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Definição de Sociedade

Código Civil – Lei 10.406 de 2002
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Definição de Sociedade em Conta de Participação

Código Civil – Lei 10.406 de 2002
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Legislação

• Registro de CNPJ → Instrução Normativa RFB no 1.634, de 2016

• São equiparadas às pessoas jurídicas→ Art. 160 do RIR/2018

• A escrituração das operações da SCP deverá ser feita em livros
próprios e não nos livros da ostensiva→ Art. 269 do RIR/2018

• A SCP deve apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) em
livro próprio → Instrução Normativa RFB no 2003, de 2021
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Essência sobre a forma

CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro

Características qualitativas fundamentais
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Essência sobre a forma

• Sociedade + equiparação + livros próprios → na essência, a SCP
não seria um investimento em outra sociedade como qualquer
outro???

• OK, é uma sociedade despersonificada e, portanto, juridicamente
diferente dos investimentos em outras controladas, por exemplo.

• Porém, a contabilidade deveria refletir a essência do
investimento/operação, independente da forma como foi constituída.
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Essência sobre a forma

• Relembrando: SCP é um contrato de sociedade em que o sócio
ostensivo entra com a “mão-de-obra” e o sócio participante entra com os
recursos, sendo que ambos esperam participar dos lucros.

• Relembrando (2): o sócio participante pode até participar perante
terceiros, mas aí vai responder solidariamente (não descaracteriza a SCP).
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Na ESSÊNCIA da operação, 

qual a diferença entre constituir 

uma SCP ou uma SPE?

Será que a diferença na forma 

legal da SCP ou da SPE deveria 

ser refletida na contabilidade?



Tipos de participações em outras sociedades
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Controle integral?

Controlada – CPC 36

MEP (individual) e consolidação

Divulgação CPC 45

SIM

Controle conjunto?

Tipo de negócio em 

conjunto - CPC 19

NÃO

SIM NÃO

Operação em conjunto Joint Venture

Joint operation – CPC 19

Ativos, passivos, receitas e despesas de 

forma proporcional - Divulgação CPC 45

Joint venture – CPC 19

MEP

Divulgação CPC 45

Influência significativa?

SIM NÃO

Coligada – CPC 18

MEP

Divulgação CPC 45

Sem influência– CPC 48

Valor justo ou método do custo

Divulgação CPC 39 e 40



Sociedade em Conta de Participação
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Sócio 

ostensivo

Sócio 

participante
SCP

a) Poder sobre a investida;

b) Exposição a, ou direitos sobre, retornos
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a
investida;

c) Capacidade de utilizar seu poder sobre a
investida para afetar o valor de seus retornos

CONTROLE

IFRS 10/CPC 36

Se PJ → INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA?

SIM → Coligada

NÃO → Inves. sem influência sig.

CPC 18, item 3 → Influência significativa é o
poder de participar das decisões sobre políticas
financeiras e operacionais de uma investida, mas
sem que haja o controle individual ou conjunto
dessas políticas.



Contabilidade – Sócio Participante (se PJ)

• Recebimento dos lucros/dividendos:
o Débito: caixa/dividendos a receber
o Crédito: receita de dividendos (método do custo) ou investimento – ANC (MEP)
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 

• Sem personalidade jurídica → o patrimônio da SCP se mistura com o
patrimônio do ostensivo (apesar do registro em livros separados).

• Na prática: uma contabilidade separada dentro da própria
contabilidade da ostensiva.
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 

• É uma sociedade com equiparação à PJ.

• Princípio da entidade → o patrimônio da sociedade (SCP) não se
confunde com o patrimônio dos seus sócios (ostensivo, no caso)

• A SCP não deveria ser tratada como uma entidade contábil separada?

• Investimento em controlada com participação de acionistas não
controladores (no caso, sócios participantes):
o Equivalência no balanço individual.
o Consolidação
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 
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Contabilidade – Sócio Ostensivo 
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Controlada em 

conjunto?



Operações com conjunto
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• Normas internacionais: reconhecimento dos ativos, passivos, receitas
e despesas de forma proporcional, tanto no balanço consolidado
quanto separado.

• Brasil – Parágrafo adicional no CPC 19.
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