma conduta 

entre as partes envolvidas em negócios jurídicos que esteja de acordo com a vontade emanada 

por cada uma delas (operabilidade). Ainda, que essa vontade seja honesta e lícita (eticidade). 

E que o negócio jurídico decorrente dessa vontade esteja em sincronia com os mais diversos 

interesses sociais (sociabilidade), complementando, assim, não apenas o contexto econômico 

da sociedade em geral, mas todos os feixes de interesse, diretos e indiretos, que possam ser 

impactados em decorrência do negócio jurídico.67 

 

A boa-fé estaria relacionada à confiança das partes na relação formada por meio do 

negócio jurídico estabelecido.68 E a confiança seria a expectativa dessas mesmas partes em 

relação a um comportamento da parte contrária, ético e em acordo com o negócio jurídico 

entabulado. Essa confiança, base da boa-fé, tem o condão de amadurecer e tornar mais segura 
                                                                                                                                        
texto normativo era simples: o verdadeiro espírito e natureza do contrato deveriam prevalecer e escoimar as 
dúvidas. Presumia-se que as disposições contratuais (todas elas) buscavam atingir uma mesma função econômica 
(função econômica do contrato). Por isso, a racionalidade inferida de algumas poderia orientar a interpretação de 
outras” (FORGIONI, 2009). Deste modo, o legislador, mesmo pretendendo manter íntegras as cláusulas de 
interpretação dos negócios jurídicos, quando da unificação dos códigos, não atuou com o devido esmero, já que 
não trouxe algumas regras então previstas no antigo Código Comercial e, ainda, não tomou o cuidado de dar à 
matéria um tratamento privilegiado. Ao contrário, tratou-a como assunto de segunda prioridade, tendo, inclusive, 
distribuído as regras em diversos dispositivos esparsos. 
 
67 Sobre o direcionamento de uma conduta que é almejado pelos referidos princípios, Paula A Forgioni destaca o 
seguinte: “Nessa perspectiva, o comportamento honesto não implica gasto, mas sim economia, tanto para o 
agente, que atuará conforme as regras quanto para o mercado como um todo, que tenderá a diminuir a incidência 
de custos de transação pelo aumento do grau de certeza e de previsibilidade. E assim deve ser para o direito, 
porque a sanção prevista desestimula o comportamento infrator. Por fim, a boa reputação deve ser realmente 
adquirida pelo agente, mas também o impele ao cumprimento das regras do mercado (i.e., ao respeito, à 
confiança e à boa-fé) em um prudente e profícuo círculo vicioso” (FORGIONI, 2009). 
 
68 Vera Helena de Mello Franco apresenta os conceitos e diferenças entre a boa-fé objetiva e a subjetiva: “A boa-
fé subjetiva é um critério a nortear a intenção das partes, atuando no plano da interpretação dos contratos, para 
deles, quando presentes ambiguidades ou incoerências, extrair as consequências que, de acordo com sua 
natureza, sejam mais adequadas à boa-fé. A objetiva é critério de conduta, a ordenar na prática dos negócios o 
respeito à palavra dada, conforme a consciência social, facultado ao aplicador da lei atribuir ao contrato efeitos 
que não foram nem queridos e nem previstos, mas que conforme a boa fé e, novamente, a natureza do contrato, 
dele deveriam derivar. (...) Enquanto a boa-fé subjetiva atua no momento da formação do contrato conforme a 
intenção das partes, a objetiva atua sobre seu conteúdo, tendo em vista a atuação de seus efeitos jurídicos, 
segundo o comportamento devido e esperado. O critério, aqui, é o da reciprocidade, de molde a manter o 
equilíbrio contratual, conforme preceitos ético-sociais” (FRANCO, Vera Helena de Mello. Os contratos 
empresariais e seus tratamento após o advento do código civil de 2002. Revista de direito mercantil industrial, 
econômico e financeiro, São Paulo, ns. 151/152, p. 22-46, 2009). 
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a fluência das relações de mercado, acarretando na redução dos custos de transação 

envolvidos nos negócios e atingindo o objetivo máximo buscado pelo direito empresarial.69 

 

A função social dos negócios jurídicos ou sociabilidade teria em vista não as partes 

formadoras da relação jurídica estabelecida, mas os interesses de terceiros que compõem a 

comunidade em que o negócio é entabulado. E objetiva a harmonização desse negócio com os 

seus interesses, tendo como objetivo maior a busca da harmonia, a socialidade que se revela 

como a prevalência dos valores coletivos sobre o individual, sem que se perca a sua função 

econômica dentro daquele grupo social.70 71 

 

Por último, o princípio da operabilidade estaria previsto de maneira esparsa, em um 

conjunto de normas inseridas no Código Civil que dão (ou pretendem dar) um caráter de 

exequibilidade aos princípios da função social e da boa-fé.72 73 A operabilidade permite que a 

                                            
69 Sobre os objetivos buscados pelo direito empresarial: “(....) o direito, antes de ser um custo financeiro, é um 
instrumento de alcance de objetivos sociais e econômicos, de expansão do espectro social de incidência dos 
ganhos econômicos, de manutenção da higidez da ordem econômica (repelindo, p. ex. o abuso do poder do poder 
econômico), eliminando, com isso, até mesmo os custos provocados pelas mazelas individualistas e refratárias a 
valores maiores como cooperação, solidariedade, busca de igualdade e promoção do bem de todos” (ARAGÃO, 
Leandro Santos de. Dever de informar e operações de reorganização societária – procedimento preparatório e as 
informações assimétricas. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). 
Reorganização Societária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 51-97). 
 
70 Sobre o princípio da socialidade aplicável aos negócios jurídicos: “A socialidade, então, é a atenção que todos 
os membros de uma determinada sociedade devem dar às exigências de sua existência como coletiva , por ser 
esta – a convivência – uma necessidade humana. Porém, isso não pode pressupor a desconsideração aos direitos 
e interesses individuais.” (BRUSCATO, Wilges. Os princípios do código civil e o direito de empresa. Revista de 
direito mercantil industrial econômico e financeiro, São Paulo, volume 139, p. 50-75, 2005). 
 
71 Paula A. Forgioni esclarece sobre a função econômica do contrato: “Se as partes não contratam meramente 
pelo prazer de contratar, como vimos acima, o contrato deve ser concebido de acordo com uma função [= função 
econômica = causa], e a interpretação da avença deve levar à sua consecução. Caso contrário, atirar-se-ia o 
contrato à inutilidade – decisão incompatível com a lógica do sistema. Em suma: se as partes contrataram, seu 
escopo era atingir determinada função econômica, porque o negócio não pode racionalmente ser entendido como 
atividade de deleite. Deve-se atender à função econômica, porque esse é destino dos contratos no sistema 
jurídico. Negar-lhe a função típica [ou querida pelas partes] é negar seu pressuposto de existência” (FORGIONI, 
2009). 
 
72 Assim, o princípio da operabilidade teria, primeiramente, estado presente como técnica legislativa de 
construção das normas civis, assim como se mostrado, em forma concreta, como resultado de sua aplicação, nas 
chamadas Cláusulas Gerais ou Normas Abertas, Normas Civis em branco, em que se estabelece uma regra cuja 
determinação acurada do alcance da norma não se torna possível pelo legislador, ou não é recomendável, uma 
vez que a própria construção social é que deverá se adequar àquela regra e dar sentido à mesma, a partir dos usos 
e costumes e, ainda, dos entendimentos Jurisprudenciais que serão construídos, muitas vezes de maneiras 
distintas nas diferentes regiões em que a norma estabelece seu alcance. Cf. REALE, Miguel. O Projeto do novo 
Código Civil: situação após a aprovação pelo Senado Federal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 11. 
 
73 A aplicação do princípio da operabilidade pode ser descrita da seguinte forma: “A operabilidade é o princípio 
que tem por missão possibilitar o largo exercício de ambos os outros princípios, porque, para atingir o comando 
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função social e a boa-fé sejam verificadas e seus cumprimentos exigidos de ambas as partes, 

buscando uma atuação simplificada, de uma norma mais efetiva, realista e dinâmica, a se 

adequar de melhor maneira com o sentido de justeza que deve ser dado pelos operadores 

mediante o estabelecimento de normas que possam se moldar caso a caso.74 

 

Sendo assim, tanto na interpretação como na constituição da SCP deverão ser 

observados os princípios da eticidade, sociabilidade e operabilidade. Mas também deverão ser 

obedecidas as demais normas constantes do Código Civil, das quais se destacam as relativas 

aos defeitos (artigos 138 a 165) e invalidades dos negócios jurídicos (artigos 166 a 184), bem 

como as relativas à exceção de contrato não cumprido (artigos 476 e 477) e à resolução por 

onerosidade excessiva (artigos 478 a 480).  

 

A não observância dos princípios previstos no Código Civil, no âmbito das SCP’s, 

poderá acarretar em vícios e/ou defeitos nos negócios jurídicos, que poderão ser capazes de 

                                                                                                                                        
da socialidade e da eticidade, o juiz poderá lançar mão de maior discricionariedade, na intenção de conferir 
efetividade ou concretude à decisão” (BRUSCATO, 2005). 
 
74 Leandro Santos de Aragão descreve a utilidade prática de cada um dos princípios aplicáveis aos negócios 
jurídicos, conforme a seguir: “Assim é que há instrumentos jurídicos úteis para estas situações em que se verifica 
‘inelasticidade’ contratual, a exigir reação impeditiva às novas circunstâncias (cunho casuístico, pois), para 
(re)adequação valorativa do negócio, ainda que ditos instrumentos não sejam aplicáveis à totalidade do 
ordenamento, mas, sim, a setores dele, como, v. g.: (i) a cláusula geral da boa fé objetiva (art. 422 do Código 
Civil de 2002), podendo ser vista como elemento funcional de cunho limitador do exercício abusivo dos direitos 
subjetivos (Schranken-bzw. Kontroll-funktion), como elemento funcional de escopo interpretativo contratual, 
bem como gênese de deveres especiais de conduta (pflichtenbegrundende Funktion) quando: (a) incentiva a 
conduta colaborativa; (b) proíbe o comportamento contraditório; (c) protege a legítima expectativa da outra 
parte; (d) impõe o elemento confiança (Vertrauen) como um dos pilares do relacionamento contratual, ou seja, a 
‘expectativa mútua de que, numa troca, nenhuma parte irá explorar a vulnerabilidade da outra’, (...) (ii) a teoria 
da imprevisão, com sua cláusula rebus sic stantibus, remédio jurídico de reequilíbrio contratual que retrata, 
fielmente, esta incapacidade do homem econômico de prever, no momento da formação do contrato, todas as 
modificações de fato que possam vir, extraordinariamente, a ocorrer durante o relacionamento contratual, 
dirimindo o longevo cânone do pacta sunt servanda; (iii) o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, a 
incidir sobre o objeto, vez que ‘[s]e o objeto da prestação, recebido pelo credor em virtude de contrato 
comutativo, tem defeito oculto que o torna impróprio ao uso a que é destinado ou lhe diminui o valor, ou se dele 
vem a ser privado em virtude de sentença que reconheça o direito de outrem, a eficácia do contrato está 
comprometida’; (iv) a função social do contrato (art. 421 do Código Civil de 2002), que representa, em verdade, 
não elemento de aplicabilidade no círculo contratual, entre as partes contratuais, a atingir os vínculos 
obrigacionais para mutilá-los e reconstruí-los de outra forma, mas, sim, fator jungido aos ‘interesses 
institucionais externos’ a este círculo, à incidência de efeitos contratuais sobre a esfera de terceiros não 
participantes do negócio jurídico, mas que carecem de proteção por ditames de segurança jurídica, de 
pacificação social e de regularidade eficiente das trocas econômicas e, também, por incidência de valores 
estruturantes postos no texto político (a Constituição) para as ordens social e econômica (ex.: art. 170 da 
Constituição Federal de 1988)” (ARAGÃO, 2005). 
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invalidá-la ou permitir a sua revisão judicial.75 Também acarretará nos riscos de indenização 

de parte a parte, decorrente dos danos causados em eventos específicos.76 

 

Desse modo, no tópico a seguir será tratado do papel de cada um dos sócios na SCP, 

a sua relação com a sociedade em si e as suas respectivas responsabilidades. 

 

 

2.4 Os papéis do sócio participante e do sócio ostensivo na SCP 

 

 

O papel exercido por cada um dos sócios que compõem a SCP está definido no 

artigo 991 do Código Civil, que indicará a existência dessas duas espécies de sócios, sendo o 

primeiro chamado de sócio participante e o segundo de sócio ostensivo.77 

 

Ao sócio participante caberá apenas e tão somente contribuir para a formação do 

patrimônio da SCP, não atuando ou participando na execução do objeto explorado pela SCP. 

Trata-se de um sócio de investimento, financeiro ou capitalista, que não aparece para 
                                            
75 Sobre a anulação dos negócios jurídicos por erro de vontade, Maristela Sabbag Abla destaca o seguinte: “O 
Código Civil, em seus artigos 138 e 139, assegura a anulação do negócio jurídico quando as declarações de 
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 
circunstâncias do negócio. Ademais, o nosso ordenamento jurídico garante ainda às partes princípios de proteção 
da confiabilidade e da boa fé das mesmas, os quais devem sempre prevalecer em qualquer relação contratual. O 
princípio da boa-fé objetiva recebeu consagração expressa a partir do novo Código Civil, em seus artigos 113, 
187 e 422, obrigando as partes contratantes ao dever de lealdade, probidade e correção” (ABLA, Maristela 
Sabbag. Sucessão empresarial – declarações e garantias – o papel da legal due dilligence. In: CASTRO, 
Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Reorganização Societária. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 99-121). 
 
76 Sobre a natureza contratual dos instrumentos de constituição da SCP e, por isso, a geração de direitos em favor 
dos demais sócios em decorrência de seu descumprimento por um dos sócios: “Em relação ao contrato social e 
ao estatuto constitutivo da sociedade, observa-se que esses formam a trama interna obrigatória que vincula os 
sócios, e certamente não só os originários, mas igualmente os sucessivos, porque entram na sociedade aderindo 
ao estatuto. O mecanismo de pactos possui uma eficácia interna e não externa. O vínculo que une o sócio à 
sociedade é, nesse caso, um vinculo estritamente jurídico, de natureza contratual, que gera para o sócio um 
direito pessoal, o direito de membro, que não pode ser impunemente violado pela outra parte contratual” 
(CATALANO, Victoria Guidette; PEDÃO, Ana Cláudia; VALLE, João Carlos Mettlach Pinter Mateus Telles. 
Embate entre duas lógicas diversas: o uso fraudulento da sociedade em conta de participação. Revista de direito 
mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 161/162, jan-ago/2012.) 
 
77 “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.” 
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terceiros e, consequentemente, não assume qualquer responsabilidade perante estes, restando 

sua responsabilidade limitada exclusivamente ao montante investido na SCP, salvo se 

estabelecido de forma distinta no contrato firmado entre as partes. 

 

Caberá ao sócio ostensivo a exploração do objeto da SCP, que se dará não por meio 

da própria SCP, a qual não possui personalidade jurídica, mas em seu próprio nome e por 

meio de sua própria sociedade (quando pessoa jurídica for).78 Isso significa dizer que as 

obrigações perante terceiros serão assumidas pelo próprio sócio ostensivo, diretamente, e não 

pela SCP e, ainda, sem que haja qualquer envolvimento ou participação do sócio participante 

nessa relação contratual que é objeto da SCP. 

 

A SCP permite não apenas a participação de pessoas jurídicas em ambos os seus 

polos, autorizando, em verdade, uma ampla participação de todos os entes passíveis de 

assunção de direitos, incluindo as pessoas físicas (nacionais e estrangeiras), as sociedades 

civis e as sociedades estrangeiras.79 80 

 

Apesar de não atuar na execução do objeto da SCP, o sócio participante terá, além do 

dever em contribuir para a formação do patrimônio especial da sociedade, o direito de 

fiscalizar as atividades exercidas pelo sócio ostensivo à frente da SCP (o que consta 

                                            
78 Gustavo Oliva Galizzi destaca o papel do sócio ostensivo como tomador de obrigações perante terceiros: “Na 
sociedade em conta de participação quem possui titularidade obrigacional é somente o sócio ostensivo. É ele 
quem trata com fornecedores e consumidores, celebra financiamentos, participa de licitações e concorrências, 
contrata empregados e emite títulos de crédito, sob sua própria insígnia e sua exclusiva responsabilidade” 
(GALIZZI, Gustavo Oliva. Sociedade em conta de participação. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008, p. 49). 
 
79 Uma questão interessante a se abordar é a possibilidade de formação de uma SCP tendo como sócio ostensivo 
uma pessoa natural ou uma sociedade estrangeira. No primeiro caso, não parece ser possível concluir pela sua 
impossibilidade. Mas é certo que determinadas regras e princípios fiscais restariam prejudicados pela 
inexistência de livros contábeis pela pessoa natural. Ou ainda, a impossibilidade de emitir nota fiscal, ou adotar 
um regime fiscal. E aqui surge a questão se seria possível à SCP adotar livros próprios e regime tributário 
próprios das pessoas jurídicas, quando o sócio ostensivo é pessoal natural. No segundo caso, das sociedades 
estrangeiras como sócios ostensivos, a preocupação giraria sobre a possibilidade desta poder adotar regime fiscal 
próprio das sociedades brasileiras. Pela sua complexidade, tais questões mereceria estudo próprio, na medida em 
que se afastam do objeto deste trabalho. 
 
80 Sobre a flexibilidade das SCP’s e a possibilidade de ser utilizada como alternativa às parcerias com partes 
estrangeiras: “Enquadrada como subespécie do gênero joint venture, a sociedade em conta de participação 
afigura-se como interessante alternativa para o revestimento de parcerias internacionais e estrangeiras. Com 
efeito, a sociedade em conta de participação é modalidade de parceria bastante adequada a empreendimentos que 
exigem maior flexibilidade de estrutura e simplicidade e rapidez de constituição (como, por exemplo, os 
negócios de importação e exportação)” (GALIZZI, 2004). 
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expressamente da primeira parte do parágrafo único do artigo 993).81  Poderá também o sócio 

participante exigir a prestação das contas pelo sócio ostensivo, participar da distribuição dos 

resultados da SCP, assim como dos haveres, por ocasião de sua dissolução.82 

 

As definições dos sócios participantes e ostensivos são fundamentais para entender 

essa espécie sui generis de sociedade, cuja existência e efeitos estão limitados aos sócios que 

a ela integram.83 Aqui é importante destacar o caput do artigo 993 do Código Civil, ao 

estabelecer expressamente que o contrato social da SCP produz efeito somente entre os 

sócios. Assim, perante terceiros, a SCP não aparece, não existe ou até existe, mas não gera 

efeitos.84 85 Quem irá se relacionar com terceiros e gerar direitos e obrigações será o próprio 

                                            
81 A fiscalização dos negócios sociais pelo sócio participante permite ao mesmo, como consequência, fiscalizar 
as próprias atividades do sócio ostensivo: “É direito do sócio participante fiscalizar a gestão dos negócios 
sociais. Com isso, possibilita-se ao sócio participante a fiscalização da atuação do sócio ostensivo à frente dos 
negócios sociais” (ANDRADE, 2008). Ainda sobre o dever de fiscalizar, poderá o sócio participante nomear 
uma pessoa que o faça em seu nome: “A fiscalização poderá manifestamente exercê-la o sócio ‘oculto’ por 
intermédio de preposto seu. O princípio, que é já aceito na prática e decorre aliás da complexidade dos negócios, 
tem evidente limitação apontada por Ghidini, quando o preposto está incompatibilizado com a função, como por 
exemplo um concorrente do sócio ostensivo. Pelo mesmo princípio, podem diversos sócios “ocultos” exercer 
coletivamente a fiscalização, nomeando um preposto em comum” (LOPES, Mauro Brandão. A sociedade em 
conta de participação. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 98). 
 
82 Sobre os direitos e deveres dos sócios participantes na SCP: “Mudando o foco para os deveres e direitos dos 
sócios, relativamente aos primeiros, temos que o principal deles é o de contribuir (com bens ou serviços) para 
formar o fundo social, sem esquecer os deveres decorrentes da boa-fé (não concorrer, não divulgar informação 
sigilosa etc.), por óbvio, essenciais em qualquer relacionamento societário. A respeito dos direitos, o principal é 
o de participar dos resultados, assim como os direitos aos haveres e ao acervo social, bem como os direitos 
instrumentais, entre eles o de fiscalizar, de participar da administração (a administração cabe, essencialmente ao 
ostensivo – o qual pode até ser remunerado por isso –, mas é possível estabelecer que o sócio participante 
administre internamente a sociedade e, em algumas situações especiais, até externamente, desde que na condição 
de mandatário ou subordinado), de deliberar (acerca das matérias que acarretem mudança na estrutura jurídica ou 
econômica da sociedade), de retirada, entre outros” (SPINELLI et al., 2013). 
 
83 Cf. ANDRADE, 2008, que classifica a SCP como um tipo sui generis de sociedade. 
 
84 João Eunápio Borges explica os efeitos da SCP, que vinculam os seus sócios e se limitam a estes: “A 
sociedade em conta de participação exaure-se nas relações internas entre sócios, os únicos que podem invocar o 
seu contrato constitutivo. Terceiros não tratam com a sociedade, nem com qualquer dos sócios. Nem mesmo 
com o sócio ostensivo como tal. Suas relações são com determinado comerciante, não sofrendo a menor 
alteração pelo fato de ser o mesmo sócio ostensivo ou gerente de uma sociedade que, juridicamente e para todos 
os efeitos, é e permanece, em relação a terceiros, absolutamente oculta. Que se trata de autêntica ‘exdruxularia’, 
já concordamos. Mas, em face da lei, há de ser assim” (BORGES, João Eunápio. Curso de direito comercial 
terrestre. Rio de Janeiro: Forense, 1957, vol. 2, p. 116). 
 
85 Precisando os efeitos gerados pela SCP, que não se confundiriam com a sua existência: “Apesar de o sócio 
capitalista (Kapitalgeber) buscar constituir esse tipo de sociedade exatamente com o intuito de querer praticar 
atividade comercial, mas sem dar conhecimento a terceiros ‘não se pode dizer que a sociedade em conta de 
participação seja juridicamente inexistente perante terceiros’. Ela existe enquanto sociedade e não há de se 
refutar, mesmo para terceiros, já que pertence ao mundo jurídico, de acordo com sua regulamentação no Código 
Civil, nos arts. 991 a 996. Por isso não é possível afirmar que a sociedade em conta de participação não existe ou 
é sociedade de fato, tampouco sociedade irregular. Não se pode confundir existência com eficácia, uma vez que, 
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sócio ostensivo, em seu nome, responsabilizando-se exclusivamente perante terceiros 

também, sem que aos sócios participantes caiba qualquer responsabilidade pelos atos 

realizados pelo sócio ostensivo, mesmo que em nome da SCP ou relacionado ao 

objeto/propósito desta última.86 

 

Disso decorre a segunda característica marcante da SCP, que é a inexistência de 

responsabilidades perante terceiros por parte do sócio participante, mesmo quando os 

terceiros têm conhecimento da posição do sócio participante ou da SCP em si.87  

 

Mas o parágrafo único do artigo 993 do Código Civil traz uma exceção à exclusão de 

responsabilidade do sócio participante, que se dá quando o sócio participante tomar parte nas 

relações do sócio ostensivo com terceiros, quando deverá responder solidariamente com este 

pelas obrigações que intervier. Pela redação do referido dispositivo legal, quando o sócio 

participante passa a atuar diretamente perante terceiros, atuando no objeto da SCP, quando 

apenas o sócio ostensivo deveria estar à frente da mesma, a sua responsabilidade deixaria de 

se limitar à sua participação na SCP. Nesta hipótese, o sócio participante passará a responder 

solidariamente, mas supostamente apenas em relação às obrigações que assumir ou participar 

perante terceiros.88 

                                                                                                                                        
diante dos sócios, a sociedade existe e é eficaz, enquanto em relação a terceiros, a sociedade existe, porém não 
produz efeitos. Assim, não há rigor no emprego do tempo ‘sócio oculto’, criticado por Pontes de Miranda, cuja 
razão em se adotar se encontra na indiferença para terceiros da existência dos sócios participantes inativos” 
(CATALANO, PEDÃO e VALLE, 2012). 
 
86 Aqui importante destacar que a SCP não possui personalidade jurídica e, portanto, os atos realizados não são 
realizados em seu nome, mas apenas computados em sua conta contábil, ativos e passivos, quando relacionados 
ao seu objeto. 
 
87 Alexandre Ditzem Faraco destaca a impossibilidade das obrigações estabelecidas em instrumento de SCP 
gerarem efeitos perante terceiros, mesmo diante de sua publicidade: “É interessante observar, assim, que a regra 
do art. 993 não se limita a reafirmar a ausência de personalidade jurídica. Também consigna, de forma expressa, 
a total impossibilidade de o disposto no contrato social alcançar pessoas que não sejam sócias. Nem mesmo por 
intermédio do registro do contrato social poder-se-ia pretender algo nesse sentido, pois não seria a observância 
de uma formalidade da qual está desobrigada a sociedade em conta de participação, nos termos do art. 992, que 
faria com que os aspectos internos da relação entre os sócios pudessem alcançar outras pessoas” (FARACO, 
Alexandre Ditzel. Sociedades não personificadas. In: OKSANDRO, Gonçalves; RIBEIRO, Marcia Carla 
Pereira. (Coord.). Revista de direito empresarial, Curitiba: Juruá, n. 15, p. 23 a 41, 2005). 
 
88 No Capítulo 3 deste trabalho será tratada de todas as possíveis consequências do sócio participante pela sua 
participação na execução do objeto social. Para o momento, destaca-se a posição comumente encontrada nos 
estudos de direito, que indica da solidariedade do sócio participante apenas em relação aos atos que vier a 
intervir: “Contudo, agora, o sócio oculto que se fizer passar por sócio ostensivo responderá com este 
solidariamente pelas obrigações em que intervier, deixando clara a intenção do legislador em manter a natureza 
oculta deste tipo de sociedade, além de evitar que o sócio participante queira valer-se apenas de um sócio 
ostensivo para realizar negócios exclusivos, em clara simulação” (PORTUGAL, 2004). Em uma reflexão mais 
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Trata-se aqui de confusão que se aparenta ao terceiro no tocante à responsabilidade 

sobre o objeto que fora contratado, que também constitui o objeto da SCP, fazendo com que 

pareça existir, para o terceiro, uma sociedade em comum formada entre o sócio ostensivo e o 

participante. Esta situação fática permite ao terceiro buscar a responsabilização de todos os 

envolvidos diretamente no objeto contratado, pelos danos causados a si, incluindo não apenas 

o sócio ostensivo, mas também o participante que se envolve diretamente na atividade. De 

outro lado, os quóruns e matérias de deliberação, quando não previstos no contrato da SCP, 

obedecerão às regras das sociedades simples, conforme previsto no caput do artigo 996 do 

Código Civil.89 

 

A proibição do sócio participante em atuar diretamente no objeto da SCP não impede 

às partes estabelecer em contrato regras de deliberação das matérias atinentes à SCP e de 

interesse dos sócios, que contaria com o voto de todos os sócios, ostensivo e participantes, 

mas desde que, é claro, tal deliberação não represente uma presença e atuação do sócio 

participante junto aos terceiros, na execução do objeto da SCP.90 

                                                                                                                                        
aprofundada do assunto, Alexandre Ditzel Faraco indica que a responsabilização solidária do sócio participante 
perante terceiros decorreria da indução a erro causada por este na sua atuação diretamente no objeto da SCP: “A 
aplicação do parágrafo único do art. 993, no qual consta a regra de responsabilização solidária, exige que o sócio 
participante atue ao lado do sócio ostensivo na própria gestão da sociedade, de forma a fazer com que terceiros 
entendam ter aquele também qualidade de gestor e que estaria se responsabilizando pelas obrigações geradas, 
como se entre sócio ostensivo e sócio participante houvesse uma sociedade em comum. Sob a égide do direito 
anterior, a doutrina já observava que o sócio oculto perderia esta condição quando sua intervenção nos negócios 
sociais ocorresse de forma a induzir terceiros a crerem que existiria outro tipo de sociedade, no qual se permitiria 
também a responsabilização do sócio participante pelas respectivas dívidas. Assim, não é mera revelação da 
existência da sociedade  que enseja a aplicação do parágrafo único do art. 993, mas sim, uma revelação feita de 
forma a induzir terceiros a se equivocarem quanto à efetiva natureza da sociedade. Sob essa perspectiva, o 
parágrafo único sequer impediria que o sócio participante cooperasse com o sócio ostensivo na gestão dos 
negócios, desde que o fizesse na qualidade de subordinado ou de mandatário do segundo, deixando claras para 
os terceiros as condições sob as quais está agindo. O que se veda, portanto, sob pena de responsabilização 
solidária, é sua interferência na relação com terceiros na qualidade de sócio, praticando atos de gestão próprios 
do sócio ostensivo” (FARACO, 2005). 
 
89 Sobre a renúncia do sócio participante ao direito de não responder pelos eventos decorrentes do objeto da SCP 
em decorrência de sua participação na execução do objeto da sociedade: “305. O parágrafo único do art. 993, 
como já existia no direito anterior, consigna que o sócio oculto abdica dos efeitos desta condição quando 
intervém nos relacionamentos externos da sociedade, perante terceiros. Nesse caso, tal atuação pode conduzir à 
aparência de outro tipo de sociedade, na qual seria juridicamente aplicável a responsabilidade solidária do sócio 
pelas obrigações sociais” (WALD, 2010, p. 110). 
 
90 Reforçando a posição de que seria possível aos sócios participantes deliberar em votações internas na SCP, 
sem que isto caracterizasse a sua atuação no objeto da sociedade e, consequentemtne, a sua responsabilização 
solidária: “306. O que está proibido, nas disposições legais comentadas, sob pena de responsabilização solidária, 
é a interferência do sócio oculto na responsabilização solidária, é a interferência do sócio oculto na relação da 
sociedade com terceiros, praticando atos de gestão próprios do sócio ostensivo. Nada impediria, no entanto, que 
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No entanto, a simples responsabilização dos sócios participantes perante os terceiros, 

em relação às atividades que tenha desenvolvido, não parece ser a única consequência 

decorrente do descumprimento do parágrafo único do artigo 993 do Código Civil. Nesse 

sentido, a alteração na formação natural da SCP, como, por exemplo, a participação direta ou 

indireta da sócia participante na execução do objeto da SCP, poderá causar seu 

desvirtuamento, o que acarretaria na atribuição de responsabilidade ilimitada e solidária a 

todos os sócios, havendo também implicações fiscais.91 Com isso, os valores que venham a 

ser distribuídos à sócia participante, como resultado da parceria, seriam tributados como 

remuneração pelos serviços prestados, em vez de gozarem da isenção decorrente da 

distribuição dos dividendos, o que ocorreria normalmente na SCP.92 

 

Tais constatações, como serão tratadas no Capítulo 3 adiante, permitirão concluir que 

a penalidade constante do parágrafo único do artigo 993 do Código Civil se refere apenas às 

consequências de direito privado, não excluindo outras, a exemplo das consequências de 

âmbito fiscal. 

                                                                                                                                        
o sócio participante cooperasse com o sócio ostensivo na gestão dos negócios sociais, desde que que o fizesse na 
qualidade de subordinado ou de mandatário do segundo, deixando claro para os terceiros as condições sob as 
quais está agindo. 307. É preciso deixar claro, no entanto, que as disposições do artigo 993 não interferem no 
âmbito interno da sociedade em conta de participação, que pode, legitimamente, organizar o seu próprio regime 
deliberativo, abrangendo todos os sócios, inclusive os sócios participantes, como se dá nos demais tipos 
societários. Ao sócio ostensivo caberá cumprir o objeto social, na atividade externa da sociedade, em seu próprio 
nome, assumindo, perante terceiros, as responsabilidades decorrentes” (WALD, 2010, p. 110-111). Reforçando a 
posição de Arnoldo Wald: “Sobre o presente tema cabe esclarecer, ainda, que a impossibilidade de o sócio 
participante intervir no relacionamento com terceiros não significa que na sociedade em conta de participação 
não possa existir um processo de deliberação envolvendo todos os sócios, inclusive os sócios participantes, como 
ocorre nas demais sociedades. Não é o correto, e comprometeria o próprio caráter societário do contrato, 
imaginar que as deliberações quanto ao modo de conduzir os negócios sociais só poderiam ser tomadas pelo 
sócio ostensivo, a seu exclusivo critério, sob pena de descaracterizar a conta de participação e responsabilizar 
solidariamente todos os demais sócios” (FARACO, 2005). 
 
91  Entendendo haver responsabilidade solidária e ilimitada de todos os sócios da SCP em decorrência da 
aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 993 do Código Civil: “Ainda sobre o assunto, José Gabriel 
Assis de Almeida faz um apanhado interessante de situações que causariam a exteriorização da sociedade em 
conta de participação, acarretando, via de conseqüência, seu desvirtuamento, como: a assinatura de um contrato, 
por todos os sócios, com o intuito de oferecer maiores garantias a um terceiro contratante; a propositura, por 
parte da sociedade, de ações judiciais em seu nome; e a decisão judicial na qual o juiz, apesar da ausência de um 
vínculo formal, entende que os participantes quiseram responsabilizar-se solidariamente, em certo contrato. A 
conseqüência imediata da exteriorização da sociedade em conta de participação e seu subseqüente 
desvirtuamento é a responsabilidade ilimitada e solidária de todos os sócios, ostensivos e participantes, pelas 
obrigações sociais, como dispõe o art. 993, parágrafo único, do Código Civil de 2002” (GALIZZI, 2008, p. 51). 
 
92 Essa matéria será tratada em maiores detalhes no Capítulo 3, que aborda os riscos e consequências pela 
descaracterização da SCP. 
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Sendo assim, a SCP gera efeitos jurídicos apenas entre os seus sócios, inexistindo 

efeitos perante os terceiros, para os quais, do ponto de vista jurídico, só existirá a relação 

contratualmente firmada com o sócio ostensivo, que assume responsabilidade exclusiva 

perante este, bem como atua por si, em seu nome individual, na execução do contrato objeto 

da SCP. 

 

As partes, sócio participante e sócio ostensivo, poderão deliberar no contrato social 

da SCP, pela distribuição de responsabilidades diferenciada entre si.93 É o caso de se permitir 

o direito de regresso pelo ostensivo em face do sócio participante, ou a limitação de 

responsabilidades deste a determinado valor ou, ainda, a determinadas situações.  

 

Esses ajustes estabelecidos entre os sócios da SCP gerarão efeitos apenas entre si, 

mas não perante terceiros, de modo a não se descaracterizar referida sociedade. Nesse sentido, 

também não poderá o terceiro, tendo conhecimento da SCP e da existência de cláusula 

prevendo a distribuição de responsabilidade entre os sócios, ostensivo e participante, impor a 

este último qualquer responsabilidade.94  

 

E não se pode confundir o direito do sócio participante de fiscalizar as atividades 

sociais exercidas pelo sócio ostensivo e de exigir a prestação de contas, com a sua 

participação na execução do objeto da SCP.95 Tal atuação pelo sócio participante visa tão 

                                            
93 Sobre a possiblidade de distribuição diferenciada de responsabilidades entre os sócios da SCP e a inexistência 
de efeitos desse ajuste perante terceiros, para quem permanecerá o sócio ostensivo como único responsável: “No 
âmbito interno da sociedade em conta de participação, as obrigações e direitos que cada sócio deve ao outro, 
assim como a própria distribuição dos resultados entre eles, deverão ser disciplinados nos termos do contrato 
social. A redação do parágrafo único, do art. 991, permite identificar uma significativa margem de liberdade para 
que os sócios decidam como internamente será alocada a responsabilidade entre eles pelos resultados das 
operações sociais. Perante terceiros a responsabilidade é sempre do sócio ostensivo, mas nada impede que o 
contrato preveja que os prejuízos sejam regressivamente suportados por todos os sócios, na proporção de sua 
participação na sociedade, por exemplo. Assim, eventual indenização que o sócio ostensivo fosse obrigado a 
pagar a terceiros poderia, diante de previsão contratual como a citada, gerar um direito de regresso daquele 
perante os sócios participantes” (FARACO, 2005). 
 
94 Arnoldo Wald reforça o entendimento esposado no sentido de que a existência de previsão de responsabilidade 
do sócio participante no contrato da SCP não poderia ser utilizada por terceiros em seu favor: “292. Não se 
cogita aqui a possibilidade de se opor, como defesa em relação a terceiros, a existência da sociedade, cujo 
contrato social contenha previsão de responsabilidade dos sócios ocultos. Isto porque a sociedade em conta de 
participação se caracteriza como uma sociedade de relacionamento interno entre os sócios, manifestando-se no 
exterior através do sócio ostensivo (pessoa física ou jurídica)” (WALD, 2010,  p. 96-97). 
 
95 Flavio Augusto Picchi reforça os direitos do sócio participantes, incluindo o direitos à informação e à 
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somente a controlar e garantir os resultados do empreendimento, não se confundindo com a 

participação que complementa efetivamente a entrega final do objeto da SCP para o terceiro 

com quem se contrata.  

 

Curiosa questão surge sobre eventual dever dos sócios em informar a terceiros sobre 

a existência da SCP. Nesse sentido, não existe qualquer regra legal que obrigue o sócio 

ostensivo de revelar tal informação, mesmo em se tratando de um contrato público. Isso se 

deve à própria natureza da SCP, que não produz efeitos perante terceiros, mas apenas entre os 

seus sócios.96 Para o terceiro contratante, o responsável exclusivo será o próprio sócio 

ostensivo, a quem caberá a execução das atividades contratadas, em seu nome individual e por 

si, não existindo qualquer relação entre o terceiro contratante e a SCP (que não possui 

personalidade jurídica), ou mesmo o sócio participante. 

 

 

2.5 A formação do fundo social (patrimônio especial) da SCP, a conta de participação e 

aspectos relacionados 

 

 

Assim como todos os demais tipos de sociedades, a SCP possui um fundo social 

formado pela contribuição de seus sócios ostensivo(s) e participante(s), que deverão fazê-lo 

com dinheiro, bens ou serviços (todos necessariamente passíveis de avaliação pecuniária). Os 

fundos sociais da SCP serão explorados pelo sócio ostensivo para atendimento ao objeto 

social da SCP (destinação e não titularidade).  

 

Neste sentido está a diferenciação com o capital social (não previsto na SCP), o qual 

aceita apenas dinheiro e bens que possam ser avaliados pecuniariamente (artigo 1.055, 

parágrafo 2º do Código Civil), além de se tratar de um patrimônio separado e pertencente à 
                                                                                                                                        
prestação de contas: “Assim, há direitos de partilha dos lucros e da quota em liquidação, direito à informação 
sobre o negócio ou negócios praticados, e poder de exigir a prestação de contas. De outro lado, os deveres de 
constituição do fundo social, em bens ou serviços, pelo oculto e pelo ostensivo, para a realização do objeto 
social” (PICCHI, Flavio Augusto. A sociedade em conta de participação e os contratos de investimento coletivo: 
paralelismo e assimetria. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, v. 43, n. 134, 
abr./jun. 2004). 
 
96 E, portanto, aqui restaria afastada qualquer alegação de quebra do princípio da boa-fé, especialmente porque o 
sócio participante, nesta qualidade, não assume qualquer obrigação perante o terceiro. 
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própria sociedade, que possui personalidade jurídica. No caso da SCP, em razão da falta de 

personalidade jurídica, o patrimônio especial se trata de uma separação formal e contábil do 

patrimônio geral e pertencente exclusivamente ao sócio ostensivo. Diz-se separação formal, 

pois à vista de terceiros não é possível diferenciar o que se trata de patrimônio da SCP e 

aquilo que compõe o patrimônio apenas do sócio ostensivo.97 Mas com isso, o princípio da 

autonomia patrimonial não resta desconfigurado plenamente, na medida em que o mesmo 

residirá perante terceiros no patrimônio geral do sócio ostensivo e, entre os sócios da SCP, na 

especialização que é dada ao seu patrimônio, como a sua distinção em relação ao restante do 

patrimônio do sócio ostensivo.98 

 

É justamente do seu tratamento contábil que se dá o seu nome de sociedade em conta 

de participação. Isso porque, com a constituição da SCP abre-se uma conta de participação 

nos livros contábeis do sócio ostensivo.99 100 Nessa conta serão registrados todos os bens que 

                                            
97 Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda se refere ao patrimônio especial como um “patrimônio separado” 
dentro do patrimônio geral do sócio ostensivo, que variará (crescendo ou diminuindo) com a exploração das 
atividades sociais da SCP. Destaca ainda que cabe ao sócio ostensivo respeitar o fim do referido patrimônio, que 
deve ser utilizado unicamente para a exploração das atividades sociais que são objeto da SCP. Cf. PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. São Paulo: Bookseller, 2000, tomo 5, p.  377. 
 
98 Sobre a autonomia patrimonial das sociedades: “(...) Por tal princípio, tem-se que o patrimônio da sociedade 
não pode ser confundido com o patrimônio pessoal de cada um dos sócios, tratando-se, portanto, de patrimônios 
distintos, autônomos entre si. Se você é credor de uma sociedade, a você não cabe cobrar o seu crédito em cima 
do patrimônio pessoal dos sócios, e vice-versa. Aliás, a confusão patrimonial é, inclusive, um dos motivos a 
serem alegados para a desconsideração da personalidade jurídica. A autonomia patrimonial pode ser manifestada 
de duas formas distintas, a depender do tipo societário, da relação jurídica sócio-sociedade. Fala-se, então, em 
autonomia patrimonial absoluta (ou perfeita) ou autonomia patrimonial relativa (ou imperfeita). Se entre o sócio 
e a sociedade existir autonomia patrimonial absoluta, isso significa tanto que não pode haver confusão entre o 
patrimônio do sócio e o da sociedade, quanto que não existe ligação patrimonial entre o sócio e a sociedade. 
Assim, a autonomia patrimonial absoluta determina a responsabilidade limitada dos sócios. Por sua vez, a 
autonomia patrimonial relativa ocorre sempre que, apesar de não poder haver confusão patrimonial entre o 
patrimônio do sócio e o da sociedade, entre eles existe ligação patrimonial, de modo que poderá o sócio vir a 
responder por obrigações da sociedade. Disto decorre que a autonomia patrimonial relativa determina a 
responsabilidade subsidiária dos sócios perante obrigações da sociedade. A depender do tipo societário 
empregado, a responsabilidade subsidiária poderá ser: (a) solidária e ilimitada; ou (b) limitada. “(...) Em face das 
modalidades de autonomia patrimonial e, portanto, de acordo com a responsabilidade dos sócios, as sociedades 
são classificadas em: (a) sociedades limitadas; (b) sociedades ilimitadas; e (c) sociedades mistas. Sociedades 
limitadas são aquelas em que todos os sócios têm autonomia patrimonial absoluta. Sociedades ilimitadas são 
aquelas em que todos os sócios têm autonomia patrimonial relativa. Sociedades mistas são aquelas em que há 
sócios com autonomia patrimonial absoluta e sócios com autonomia patrimonial relativa. (...) São exemplos de 
sociedades mistas: a sociedade em conta de participação e a sociedade em comandita simples. Na sociedade em 
conta de participação, há o sócio ostensivo, com responsabilidade ilimitada, e o sócio participante, que não 
responde perante terceiros. Na sociedade em comandita simples, há o sócio comanditado, com responsabilidade 
solidária e ilimitada, e o sócio comanditário, com autonomia patrimonial absoluta” (MAGALHÃES, 2014). 
 
99 Sobre a formação da conta de participação nos livros do sócio ostensivo: “Aquele que aparece perante 
terceiros é denominado sócio ostensivo e os demais são chamados sócios participantes. Os recursos fornecidos 
pelos participantes determinam a abertura de uma conta (dai o nome ‘sociedade em conta de participação’) nos 
livros do sócio ostensivo. Cabe ao sócio ostensivo aplicar esses recursos no fins convencionados, o que fará em 
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integrarão o patrimônio especial da SCP, que, no caso do sócio ostensivo, será uma separação 

e destaque dos bens que já compõem o seu patrimônio geral.101 Com o desenvolvimento das 

atividades da SCP passarão também a ser lançadas na conta de participação as suas entradas 

e saídas, constituídas pelas receitas e despesas atribuídas à SCP, com os resultados apurados 

nessa conta ao término de seu objeto social, ao final de cada exercício social ou em outra 

periodicidade que venha a ser deliberada entre os seus sócios.102 

 

Os fundos sociais da SCP sofrerão variações diversas ao longo de sua vigência, seja 

pelas atividades sociais exercidas em nome do sócio ostensivo, com a realização de despesas 

(redução do patrimônio especial) e o aferimento de receitas (aumento do patrimônio especial), 

seja também em decorrência da entrada e saída de novos sócios participantes (redução ou 

aumento do patrimônio especial).103 

                                                                                                                                        
nome próprio, de tal forma que, perante terceiros, figurará como se fosse o único interessado nas respectivas 
operações. (...) Tem-se, portanto, que a conta de participação apresenta uma face externa e outra interna. 
Externamente, o sócio ostensivo atua como se não existisse  conta de participação, sendo ele único que se obriga 
e que adquire direitos. Internamente, registra o ostensivo, na conta específica, todos os ingressos, despesas e 
dispêndios incorridos, repartindo os resultados positivos e negativos do negócio entre os integrantes” (GALIZZI, 
2004). 
 
100 Mais uma vez destaca-se as dificuldades e incompatibilidades de uma pessoal natural exercer  papel de sócio 
ostensivo em uma SCP. 
 
101 Mauro Brandão Lopes explica como se dá a especialização do patrimônio do sócio ostensivo, para formar o 
patrimônio especial da SCP: “(...) Desse modo, a conferição de sua quota, ou a ‘transferência’ de sua quota para 
os fundos sociais, se deve fazer simplesmente mediante adequada escrituração da ‘conta’ e efetivo emprego nos 
negócios sociais; tal ‘transferência’ consistirá em definir precisamente, de acordo com o contrato, a parte de seu 
patrimônio geral que entrou para os fundos sociais da conta de participação e que passará a constituir, 
juntamente com as entradas dos demais sócios em seu poder, um patrimônio separado” (LOPES, 1990, p. 96). 
 
102 Sobre a mecânica de funcionamento da conta de participação, José Edwaldo Tavares Borba leciona o 
seguinte: “Os recursos fornecidos pelos participantes determinam a abertura de uma conta nos livros do 
operador, e integram-se no seu ativo. Cabe ao operador aplicar esses recursos nos fins convencionados, o que 
fará em nome próprio, de tal forma que, perante terceiros, figurará como se foa o único interessado nas 
respectivas operações. As aplicações e os resultados irão sendo lançados na conta aberta e, a final, o lucro 
apurado será distribuído entre os participantes, na forma convencionada. No caso de falência, alcançará esta 
apenas o operador (sócio ostensivo).  A conta de participação poderá ser contratada para uma única ou para 
várias operações. (...)  Internamente, registra o empresário-operador, na conta específica, todos os ingressos, 
despesas e dispêndios incorridos e os resultados que se forem acumulando, para distribuir os lucros ou imputar 
os prejuízos aos participantes, imputação essa que não poderá ultrapassar os fundos que cada um destinou ao 
contrato. (...) Se o empresário-operador firmar vários contratos de participação distintos, abrirá uma conta para 
cada participante. Estando os participantes envolvidos em uma mesma operação ou negócio, a conta será uma só, 
embora desdobrada em várias subcontas. A admissão de novo participante em uma mesma conta depende do 
contrato ou do consentimento dos demais participantes (art. 995)” (BORBA, 2012, p. 114-116). 
 
103 Mauro Brandão Lopes explica como se dá a variação do patrimônio especial ao longo do tempo e a dispensa 
de formalidades, desde que previamente contratado entre as parte: “Este fato é normal em todas as sociedades. 
Qualquer delas pode aumentar o seu capital, concomitantemente ou não com a admissão de novo sócio, ou 
diminuí-lo, com ou sem a saída de sócio. A única diferença que apresenta a conta de participação é que nesta não 
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A apuração de resultados da SCP e o seu tratamento fiscal será feita de maneira 

distinta da que é atribuída aos resultados do sócio ostensivo, como será visto mais adiante. 

Assim, o patrimônio especial deve estar precisamente descrito e individualizado no contrato 

de constituição da SCP, para que possa ser escriturado separadamente na conta da SCP 

constante dos livros contábeis do sócio ostensivo.104 

 

A especificação e individualização dos fundos sociais da SCP permitem limitar a sua 

destinação e uso pelo sócio ostensivo, que se obrigará a utilizar tais bens e direitos apenas 

para os fins sociais específicos da SCP. Neste sentido é importante a prática em obrigar o 

sócio ostensivo a abrir uma conta corrente em banco para uso específico das atividades 

realizadas em decorrência da SCP, trazendo maior clareza e controle aos demais sócios 

participantes das movimentações financeiras da SCP, no exercício de seu direito à 

fiscalização. 

 

Portanto, diferentemente das demais sociedades detentoras de personalidade jurídica, 

o legislador, no artigo 994 do Código Civil, estabeleceu que a contribuição dos sócios da SCP 

constituem patrimônio especial, produzindo, tal especialização, efeitos apenas entre os seus 

sócios.  

 

A natureza jurídica desse patrimônio especial e sua definição são bastante 

controversas perante os estudiosos de direito, havendo aqueles que entendem que a 

contribuição dos sócios é transferida ao patrimônio do sócio ostensivo e outros que entendam 

                                                                                                                                        
é necessária uma alteração contratual escrita. A sociedade, por força do art. 325 do Código Comercial, não está 
sujeita às formalidades prescritas para a formação das outras; com igual razão, não está também sujeitas às 
mesmas formalidades para qualquer alteração. A diminuição e o aumento dos fundos sociais, pela admissão ou 
saída de sócios, podem ocorrer sem qualquer formalidade, bastando que preexista o consentimento de todos os 
sócios, e este pode ser dado no próprio contrato inicial” (LOPES, 1990, p. 79). 
 
104 Ainda sobre a especialização do patrimônio especial da SCP, mediante sua individuação nas contas do sócio 
ostensivo: “Mas, na conta de participação, a mera existência de fundos sociais não é suficiente. Esses fundos têm 
de ser individuados; em outras palavras, a sociedade em conta de participação requer indicação precisa de seus 
fundos e determinação de sua composição. Esses dois requisitos decorrem da necessidade de escrituração da 
conta nos livros dos sócios ostensivos, e se fundamentam genericamente nos artigos do Código Comercial, 
referentes às sociedades, e, especialmente, nos arts. 327 e 328, que expressamente se referem a ‘fundos sociais’ e 
‘fundos’; a individualização dos fundos, por meio da indicação de seu montante dos bens que os integram, é 
decorrência mesmo das próprias características centrais da conta de participação” (LOPES, 1990, p. 63-64). 
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não haver transferência de patrimônio de uma pessoa a outra, mas apenas a sua 

administração.105 

 

Ambas as posições guardam fundamentos coerentes e adequados, mas são 

incompletas. Uma vez que os fundos sociais da SCP são formados por contribuição de todos 

os sócios e essa poderá se dar por meio de dinheiro, bens ou serviços, sendo possível, 

inclusive, a transferência de bens apenas a título de gozo ou uso (sem a transferência da 

propriedade), é certo que alguns bens integrarão esse patrimônio especial da SCP a título de 

propriedade, enquanto outros apenas a título de afetação, para uso ou gozo, por exemplo.106107 

 

Do ponto de vista interno, ou seja, analisando o fundo social da SCP perante os seus 

sócios, esse é uno, indivisível e não se confunde com o patrimônio do sócio ostensivo.108 Tal 

                                            
105 Entendendo haver a transferência da contribuição dos sócios para o patrimônio do sócio ostensivo: “O fundo 
social da sociedade em conta de participação e o patrimônio particular do sócio ostensivo se confundem, sendo 
aos ‘olhos’ de terceiros uma coisa só” (ACETI JÚNIOR; REIS, 2001). Ainda no mesmo sentido: “De outro lado, 
a determinação da composição dos fundos, com a indicação das entradas de todos os sócios, inclusive o 
ostensivo, se for o caso, é essencial à natureza da conta de participação, porque o contingente trazido por sócio 
“oculto” se incorpora, a título de propriedade, ao patrimônio do sócio ostensivo em cujo poder está, passando a 
constituir, juntamente com o seu próprio contingente, um patrimônio separado, os fundos da conta de 
participação ou a parte desses fundos em seu poder” (LOPES, 1990, p. 64-65). Já em sentido diverso, 
entendendo que o sócio ostensivo apenas administra a contribuição dos sócios participantes, não detendo a sua 
propriedade: “(...) Não nos parece que a propriedade do fundo social passe ao patrimônio do sócio ostensivo; 
senão sua administração. Mesmo no regime do CCo, a responsabilização dos fundos sociais pelo sócio ostensivo 
(gerente), ainda que por obrigações pessoais, confere, aos demais sócios, direito contra aquele. Houvesse 
transferência de patrimônio de uma pessoa a outra, qual seria a contrapartida? No caso, nenhuma, de modo a 
representar  enriquecimento sem causa. E, além disso, como se pode pretender o direito regressivo contra alguém 
que alienou seu próprio patrimônio? De qualquer forma, o nCCB parece resolver o problema, ao mencionar 
“especialização” patrimonial, e não transferência, além disso, contribuição dos sócios constituir patrimônio 
especial não é causa de alienação, mas de regime diferenciado de administração” (PICCHI, 2004). 
 
106 Sobre a possibilidade de conferir ao patrimônio especial da SCP bens a título de uso e gozo: “Quando a coisa 
é conferida pelo sócio “oculto” a título de uso ou gozo, escapa ela tanto aos credores do sócio ostensivo como 
aos credores sociais; pode o seu proprietário inclusive reivindicá-la de terceiros. Essa possibilidade é 
consequência da natureza da entrada, que consiste somente no uso e gozo, não se transferindo a propriedade da 
coisa” (LOPES, 1990, p. 87). Ainda no mesmo sentido: “De todo modo, não vejo razão para coibir em nosso 
sistema a possibilidade de os sócios participantes conservarem a propriedade de seus aportes. A doutrina a 
admite amplamente no que toca às demais sociedades empresárias que, adquirindo personalidade jurídica, 
possuem patrimônio próprio. De fato, não se nega ao sócio de uma limitada ou ao acionista de uma sociedade 
anônima a alternativa de integralizar sua participação societária mediante a transferência, a título de uso e gozo, 
de bens integrantes de seu patrimônio. Por que negá-la, então, às sociedades em conta de participação, as quais, 
como se viu, não apresentam as mencionadas características?” (GALIZZI, 2008, p. 89). 
 
107 Como exemplo prático de transferência de direitos de uso e gozo de bens nas SCPs, tem-se os pools hoteleiro, 
onde também não há transferência da propriedade. 
 
108 Segundo Mauro Brandão Lopes: “Essa posição é pacífica, unânime. Como disse, os fundos não são sociais no 
sentido de que pertencem à Sociedade, mas porque são empregados em negócios sociais, isto é, em negócios 
feitos no proveito comum dos sócios” (LOPES, 1990, p. 65). 
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afirmação encontra seu respaldo quando se verifica que, contabilmente, perante qualquer 

registro público, a exemplo do Bacen e órgãos fazendários, a sócia ostensiva e a SCP são 

reconhecidas como entidades distintas, devendo, cada qual, ter registros próprios, ainda que 

realizadas operações diretas pelo sócio participante, por conta e ordem da SCP. E isso para 

que se possa evidenciar os lançamentos referentes à SCP e àqueles referentes às atividades 

exclusivas do sócio ostensivo, de modo que, nos documentos relacionados com a atividade da 

SCP, o sócio ostensivo deverá fazer constar as informações que identifiquem a vinculação à 

SCP.109 

 

Pelo fato de o patrimônio especial integrar o patrimônio geral do sócio ostensivo, não 

estará protegido das demais dívidas e obrigações do ostensivo.110 Poderá o patrimônio 

especial da SCP responder por dívidas particulares do sócio ostensivo, sem que seja possível 

aos sócios participantes opor qualquer direito ou alegar a sua impenhorabilidade em 

decorrência da existência da SCP, na medida em que a SCP não gera efeitos perante terceiros, 

mas apenas entre os seus sócios.111 Caberá ao sócio ostensivo, portanto, a obrigação de repor 

o bem integrante do patrimônio especial que tenha se perdido em decorrência de dívidas 

pessoais ou, ainda, indenizar os sócios participantes em razão da perda imposta indiretamente 

a eles, com a redução do patrimônio da SCP. E os sócios participantes poderão exercer o seu 

                                                                                                                                        
 
109 Assim, não há como se considerar o argumento trazido pela doutrina, como Flavio Augusto Picchi (PICCHI, 
2004), no sentido de que a transferência dos bens ao fundo social da SCP representaria enriquecimento sem 
causa do sócio ostensivo. 
 
110 Tratando da possibilidade do patrimônio especial da SCP responder às dívidas exclusivas do sócio ostensivo: 
“Mas ainda que o sócio ostensivo atue de modo escorreito e respeitando o seu dever de obediência, tem-se que 
dívidas particulares do sócio ostensivo (não relacionadas à conta de participação) podem afetar o fundo social. 
Em outras palavras, o sócio ostensivo, ao atuar no mercado, age em seu nome próprio, de modo que todo o seu 
patrimônio (seja ou não especial) resta como garantia de seus credores (como dispõe a regra geral do art. 591 do 
CPC (LGL\1973\5)). Assim, em uma eventual execução de um credor particular do sócio ostensivo não se 
poderá alegar, como matéria de defesa, a impenhorabilidade do bem ou direito decorrente do fato de que este 
estaria afetado para a exploração da atividade da conta de participação.  Nestes termos, o fundo social da conta 
de participação responde pelas obrigações pessoais do sócio ostensivo, isto é, mesmo aquelas que não digam 
respeito aos negócios entabulados em favor da sociedade, posto que o fundo social é ineficaz perante terceiros” 
(SPINELLI et al., 2013). 
 
111 Nas palavras de Mauro Brandão Lopes: “(...) Os sócios participantes, diante da ameaça aos fundos sociais, 
alcançados por ação de credor pessoal do sócio ostensivo, não podem insurgir-se contra a execução, sob o 
fundamento de que os fundos constituem propriedade sua; têm somente ação contra o sócio-gerente. Mais uma 
vez, a conclusão parece manifesta que a razão está em que os fundos são de propriedade do sócio ostensivo. 
Decorre pois da própria lei que do sócio ostensivo é a propriedade dos fundos em seu poder. Decorre também 
dos princípios que informam a estrutura da conta em participação” (LOPES, 1990, p. 68). 
 



 

 

55 

direito de regresso contra o ostensivo para compeli-lo à reposição do patrimônio especial 

sempre que esse não o fizer espontaneamente. 

 

Também poderá ser responsabilizado pessoalmente o sócio ostensivo, perante os 

sócios participantes, pelo mau uso do patrimônio especial da SCP ou a sua destinação a fins 

distintos daqueles que compõem o seu objeto social, ou ainda de maneira distinta da que for 

deliberada pelos sócios da SCP. Esses poderão pleitear indenização por parte do ostensivo ou 

até mesmo a obrigação de repor o patrimônio da SCP pela quantia desvirtuada, não cabendo 

pleitear, no entanto, a invalidação do negócio jurídico realizado entre ostensivo e terceira 

parte com o patrimônio da SCP, na medida em que a SCP não é oponível a terceiros e perante 

esses, portanto, não surte efeitos.112 

 

A formação do patrimônio especial da SCP se dará, nos termos do artigo 981 do 

Código Civil, mediante a contribuição de todos os sócios, participante e ostensivo, o que 

deverá ser feito por meio de capital, bens ou serviços.113 Tais bens deverão ser passíveis de 

                                            
112 Sobre a irregular utilização do patrimônio da SCP pelo sócio ostensivo e a impossibilidade de oposição dos 
seus efeitos a terceiros: “Diante deste dispositivo [art. 994, p. 1o], a irregular utilização do patrimônio especial 
pelo sócio ostensivo, em contrariedade ao contrato social ou às deliberações dos sócios tomadas com base nele, 
não pode ser oposta pelos sócios participantes a terceiros de boa-fé que contrataram com o sócio ostensivo, 
mesmo àqueles que saibam da existência da sociedade. A única pretensão que terão é contra o próprio sócio 
ostensivo, que estará obrigado a indenizar eventuais prejuízos que causar aos demais sócios por conta da 
disposição irregular do patrimônio especial. Por certo, também poderão se valer, para evitar a própria ocorrência 
de prejuízos, de todos os recursos processuais existentes para a tutela de obrigações de fazer e de não fazer, 
visando coagir o sócio ostensivo a atuar na forma pela qual se comprometeu no contrato social. Só não poderão 
pretender invalidar o negócio já consumado com terceiro de boa-fé em razão do descumprimento da finalidade 
que determina a especialidade patrimonial, pois essa, assim como os demais efeitos deste tipo societário, tem 
relevância exclusivamente entre os sócios” (FARACO, 2005). Ainda sobre a responsabilidade do ostensivo pela 
reposição do patrimônio especial e da sua obrigação perante os sócios participantes e impossibilidade de impor 
tais direitos a terceiros, Arnoldo Wald leciona o seguinte: “312. Decorre de tais disposições que a utilização 
indevida do patrimônio especial pelo sócio ostensivo, violando o contrato social ou as deliberações dos sócios, 
não pode ser oposta a terceiros de boa-fé que contrataram com o sócio ostensivo, mesmo àqueles que sabiam da 
existência da sociedade. 313. Cabe aos sócios ocultos ação contra o sócio ostensivo, responsabilizando-o pelos 
prejuízos causados em virtude dos atos de disposição do patrimônio especial em desacordo com o contratado 
entre os sócios. Também cabem as ações destinadas a exigir que o sócio ostensivo atue em respeito às 
disposições do contrato social. Contudo, não estão legitimados a postular a invalidação de negócio jurídico já 
celebrado com terceiro de boa-fé, mesmo motivados pelo desrespeito à finalidade a qual está subordinada a 
especialidade patrimonial, porquanto tal comprometimento vincula exclusivamente os sócios” (WALD, 2010, p. 
102-103). 
 
113 Sobre a formação do fundos sociais da SCP e a possibilidade de fazê-lo com serviços: “Questão talvez mais 
interessante que a da personalização jurídica da sociedade é a da formação de seus fundos sociais. Toda 
sociedade tem fundo social, como decorrência necessária da existência de contribuição recíproca entre os sócios, 
tanto por bens quanto por serviços. Neste caso, fundo social não significa capital social definido, basta a 
contribuição de cada sócio, que será objeto especial – nos termos da contratação entre os sócios – mas não 
afetação especial do patrimônio de cada um perante terceiros (art. 994, §1o, nCCB). O fundo social, podendo ser 
constituído unicamente de serviços, não poderá ser expresso monetariamente, mas a partilha necessária do 



 

 

56 

avaliação pecuniária, nos termos do artigo 997, inciso III, do Código Civil, ou deverá ser 

atribuído a esses um montante em dinheiro, para fins, inclusive, de cálculo da participação 

nos resultados de cada um dos sócios. 

 

A contribuição pelo sócio ostensivo com serviços não parece trazer maiores 

dificuldades, na medida em que caberá ao mesmo exercer as atividades que compõem o 

objeto social da SCP e, portanto, os seus serviços se apresentam como uma maneira natural de 

compor o patrimônio da SCP.114 A dúvida que se apresenta, no entanto, é se seria possível aos 

sócios participantes também contribuírem com serviços para a composição do patrimônio 

especial da SCP.115 

 

Sobre a questão, e como já tratado, não poderá o sócio participante atuar diretamente 

no objeto social da SCP sob riscos (civis) de responder perante terceiros, solidariamente ao 

sócio ostensivo, pelos atos que se envolver, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 993 

do Código Civil.  A essas consequências civis somam-se os riscos de descaraterização da SCP 

como tipo societário e as suas respectivas consequências fiscais, que serão tratados no 

Capítulo 3. Diante desses riscos e consequências, o melhor entendimento sobre a contribuição 

dos sócios participantes com serviços em favor da SCP parece ser por admiti-lo, mas desde 

que tais serviços não tenham relação direta com o objeto social da SCP, no sentido de permitir 

                                                                                                                                        
resultado o será” (PICCHI, 2004). 
 
114 Restará às partes tão somente definir a forma como se dará a avaliação desses serviços, para os fins de 
composição do patrimônio especial da SCP. 
 
115 Alfredo de Assis Gonçalves Neto, entendendo ser possível aos sócios participantes contribuir para a formação 
do patrimônio especial com apoio às atividades do sócio ostensivo, manifesta o seguinte: “(...) A participação do 
sócio oculto, por outro lado, pode consistir em contribuição material de apoio à atividade do sócio ostensivo, 
como, por exemplo, as instalações para o negócio comum; nesse caso, é de todo conveniente que o contrato 
social esclareça a sorte que terá tal bem na liquidação da sociedade” 
(GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito societário: regime vigente e inovações do novo 
código civil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 181). Rogério Ramires entende que os serviços a comporem 
a contribuição de cada sócio deverão ter relação com o objeto da SCP: “Sempre se faz necessário, portanto, que 
os aportes se componham de serviços e de bens executíveis, sempre se relacionando à atividade social, para que 
possam proporcionar a geração de riquezas dentro do limite de atuação social” (RAMIRES, 2011, p. 36). Sobre a 
possibilidade, não apenas do sócio ostensivo, mas também do sócio participante contribuir apenas com serviços: 
“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, à semelhança do que se tem na sociedade simples (art. 996 c/c arts. 
997, V, e 1.006, do CC) e do que ocorria na antiga sociedade de capital e indústria (regulada no antigo Código 
Comercial, nos arts. 317 a 324); nesse sentido, basta que o contrato social bem especifique as obrigações a que 
se obriga o sócio prestador de serviços” (SPINELLI et al., 2013). 
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a qualquer terceiro entender que o sócio participante estaria tomando parte da relação 

existente com o sócio ostensivo, ou atuando em nome dele. 

 

Da contribuição realizada por cada um dos sócios à SCP decorre também a 

participação que terão sobre os resultados da mesma.116 De acordo com o artigo 1.007 do 

Código Civil, em regra, a participação sobre os resultados se dará proporcionalmente à 

contribuição dos sócios na formação do patrimônio especial, a não ser que haja estipulação 

em contrário, restando vedada a exclusão dos sócios à participação nos resultados da SCP 

(artigo 1.008 do Código Civil).117 Interessante, portanto, que a estrutura da SCP permite aos 

seus sócios estabelecer a distribuição de seus resultados de maneira desproporcional entre si, 

sem que tal evento desnature a SCP.118 

 

Ainda sobre a formação do patrimônio especial, o Código Civil não prevê a sua 

divisão em cotas, títulos ou certificados, mas também não estabelece vedação neste sentido, o 

que, considerando a característica de contrato-sociedade da SCP, permitiria  ser possível às 

partes prever sua existência. Assim, estabelecer certificados representativos de participação 

em SCP pode, inclusive, permitir a entrada e saída de sócios participantes da SCP de maneira 

livre e facilitada, mas desde que haja previamente a concordância expressa de todos os sócios 

em permitir a livre entrada e saída de sócios da SCP (artigo 995 do Código Civil).119  

                                            
116 Para Arnoldo Wald, o Código Civil não estabeleceu qualquer regra de distribuição de resultados entre os 
sócios da SCP, de modo que estariam livres para estabelecer como bem entenderem: “290. O contrato social das 
sociedades em conta de participação regula as relações interna corporis, isto é, as obrigações e direitos de cada 
sócio, inclusive as regras sobre a distribuição dos resultados entre eles. Note-se que a lei nada dispõe a respeito 
da distribuição dos resultados nas sociedades em conta de participação, como o fez, por exemplo, nas sociedades 
simples (art. 997 do Código Civil), deixando aos sócios liberdade para dispor sobre a matéria” (WALD, 2010, p. 
96). 
 
117 “Todos os sócios participantes terão direito a parcelas dos resultados positivos, a qual será proporcional à 
contribuição que tiverem dado aos fundos sociais, salvo se o contrato social estabelecer regra diversa (cf. art. 
1.007). Não é admissível, porém, a distribuição dos resultados ou das perdas com exclusão de algum sócio. 
Disposição nesse sentido deve ser reputada nula, regra que vale para qualquer sociedade (cf. art. 1.008).” 
(FARACO, 2005.) 
 
118 Sobre a forma de distribuição de resultados entre os sócios da SCP e a possibilidade de haver distribuição 
desproporcional: “Do resultado econômico auferido, serão apurados o lucro ou prejuízo, que deverão ser 
partilhados ou suportados pelos sócios de acordo com o que pactuarem no contrato de sociedade, podendo ser 
proporcionais ou não, mediante observância de determinadas regras para aplicação do dispositivo aos mais 
variados tipos de sociedade. Caso nada disponha o contrato, deverá ser a divisão partilhada de acordo com o 
capital aportado pelos sócios, nos moldes do art. 1.007 do CC, sendo nula a estipulação contratual que exclua 
qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas, como determinada o art. 1.008 do CC” (RAMIRES, 2011, 
p. 37). 
 
119 Segundo Mauro Brandão Lopes: “(...) Realmente, se no contrato dão todos os sócios o seu consentimento 
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Por último, sempre que exigido pelos sócios participantes, deverá o sócio ostensivo 

proceder com a prestação das contas da SCP, nos termos do artigo 1.020 do Código Civil 

(aplicável subsidiariamente às SCP’s), permitindo ainda que os sócios participantes exerçam o 

seu direito de fiscalização sobre as contas apresentadas. 120 121  O direito dos sócios 

participantes à prestação de contas e à fiscalização são distintos e podem ser exercidos de 

maneira conjunta ou isolada.122 

                                                                                                                                        
tanto ao aumento ou redução dos fundos sociais, pela admissão ou saída de sócio, a critério do sócio ostensivo, 
como à livre transferência de partes sociais, a representação de tais partes por certificados ou títulos será 
simplesmente tornar mais fácil e eficiente a transferência de tais títulos. O único requisito para melhor 
funcionamento de um tal esquema é a divisão do capital em partes iguais, a fim de facilitar a participação 
proporcional nos lucros e nas perdas; e, evidentemente, a limitação das perdas ao valor da própria participação 
tornará maior a sua negociabilidade. (...) Ora, os certificados ou títulos, de que se trata aqui, não são promessas 
de pagamento em dinheiro; são documentos que atestam a condição de participante numa sociedade, com direito 
a lucros eventuais, e sujeito às perdas possíveis, mesmo que limitadas ao valor da própria participação. (...) As 
respostas não envolvem qualquer dificuldade. Como mostrei, a conta de participação tem fundos sociais, e os 
títulos ou certificados atestariam a participação de seu portador em tais fundos e consequentemente nos lucros e 
prejuízos eventuais; nem os títulos seriam emitidos pela sociedade, que não é pessoa jurídica, mas pelo sócio 
ostensivo, que pode perfeitamente assumir as respectivas obrigações. De outro lado, a existência de títulos 
transferíveis não daria à sociedade personalidade jurídica, já que a própria publicação do contrato social não teria 
tal efeito, uma vez preservado o fato essencial de que cada sócio, diante de terceiros, obriga-se sempre 
pessoalmente” (LOPES, 1990, p. 80-82). No mesmo sentido: “E quanto à circulação da posição social (i.e. pela 
cessão da posição societária ou pela morte de algum dos sócios), de regra, e tendo em vista o disposto no art. 
1.003 do CC (aplicável diante da previsão do art. 996 do CC), tem-se que ela depende do consentimento de todos 
os sócios. Entretanto, entendemos que nada impede que o contrato social disponha de modo diverso, o que fica 
ainda mais evidenciado quando se adota um mecanismo de livre transferência das participações dos sócios. 
Neste sentido, é possível cogitar, inclusive, a emissão de títulos transferíveis e, como observa Alfredo de Assis 
Gonçalves Neto, a SCP pode assumir vestes de sociedade de capital, quando possui um sistema de livre 
transferência das participações, sendo o que ocorre quando as respectivas quotas são representadas por títulos, 
suscetíveis de transmissão sem necessidade de anuência de seus sócios” (SPINELLI et al., 2013). 
 
120 Sobre o direito dos sócios participantes a pedir a prestação de contas ao sócio ostensivo: “SOCIEDADE EM 
CONTA DE PARTICIPAÇÃO - PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORMULADO PELO SÓCIO 
OCULTO. As contas deverão ser pedidas ao sócio ostensivo que administra os fundos comuns. Sendo aquele 
uma pessoa jurídica, esta acha-se obrigada a prestação de contas” (BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. Recurso Especial nº 23.502-2 SP. 3a Turma, rel. Ministro Eduardo Ribeiro, julgado em 13.09.1993).  
 
121 Rogerio Ramires preleciona que a obrigação de prestação de contas seria do administrador da SCP: “Do 
mesmo modo como ocorre com os demais tipos societários, o administrador da SCP está obrigado a prestar 
contas de sua administração a todos os sócios e apresentar-lhes o inventário anual, bem como o balanço 
patrimonial representativo dos ativos, passivos e resultados apurados considerando tão somente as contas da 
SCP, extraídas do balanço patrimonial de seu sócio ostensivo” (RAMIRES, 2011, p. 121). 
 
122 A fiscalização pode ser exercida pelos sócios participantes a qualquer momento e se dá sobre as atividades da 
SCP, a atuação do sócio ostensivo e as contas por ele apresentadas. Trata-se de uma ação de diligência que 
advém do sócio participante. A prestação de contas é, de um lado, um direito do sócio participante e, de outro 
lado, um obrigação do sócio ostensivo, a quem cabe a ação de apresentar as contas da SCP periodicamente ou 
sempre que solicitado. Tratando desses dois direitos, Mauro Brandão Lopes trata de diferenciá-los: “A 
fiscalização não é o único dos direitos de controle do sócio participante; tem ele evidentemente direito a 
prestação de contas do sócio-gerente. Na verdade, embora os dois direitos sejam independentes, podendo ser 
exercidos separadamente, a lógica das relações entre sócio participante e sócio-gerente os une manifestamente; a 
fiscalização é quase sempre a base do pedido de prestação de contas” (LOPES, 1990, p. 98). 
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2.6 O encerramento da SCP e os efeitos da falência dos sócios 

 

 

A prestação periódica de contas pelo sócio ostensivo não se confunde com a 

prestação de contas final, necessária ao encerramento da SCP.123 

 

A utilização do procedimento da prestação de contas na SCP se dá exatamente pela 

falta de personalidade jurídica dessa e, portanto, da inexistência de um fundo social apartado, 

que precise ser apurado e liquidado. 

 

Como visto, o patrimônio especial da SCP compõe o patrimônio geral do sócio 

ostensivo e, portanto, o encerramento da SCP não significa o encerramento (total ou parcial) 

do sócio ostensivo.124 Por esta razão é que ocorre a prestação de contas, onde o sócio 

ostensivo irá apurar os resultados finais da SCP, incluindo os bens a ela atribuídos, descontará 

desses as despesas e apresentará o valor final que, em caso positivo, deverá ser distribuído 

entre os seus sócios como resultado (dividendos) ou restituídos, no caso de bens em uso e 

gozo do ostensivo.  

 

                                                                                                                                        
 
123 No momento da extinção da SCP o patrimônio (direitos e obrigações) apurado permanece em nome do sócio 
ostensivo, que não se dissolve e permanecerá  responsável, mesmo após o término da SCP, perante terceiros. 
Assim é que o procedimento de dissolução de sociedade não é compatível com o término da SCP, tratando-se, 
portanto, de uma prestação de contas, em que são apurados todos os direitos e obrigações e indicados os créditos 
a que os sócios participantes fazem jus diante do sócio ostensivo, que deverá remunerá-los: “328. A ausência de 
personificação jurídica e seus efeitos perante terceiros, acarreta a inexistência de um patrimônio social a ser 
inventariado, para dedução de dívidas a serem pagas com a venda dos ativos sociais. Todas as obrigações com 
terceiros, vinculando diretamente o sócio ostensivo, não serão afetadas com a dissolução, que produz efeitos 
apenas entre os sócios. 329. Dissolvido o vínculo societário, cabe ao sócio ostensivo prestar contas de suas 
atividades aos demais sócios, como já acontecia antes, na vigência do Código Comercial, em que parte da 
doutrina já observava que a liquidação da sociedade em conta de participação era, na verdade, apenas um 
processo de prestação de contas por parte do sócio ostensivo” (WALD, 2010, p. 106). 
 
124 “A ausência de personificação significa que, perante terceiros, apenas se obrigou o sócio ostensivo (e 
continuará ele eventualmente obrigado mesmo após a dissolução da sociedade). Não há um patrimônio social a 
ser inventariado, dívidas a serem cobradas e a serem pagas com a venda dos bens sociais. Os vínculos existentes 
com terceiros, por conta da realização dos fins sociais, não serão afetados com a dissolução, que produz efeitos 
apenas entre os sócios.” (FARACO, 2005) 
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Não necessariamente existirão haveres a devolver ou distribuir aos sócios 

participantes, inclusive porque a propriedade sobre os bens é transferida ao ostensivo por 

ocasião da formação do seu patrimônio especial e contribuição pelos participantes e com ele 

permanece. Mas considerando a natureza de contrato-sociedade da SCP, os seus sócios 

poderão deliberar, previamente ou por ocasião do seu encerramento, que os valores a restituir 

aos sócios participantes se dará mediante a transferência de bens e direitos apurados.125 

 

A falência do sócio ostensivo terá efeitos distintos sobre a conta de participação 

daqueles que se dariam com a falência dos sócios participantes. O parágrafo 2o do artigo 994 

do Código Civil estabelece que, em caso de falência do sócio ostensivo, a sociedade será 

dissolvida e a respectiva conta liquidada, sendo que o saldo constituirá crédito quirografário 

dos sócios participantes no processo de falência.126 

 

A adesão do sócio participante à SCP não lhe garante, portanto, qualquer espécie de 

propriedade sobre os fundos sociais da sociedade investida, nem mesmo sobre a parcela 

representativa de sua contribuição. Torna-se apenas titular de um eventual direito de crédito 

frente ao sócio ostensivo, em razão dos resultados das atividades sociais. Admitir que o sócio 

participante continuaria proprietário de sua contribuição permitiria cogitar a possibilidade de 

pedido de restituição na hipótese de falência do sócio ostensivo, o que é afastado pelo 

parágrafo 2o do artigo 994 do Código Civil. Ocorrendo a falência, o sócio participante terá 

                                            
125 Um ponto que merece destaque é a razão que motivaria o encerramento da SCP, e os efeitos possíveis 
decorrentes do motivo em si. O encerramento da SCP pela conclusão do seu objeto não parece trazer maiores 
surpresas, pois este seria o seu término natural. Mas as partes poderão prever as consequências do término da 
SCP, quando decorrentes do descumprimento por uma das partes. Mas, e quando não houver previsão em 
contrato e quando a rescisão se der pelo ostensivo, que possa continuar a exploração do seu objeto sozinho, sem 
ratear os seus resultados com o participante? Pela complexidade desse tema, entende-se que este deverá ser 
objeto de um trabalho específico. 
 
126 Sobre os efeitos da falência do sócio ostensivo e do sócio participante: “Assim, é necessário apurar o saldo da 
conta (inclusive verificando-se que existem lucros que não foram distribuídos, por exemplo). E se, nos termos 
estabelecidos no contrato social, tudo estiver devidamente comprovado e o resultado for pró-participante, este 
habilitará o seu crédito na falência na categoria dos quirografários (art. 994, § 2o, 2a parte, do CC); se, entretanto, 
o resultado for pró-ostensivo, a massa falida terá o direito de cobrar do sócio participante o saldo. Já no que diz 
respeito à falência do sócio participante, caberá ao administrador da massa falida resolver se a conta de 
participação terá ou não continuidade, aplicando-se ao caso a regra dos contratos bilaterais do falido (art. 994, § 
3º, do CC c/c a Lei de Falências – art. 117 da Lei 11.101/2005). Em se extinguindo a conta de participação, deve 
o sócio ostensivo prestar contas de suas atividades, apurando-se o saldo (se credor ou devedor). Caso o saldo seja 
positivo para o sócio participante, a massa falida cobrará aquilo que a ela cabe; por outro lado, caso o sócio 
ostensivo seja credor, restará a esse habilitar o seu crédito na falência do participante” (SPINELLI et al., 2013). 
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apenas créditos de natureza estritamente quirografária a serem habilitados no processo 

falimentar. 

 

Assim, os bens com que o sócio participante contribui para a formação do patrimônio 

especial da SCP (salvo quando se tratar de uso e gozo) incorporam o patrimônio do sócio 

ostensivo. E em caso de falência deste, os sócios participantes passam a ter um direito 

quirografário em face dos sócios ostensivos e não um direito de retomada dos bens. 

 

Caso a falência recaia sobre o sócio participante, os efeitos serão distintos, não 

havendo a dissolução da SCP, já que os negócios são sempre celebrados em nome do sócio 

ostensivo. Neste sentido, estabelece o parágrafo 3o do artigo 994 do Código Civil que o 

contrato social da SCP ficará sujeito às normas que regulam os efeitos da falência em relação 

aos contratos bilaterais do falido. Isso significa a transferência dos resultados da SCP para a 

massa falida do sócio participante, sempre que apurados. Poderão as partes, no entanto, 

estabelecer outras consequências em desfavor do sócio participante, em decorrência de sua 

falência, por exemplo, prever a dissolução da SCP em relação ao falido. Nesta hipótese a 

regra geral constante do §3o do artigo 994 do Código Civil não terá efeitos, prevalecendo a 

deliberação havida entre os sócios.127  

 

Por último, não é demais esclarecer que a SCP, não possuindo personalidade jurídica 

e, portanto, não assumindo obrigações em seu nome, também não poderá sofrer falência, que 

poderá ocorrer apenas com os seus sócios, tanto é que a Lei não previu qualquer dispositivo 

neste sentido.128 

 

 

                                            
127 Sobre a possiblidade de se estabelecer outras consequências em decorrência da falência do sócio participante, 
Arnoldo Wald afirma o seguinte: “318. Quando do contrato social constar, para a situação de falência de um dos 
sócios, cláusula prevendo a dissolução da sociedade, esta ocorrerá de pleno direito. No entanto, se houver apenas 
previsão para a resolução da sociedade em relação ao sócio falido, a sociedade continuará existindo sem este 
sócio. 319. Observe-se que o artigo 994 regula a falência do sócio ostensivo e a do sócio participante, o que se 
justifica plenamente, na medida em que a sociedade em conta de participação não possui personalidade jurídica 
própria, e, portanto, não é passível de falência” (WALD, 2010, p. 104). 
 
128 No sentido da impossibilidade da SCP sofrer falência: “Inexistindo a personalidade jurídica, resta impossível 
a falência da Sociedade em Conta de Participação, restando explicitado o efeito da falência do sócio ostensivo, 
qual seja a liquidação da conta de participação, na forma da lei processual, constituindo o eventual crédito dos 
sócios participantes crédito quirografário da massa” (PORTUGAL, 2004). 
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2.7 Regime de tributação e separação contábil entre a SCP e o sócio ostensivo 

 

 

A SCP, perante a legislação tributária federal, submete-se às mesmas obrigações 

impostas às demais sociedades, inclusive no tocante à contabilização de suas receitas e 

despesas, ao pagamento de tributos e preenchimento de Declarações à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – SRFB. 

 

De acordo com o disposto nos artigos 148 e 149 do RIR/99, para efeitos fiscais, as 

SCP’s são equiparadas às pessoas jurídicas, inclusive na tributação dos lucros apurados e 

distribuídos pela SCP aos seus sócios.129  

 

O RIR/99, em seu artigo 254, estabelece que a escrituração da sociedade em conta de 

participação poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada em livros próprios, desde que 

obedecidas as seguintes regras: 

 

(a) quando utilizados livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão ser 

feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à SCP; 

 

(b) os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados 

destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração 

seja feita nos mesmos livros;  

 

 (c) nos documentos relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo deverá 

fazer constar as informações que identifiquem a vinculação desses documentos à SCP. 

 

O artigo 515 do RIR/99, por sua vez, determina que os resultados (prejuízo fiscal ou 

lucro) da SCP somente podem ser compensados na apuração da mesma sociedade, sendo 

                                            
129 Art. 148. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas jurídicas. Art. 149. Na apuração 
dos resultados dessas sociedades, assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão 
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no art. 254, II. 
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vedada expressamente a compensação com o resultado de outra SCP ou do próprio sócio 

ostensivo.130 

 

Quanto ao regime de apuração do IRPJ (Lucro Real ou Lucro Presumido), nada obsta 

que o sócio ostensivo e a SCP mantenham regimes distintos, o que foi disciplinado pelo artigo 

1o e parágrafo 1o da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal – IN/SRF nº 251, 

de 2 de abril de 2001.131 

 

O pagamento de tributos federais se dá mediante preenchimento de Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais – Darf específico, em nome do sócio ostensivo, utilizando 

códigos de receita próprios para pagamento por SCP, conforme o disposto no parágrafo 2º do 

artigo 1º da IN/SRF nº 251/2001.  

 

A Coordenação-Geral de Administração Tributária da SRF – Corat, em 12 de março 

de 2007, expediu o Ato Declaratório Interpretativo nº 19, em cujos anexos estão 

discriminados os códigos da receita para preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais – DCTF, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 

janeiro de 2005, dentre os quais estão os códigos específicos para as SCP’s. Os códigos de 

receita específicos para pagamento por SCP, portanto, permitirão que a Secretaria da Receita 

                                            
130 Sobre a independência na apuração de resultados entre o sócio ostensivo e a própria SCP: “Apesar da 
ausência de personalidade jurídica, para fins tributários, a Sociedade em Conta de Participação é equiparada à 
pessoa jurídica. E assim, todos os seus resultados devem ser apurados e oferecidos à tributação. Frise-se, 
entretanto, que a Sociedade em Conta de Participação está dispensada de inscrição no Cadastro Nacional das 
Pessoa Jurídicas – CNPJ, devendo todas as operações serem registradas em nome do sócio ostensivo.  Esta 
determinação legal, de finalidade exclusivamente tributária, todavia, revela e assegura que a Conta de 
Participação é tratada como autêntica sociedade. Todos os tributos são calculados e recolhidos pelo sócio 
ostensivo, sendo que também a responsabilidade tributária estende-se apenas a este. Entretanto, a apuração de 
tais tributos devidos pela pessoa jurídica equiparada – Sociedade em Conta de Participação – é feita 
independentemente da pessoa jurídica sócia ostensiva. Assim, pode inclusive ser apurado prejuízo fiscal na 
pessoa jurídica sócia ostensiva, e lucro na Sociedade em Conta de Participação. Em tal hipótese, os dividendos 
do sócio ostensivo, oriundos da Sociedade em Conta de Participação serão considerados como receita – não 
sujeita à tributação – na sociedade ostensiva. Ressalte-se que a independência observada entre a sócia ostensiva e 
a própria Sociedade em Conta de Participação também se revela na opção do regime de tributação quanto ao 
Imposto de Renda. Assim, poderá a Sociedade em Conta de Participação, por exemplo, optar pela apuração e 
tributação do Lucro Presumido, enquanto a sócia ostensiva sujeite-se à tributação pelo Lucro Real” 
(PORTUGAL, 2004). 
 
131 “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 ele implica a opção daquela”. 
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Federal aproprie separadamente os tributos recolhidos, ora em nome próprio, ora como sócio 

ostensivo de uma SCP. 

 

Perante a legislação tributária dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a SCP 

também é considerada como entidade individual distinta do sócio ostensivo, submetendo-se à 

incidência de tributos de acordo com atividade própria que é objeto da SCP, e não com base 

na atividade do sócio ostensivo. 

 

Contabilmente, portanto, e perante qualquer registro público, o sócio ostensivo e a 

SCP são reconhecidos como entidades distintas, devendo, cada qual, ter registros próprios, 

ainda que realizadas operações diretas pelo sócio participante, por conta e ordem da SCP, de 

forma a evidenciar os lançamentos referentes à SCP. Desse modo, nos documentos 

relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo deverá fazer constar as informações 

que identifiquem a vinculação à SCP. 

 

Sobre as contribuições realizadas pelos sócios ao patrimônio especial da SCP, os 

sócios pessoas jurídicas deverão registrar tal participação em respectivas contas do ativo 

permanente, como se participação societária sobre sociedade com personalidade jurídica 

fosse, consoante estabelece o item 6 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 

n. 179/87.132 

 

A recente Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n. 1.470/2014, 

alterada pela IN SRF 1.511/2014, passou a prever a obrigatoriedade de inscrição das SCP’s 

perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), de modo a ter um maior controle 

sobre os lançamentos de suas receitas e despesas, assim como o tratamento tributário 

diferenciado a essas em relação às receitas e despesas do sócio ostensivo. 

 

A entrada em vigor da Instrução Normativa 1.470/2014 foi acompanhada de muitas 

dúvidas pelo setor jurídico, que apontava o risco de, em razão da obrigatoriedade de inscrição 

                                            
132 “6. Os valores entregues ou aplicados na SCP, pelos sócios pessoas jurídicas, deverão ser por eles 
classificados em conta do ativo permanente, de conformidade com o disposto no artigo 179, item III, da Lei Nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, estando sujeitos aos critérios de avaliação previstos na referida Lei Nº 
6.404/76 e no Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto Nº 85.450, de 04 de dezembro de 1980 
(RIR /80).” 
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da SCP perante o CNPJ, tornarem-se públicos os nomes dos sócios participantes, acarretando 

a responsabilidade deles por passivos da sócia ostensiva relacionados à SCP.133 No entanto, é 

importante destacar que o mero registro da SCP perante o CNPJ não seria suficiente a quebrar 

a confidencialidade dos seus sócios participantes, na medida em que estes permanecem 

protegidos pelo sigilo fiscal dessas informações, que não são divulgadas ao público, assim 

como a referida Instrução não acarreta na alteração do regime jurídico das SCP’s. 

 

A obrigatoriedade de inscrição das SCP’s perante o CNPJ foi confirmada, inclusive, 

pela Solução de Consulta n. 4.018 de 30 de março de 2015, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal.134 

 

Diante da obrigatoriedade de CNPJ e da apresentação anual da DIPJ, naturalmente os 

livros contábeis da SCP também deveriam ser levados a registro perante a Junta Comercial 

dos Estados, exigência que ainda não foi estabelecida pela Receita Federal. 

 

Por último, em relação aos procedimentos fiscais e trabalhistas, não foi estabelecida 

qualquer exigência legal ou tratamento diferenciado envolvendo as SCP’s, de modo que a 

relação com os funcionários se dá diretamente com o sócio ostensivo, que assume a 

responsabilidade contratual, trabalhista e previdenciária por todos os custos e encargos 

envolvidos.135 

 

 

2.8 Do estabelecimento de mais de um sócio ostensivo na mesma SCP 

 

 

                                            
133 Conforme noticiado por Adriana Aguiar (In: AGUIAR, Adriana. Norma da Receita pode afetar blindagem 
de sócios ocultos, São Paulo: Jornal Valor Econômico - 12/08/2014 - 05:00.). 
 
134 “Ementa: As sociedades em conta de participação devem inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), ainda que tenham sido constituídas antes da entrada em vigor da Instrução Normativa RFB nº 
1.470, de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2014 e retificada no dia 9 subsequente, 
que determinou a inscrição naquele cadastro de todas as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, inclusive 
aquelas equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda”  (BRASIL. Secretaria da Receita Federal. 
Solução de Consulta n. 4.018 de 30 de Março de 2015. 4a Região Fiscal. Resp Isabel Cristina de Oliveira 
Gonzaga, publicado em 24.4.2015). 
 
135 Cf. RAMIRES, 2011, p. 174. 



 

 

66 

O Código Civil estabeleceu a possibilidade de se estabelecer uma sociedade em 

conta de participação com mais de um sócio ostensivo, quando previu, no parágrafo único do 

artigo 996, que havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e 

julgadas no mesmo processo.136  

 

Mesmo diante de autorização legal, do ponto de vista prático, a medida parece 

impossível ou de difícil operacionalização. Isso porque, a separação do patrimônio especial 

em duas ou mais partes e a exploração do objeto social também de forma segregada 

impediriam a apuração de forma unificada das contas e resultados da SCP. 

 

Levando-se tal questão mais a fundo, com a existência de mais de um sócio 

ostensivo, a apuração dos resultados seria dada de maneira separada, obtendo-se um resultado 

para cada sócio ostensivo e, portanto, do ponto de vista tributário, não parece possível, por 

exemplo, compensar o prejuízo havido por uma dos ostensivos, para fins de apuração do 

Lucro Real, com os lucros apurados pelo outro ostensivo.   

 

Assim sendo, mesmo que legalmente possível o estabelecimento de uma SCP com 

dois sócios ostensivos, os efeitos de manter duas contas de participação em duas sociedades 

distintas, sem poder consolidar os lucros e prejuízos em um único resultado, parecem ser 

motivos suficientes para desestimular qualquer parte a fazer uso dessa possibilidade.137 

                                            
136 Entendendo ser possível a existência de ao menos dois sócios ostensivos em uma mesma SCP: “Os fundos 
sociais constituem uma unidade somente no caso de conta de participação com um único sócio ostensivo; nas 
contas de participação em que vários tais sócios, os fundos sociais se fragmentam, constituindo-se pelos diversos 
fundos parciais em poder desses diferentes sócios. (...) segue-se do que segundo, onde mostrei que os fundos 
sociais, ou a parte deles, em poder do sócio ostensivo, passam à sua propriedade, que, na hipótese de vários 
desses sócios, cada um com parte dos fundos sociais, as diferentes partes se incorporam nos patrimônios dos 
diversos sócios-gerentes. Entretanto, esteja a totalidade dos fundos em poder de vários, os fundos formados por 
todas as entradas de sócios são sempre sociais, como notei já, no sentido de que são aplicados pelo único ou 
pelos vários sócios-gerentes no proveito comum dos sócios.” (LOPES, 1990, p. 74.) 
 
137 Arnoldo Wald destaca ser possível a SCP com mais de um sócio ostensivo, mas afirma se tratar de uma 
possibilidade remota por falta de interesse das partes: “298. Destaque-se, ainda, a possibilidade de existir uma 
sociedade em conta de participação com mais de um sócio ostensivo e até que todos adquiram tal qualidade, 
embora se trate, atualmente, de possibilidade praticamente remota, por falta de interesse dos contratantes. A 
viabilidade jurídica da pluralidade de sócios ostensivos tem origem no Código Comercial de 1850, que, em seu 
art 325, expressamente previa que o sócio ostensivo poderia ser “um, algum ou todos” os sócios, cada um se 
responsabilizando pessoalmente perante os terceiros com quem negociasse de forma individual para a 
consecução dos fins sociais. Embora o referido artigo não tenha sido mantido no Código vigente, não há uma 
vedação à referida possibilidade, a qual, ademais, é expressamente mencionada no parágrafo único do artigo 
996, que se refere à  possibilidade de existência de mais de um sócio ostensivo, mesmo não prevendo que todos 
os sócios o sejam.” (WALD, 2010, p. 98.) 
 



 

 

67 

 

 

2.9 Da cessão de participação integral pelo sócio ostensivo e sua substituição na SCP 

 

 

Já se viu que seria possível a transferência de participações por sócios participantes 

na SCP, sem que isso afete a sociedade, mas desde que, em caso de entrada de novo sócio 

participante haja prévia e expressa concordância de todos os sócios, consoante dispõe o artigo 

995 do Código Civil, o que poderá se dar por meio, inclusive, de cláusula no contrato de 

constituição da SCP prevendo a possibilidade de livre admissão de sócios e cessão de 

participações. 

 

Isso se dá em razão do papel do sócio participante, que não atua diretamente na 

execução do objeto da SCP e não assume obrigações perante terceiros, assim como a 

inexistência de registros contábeis da SCP em seu balanço, exceto a indicação da participação 

na SCP em seu ativo permanente, quando se tratar de pessoa jurídica. 

 

Mas não parece ser possível a alteração de sócios ostensivos em uma SCP, com a 

saída de um sócio ostensivo originário, mediante a transferência integral de sua participação 

para um novo sócio ostensivo, que assumiria o papel do primeiro na SCP.138  

 

Como já visto, o sócio ostensivo é aquele que atua e exerce todos os negócios da 

SCP em seu próprio nome, assumindo todas as obrigações e responsabilidades sociais, 

comerciais e jurídicas perante terceiros e ao fisco. O patrimônio especial da SCP se forma no 

próprio patrimônio geral do sócio ostensivo, havendo inclusive registros contábeis apartados 

em seu balanço. E todos os ativos e passivos registrados como sendo da SCP também estão 

replicados no próprio balanço do sócio ostensivo, que detém tais direitos (incluindo 

patrimoniais) e deveres perante terceiros. 

                                            
138 É sugerível aos sócios da SCP prever em seu contrato de constituição a impossibilidade de cessão de 
participação pelo ostensivo, e ainda, a vedação de alteração de sua composição societária sem a autorização dos 
demais sócios participantes. Tais medidas visariam assegurar aos sócios participantes o cumprimento do objeto 
da SCP. Como alternativa de garantia, poderão as partes negociar o estabelecimento do penhor da integralidade 
ou de parte das quotas ou ações que compõem o capital social do sócio ostensivo, em favor dos sócios 
participantes, por meio de contrato de penhor de quotas ou ações. 
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E isso se dá porque, conforme já tratado, a SCP não possui personalidade jurídica e, 

portanto, diferentemente das demais sociedades (que possuem personalidade jurídica), a SCP 

não seria detentora de direitos ou obrigações. Esses ocorrerão, conforme o artigo 991 do 

Código Civil, exclusivamente em nome do sócio ostensivo. 

 

Assim, a cessão de posição societária do sócio ostensivo para um terceiro que queira 

assumir o seu papel equivaleria à própria dissolução da SCP e constituição de uma nova 

sociedade do mesmo tipo, com a necessidade de se liquidar os fundos sociais da SCP e 

transferir todos os direitos e obrigações, inclusive aqueles existentes perante os participantes, 

ao novo sócio ostensivo.139 E essa operação só poderia ser realizada em caso de autorização 

de todos os sócios participantes, que deverão concordar não apenas com a dissolução da SCP, 

mas também com a apuração de seus direitos sobre os créditos, os haveres e a transferência 

desses direitos pelo sócio ostensivo originário para o novo sócio ostensivo, por sua conta e 

ordem,  que estabelecerão novo contrato de SCP. Isso porque, com a dissolução da SCP, que é 

realizada seguindo os procedimentos da prestação de contas estabelecidos em Lei (artigo 996 

do Código Civil), surgem em favor dos sócios participantes os direitos sobre os ativos 

apurados, que se encontram em titularidade do sócio ostensivo originário, mesmo após a 

dissolução, e devem, para a conclusão dessa dissolução, ser devolvidos e/ou pagos aos sócios 

participantes. 

 

Dessa forma, não parece ser possível a substituição de sócio ostensivo em uma 

mesma SCP por outro sócio ostensivo que assuma, em seu lugar, na mesma SCP, todos os 

direitos e obrigações do originário, na medida em que o patrimônio especial da SCP está 

integrado ao patrimônio geral do próprio sócio ostensivo.  

 

                                            
139 Entendendo ser possível a cessão de participação pelo sócio ostensivo, mas concluindo que tal cessão 
acarretaria na dissolução da SCP, Mauro Brandão Lopes preleciona: “A livre transferência de quotas sociais é 
sem dúvida possível mesmo quanto a sócio ostensivo. É forçoso admitir que a transferência de sua quota não 
acarreta necessariamente a dissolução da sociedade. Mesmo no caso, por exemplo, de conta de participação em 
que todos os sócios ostensivos em algumas operações e ‘ocultos’ nas demais, o encerramento das operações 
feitas por um deles, com a sua consequente prestação de contas, e a verificação de seus lucros nas operações 
praticadas pelos demais, possibilita a sua substituição, sem que a sociedade se dissolva, por mais complexas que 
sejam as operações contábeis nas diversas ‘contas’. A única objeção seria que tal ocorrência equivaleria à 
dissolução e liquidação da conta de participação e constituição de uma nova; mas tal objeção, se válida, caberia 
também no caso de qualquer outra sociedade” (LOPES, 1990, p. 80). 
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A transferência de posições, portanto, acarretará na dissolução da SCP, desde que 

com a concordância de todos os sócios participantes e seguindo os procedimentos da 

prestação de contas (artigos 914 a 919 do Código de Processo Civil). E, após dissolvida a SCP 

e apurados os ativos a distribuir entre todas as partes, esses, desde que autorizados 

expressamente pelos sócios participantes, poderão ser cedidos diretamente ao novo sócio 

ostensivo, por conta e ordem dos sócios participantes, que o farão como contribuição ao 

patrimônio especial da nova SCP. 

 

E a transferência dos ativos entre o sócio ostensivo originário e o novo, após a 

dissolução da SCP, se fará por meio de cessão, podendo ou não haver a estipulação de preço 

entre as partes, como, por exemplo, a previsão de pagamento ou a assunção de obrigações 

pelo novo sócio ostensivo para com terceiros e para com os sócios participantes. 

 

Abordados os aspectos gerais atinentes às SCP’s, suas características e questões 

sensíveis, serão tratados, a seguir, os riscos de descaracterização da SCP e suas consequências 

a todos os seus sócios, ostensivo e participantes, em diversas situações negociais usualmente 

verificadas.  
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CAPÍTULO 3: 

RISCOS DE DESCARACTERIZAÇÃO DA SCP E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 

3.1 Da atuação do sócio participante na execução do objeto social da SCP e os riscos de 

descaracterização 

 

 

 Como já visto, nos termos do artigo 991 e do seu parágrafo único do Código Civil, 

apenas ao sócio ostensivo caberá a exploração do objeto social da SCP, que a exercerá em seu 

nome pessoal e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, obrigando-se, portanto, perante 

terceiros tão somente o sócio ostensivo. 

 

Os sócios participantes, ainda nos termos do parágrafo único do artigo 991, se 

obrigarão exclusivamente perante o sócio ostensivo e, portanto, não se obrigarão perante 

terceiros, cabendo aos sócios participantes apenas a participação sobre os resultados 

correspondentes. 

 

O descumprimento dessa lógica de funcionamento pelos sócios participantes e 

ostensivo tem suas consequências previstas no parágrafo único do artigo 993 do Código Civil, 

com a responsabilização solidária do sócio participante, juntamente com o sócio ostensivo, 

perante o terceiro, supostamente, apenas em relação à obrigação sobre a qual intervier. 

 

Com base em tal redação é defendido por estudiosos de direito que a atuação do 

sócio participante na execução, total ou parcial, do objeto da SCP não seria expressamente 

vedada, sendo eventualmente permitida desde que as partes estivessem dispostas a arcar com 

as suas consequências no âmbito do direito privado, que seria a responsabilidade solidária 

perante terceiros.140 

                                            
140 Fabio Martins de Andrade explicita que a responsabilidade dos sócios participantes se daria apenas nas 
relações que intervier junto a terceiros e solidariamente com o sócio ostensivo: “Explica-se pela responsabilidade 
única do sócio ostensivo perante terceiros. Ao sócio participante não é atribuída nenhuma responsabilidade, 
mesmo que seja conhecido por terceiros. Esta situação somente se excepciona se ele tomar parte nas relações do 
sócio ostensivo com terceiro, momento a partir do qual responde solidariamente com este apenas pelas 
obrigações em que intervier, nos termos do art. 993, parágrafo único, in fine” (ANDRADE, ob. cit, 2008). 
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A questão que se levanta é se a consequência jurídica de atuação do participante no 

objeto da SCP seria tão somente aquela prevista no parágrafo único do artigo 993 do Código 

Civil, com a responsabilidade solidária do sócio participante, em conjunto com o sócio 

ostensivo, pelas obrigações em que intervier, ou se a atuação dos sócios participantes na 

execução do objeto da SCP seria suficiente para descaracterizar a natureza jurídica desse tipo 

societário. 

 

A previsão do parágrafo único do artigo 993 trata das consequências no âmbito do 

direito privado em caso de atuação do sócio participante na execução do objeto da SCP. E 

para que a responsabilidade solidária possa alcançar o sócio participante, necessário se faz a 

existência de um conflito com terceiro, que esteja relacionado ao objeto da SCP e, ainda, que 

tenha contado com a atuação do sócio participante no evento específico que deu causa ao 

conflito. 

 

Ou seja, as consequências previstas no parágrafo único do artigo 993 ocorrerão 

apenas quando houver um conflito com terceiro, relacionado à execução do objeto da SCP e 

decorrente de ato que tenha contado com a atuação do sócio participante. 

 

No entanto, essa não parece ser a única possível consequência, decorrente da atuação 

do sócio participante no objeto da SCP, havendo riscos do ponto de vista fiscal que merecem 

ser analisados. 

 

Sendo assim, o artigo 109 do Código Tributário Nacional estabelece expressamente 

que os princípios gerais de direito privado não podem ser utilizados para definição dos 

respectivos efeitos tributários. Ainda, o artigo 118 do Código Tributário Nacional prevê que a 

definição legal do fato gerador dos tributos deve ser interpretada abstraindo-se da validade 

jurídica dos atos, da natureza do seu objeto ou dos efeitos desses atos e dos fatos efetivamente 

ocorridos. Seguindo na mesma linha, o artigo 123 do Código Tributário Nacional prevê a 

impossibilidade de serem impostas à Fazenda Pública as disposições constantes de negócios 

jurídicos firmados entre particulares, reativos à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 

que prevejam a modificação da definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes. E, por último, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário 
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Nacional prevê a possibilidade de autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou 

a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Ou seja, os tributos incidirão 

sobre os eventos da vida civil sempre que ocorrerem os seus respectivos fatos geradores, que 

têm natureza puramente tributária, não se confundindo com os efeitos realizados na própria 

vida civil, a exemplo dos negócios jurídicos firmados entre particulares. E a autoridade 

administrativa fiscal poderá desconsiderar os negócios jurídicos que sejam praticados apenas 

para evitar o pagamento de tributos, dissimulando a verdadeira natureza jurídica do negócio 

praticado.141 

 

Desses dispositivos legais extrai-se o princípio da substância sobre a forma, 

aplicável às matérias de direito tributário, por meio do qual o fisco buscará a realidade 

material dos fatos economicamente valorados pela norma fiscal, que prevalecerá sobre a 

forma estabelecida entre as partes, afastando-a  sempre que os requisitos da norma tributária 

restarem alcançados.  

 

Tais dispositivos, portanto, autorizam o Fisco a ignorar a eficácia dos atos e negócios 

jurídicos realizados por particulares que acarretem na alteração do sujeito passivo da 

obrigação tributária ou, ainda, alteração da própria obrigação tributária que seria 

originariamente devida. E sendo assim, pela regra legal, uma SCP não poderia ser instituída e 

oposta para fins de se evitar o pagamento de tributos sem que a sua natureza jurídica seja 

amplamente obedecida. 

 

Como já abordado ao longo deste trabalho, é da natureza jurídica da SCP a 

exploração e exercício do seu objeto social única e exclusivamente pelo seu sócio ostensivo, 

sendo vedado ao sócio participante atuar em conjunto com o sócio ostensivo na execução do 

objeto social da SCP. A previsão de contribuição com serviços, pelo sócio participante, tem 
                                            
141 Ricardo Lobo Torres explica como se dá a dissimulação do fato gerador, ao dispor o seguinte: “Quando o art. 
116, parágrafo único, do CTN diz que ‘a administração pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador tributário’ está se referindo à dissimulação do fato 
gerador abstrato e não à simulação do fato gerador concreto. O ato ou negócio praticado (fato gerador concreto) 
não é dissimulado, mas dissimulador da verdadeira compreensão do fato gerador abstrato, o que, sem dúvida, é 
uma característica da elisão. Nos exemplos fornecidos no item 1.3.b, ou seja, na fraude à lei ou no abuso de 
forma jurídica, a dissimulação ocorre relativamente à norma de cobertura ou ao tipo descrito na regra de 
incidência” (TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012, p. 50-51). 
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suas limitações e não deve estar relacionada diretamente ao objeto da SCP, sob o risco de 

desnaturá-la. Isso porque às partes é dado o direito de exercer livremente suas atividades e 

organizá-las da maneira que melhor lhes aprouver, mas essa organização não pode ser 

estabelecida em fatos irreais, com abuso, para se beneficiar de tratamento fiscal diferenciado e 

mais vantajoso.142 

 

A jurisprudência dos tribunais pátrios vem confirmando esse entendimento, para 

considerar que a atuação do sócio participante na execução do objeto da SCP iria de encontro 

à natureza da SCP, acarretando em sua descaracterização. Nessa hipótese, a autoridade 

tributária deverá enquadrar a relação entre os referidos sócios da maneira que melhor se 

adequar à realidade fática, sendo que, geralmente, indicará a existência de uma prestação de 

serviços pelo sócio participante para o sócio ostensivo. E a consequência do ponto de vista 

fiscal para tal desconsideração é que as remunerações, transferidas ao sócio participante a 

título de dividendos, deverão ser tributadas como se fossem receitas de serviços.143 

 

Assim, nos exemplos mencionados no Capítulo 1, em que laboratórios e hospitais 

têm formalizado SCP’s com os seus colaboradores, estes na qualidade de sócios participantes, 

que contribuem com serviços e, ao final de cada mês, recebem os dividendos decorrentes da 

                                            
142 Marco Aurélio Greco, a seguir citado, leciona que o direito das partes de se auto-organizar deve guardar 
limites com a realidade predominante: “Sublinhe-se que o exercício da liberdade deve decorrer de circunstâncias 
ou eventos ligados à conveniência pessoal, a interesses de ordem familiar, a questões de natureza econômica ou 
ligadas ao desenvolvimento de empresa, ao seu aprimoramento ou à melhoria de sua eficiência etc. Sempre que 
assim for, o direito estará sendo utilizado na finalidade que lhe é própria e sem qualquer abuso. Portanto, nestes 
casos, não cabe a desqualificação com a inibição dos efeitos fiscais (sob a alegação de abuso). Ou seja, sempre 
que o exercício da auto-organização se apoiar em causas reais e não unicamente fiscais, a atividade do 
contribuinte será irrepreensível e contra ela o Fisco nada poderá objetar, devendo aceitar os efeitos jurídicos dos 
negócios realizados. (...) No entanto, os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real e predominante, 
a não ser conduzir a um menor imposto, terão sido realizados em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, 
como tal, assume um caráter abusivo; neste caso, o Fisco a eles pode se opor, desqualificando-os fiscalmente 
para requalificá-los segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo 
desnaturamento da função objetiva do ato. Ou seja, se o objetivo predominante for a redução da carga tributária, 
ter-se-á um uso abusivo do direito” (GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: 
Dialética, 2011, p. 212-213). 
 
143  “RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
TRIBUTAÇÃO. Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis. Demonstrado 
nos autos que a pessoa jurídica Amemd Saúde Sociedade Simples Ltda, formalizada como Sociedade em Conta 
de Participação, tinha seu funcionamento de forma diversa do determinado na legislação de regência e que os 
rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em 
distribuição de lucros” (BRASIL. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Recurso 
Voluntário. Proc. nº 11080.729647/2011-51. 1a Câmara. 2ª Turma, rel. Con. Núbia Matos Moura, julgado em 
18.03.2014). 
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SCP, poderá haver a desconsideração do tipo societário pela autoridade fiscal, por entender 

haver uma prestação de serviços pelos colaboradores em favor da sócia ostensiva. Nesses 

casos, ambas as partes, sócio ostensivo e sócios participantes, poderão vir a ser obrigados pela 

autoridade administrativa a recolher os tributos incidentes sobre a remuneração (que fora paga 

como se dividendos fossem), considerando-a como receita decorrente de prestação de 

serviços.144 145 

 

Seria possível chegar à mesma conclusão ao se considerar que a SCP se 

caracterizaria como uma simulação de negócio jurídico, prevista no inciso I do parágrafo 1o 

do artigo 167 do Código Civil. A sociedade em conta de participação foi estabelecida para se 

dissimular uma relação de verdadeira prestação de serviços entre os sócios participantes e o 

sócio ostensivo. A remuneração paga mensalmente decorreria diretamente dos serviços 

prestados, havendo, portanto, tais rendimentos caráter remuneratório. Por essa razão, sobre 

tais pagamentos deveria incidir o imposto de renda, consoante previsto no artigo 43 do 

Código Tributário Nacional, por se tratarem de contraprestação pelo trabalho exercido pelos 

sócios participantes. 

 

Portanto, e de acordo com tal entendimento, não poderiam os sócios dessa SCP, que 

                                            
144 No exemplo comentado, a autoridade fiscal considerará que o objetivo final era a prestação de serviços 
médicos ou laboratoriais pelos sócios participantes, fazendo uso da estrutura e da gestão do sócio ostensivo, 
sendo que os dividendos distribuídos a cada um dos participantes ao final de cada mês, proporcional às 
atividades desenvolvidas individualmente por cada um naquele período, teriam natureza remuneratória e, 
portanto, se fosse aplicado a tal relação o regime ordinário de tributação da pessoa física, tais rendimentos 
estariam sujeitos à incidência do imposto de renda, além das contribuições previdenciárias específicas. 
 
145  No mesmo sentido: “SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CARACTERÍSTICAS. Na 
Sociedade em Conta de Participação quem atua perante terceiros é única e exclusivamente o sócio ostensivo, em 
nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. O sócio oculto participa, apenas, dos resultados 
econômicos da atividade social, sendo vedada, expressamente, sua participação nas relações com terceiros. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. 
REMUNERAÇÃO. Subsumem-se no conceito de Salário de Contribuição do segurado contribuinte individual os 
valores pagos aos Sócios Participantes da Sociedade em Conta de Participação a título de distribuição de lucros, 
quando restar comprovado que o montante distribuído decorre única e exclusivamente do trabalho realizado pelo 
sócio em favor do objeto social do Sócio Ostensivo, e não do capital investido pelo Sócio Oculto, 
configurando-se tal verba como Remuneração camuflada sob as vestes de distribuição de lucros. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS SOBRE A 
FORMALIDADE DOS ATOS. Vigora no Direito Previdenciário o Princípio da Primazia da Realidade dos fatos 
sobre a Forma jurídica dos atos, o qual propugna que, havendo divergência entre a realidade das condições 
efetivamente ajustadas numa determinada relação jurídica e as verificadas em sua execução, prevalecerá a 
realidade dos fatos” (BRASIL. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Recurso 
Voluntário. Proc. nº 10283.721585/2012-71. 3a Câmara. 2ª Turma, rel. Con. Arlindo da Costa e Silva, julgado 
em 19.03.2014). 
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prevê a cooperação dos sócios participantes no objeto social, se aproveitar da isenção do 

imposto de renda sobre o pagamento de dividendos, prevista no artigo 10 da Lei 9.249/1995 e 

no artigo 39, incisos XXVI a XXIX do Decreto n. 3000/1999, que estabelece o RIR/99, sendo 

esses os fundamentos para autuação do fisco, por considerar simulada a SCP. 

 

Assim, pode-se concluir que os riscos e consequências de atuação do sócio 

participante no objeto social da SCP podem ir além do âmbito do direito privado, coberto pelo 

parágrafo único do artigo 993 do Código Civil, que prevê a possibilidade de responsabilização 

solidária do sócio participante, juntamente com o ostensivo, perante o terceiro com quem se 

relacionou. Poderá haver, portanto, consequências de natureza fiscal, com o risco de 

descaracterização do tipo societário da sociedade em conta de participação e caracterização da 

relação entre os sócios como sendo de prestação de serviços (do sócio participante para o 

sócio ostensivo), com a cobrança dos tributos incidentes sobre este tipo de relação. 

 

 

3.2 Da participação cruzada e da possibilidade de distribuição de resultados, entre 

empresas consorciadas, por meio de SCP146 

 

 

Ainda, tratando de riscos e consequências da descaracterização de SCP, uma questão 

que merece ser analisada se refere às partes reunidas em consórcio de empresas, estabelecido 

nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/1976, para execução de contrato público, 

constituírem SCP para redistribuição de resultados entre si, decorrentes da execução das 

atividades que são objeto do referido consórcio.147 148  

                                            
146 Os riscos e consequências jurídicas analisados neste tópico decorrem da experiência profissional do autor do 
presente trabalho. Aqui não está a se tratar das hipóteses de fraude à licitação, previstas nos artigos 90 e 96 da 
Lei 8.666/1993, em que as partes se reuniriam, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, para 
frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório e permitir a adjudicação do objeto licitado a 
uma dessas partes. 
 
147 O motivo de utilização de uma SCP entre empresas consorciadas, ao invés de alteração dos percentuais de 
participação do consórcio, se daria em decorrência do entendimento de grande parte dos administradores 
públicos pela impossibilidade em  alterar os percentuais do consórcio após concluída a licitação. Nesse sentido, 
entendendo não ser possível a alteração de consórcios firmados para participação em licitações: “Em outras 
palavras, a regra é não admitir tais alterações, com o objetivo de evitar violação ao procedimento licitatório, 
resguardar o interesse público e também para proteger o Administrador de futuros questionamentos dos órgãos 
de controle” (CARVALHO, Thirzzia Guimarães de. Alteração da constituição do consórcio vencedor após a 
adjudicação do objeto. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 110, mar 2013. Disponível em: 
<http://www.ambito-
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O consórcio se caracteriza como um modelo de organização empresarial, mediante a 

associação (horizontal) entre sociedades que possuem interesse comum. Mas não se confunde 

com os tipos societários, não possuindo personalidade jurídica, apesar de o consórcio 

estabelecer um objeto certo e específico, comum a ambos os consorciados, em busca de 

benefícios individuais aos seus participantes.149 

 

Trata-se, portanto, de modelo de parceria entre sociedades, que é incapaz de gerar 

uma nova sociedade ou mesmo se distinguir ou se distanciar da personalidade jurídica de seus 

consorciados.150 A sua natureza jurídica é de contrato associativo e apenas os consorciados 

                                                                                                                                        
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12903&revista_caderno=4>. Acesso 
em jul 2015). 
 
148 A possibilidade de alteração dos termos do consórcio que contratam com a administração pública é tema 
polêmico, havendo posições de ambos os lados, tanto para permitir (mas apenas em casos excepcionalíssimos), 
como para proibir. No sentido de proibir alterações posteriores em consórcios está o julgado a seguir: “Ex-
presidente e ex-diretor de engenharia da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) interpuseram pedidos de 
reexame contra o Acórdão nº 2.342/2011-, por meio do qual, o Tribunal os apenara com multas do art. 58, inciso 
II, da Lei nº 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, em decorrência de irregularidades no contrato das obras do 
trecho sul do Rodoanel de São Paulo. Tais sanções foram impostas em razão de haverem eles permitido a sub-
rogação da execução do Contrato nº 3.587/2006 (lote 5 do Rodoanel), inicialmente celebrado com o consórcio 
formado pelas empresas OAS e Mendes Júnior. Verificou-se que a contratada teve sua estrutura societária 
modificada para sociedade de propósito específico, tendo ainda sido incluída uma terceira cotista, a 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. O relator, ao apreciar as razões dos recorrentes, anotou que, "a 
citada modificação contratual, subscrita pelos ex-gestores apenados, implicou ofensa às regras da licitação 
- não havia previsão editalícia para a formação da SPE e o número de componentes dos consórcios participantes 
estava limitado a dois - e ao art. 20 da Lei nº 8.987/1995, que, ao prever a hipótese de o poder concedente 
determinar que o consórcio vencedor se constitua em empresa, estabelece que isso deva ocorrer ‘antes da 
celebração do contrato’...". Acrescentou que tal vício merece ser considerado grave e configurou burla à 
licitação, pois permitiu a inclusão, na nova sociedade, de terceira sócia que não participara da licitação. 
Tal empresa, acrescentou, "foi trazida intempestivamente à relação contratual sem que fossem obedecidos 
os ritos e as exigências legais, por simples ato de alteração societária". Ao endossar observação da unidade 
técnica, ressaltou que, "caso já houvesse no edital, desde o início, a permissão para a associação de três 
empresas, o panorama do certame seria substancialmente diverso, permitindo que empresas menores se unissem 
para participar da disputa". O Tribunal, ao acolher proposta do relator, decidiu conhecer os recursos interpostos 
pelos responsáveis e, no mérito, negar provimento a eles. Precedente mencionado: Acórdão nº 2.342/2011-
Plenário” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº TC-011.818/2010-7. Acórdão n.º 1.854/2012-
Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro, julgado em 18.7.2012). 
 
149 Guilherme Puchalski Teixeira explica a relação horizontal dos consorciadas, formalizada por meio do 
contrato de consórcio, da seguinte forma: “Pode-se dizer que através do contrato comercial, um determinado 
número de pessoas formaliza uma associação de interesses, estabelecendo obrigações específicas de forma 
coordenada, de modo a possibilitar atingir determinado objetivo empresarial comum. Não há subordinação entre 
as consorciadas, ou seja, não se forma uma integração vertical, mas pura cooperação de esforços (integração 
horizontal)” (TEIXEIRA, Guilherme Puchalski. Do consórcio entre sociedades: arts. 278 e 279 da lei 
6.404/1976. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 
153/154, jan-jul/2010). 
 
150 Alguns autores, como Modesto Carvalhosa, defendem para os consórcios a existência da teoria unitária 
patrimonial, segundo a qual o consórcio disporia de patrimônio autônomo, formado pela contribuição em bens 
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assumem obrigações em nome próprio, já que o consórcio não possui personalidade 

jurídica.151  

 

A razão da associação entre empresas está justificada pelo objetivo em comum entre 

os seus participantes, ou a finalidade empresarial comum, que provavelmente não seriam 

atingidos por apenas um dos consorciados, isoladamente, sem a contribuição dos demais. Não 

há subordinação entre os consorciados, mas comunhão de esforços e cooperação 

administrativa. E a vigência do consórcio se dá por prazo determinado, mantendo-se enquanto 

pertinente o seu objeto ou de acordo com o período de tempo específico indicado no seu 

contrato de constituição.152 

 

Quanto à responsabilidade dos consorciados, a Lei n. 6.404/1976 prevê em seu artigo 

278, §1o que cada um se obriga nos termos e condições previstos no seu contrato de 

constituição, não havendo presunção de solidariedade. Já no âmbito das licitações, o artigo 

33, inc. V da Lei 8.666/1993 estabelece a necessidade de se prever nos instrumentos de 

constituição a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados, tanto na fase 

de licitação, quanto na de execução do contrato. 

                                                                                                                                        
de cada consorte e das receitas geradas a partir da atividade do grupo: “O consórcio constitui uma sociedade de 
segundo grau. Embora não tenha personalidade jurídica é, não obstante, titular de obrigações e de direitos, tendo 
capacidade processual, à semelhança das demais sociedades sem personalidade jurídica de que trata nosso 
Código Comercial (sociedade em conta de participação)” (CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de 
sociedades anônimas: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 341). 
 
151  Em contrapartida à teoria unitária patrimonial está a teoria contratual pluralista, que defende a 
impossibilidade jurídica do consórcio assumir direitos e obrigações. Nesse sentido: “Em vista da divergência 
existente em doutrina, nosso entendimento é de que o consórcio regulado pela Lei n. 6.404/1976 não é uma 
sociedade – segundo definição do art. 981 do Código Civil. Isso porque as consorciadas não se obrigam a 
contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica. Há, isso sim, o comprometimento de 
sociedades para uma ação conjunta e coordenada, com vistas à execução de determinado investimento. Entende-
se, portanto, que o consórcio não pode assumir obrigações em nome próprio para com terceiros. Parte-se da ideia 
de que o consórcio age através de suas consorciadas, reunidas coordenadamente através do contrato. Na prática, 
o que geralmente ocorre é a nomeação de uma empresa líder, para obrigar-se perante terceiros em nome das 
consorciadas, sendo estas quem, individualmente e na medidas das obrigações assumidas, obrigam-se perante 
terceiros. Então, quem contrata com terceiros são os consorciados, individualmente, representados pela empresa 
líder, ‘precisamente porque o contrato com o terceiro não é bilateral, mas necessariamente plurilateral, ele dá 
origem a uma pluralidade de obrigações entre cada um dos consorciados e o terceiro’, de acordo com as 
prestações específicas assumidas por cada participante no contrato (Lei n. 6.404/1976, art. 279, IV)” 
(TEIXEIRA, 2010). 
 
152 Sobre o prazo de duração do consórcio: “O consórcio deve durar apenas enquanto durar o empreendimento, e 
desfazer-se assim que terminado. A concentração, neste caso, será temporária e, por esse mesmo motivo, não irá 
suprimir a individualidade das sociedades participantes (consorciadas), unidas por uma administração 
centralizada, escolhida dentre uma das sociedades consorciadas” (TEIXEIRA, 2010). 
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Comparando-se à SCP, destaca-se que: i) o consórcio exige o registro de seus atos 

constitutivos, já a SCP dispensa tal formalidade; ii) no consórcio ambos as partes atuam na 

execução de seu objeto, e na SCP apenas o sócio ostensivo atuará na execução do objeto da 

sociedade; iii) no consórcio cada parte apurará e receberá os resultados pelas atividades 

exploradas, não havendo uma divisão de resultados entre as consorciadas, podendo haver, no 

entanto, um fundo comum, para despesas ordinárias do consórcio.153 Já na SCP ocorre de 

maneira inversa, onde o sócio ostensivo, atuando em nome próprio, apurará os resultados e os 

distribuirá entre si e os seus sócios participantes.154 

 

Feitas essas considerações, enfrenta-se a questão em que as consorciadas decidem 

estabelecer uma SCP, por meio da qual uma das partes assume o papel de sócio ostensivo, 

obrigando-se a executar, como objeto social desta sociedade, as mesmas atividades que estão 

indicadas no instrumento de consórcio já firmado. A outra parte assume o papel de sócia 

participante, de modo a receber a parcela de resultados, permitindo a sua redistribuição entre 

as partes. 

 

Como já tratado, pela SCP, o sócio ostensivo assume as atividades sociais e seus 

riscos em nome próprio, sob sua própria e exclusiva responsabilidade, nos termos do artigo 

991 do Código Civil, cabendo ao sócio participante apenas a contribuição para formação do 

seu patrimônio especial e, após isso, a participação sobre os seus resultados. 

 

Com base nessas premissas, os serviços prestados por ambas as partes consorciadas 

                                            
153 Sobre o tratamento das receitas decorrentes do consórcio, Guilherme Puchalski Teixeira preleciona: “Deve-se 
também esclarecer que o consórcio não aufere lucro diretamente. As receitas geradas a partir de sua atividade 
serão auferidas direta e individualmente por suas consorciadas, na proporção estabelecida em contrato. Segundo 
normatizado pela Secretaria da Receita Federal ‘(...) os rendimentos decorrentes das atividades (principais e 
acessórios) desses consórcios deverão ser computados nos resultados das empresas consorciadas, 
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento” (ADN n. 21, 8.11.1984)” (TEIXEIRA, 
2010). 
 
154 Alberto Xavier apresenta uma sucinta diferenciação entre a SCP e o consórcio de empresas: “A distinção 
entre o contrato de consórcio e o contrato de conta em participação está em que neste último é da essência da 
figura a participação de uma das partes (sócio oculto) nos lucros ou perdas da outra (sócio ostensivo), em 
contrapartida de uma contribuição pecuniária ou atividade exercida pela primeira, enquanto a essência do 
consórcio está na coordenação das atividades de diversas partes para a execução de um empreendimento, próprio 
ou alheio” (XAVIER, Alberto. Consórcio: natureza jurídica e regime tributário. In: Revista dialética de 
direito tributário. São Paulo: Dialética, 64, 2001). 
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para a administração pública, em decorrência do consórcio estabelecido, deveriam ser 

completamente diferentes entre si, para que o objeto da SCP estabelecida (que será a parcela 

dos serviços de responsabilidade do sócio ostensivo) não seja idêntico ou esteja contido na 

parcela de serviços que está sendo executada pelo sócio participante, na qualidade de 

consorciado.  

 

A obediência a tal lógica se deve a se evitar o risco de caracterização, por parte do 

sócio participante, de sua atuação no mesmo objeto social da SCP.  

 

As consequências de atuação do sócio participante no objeto da SCP, como já visto, 

são de se estabelecer responsabilidade solidária do sócio participante, junto com o sócio 

ostensivo, prevista no artigo 993, parágrafo único, do Código Civil.  

 

Essa responsabilidade solidária também está prevista nos consórcios firmados para 

os fins de licitação, nos termos do artigo 33, inciso V, da Lei 8.666/93, sendo oponível 

independentemente dessa atuação conjunta, mas não só. Existe também o risco de 

descaracterização da SCP e ocorrência dos efeitos fiscais daí advindos, com a tributação das 

receitas distribuídas pelo sócio ostensivo ao sócio participante, a título de dividendos, como 

se remuneração fosse, conforme já tratado. 

 

Assim, o primeiro ponto a se enfrentar na utilização da SCP cruzada entre 

consorciados, é a descrição que consta como objeto do consórcio, que será sempre específico 

e determinado. 155 E ainda, se tal objeto atribui a cada um dos consorciados parcelas 

específicas e distintas do objeto do contrato, que não possuam semelhança entre si, de modo a 

se evitar que reste caracterizada a atuação do sócio participante no objeto social da SCP. 

 

O segundo ponto a se observar se refere à necessidade de contribuição do sócio 

participante para a formação do patrimônio especial da SCP, que não poderá se dar com os 

serviços que o mesmo já prestara à administração pública, sob os riscos acima, devendo ser 

feito com dinheiro, bens ou outros serviços não relacionados. A SCP, como uma sociedade de 
                                            
155Sobre a necessidade de se estabelecer um objeto específico para cada consórcio: “Trata-se de requisito 
relacionado à principal característica dos consórcios: execução de empreendimento determinado. O consórcio 
terá sempre um propósito específico único, o qual deverá ser revelado com precisão no contrato” (TEIXEIRA, 
2010). 
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investimento, exige a contribuição de ambos os sócios, ostensivo e participante, para a 

formação de seu patrimônio especial. 

 

O terceiro e último ponto de destaque é que a estrutura e proposta de estabelecimento 

da SCP deve ter respeitada a sua formação como sociedade de investimentos, com a presença 

do affectio societatis, ou estar-se-ía diante de uma simulação de negócio jurídico, passível de 

nulidade, nos termos do artigo 167, §1o e seus incisos, do Código Civil.156 

 

Os pontos críticos tratados possuem conteúdo eminentemente interpretativo, de 

modo que, mesmo atendidos a todos esses cuidados, não se pode concluir com certeza que 

eventual análise por parte das autoridades públicas, em especial o fisco, sobre a estrutura de 

SCP entre partes consorciadas, não venha a ser considerada ilegal e/ou simulada, com a 

descaracterização de sua natureza jurídica de SCP, em que as remunerações pagas pela SCP a 

título de distribuição de dividendos passam a ser tributadas como remuneração. 

 

Para evitar tais riscos, as partes envolvidas poderiam optar por firmar uma SCP entre 

a consorciada designada como sócio ostensivo e os próprios sócios da outra parte consorciada, 

que assumiriam o papel de sócios participantes da SCP. Com isso, o risco de confusão (onde o 

sócio participante e o sócio ostensivo se encontram praticando o mesmo objeto social da SCP) 

parece afastado, restando apenas a necessidade de se demonstrar a natureza real de 

investimento, por parte do sócio participante, no objeto da SCP e a sua efetiva contribuição 

para a formação do patrimônio especial da SCP. 

 

Trazidos esses esclarecimentos, o estabelecimento de uma SCP entre partes 

consorciadas, visando a redistribuição de participações entre si, incidirá nos riscos de 

descaracterização da SCP pelo não atendimento de suas características básicas, caso 

constatado que ambas as consorciadas, como sócios participante e ostensivo, atuam em 

                                            
156 Entendendo que a affectio societatis da SCP poderá existir ou não, a depender de cada caso, tem-se o seguinte 
entendimento: “Assim, ainda que nem sempre, e não necessariamente, a affectio societatis na SCP deve ter sua 
interpretação mitigada. Não é a típica afeição entre sócios de uma sociedade limitada, em que todos gerenciam e 
trabalham em volta do objeto social, para a partilha dos resultados. Sua estrutura funcional pode tomar, e 
normalmente toma, contornos rigorosamente diversos das sociedades “típicas”. A mitigação da affectio societatis 
na SCP pode ser comparada, por exemplo, à do detentor de uma única ação de companhia, cujos papéis são 
negociados em bolsa. Neste caso, o interesse do detentor não está na gestão, na administração dos negócios 
sociais, mas unicamente nos proventos materializados por eventuais dividendos” (PICCHI, 2004). 
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atividades semelhantes. Em caso de fiscalização por parte das entidades fazendárias, poderá 

ocorrer a autuação das consorciadas pela não tributação dos valores distribuídos entre si como 

supostos dividendos, quando na verdade se tratariam de remuneração por serviços prestados, 

passível de tributação pelo imposto de renda.  

 

Desse modo, todo o cuidado deve ser tomado pelas partes ao se decidir adotar por 

um modelo jurídico que traga economia tributária às partes, quando esse for o único objetivo 

das partes envolvidas.157 

 

 

3.3. A distribuição de resultados da SCP com bens e o risco de sua descaracterização 

pela configuração de contrato de compra e venda 

 

 

Diante da liberdade para se estabelecer a forma de distribuição de resultados entre os 

sócios da SCP, há quem argumente sobre a possibilidade de se fazer tal distribuição com bem 

ou coisa infungível e não com capital.158  

 

Entende-se que tal afirmação deve ser vista com cautela. Isso porque a SCP não pode 

servir para fins distintos daqueles para que fora originariamente moldada. E isso seria a 

constituição de uma sociedade objetivando a realização de um investimento, cujos resultados 

deverão ser repartidos entre todos os sócios.  

 

Assim, a possibilidade de distribuição de resultados com bem distintos do capital 

deveria ser cogitada como uma possibilidade excepcional, acidental, e não como um fim em si 

                                            
157 Luciana Zechin Portas Levy alerta para o cuidado em não se adotar modelos de negócio jurídico tendo como 
único motivo a economia fiscal: “Ressalte-se que o planejamento tributário não deve ser um fim em si mesmo, 
ou seja, a operação não deve ter por objetivo exclusivo a economia fiscal, mas, sim, propiciar determinado 
objetivo negocial (...), com o menor impacto econômico possível” (LEVY, Luciana Zechin Portas. Operação de 
cisão sob a ótica tributária. In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro (coord.). Reorganizações 
empresariais: aspectos societários e tributários. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 355-372). 
 
158 Essa posição é defendida por Alfredo de Assis Gonçalves Neto, que assim expõe: “(...) A remuneração do 
sócio oculto, por igual, pode consistir no recebimento de coisa infungível ou de coisa diversa de dinheiro, em 
virtude da natureza da atividade econômica ajustada, devendo ser prevista, então, sua execução específica. Como 
se observa, o ajuste de participação pode envolver inúmeras situações que precisam ser minuciosamente 
previstas e reguladas” (GONÇALVES NETO, 2004, p. 181). 
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da SCP, sob o risco de restar caracterizado um negócio jurídico simulado e, portanto, nulo nos 

termos do art. 167 do Código Civil.159 

 

No entanto, a decisão do sócio ostensivo em oferecer a entrega de bens por meio de 

formalização de SCP parece se embasar em algumas vantagens que merecem ser destacadas. 

 

Nesse sentido, no caso de promessa de entrega de bem imóvel, o artigo 32 da Lei 

4.591/1964 estabelece a obrigatoriedade de prévio registro do memorial de incorporação na 

matrícula do imóvel em que será erguido o empreendimento para que o incorporador possa 

pôr à venda e negociar as unidades autônomas que comporão o empreendimento. A utilização 

de SCP para a negociação de unidades imobiliárias futuras em empreendimento a ser erguido 

em imóvel poderia, portanto, ter sido optada pelas partes como uma saída pelo sócio 

ostensivo, para se evitar as exigências e formalidades prévias estabelecidas pela Lei 

4.591/1964, permitindo ao mesmo dar início imediato à comercialização das unidades futuras 

e levantamento de recurso necessários ao desenvolvimento do empreendimento, sem a 

formalização das providências exigidas em lei. 

 

Restaria ausente nesta SCP para entrega de bem certo e determinado, portanto, o 

affectio societatis entre os seus sócios, já que as razões que levariam as partes a se reunir em 

sociedade teriam se fundamentado em contribuir com os recursos necessários, de um lado, 

para o fornecimento de um bem previamente determinado, de outro lado, e não se reunir para 

realizar um investimento conjunto, repartindo os seus resultados entre si, sejam eles lucros ou 

prejuízos.160 

                                            
159 O risco de restar caracterizada uma simulação no uso de SCP’s é verificado com frequência na jurisprudência 
pátria, como é o caso de negócios jurídicos em que o sócio ostensivo entrega ao sócio participante bem imóvel 
como resultado da SCP e, posteriormente, tal negócio vem a ser considerado, por decisão judicial, como um 
contrato de compra e venda de imóvel ou como um contrato de consórcio para entrega de bem imóvel, e não 
como uma SCP: “RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS 
CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL  Contrato de admissão em ‘sociedade em conta de participação’ 
visando à captação de recursos para a compra, venda, construção, reforma e incorporação de bens imóveis. 
Extrai-se das cláusulas contratuais tratar-se de verdadeiro contrato de consórcio” (BRASIL. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação nº 9096601-71.2007.8.26.0000. 23a Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Sérgio Shimura, julgado em 9.11.2011).  
 
160 A questão a se verificar se se trataria de uma simulação o uso de uma SCP para entrega de coisa certa é se as 
partes, em algum momento da relação, tiveram a intenção de se tornar sócias, com a presença, portanto do 
affectio societatis, ou se o objetivo fora vender e adquirir o bem específico prometido em decorrência da 
contribuição financeira realizada. No mesmo sentido é o julgado do STF a seguir: “QUALIFICAÇÃO 
JURÍDICA DE CONTRATO – CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO 
DE NATUREZA CIVIL (…) A invocação vem a propósito do anotado tanto pela douta decisão recorrida como 
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As diferenças entre um contrato de SCP e um contrato de compra e venda de bem 

seriam as seguintes: i) no primeiro existe um interesse comum e no segundo os interesses são 

opostos; ii) naquele haverá uma união de esforços e de contribuições para um mesmo objetivo 

e neste haverão prestações simultâneas e comutativas, com os seus efeitos conhecidos e 

esperados; iii) na SCP haverá o exercício da sua atividade social por meio dos bens que 

compõem o seu patrimônio especial, e o resultado a ser entregue será o lucro que, em regra, 

será em dinheiro, já na compra e venda o pagamento do preço será realizado em troca do 

recebimento, presente ou futuro, do bem. 

 

Desse modo, se a intenção das partes, ao firmar o contrato de SCP, era a de 

estabelecer a compra e venda de bem, poderá se ter por caracterizada uma simulação de 

negócio jurídico, nos termos do artigo 167, § 1o do Código Civil, o que tornaria o negócio 

jurídico nulo. 

 

Ainda, se restar configurado que a SCP firmada entre as partes, o teria sido de forma 

simulada, se tratando, em verdade, de um contrato de compra e venda de bem, poderá se ter 

também a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação, em especial os 

dispositivos que tratam das práticas abusivas (artigos 39 a 41), disposições gerais dos 

contratos (artigos 46 a 50), cláusulas abusivas (artigos 51 a 53), com destaque para o artigo 

                                                                                                                                        
pela apelada, dos princípios informadores da interpretação dos contratos, no intuito de qualificar o negócio 
jurídico contratado pelos litigantes. Parece-me, data vênia, de todo impertinente a busca da vontade dos 
contratantes, posto que, se este fosse o objetivo, in casu, o problema seria extremamente simples, dado que as 
partes já teriam fixado que o negócio seria sociedade em conta de participação. Isto está dito com todas as letras 
no preâmbulo do contrato (f. 36). O problema aqui todavia é o de saber se, pelo negócio jurídico convencionado, 
teriam as partes contratado uma sociedade. Em outras palavras, se haveria pertinência objetiva entre o contratado 
e os elementos essenciais de uma sociedade ou mesmo da sociedade em conta de participação. (...) Carecendo, 
pois, o negócio jurídico convencionado de dois dos elementos essenciais da sociedade, tais como a affectio e os 
fins comuns e até mesmo do da colaboração, seria injurídica, data vênia, a sua qualificação como contrato de 
sociedade; de qualquer sociedade, portanto. Seria ele então um contrato sinalagmático atípico, cuja identificação 
não interessa no momento. (...) Equivoca-se, porém, a recorrente. Na espécie, não se trata de interpretar o 
contrato para determinar o sentido e o alcance de suas cláusulas, mas, ao contrário, se trata de confrontar a 
estrutura do contrato em causa com a estrutura do tipo legal – o contrato de sociedade em conta de participação 
para verificar-se se aquele apresenta os elementos essenciais deste, ou, em outras palavras, se aquele se enquadra 
neste tipo legal. Para que isso ocorra não basta que as partes hajam desejado celebrar um contrato de sociedade 
em conta de participação, mas é necessário que elas o tenham, efetivamente, celebrado, com a adoção de seus 
elementos essenciais, e, consequentemente, com a observância do tipo descrito na lei. (...) Igualmente não 
poderia ser tida como comercial uma sociedade em que duas pessoas se reunissem para negócios de compra e 
venda de imóveis, mesmo que assim tivesse sido convencionado. Faltaria a tais contratos pertinência objetiva” 
(BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 95230 MS. 2a Turma, rel. Min. 
Moreira Alves, julgado em 24.10.1983). 
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que trata do contrato de compra e venda de bem imóvel (artigo 53). 

 

Assim sendo, a consequência para o descumprimento dos dispositivos legais 

constantes do artigo 167, § 1o do Código Civil e dos arts 51 e 53 do Código de Defesa do 

Consumidor,  seria a nulidade da SCP.161 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo já fixou o seu entendimento de que a 

formalização de SCP para entrega de bem certo e determinado se configuraria como uma 

simulação de negócio jurídico, onde a real intenção das partes seria a formalização de um 

contrato de compra e venda. E a constatação da simulação acarretaria na nulidade do negócio 

jurídico e obrigação do sócio ostensivo (e vendedor) devolver todas as quantias pagas pelo 

comprador, o sócio participante, em caso de rescisão do negócio.162 

                                            
161 Juliana G. Meyer Gottardi preleciona no mesmo sentido: “Em hipóteses, porém, nas quais uma SCP é usada, 
dentre outros, para camuflar negócios como incorporações, compra e venda de imóveis, mútuos etc., a fim de se 
limitar a responsabilidade, os contratos podem ser entendidos como nulos, ou sujeitos à legislação aplicável de 
fato como, por exemplo, a lei da incorporação ou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), protegendo os 
supostos participantes.” (GOTTARDI, 2013.) 
 
162 Neste sentido, é o julgado a seguir citado que indica a inexistência do affectio societatis em negócios jurídicos 
formalizados por meio de SCP para entrega de bem imóvel, assim como a intenção de fraudar o artigo 53 do 
Código de Defesa do Consumidor: “Rescisão contratual e pedido de restituição – O apelante assinou contrato de 
constituição de sociedade em conta de participação, sendo a ré sócia ostensiva, para aquisição da casa própria e 
quer a restituição das quantias pagas em razão de problemas de gerenciamento da sócia ostensiva que sequer 
comprou o lote de terreno – Não obstante o instrumento firmado pelas partes receba a denominação – de 
‘Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação’, patente que a relação subjacente representa 
uma verdadeira promessa de venda de imóvel mediante oferta pública e recebimento antecipado de dividendos 
para entrega futura de bem imóvel – Ausência de affectio societatis – O contrato realmente é nulo, destinado a 
fraudar o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência desta Corte – As quantias pagas deverão 
ser devolvidas de uma só vez” (BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação nº 
253.891.4/0-00. 8a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Riberio da Silva, julgado em 11.3.2009). Também na 
ementa a seguir, tem-se a indicação da simulação de negócio jurídico por meio de SCP, para compra e venda de 
bem e a obrigação de restituição dos valores pagos pela rescisão do contrato: “RESCISÃO CONTRATUAL 
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE VISAVA 
SOMENTE SIMULAR CONTRATAÇÃO DE NEGÓCIO DIVERSO - IRREGULARIDADE RECONHECIDA 
PELO JUDICIÁRIO, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATIVIDADES EMPRESÁRIAS SUSPENSAS - 
CLÁUSULAS ABUSIVAS - INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS JUSTIFICADA - RESTITUIÇÃO DO 
VALOR INVESTIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - CASAMENTO A COINCIDIR COM A 
OBTENÇÃO DO FUNDO PARA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA - INDENIZAÇÃO MINORADA - 
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE” (BRASIL. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação nº 9196402-57.2007.8.26.0000. 5a Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Erickson Gavazza Marques, julgado em 7.12.2011). Ainda no mesmo sentido: “Apelação cível. Ação de rescisão 
c.c. reparação de danos. Sociedade em conta de participação. Não obstante o instrumento firmado pelas partes 
receba a denominação de ‘Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação’, patente que a 
relação jurídica subjacente representa uma verdadeira promessa de venda de imóvel mediante oferta pública e 
recebimento antecipado de dividendos para entrega futura de bem imóvel. Ausência da affectio societatis - O 
contrato realmente é nulo, destinado a fraudar o artigo 53 do Código do Consumidor e a jurisprudência desta 
Corte - As quantias pagas deverão ser devolvidas de uma só vez - Exigível a correção monetária a partir dos 
desembolsos e juros a partir da citação” (BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação nº 
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Assim, pode-se concluir que a celebração de uma SCP para a entrega de coisa certa e 

não dos resultados da exploração do seu objeto social, em dinheiro (sejam lucros ou 

prejuízos), poderá se caracterizar como um negócio jurídico simulado, em que as partes, 

originariamente, teriam a intenção de celebrar um contrato de compra e venda de bem. E as 

consequências jurídicas desta simulação poderão se dar com a nulidade do negócio jurídico 

simulado, prevalecendo-se, no entanto, o negócio que as partes originariamente pretenderam 

firmar. 

 

 

3.4. A distribuição de resultados da SCP com bens e o risco de sua descaracterização 

pela configuração de consórcio de bens 

 

 

Os consórcios para entrega de bens são regulados pela Lei 11.795/2008 que, em seu 

artigo 2o, traz a sua definição como sendo uma reunião de pessoas em grupo, que poderão ser 

físicas ou jurídicas, e deverão determinar previamente o seu prazo de duração e o número de 

cotas atribuídas a cada uma. O consórcio deverá ser promovido por uma administradora de 

consórcio, tendo como finalidade proporcionar aos integrantes, com tratamento isonômico, a 

aquisição de bens ou serviços através de autofinanciamento.163 

 

Os consórcios para entrega de bens possuem bastante similitude com as SCP’s que 

reúnem diversos sócios participantes, prevendo igualmente a distribuição de resultados por 

meio de bens previamente definidos. Trazendo-se o conceito de consórcio de bens para tal 

SCP, percebe-se que existe uma reunião de pessoas naturais e jurídica em grupo, as quais se 

organizam e se reúnem por meio da SCP. O seu prazo é determinado pelo tempo necessário 

para a execução dos bens que são indicados em seu objeto e existe um número de 

                                                                                                                                        
0034960-41.2007.8.26.0000. 8a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ribeiro da Silva, julgado em 23.11.2011). 
 
163 No consórcio de bens não existe a partilha de lucros ou prejuízos entre os seus consorciados. Os resultados a 
distribuir não seriam comuns, mas individuais: “[N]o consórcio, a essência reside na prática de várias atividades, 
seja para as consorciadas, seja para terceiros, sem que haja participação no lucro ou perda de uma ou da outra. 
Haverá uma redistribuição, em momento posterior, dos resultados individualmente obtidos, por isso, não se pode 
falar em partilha de ‘resultado comum’, mas de partilha em comum de ‘resultados individuais’” (CATALANO et 
al., 2012). 
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participantes (cotas) limitado ao número de bens que serão entregues. E a finalidade da 

reunião das partes na SCP seria a aquisição de bens ou serviços, por meio de 

autofinanciamento, semelhante, portanto à do consórcio. 

 

As vantagens de se utilizar uma SCP ao invés de um consórcio de bens, pelo sócio 

ostensivo, podem ser justificadas pela simplicidade e informalidade desse tipo societário, 

além da pouca fiscalização pelo órgão responsável, que é o Banco Central do Brasil, o 

afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação, que traz proteção à 

parte hipossuficiente, e das vantagens fiscais já tratadas.164 165 

 

De outro lado, também existe uma grande diferença entre as partes envolvidas, sendo 

de um lado geralmente pessoas naturais, hipossuficientes, com acesso a pouca ou nenhuma 

informação e, de outro lado, uma empresa com porte e detentora do poder decisório e de todas 

as informações atinentes ao negócio. 

 

Diante desse tipo de situação, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou em 

diversos acórdãos, sobre a irregularidade da utilização da SCP em determinados 

empreendimentos imobiliários, para reunião de compradores, entendendo-a como uma fraude 

ao consórcio e, portanto, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, passível de 

desfazimento ou anulação e devolução dos valores pagos pelos consumidores.166 

                                            
164 A utilização da SCP ao invés do consórcio de bens permitiria se afastar a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor e se afastar da regulamentação e fiscalização estatal mais rígidas para esse segundo modelo de 
negócio jurídico “Ao se ofertar à contraparte (consumidor) um contrato de admissão em sociedade de conta de 
participação, está-se tentando trazer para uma relação de consumo uma lógica comercial, isto é, que quebre a 
proteção da legislação ao consumidor, que, desta categoria, passa a ser apenas sócio participante. Sua proteção 
passa a ser, portanto, muito menor do que seria se houvesse permanecido na categoria de consumidor. Ocorre, 
ademais, que a própria estrutura da sociedade em conta de participação não possui estrutura para cuja admissão 
passar [sic] a ser oferecida por oferta pública (consumo de massa). Neste caso, deveria possuir uma 
regulamentação estatal mais estrita, tal como ocorre na figura do consórcio. (...) Assim, vê-se desde logo que se 
trata [os consórcios] de atividade com peso regulatório estatal muito maior que as sociedades em conta de 
participação, cujo espaço do contrato social contém, ainda, bastante discricionariedade” (CATALANO et al., 
2012) 
 
165 No âmbito dos consórcios de bens, e de acordo com o artigo 6o da Lei 11.795/2008, caberá ao Banco Central 
do Brasil a “normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 
consórcios”. Isso porque a economia popular está envolvida neste tipo de negócio jurídico, onde se oferta ao 
público um serviço que pode apresentar riscos ao mesmo, fazendo-se necessário, portanto, o estabelecimento de 
um órgão de fiscalização e regulamentação. 
 
166 No sentido de considerar haver dissimulação de consórcio de bens por meio do uso de SCP: “CONTRATO – 
Sociedade em conta de participação – Crédito para aquisição, reforma e construção de imóvel - Negócio de 
natureza financeira – Dissimulação de consórcio – Atividade empresarial não configurada - Aplicação do Código 
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Assim, o estabelecimento de uma SCP entre um grupo de pessoas para o 

fornecimento de bem certo a cada um dos sócios participantes, poderá se caracterizar como 

uma fraude a consórcio para entrega de bem, indo de encontro às exigências da Lei 

11.795/2008 e ao Código de Defesa do Consumidor, em especial ao seu artigo 53. As 

consequências podem ser a decretação de nulidade do negócio jurídico, além das penalidades 

previstas para as hipóteses de fraude a consórcio.167 

 

 

3.5 A SCP imobiliária para captação de investimentos e o risco de se configurar em um 

contrato de investimento coletivo 

 

 

Dentre os exemplos de uso comum da SCP indicados no Capítulo 1 está o anuncio ao 

grande público sobre a possibilidade de investimento em um empreendimento imobiliário, 

através de uma SCP com tal objeto. A incorporadora anunciante atuará como sócia ostensiva 

e os investidores adquirirão cotas deste empreendimento e assumirão o papel de sócios 

participantes.168 Os seus resultados serão distribuídos entre cada parte proporcionalmente à 

                                                                                                                                        
de Defesa do Consumidor Hipótese em que, paga a contribuição inicial e adimplidas vinte e uma parcelas, não 
houve liberação do crédito acordado − Rescisão do contrato por culpa exclusiva da sociedade − Abusividade das 
cláusulas de retenção de valores (cláusula penal, taxa de administração, corretagem, adesão e seguro) e de prazo 
mínimo (doze meses) para liberação do crédito - Sociedade que a quase nada se obriga − Excessiva desvantagem 
ao participante – Restituição integral, de imediato e em parcela única dos valores desembolsados – Dano moral – 
Inocorrência – Mero aborrecimento – Somente se cogita de reparação extrapatrimonial em matéria contratual em 
casos excepcionalíssimos – Ação parcialmente procedente - Disciplina da sucumbência mantida – Recurso 
parcialmente provido” (BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Apelação nº 9158081-
21.2005.8.26.0000. 1a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luiz Antonio Godoy, julgado em 22.11.2011). 
Ainda, no mesmo sentido, após citar várias jurisprudências e concluir pela evolução jurisprudencial na 
interpretação de que o uso de SCP para desnaturar consórcio restaria ilegal, tem-se a citação a seguir: “Pode-se 
dizer, em suma, que a evolução jurisprudencial encontrada no caso pode resumir-se à progressiva aceitação dos 
juízes de que não poder-se-ia aplicar a lógica do direito comercial, ainda que se tratasse de sociedade em conta 
de participação. Era apenas formalidade. Deve-se interpretar o negócio jurídico de acordo com as relações 
sociais na qual está inserido. E a evolução jurisprudencial pauta-se nisso: os magistrados deixaram de ler o caso 
com olhos de direito societário e passaram a lê-lo como fraude à lei” (CATALANO et al., 2012). 
 
167 De acordo com o disposto no artigo 42 da Lei 11.795/2008, afora as consequências de natureza penal e de 
civil, de ressarcimento, a infração às disposições constantes da referida lei poderá acarretar, dentre outras 
penalidades, a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) das importâncias recebidas ou a receber, 
previstas nos contratos a título de despesa ou taxa de administração e, ainda, a multa de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), que poderá ser dobrada em caso de reincidência.  
 
168 Sobre a possibilidade de se dividir o patrimônio especial da SCP em cotas ou partes: “Tem-se entendido que a 
sociedade em conta de participação deve ser reputada uma sociedade de pessoas, já que normalmente é celebrada 
em razão do relacionamento que sócios têm entre si. No entanto, ela pode assumir vestes de sociedade de capital, 
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participação no fundo social. 

 

À primeira vista, referida SCP atenderia às suas características principais e, 

especialmente, à sua função, para permitir a realização de investimento conjunto entre partes 

com papéis bem definidos, e a previsão de resultados distribuídos proporcionalmente entre 

todos os sócios. Em outras palavras, do ponto de vista do Código Civil, a SCP descrita acima 

atenderia a todos os requisitos e características ali exigidos. Do ponto de vista fiscal, já 

tratado anteriormente, também não parece haver qualquer desnaturação da natureza dos 

resultados a distribuir. 

 

No entanto, do ponto de vista de captação de recursos, a ampla divulgação em mídia 

ou ao grande público, para buscar pessoas dispostas a adquirir cotas de uma SCP, a título de 

investimento, poderia trazer a referido negócio jurídico as características próprias encontradas 

nos valores mobiliários, especialmente aqueles que se definem como contrato de investimento 

coletivo e estão regulados pela Lei n. 6.385/1976, em seu artigo 2o, inciso IX.169 170 

 

                                                                                                                                        
quando adota sistema de livre transferência das participações. É o que ocorre quando as respectivas quotas são 
representadas por títulos, suscetíveis de transmissão sem necessidade de anuência de seus sócios. Mas para que 
ela assim se caracterize é preciso que haja ajuste expresso, porquanto sem este, o caráter de sociedade intuitu 
personae mostra-se evidente na regra que proíbe o sócio ostensivo admitir novo sócio sem o consentimento dos 
demais (art. 995 do Código Civil)” (GONÇALVES NETO, 2004, p. 182-183). 
 
169 Sobre o conceito de valores mobiliários, Ary Oswaldo Mattos Filho preleciona: “Em conclusão e para efeito 
do mercado de capitais, valor mobiliário é o investimento oferecido ao público, sobre o qual o investidor não tem 
controle direto, cuja aplicação é feita em dinheiro, bens ou serviço, na expectativa de lucro, não sendo necessária 
a emissão do título para a materialização da relação obrigacional. O investimento é feito ou a nível associativo, a 
título de empréstimos ou como aplicação especulativa pura. O primeiro tipo normalmente se caracteriza pela 
participação societária ou empreendimento comum, sendo o lucro do investimento resultante do excesso de 
receita sobre despesas e provisões eventualmente exigidas por lei. Já os investimentos a título de empréstimo não 
necessitam da ocorrência de lucro contábil para que o investimento seja remunerado, ressalvada a hipótese de 
quebra ou insolvência do empreendimento. Normalmente o investimento associativo não goza de garantia 
colateral porém, em contrapartida, é dotado de sistema coletivo de deliberação, conforme regras estabelecidas no 
contrato que acompanha a oferta do valor mobiliário ao público. Finalmente os investimentos puramente 
especulativos são aqueles normalmente feitos na expectativa de futura ocorrência de variações de preço de dado 
valor mobiliário, mercadoria, moeda, taxa de juros etc. Estes se materializam nos mercados futuros ou a termo 
de ações, de ‘commodities’ etc., com o objetivo de diminuir o risco de futura e brusca variação de preço, com a 
consequente menor oscilação do respectivo mercado” (MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor 
mobiliário. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, n. 59, jul-
set/1985).  
 
170 “Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (…) IX - quando ofertados publicamente, 
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou 
de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 
empreendedor ou de terceiros.” 
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Em comparação com o mencionado valor mobiliário, a SCP estabelecida na forma 

descrita acima parece atender às características do contrato de investimento coletivo, na 

medida em que se oferece como um investimento, com direito à participação sobre os 

resultados, em um empreendimento coletivo comum (onde ambas as partes, gestor e 

investidor, almejam o mesmo resultado), que se alcançará por meio de esforço do 

empreendedor ou de terceiros contratados pelo empreendedor e os contratos são objeto de 

oferta pública.171 

 

                                            
171 Tratando das características do contrato de investimento coletivo, tem-se: “Assim e levando em consideração 
a legislação brasileira, cinco são os elementos necessários para termos um contrato de investimento coletivo:  (1) 
Investimento (não necessariamente em dinheiro); (2) Empreendimento comum; (3)Direito de participação, de 
parceria ou de remuneração – expectativa de lucros;  (4) Esforços do empreendedor ou de terceiros; (5) Oferta 
pública.  Em resumo, enorme é a semelhança com a noção trazida do direito estadunidense. Portanto, em um 
contrato de investimento coletivo, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, devemos ter: (1) Investimento: 
não necessariamente em dinheiro, mas qualquer bem economicamente avaliável; (2) Empreendimento coletivo 
comum: é necessário que seja um investimento coletivo cujo sucesso seja almejado pelo investidor e pelo gestor. 
Há, portanto, entre as partes envolvidas, nítida comunhão de interesses econômicos; (3) Que gere direito de 
participação, de parceria ou de remuneração – expectativa de lucros: do empreendimento comum realizado 
pelas partes, tem-se que existe um fim comum, que é o de, por meio do empreendimento, auferir um resultado. E 
tal fim comum resta concretizado no direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante 
de prestação de serviços, que o investidor possui no empreendimento. O investidor, em contrapartida ao direito 
de participação, parceria ou remuneração, entrega recursos para viabilizar o desenvolvimento de determinado 
empreendimento por parte do ofertante. O investimento deve dar direito a alguma forma de retribuição que gere 
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços (ou seja, 
noção ainda mais ampla que noção de lucro, utilizada no direito norte-americano). Deve existir a expectativa de 
recebimento de lucros por parte do investidor, lucros estes diretamente relacionados à operação realizada pelo 
empreendedor ou terceiros. Mas, deve ficar claro, o que existe é uma expectativa de obter lucros; todavia, pode 
sim ocorrer que o empreendimento não seja exitoso, resultando em perdas e, então, perdendo o investidor aquilo 
que investiu – salvo estipulação em contrário na qual poderá ter de arcar com maiores perdas, o que, entretanto, 
possui eficácia somente para com o gestor (aquele que exerce atividade): ou seja, perante terceiros, é este quem 
responde por todos os prejuízos decorrentes do empreendimento. O investidor fica, então, sujeito ao verdadeiro 
risco do empreendimento; o retorno esperado está atrelado ao sucesso ou não do empreendimento. Existe, por 
parte do investidor, a assunção do risco econômico inerente ao empreendimento desenvolvido pelo ofertante; (4) 
Esforços do empreendedor ou de terceiros: a gestão dos recursos não cabe ao investidor. Todavia, entendemos, 
como no direito norte-americano (como já visto), que pode o investidor participar, desde que as funções ou 
obrigações essenciais para o sucesso do empreendimento não tenham sido desenvolvidas por ele; (5) Oferta 
pública: os contratos devem ser objeto de oferta pública (nos termos do art. 19 da Lei 6.385/1976, regulamentada 
pela Instrução CVM 400/2003 – com as alterações introduzidas pelas Instruções CVM 429/2006, 442/2006, 
472/2008, 482/2010 e 488/2010) (requisito que não encontra similar no conceito norte-americano, mas que se 
coaduna perfeitamente com o sistema regulatório dos Estados Unidos). É importante deixar muito claro que os 
contratos de investimento coletivo somente são submetidos à fiscalização da CVM quando ofertados 
publicamente, nos termos como dispõe o art. 2o, IX, da Lei 6.385/1976, sendo que as companhias que não 
possuírem registro de emissão na CVM não estão autorizadas a distribuir publicamente contratos de 
investimento coletivo de sua emissão. Assim, tratando-se de venda privada dos referidos contratos, na qual não 
estejam presentes os elementos caracterizadores da distribuição pública, a CVM não terá ingerência sobre a 
transação, ainda que preenchidos os demais requisitos componentes do conceito de valor mobiliário, devido à 
inaplicabilidade do inc. IX do art. 2o da Lei 6.385/1976 às negociações privadas. E de outra forma não poderia 
ser, mesmo porque os contratos de investimento coletivo, enquanto valores mobiliários, nascem para circular em 
massa. É necessário, portanto, que todos estes elementos estejam presentes para que possamos falar de um 
contrato de investimento coletivo” (SPINELLI e outros 2013). 
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Interessante notar as semelhanças que o contrato de investimento coletivo possui 

com a sociedade em conta de participação, o que é destacado por alguns estudiosos de direito, 

segundo os quais o contrato de investimento coletivo teria a natureza jurídica de SCP, 

atendendo a todos os requisitos desta última e, por isso, esse tipo de contrato estaria 

disciplinado não apenas pela Lei n. 6.385/74 e Instrução CVM 400/2003, mas também pelas 

regras do Código Civil que estabelecem as sociedades em conta de participação.172  

 

No entanto, o ponto que merece destaque no modelo de SCP tratado é a realização de 

captação pública de poupança que seria feita pelo sócio ostensivo, por meio de divulgação 

em mídia, para um investimento imobiliário que irá executar. 

 

De acordo com o artigo 3o, inciso IV, da Instrução CVM n. 400/2003, são atos de 

distribuição pública para ofertas, vendas e promessas de venda de valores mobiliários aqueles 

realizados por meio de publicidade, anúncios, avisos, especialmente através de meios de 

comunicação de massa ou eletrônicos, que tenha como finalidade promover, diretamente ou 

através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou 

alienação de valores mobiliários.173 

                                            
172 Flavio Augusto Picchi entende que o contrato de investimento coletivo seria uma espécie de SCP: “Da análise 
empreendida, entretanto, ficou a impressão de tratar-se o CIC [contrato de investimento coletivo] duma 
modalidade imprópria, ou pelo menos, não reconhecida, de SCP. Isto, Não obstante sua configuração poder ser 
enfocada sob o prisma de um instrumento contratual permutativo (bilateral) e ao mesmo tempo plurilateral, ou 
como um título de creditício, “autônomo” ou não. Mas constituindo obrigação creditícia causal, sempre se 
deverá falar em causa da obrigação, o que remeterá à affectio que, em maior ou menor grau, vincula todos os 
contratantes. Consequentemente, se compostos dos mesmos princípios informadores, deve-se seguir que são 
aplicáveis ao CIC, enquanto espécie de SCP, o mesmo regramento jurídico que a esta fundamenta. Por fim, do 
mesmo modo como a SCP comporta ampla maleabilidade em sua conformação, respeitadas as regras cogentes 
que a tipificam, também o CIC, respeitadas as regras de sua emissão, poderá se constituir com grande 
plasticidade. O paralelismo entre SCP e CIC, portanto, Não se prende simplesmente à sua estrutura categorial, 
senão também à função de permitir o exercício criativo da atividade empresarial e econômica, sem o qual o 
desenvolvimento do Direito Mercantil como disciplina autônoma jamais haveria ocorrido” (PICCHI, 2004). 
Ainda no mesmo sentido é o seguinte entendimento: “Levando em consideração todo o analisado neste ensaio, 
temos que o contrato de investimento coletivo, além de ser regrado pelo Código Civil (LGL\2002\400) (arts. 991 
a 996), é também regrado Lei 6.385/1976, ficando, consequentemente, sob o âmbito de atuação (inclusive 
regulamentar) da CVM, sempre com o objetivo de tutelar o público investidor. Assim, podemos observar que a 
estrutura do contrato de investimento coletivo faz com que deva ser encarado como uma sociedade em conta de 
participação, apesar de, como referimos, nem toda sociedade em conta de participação ser um contrato de 
investimento coletivo, pois, para que se tenha um contrato de investimento coletivo, é indispensável que ocorra a 
oferta pública; ou seja: tudo depende da função desempenhada, no caso concreto, pela SCP. Dessarte, por 
exemplo, quando o sócio ostensivo realiza oferta pública com o objetivo de captar investimentos (ou seja, 
agregar ao empreendimento sócios participantes), caracterizada está a SCP como contrato de investimento 
coletivo” (SPINELLI e outros, 2013). 
 
173 “Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim 
como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos 
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Também pelo artigo 2o da Instrução CVM 400/2003 as chamadas ofertas públicas 

dependem de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, sob pena de suspensão ou 

cancelamento da oferta pela CVM, nos termos do artigo 19 da citada Instrução ou ainda 

aplicação da suspensão, da multa ou do cancelamento do investimento, conforme previsto no 

artigo 11 da Lei n. 6.385/74.174 175 

 

Considerando tal entendimento, para que o sócio ostensivo pudesse proceder com a 

divulgação ao grande público da SCP, necessário primeiro que procedesse com o seu registro 

perante a CVM, consoante a exigência constante do artigo 1o da Instrução CVM 480/2009. E 

a falta de registro da referida SCP na CVM poderia acarretar na aplicação de multa em 

desfavor do sócio ostensivo, nos moldes previstos no artigo 11 da Lei n. 6.385/74. 

 

Interessante destacar que no mês de dezembro de 2014 a CVM publicou alerta ao 

mercado sobre situações em que poderia estar ocorrendo a captação irregular de poupança 

pública, listando, entre tais atividades, o oferecimento de SCP para realização de investimento 

                                                                                                                                        
seguintes elementos: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou 
anúncios, destinados ao publico, por qualquer meio ou forma;  II - a procura, no todo ou em parte, de 
subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários, mesmo que realizada através de 
comunicações padronizadas endereçadas a destinatários individualmente identificados, por meio de empregados, 
representantes, agentes ou quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou não do sistema de distribuição 
de valores mobiliários, ou, ainda, se em desconformidade com o previsto nesta Instrução, a consulta sobre a 
viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto a subscritores ou adquirentes 
indeterminados;  III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público destinada, no 
todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou IV - a utilização de publicidade, oral ou 
escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos 
(páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), 
entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, 
diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação 
de valores mobiliários”. 
 
174 “Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no 
território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, 
domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.” 
 
175 “Art. 19. A CVM poderá́ suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a oferta de distribuição que: I - esteja se 
processando em condições diversas das constantes da presente Instrução ou do registro; ou II - tenha sido havida 
por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro. § 1o 
A CVM deverá proceder à suspensão da oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento 
sanáveis. § 2o O prazo de suspensão da oferta não poderá́ ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a 
irregularidade apontada deverá ser sanada. § 3o Findo o prazo referido no § 2º sem que tenham sido sanados os 
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da oferta e cancelar o respectivo 
registro.” 
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imobiliário.176 

 

Deste modo, a divulgação de investimento por meio de SCP, para o grande público, 

objetivando a captação de investidores, poderá vir a ser caracterizada como valor mobiliário, 

definido também como contrato de investimento coletivo. Neste caso, será exigido o prévio 

registro, tanto do investimento quanto da própria sociedade atuante como sócio ostensivo, 

perante a CVM e a sua respectiva aprovação pelo órgão.177 O não cumprimento a esses 

requisitos poderá acarretar na anulação da SCP por meio de procedimento administrativo 

promovido pela CVM, com a aplicação de penalidades em desfavor do sócio ostensivo e 

obrigação de devolução dos valores captados. 

 

  

                                            
176 Conforme notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico: “A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) faz 
um alerta sobre situações que podem configurar captação irregular de poupança popular, promovidas por 
incorporadores e corretores de imóveis, por meio da oferta pública de oportunidades de investimento em 
empreendimentos imobiliários.  Nessas situações, descreve a CVM, os investidores recebem propostas de 
investimento por diversos meios: TV, rádio, jornais, e-mails enviados por corretores de imóveis ou outros 
representantes de incorporadores, em que são apresentadas as oportunidades e a possível lucratividade.  As 
situações mais comuns detectadas pela autarquia são de investimentos em sociedades em conta de participação 
(SCP), por meio da compra e venda de frações ideais de imóveis que correspondem a cotas das sociedades. Mas 
outros tipos de contrato também podem ser utilizados.  Nesses negócios, é vendido aos investidores o direito de 
participação nos resultados do empreendimento imobiliário, sendo eles positivos ou negativos. Esses 
empreendimento costumam estar nos segmentos de hotelaria, locações comerciais ou residenciais e, no entender 
da CVM, configuram-se como contratos de investimento coletivo. A autarquia lembra que, por força da Lei no 
6.385/76, as ofertas de investimento que utilizarem esse formato e meios de divulgação acima descritos devem 
ser previamente registradas na CVM e somente podem ser realizadas por sociedades também registradas na 
autarquia. Assim, a CVM alerta os incorporadores, corretores de imóveis e demais participantes do mercado 
imobiliário que somente realizem tais operações mediante a fiel observância da legislação em vigor, com a 
necessária obtenção dos prévios registros na CVM. A autarquia também pede que quem receber propostas dessa 
natureza comunique o fato à CVM para viabilizar a pronta atuação na proteção e defesa do público investidor” 
(RAGAZZI, Ana Paula. Cvm alerta para ofertas irregulares em empreendimentos imobiliários. Valor 
Econômico. 17 dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/3374174/financas/3374174...m-alerta-para-ofertas-irregulares-em-
empreendimentos-imobiliarios>. Acesso em: 28 jul. 2015). 
 
177 É papel da CVM assegurar a existência de um nível de transparência e segurança mínimos no mercado de 
valores, com a exigência da divulgação do maior volume de informações possível aos investidores, cabendo 
ainda analisar os investimentos e decidir pelos mesmos: “Neste sentido, é óbvio que a CVM não garante tais 
contratos: a sua função é a de assegurar aos investidores acesso às informações suficientes e de qualidade sobre a 
companhia emissora e o empreendimento, cabendo ao investidor tomar a decisão de investimento de modo 
informado e consciente.

 
Mas isso não significa que não existam garantias para os investidores dadas pela própria 

emissora (o que ocorre a partir da Instrução CVM 350/2001, nos termos do art. 3o da Instrução CVM 296/1998)” 
(SPINELLI e outros, 2013). 
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CONCLUSÃO 

 

 

As SCP’s, em razão de suas características únicas e de sua possibilidade de 

formatação e adaptação aos mais diversos tipos de investimentos, observaram relevante 

crescimento de sua importância e uso nos últimos anos.178 

 

A motivação deste trabalho surge da constatação desse quadro de crescimento em 

contrapartida à verificação de que os estudiosos do direito ainda não deram o devido 

tratamento às SCP’s, nem cuidaram de temas relevantes envolvendo os seus aspectos, que 

podem trazer riscos e consequências aos seus envolvidos além daqueles indicados no Código 

Civil. 

 

Portanto, optou-se por tratar neste trabalho dos riscos e consequências da 

descaracterização da SCP, por ser, neste momento, um tema de maior relevância prática e 

teórica ante os demais, em razão das graves consequências do uso indevido da SCP. 

 

O autor deste trabalho, como profissional atuante na área de direito dos negócios, 

utilizou-se de suas experiências pessoais, como “testemunha ocular”, para trazer os diversos 

exemplos da prática deste instituto jurídico que é a SCP.179 

 

Outros temas relativos às SCP’s merecem uma pesquisa mais aprofundada e 

específica, sendo o desejo deste autor que o presente trabalho sirva de base ou inspiração para 

os estudiosos.180 

                                            
178 Tratando da plasticidade da SCP e da razão para permanecer vigente no ordenamento jurídico brasileiro: “Por 
ser uma figura jurídica peculiar e emanar efeitos apenas entre as partes, a sociedade em conta de participação 
consegue ser uma construção de grande maleabilidade, podendo ser utilizada para os mais diversos fins. 
Somando-se isto a sua aparência contratual, entende-se o porquê de subsistir a figura no ordenamento brasileiro 
hodierno: trata-se de tipo societário que consegue se adaptar perfeitamente à dinâmica dos mercados, à vontade 
das partes e as novas necessidades que surgem e que outros modelos societários, mais rígidos, não conseguem 
dar conta” (CATALANO, PEDÃO e VALLE, 2012). 
 
179 Como um trabalho de conclusão de um curso de mestrado profissional, optou-se por uma abordagem mais 
prática e menos acadêmica do tema. Com isso, foi deixado em segundo plano as teorias das sociedades e da 
empresa, assim como a história do instituto da SCP, por se entender que os mesmos não estariam em 
consonância com o objetivo do curso. 
 
180 Além de outros indicados em nota, ao longo deste trabalho, podem ser apontados as seguintes oportunidades 
de pesquisa atinentes às SCP’s, que, no entendimento deste autor, mereceriam um estudo aprofundado: a 
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Neste sentido, e para que as conclusões, apresentadas ao longo do trabalho, fossem 

obtidas, primeiro foram listados os tipos de negócio em que comumente são eleitas as SCP’s, 

as vantagens deste tipo societário diante de outras possíveis opções e as razões que levariam 

as partes a utilizá-lo. 

 

Em seguida, e já adentrando nas SCP’s, procurou-se demonstrar o conceito, tipos e 

abrangência das normas jurídicas e, mais importante, as características das normas jurídicas 

societárias. O resultado da identificação dessas normas teve um caráter prático e estratégico 

importante para as conclusões apresentadas ao longo deste trabalho. Foi com base nas 

respostas que se pôde compreender a tipicidade societária da SCP, na forma denominada 

contrato-sociedade, e definir os tipos de norma a que estaria sujeita. Ao se considerar que as 

SCP’s são sociedades formalizadas e regidas por um contrato, que poderá ser verbal ou 

escrito, em que as partes ajustarão as mais diversas regras entre si, respeitadas as bases gerais 

constantes dos artigos específicos que tratam deste tipo societário, percebeu-se a 

obrigatoriedade de aplicação das normas e dos princípios atinentes aos negócios jurídicos, 

assim como as normas que tratam dos defeitos (artigos 138 a 165) e invalidades dos negócios 

jurídicos (artigos 166 a 184), bem como as relativas à exceção de contrato não cumprido 

(artigos 476 e 477) e à resolução por onerosidade excessiva (artigos 478 a 480).  

 

A não observância dessas normas e princípios previstos no Código Civil, no âmbito 

das sociedades em conta de participação, poderá acarretar em vícios e/ou defeitos nos 

negócios jurídicos, que poderão ser capazes de invalidá-la ou permitir a sua revisão judicial, 

além dos riscos de indenização de parte a parte, decorrente aos danos causados em eventos 

específicos. 

 

A sociedade em conta de participação poderá ter como objeto social a exploração de 

qualquer atividade econômica, seja empresária ou não, que poderá ser exercida por prazo 

                                                                                                                                        
possibilidade dos sócios participantes deliberarem e votarem em matérias da SCP, sem que se configure a sua 
participação em seu objeto; se a utilização da SCP no âmbito das licitações, entre partes licitantes, caracterizaria 
fraude, nos termos dos artigo 90 da Lei 8.666/1993; como deve se precificar a contribuição realizada por 
qualquer dos sócios da SCP com serviços; as consequências da dissolução da SCP por hipóteses não previstas 
em contrato ou previstas parcialmente e a possibilidade/consequências do sócio ostensivo proceder com a 
rescisão do contrato de SCP, dando continuidade à exploração do seu objeto sem a participação e distribuição de 
resultados aos sócios participantes; a possibilidade de formação de uma SCP tendo como sócio ostensivo uma 
pessoa natural ou uma sociedade estrangeira. 
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determinado ou indeterminado, sendo que não possuirá firma ou denominação social. 

 

A SCP permite não apenas a participação de pessoas jurídicas em ambos os seus 

polos, autorizando, em verdade, uma ampla participação de todos os entes passíveis de 

assunção de direitos, incluindo as pessoas físicas (nacionais e estrangeiras), as sociedades 

civis e as sociedades estrangeiras. 

 

Ao sócio ostensivo caberá a exploração do objeto da SCP, que se dará não por meio 

da própria SCP, a qual não possui personalidade jurídica, mas em seu próprio nome e através 

da sua própria sociedade. Já ao sócio participante caberá apenas e tão somente contribuir para 

a formação do patrimônio da SCP, não atuando ou participando na execução do objeto 

explorado pela SCP, nem assumindo responsabilidade perante terceiros, mas detendo os 

direitos de fiscalizar as atividades exercidas pelo sócio ostensivo à frente da SCP, assim como 

exigir a prestação das contas pelo mesmo e, ainda, de participar da distribuição dos resultados 

da SCP e dos haveres, por ocasião de sua dissolução. 

 

A simples responsabilização dos sócios participantes perante os terceiros, em relação 

às atividades que tenha desenvolvido, não parece ser a única consequência decorrente do 

descumprimento do parágrafo único do artigo 993 do Código Civil, podendo haver 

consequências ainda maiores em outras esferas, a exemplo da fiscal, o que levaria à conclusão 

de que a consequência constante do dispositivo são relativas apenas ao âmbito do direito 

privado, não excluindo outras consequências legais, a exemplo da fiscais e previdenciárias. 

 

Mas a proibição do sócio participante em atuar diretamente no objeto da SCP não 

impede às partes estabelecer em contrato regras de deliberação das matérias atinentes à SCP e 

de interesse dos sócios, ou ainda a limitação da responsabilidade das partes de forma distinta 

da estabelecida em lei, mas desde que, é claro, tal deliberação não represente uma presença e 

atuação do sócio participante junto aos terceiros, na execução do objeto da SCP. 

 

O patrimônio especial da SCP será formado por capital, bens e/ou serviços, tratando-

se de uma separação formal e contábil do patrimônio geral e pertencente exclusivamente ao 

sócio ostensivo. A transferência de bens para o patrimônio especial da SCP se dará a título de 

propriedade (do sócio ostensivo), salvo em relação aos bens que são cedidos apenas a título de 
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afetação (para uso ou gozo, por exemplo). 

 

É justamente do seu tratamento contábil que se dá o nome da SCP (sociedade em 

conta de participação, pois, com sua constituição abre-se uma conta de participação nos 

livros contábeis do sócio ostensivo onde serão registrados todos os bens que integrarão o seu 

patrimônio especial (que no caso do sócio ostensivo será uma separação e destaque dos bens 

que já compõem o seu patrimônio geral) e passarão a ser lançadas as entradas e saídas 

(receitas e despesas), assim como os resultados distribuídos. 

 

Pelo fato de o patrimônio especial integrar o patrimônio geral do sócio ostensivo, não 

estará o patrimônio da SCP protegido das demais dívidas e obrigações deste último. Pode o 

patrimônio especial responder, inclusive, por dívidas particulares do sócio ostensivo, sem que 

seja possível aos sócios participantes opor qualquer direito ou alegar a sua impenhorabilidade 

em decorrência da existência da SCP, na medida em que a SCP não gera efeitos perante 

terceiros, mas apenas entre os seus sócios. Mas tais riscos não afastam a obrigação do sócio 

ostensivo de manter o patrimônio especial a salvo de terceiros e repô-lo ou indenizar os sócios 

participantes em caso de sua diminuição decorrente de evento de sua responsabilidade. 

 

A contribuição de serviços pelo sócio participante para a formação do patrimônio 

especial da SCP deverá se dar com aqueles que não possam configurar a sua atuação direta no 

objeto social, sob pena de desnaturar o tipo societário. 

 

De acordo com o artigo 1.007 do Código Civil, em regra, a participação sobre os 

resultados se dará proporcionalmente à contribuição dos sócios na formação do patrimônio 

especial salvo estipulação em contrário, restando também vedada a exclusão dos sócios à 

participação nos resultados da SCP (artigo 1.008 do Código Civil). 

 

O Código Civil não prevê a divisão do patrimônio especial da SCP em quotas, títulos 

ou certificados, mas também não estabelece vedação neste sentido, de modo que seria 

admissível às partes estabelecer previsão neste sentido, podendo permitir a entrada e saída de 

sócios participantes da SCP de maneira livre e facilitada, mas desde que haja previamente a 

concordância expressa de todos os sócios em permitir a livre entrada e saída de sócios da SCP 

(artigo 995 do Código Civil). 
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Já em relação à falência do sócio ostensivo esta terá efeitos distintos sobre a conta de 

participação na medida em que a SCP será dissolvida e a respectiva conta liquidada, sendo 

que o saldo constituirá crédito quirografário. Em caso de falência do sócio participante, e não 

havendo previsão específica no contrato social, as consequências serão distintas, onde com a 

transferência dos resultados da SCP a que faz jus o participante para a sua massa falida, 

sempre que apurados. 

 

A SCP, perante a legislação tributária federal, submete-se às mesmas obrigações 

impostas às demais sociedades, inclusive no tocante à contabilização de suas receitas e 

despesas, ao pagamento de tributos e preenchimento de Declarações à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – SRFB, sendo equiparadas às pessoas jurídicas inclusive na tributação dos 

lucros apurados e distribuídos pela SCP aos seus sócios. 

 

Sobre as contribuições realizadas pelos sócios ao patrimônio especial da SCP, os 

sócios pessoas jurídicas deverão registrar tal participação em respectivas contas do ativo 

permanente, como se participação societária sobre sociedade com personalidade jurídica 

fosse, consoante estabelece o item 6 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 

n. 179/87.  

 

A recente Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n. 1.470/2014 

alterada pela IN SRF 1.511/2014 passou a prever a obrigatoriedade de inscrição das SCP’s 

perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), de modo a ter um maior controle 

sobre os lançamentos de suas receitas e despesas, assim como o tratamento tributário 

diferenciado a estas em relação às receitas e despesas do sócio ostensivo. 

 

Sobre a previsão de mais de um sócio ostensivo na mesma SCP, apesar de o Código 

Civil prever a sua possibilidade de existir, do ponto de vista prático a medida parece de difícil 

operacionalização. Isto porque a separação do patrimônio especial em duas ou mais partes e a 

exploração do objeto social também de forma segregada impediriam a apuração de forma 

unificada das contas e resultados da SCP, em especial do ponto de vista tributário, não 

permitindo, por exemplo, compensar o prejuízo havido por uma das sócias ostensivas, para 

fins de apuração do Lucro Real, com os lucros apurados pela outra ostensiva. 
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Não parece ser possível a substituição de sócio ostensivo em uma mesma SCP por 

outro sócio ostensivo que assuma, em seu lugar, todos os direitos e obrigações do originário, 

na medida em que o patrimônio especial da SCP está integrado ao patrimônio geral do próprio 

sócio ostensivo. A transferência de posições, portanto, acarretaria na dissolução da SCP, com 

a concordância de todos os sócios participantes e seguindo os procedimentos da prestação de 

contas (artigos 914 a 919 do Código de Processo Civil). E, após dissolvida a SCP e apurados 

os ativos a distribuir entre todas as partes, estes, desde que autorizados expressamente pelos 

sócios participantes, podem ser cedidos diretamente ao novo sócio ostensivo, por conta e 

ordem dos sócios participantes, que o farão como  contribuição ao patrimônio especial da 

nova SCP. 

 

E a transferência dos ativos entre o sócio ostensivo originário e o novo, após a 

dissolução da SCP, se fará por meio de cessão, podendo ou não haver a estipulação de preço 

entre as partes, com, por exemplo, a previsão de pagamento ou, assunção de obrigações pelo 

novo sócio ostensivo para com terceiros e para com os sócios participantes. 

 

Tratando-se dos riscos e consequências da desconsideração da SCP em decorrência 

de adoção de modelos de negócios usualmente verificados, foram obtidas importantes 

conclusões.  

 

Neste sentido, as consequências pelo descumprimento da regra que estabelece a 

proibição de participação do sócio participante na execução do objeto da SCP parecem ir além 

do âmbito do direito privado, coberto pelo parágrafo único do artigo 993 do Código Civil, que 

prevê a possibilidade de responsabilização solidária do sócio participante, com o ostensivo, 

perante o terceiro com quem se relacionou.  

 

Poderá haver também consequências tributárias mais graves, com a 

descaracterização do tipo societário da SCP e caracterização da relação entre os sócios como 

sendo de trabalho, entendendo o fisco haver uma operação dissimulada, em que as partes 

adotam a SCP para mascarar a prestação de serviços pelo sócio participante. Nesta hipótese, 

poderá ocorrer a cobrança dos tributos incidentes sobre este tipo de relação, de modo que os 

resultados distribuídos a título de dividendos a cada um dos participantes teriam verdadeira 
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natureza remuneratória e, portanto, se fosse aplicado a tal relação o regime ordinário de 

tributação, tais rendimentos estariam sujeitos à incidência do imposto de renda, além das 

contribuições previdenciárias específicas. 

 

Consequentemente, a previsão de contribuição, pelo sócio participante para formação 

do patrimônio especial da SCP, com serviços tem suas limitações e não deve estar relacionada 

diretamente ao objeto da SCP, sob o risco de desnaturá-la. Isto porque às partes é dado o 

direito de exercer livremente suas atividades e organizá-las da maneira que melhor lhes 

aprouver, mas essa organização não pode ser estabelecida em fatos irreais, com abuso, para se 

beneficiar de tratamento fiscal diferenciado e mais vantajoso. 

 

A jurisprudência dos tribunais pátrios vem confirmando esse entendimento, para 

considerar que a atuação do sócio participante na execução do objeto da SCP iria de encontro 

à natureza da SCP, acarretando em sua descaracterização. Nesta hipótese, a autoridade 

tributária deverá enquadrar a relação entre os referidos sócios da maneira que melhor se 

adequar à realidade fática, sendo que, geralmente, indicará a existência de uma prestação de 

serviços pelo sócio participante para o sócio ostensivo. 

 

O estabelecimento de uma SCP entre partes consorciadas, visando à redistribuição de 

participações entre si, incidirá nos riscos de descaracterização da SCP pelo não atendimento 

às suas características básicas, caso constatado que ambas as consorciadas, como sócios 

participante e ostensivo, atuam em atividades semelhantes. Em caso de fiscalização por parte 

das entidades fazendárias, poderá ocorrer a autuação das consorciadas pela não tributação dos 

valores distribuídos entre si como supostos dividendos, quando na verdade se tratariam de 

remuneração por serviços prestados, passível de tributação pelo imposto de renda.  

 

Para evitar tais riscos, as partes envolvidas poderiam optar em firmar uma SCP entre 

a consorciada designada como sócio ostensivo e os próprios sócios da outra parte consorciada, 

que assumiriam o papel de sócios participantes da SCP. Com isso, o risco de confusão (onde o 

sócio participante e o sócio ostensivo se encontram praticando o mesmo objeto social da SCP) 

parece afastado, restando apenas a necessidade de se demonstrar a natureza real de 

investimento, por parte do sócio participante, no objeto da SCP e a efetiva contribuição dele 

para a formação do patrimônio especial da SCP. 
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Sobre as SCP’s que preveem a entrega de coisa certa (distribuição dos resultados em 

bens) e não em dinheiro (sejam lucros ou prejuízos), concluiu-se que poderão se caracterizar 

como um negócio jurídico simulado, em que as partes, originariamente, teriam a intenção de 

celebrar um contrato de compra e venda de bem. E as consequências jurídicas desta simulação 

poderão se dar com a nulidade do negócio jurídico simulado, prevalecendo-se, no entanto, o 

negócio que as partes originariamente pretenderam firmar. 

A utilização da SCP para entrega de um imóvel integrante de uma incorporação 

poderia estar a esconder a verdadeira intenção de se firmar uma promessa de compra e venda 

de imóvel. E a opção por este modelo de negócio se justificaria por poder o sócio ostensivo 

burlar a obrigação de prévio registro de memorial de incorporação antes de proceder com a 

negociação das unidades autônomas (artigo 32 da Lei n. 4.591/64). Sendo este o caso, poderá 

haver a descaracterização da SCP, inclusive por não haver affectio societatis entre seus 

sócios. Mas, principalmente por simulação de negócios jurídico, nos termos do artigo 167, 

parágrafo 1o do Código Civil, o que acarretaria na nulidade do negócio jurídico, a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor à relação e a obrigação do sócio ostensivo em proceder 

com a devolução de todas as quantias pagas pelos sócios participantes. 

 

Ainda sobre as SCP’s que preveem a entrega de coisa certa, mas são firmadas com 

um grupo de sócios participantes, poderá se caracterizar como uma fraude a consórcio para 

entrega de bem, indo de encontro às exigências da Lei n. 11.795/2008 e ao Código de Defesa 

do Consumidor, em especial ao seu artigo 53. As consequências podem ser a decretação de 

nulidade do negócio jurídico, além das penalidades previstas para as hipóteses de fraude a 

consórcio. 

 

Por último, a divulgação pública, para captação de investidores interessados em 

adquirir cotas de uma SCP, como sócios participantes, poderá atribuir ao negócio a natureza 

de valor mobiliário do tipo contrato de investimento coletivo, que está regulado pela Lei n. 

6.385/76, em seu artigo 2o, inciso IX. Nesta hipótese, o sócio ostensivo estaria obrigado a 

proceder com o prévio registro, tanto do investimento quanto da própria empresa, perante a 

CVM, devendo obter a sua respectiva aprovação pelo órgão para proceder com a sua 

divulgação. 
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As consequências do seu descumprimento poderão se dar pela suspensão ou 

cancelamento da oferta pela CVM, nos termos do artigo 19 da citada Instrução ou ainda 

aplicação da suspensão, multa ou cancelamento do investimento, conforme previsto no artigo 

11 da Lei n. 6.385/74. 

 

Concluídos os apontamentos, fica claro que a SCP, por sua já tratada plasticidade, 

pelas suas vantagens operacionais e fiscais, assim como pela constante evolução dos 

diferentes tipos de negócios jurídicos, merece um tratamento mais aprofundado de suas 

características e dos efeitos e consequências obtidos na prática diária. 

 

Diante das conclusões obtidas neste trabalho, onde se indicou hipóteses em que as 

SCP’s poderão ser desconsideradas, algumas recomendações a serem obedecidas pelas partes 

interessadas na formalização deste tipo societário podem ser listadas: i) não devem as partes 

prever a atuação, sob qualquer hipótese, do sócio participante no objeto social da SCP; ii) em 

caso de contribuição do sócio participante com serviços, para a formação do patrimônio 

especial da SCP, estes não devem ter relação direta com o objeto social da SCP; iii) as partes 

não deverão prever a distribuição de resultados da SCP pode meio da entrega de bens, o que 

só poderá se dar de maneira acidental, excepcional; iv) o sócio ostensivo que pretender 

formalizar SCP para permitir o investimento de determinado empreendimento, não deverá 

divulgá-lo amplamente por meio da mídia, para fins de captação de investidores, mas, se 

decidir fazê-lo, deverá, antes, registrar  a SCP perante a CVM, como contrato de investimento 

coletivo; e v) caso as partes estabelecidas em consórcio decidam realizar uma SCP cruzada, 

para equalizar participações entre si, deverão fazê-lo através de seus sócios. 

 

Entende-se que a obediência a tais recomendações poderá afastar as partes de riscos 

e consequência de naturezas múltiplas, que possam afetar a SCP ou as suas partes e até 

mesmo acarretar na sua descaracterização. 

 

Este trabalho não teve a pretensão de esgotar a matéria, mas sim de inaugurar um 

debate em relação a temas ainda não explorados ou pouco explorados nos estudos jurídicos 

disponíveis. 

 

Espera-se ter cumprido com o objetivo e contribuído para um melhor entendimento 
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desse tipo societário e dos riscos a ele atinentes.  
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