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Citação - Prazo 30 dias - Proc. nº 0200628-89.2006.8.26.0100. A Dra. ANA LUCIA SCHMIDT 
RIZZON, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Comarca da Capital-SP, na forma da Lei...Faz 
Saber a SÔNIA APARECIDA DE LUCCA NAVARO, CPF 048.532.978- 63 e MAURO DE 
REZENDE SOBREIRA, CPF 377.305.507-25 que o SUPERMERCADO MAKTUB DE MOGI DAS 
CRUZES LTDA e OUTROS lhe ajuizaram uma Ação de Procedimento Comum, objetivando a 
restituição de R$ 379.133,55(Setembro/2006), decorrente dos documentos anexos aos autos. 
Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 
15 dias úteis, a fluir do prazo supra, querendo, contestem a ação, sob pena de revelia e de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelos autores na inicial. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial.   

Eduardo Moisés

MEDICOS SÓCIOS: 
QUANDO E
COMO RECOLHER
PRO LABORE

A primeira constatação 

que deve-se ter em 

mente é que quando 

se participa de uma 

sociedade, receber 

pró-labore, como meio 

de remuneração, 

não exonera o sócio 

da tributação sobre 

aludido recebimento. 

Trata-se portanto, 

de um rendimento 

tributável. Já o lucro 

recebido das empresas, 

por sua vez, é isento de 

imposto de renda e fora 

do campo de incidência 

do INSS. 

A classe médica geral-
mente tem forma de 
remunerações distin-

tas. O médico ora recebe como 
sócio de consultórios e clini-
cas, ora como assalariado de 
entidades de saúde, públicas 
ou não, como hospitais. 

Logo, por exercerem sua 
função em mais de um local, 
os médicos têm fontes pa-
gadoras distintas e assistem 
anualmente o leão se apro-
priar de parte signifi cativa 
de seus rendimentos, quando 
da tributação do imposto de 
renda. Salienta-se que tal si-
tuação não  se repete com o 
INSS, pois, as diversas fontes 
de remuneração faz com que 
os médicos atinjam o valor 
máximo de contribuição.

A Instrução Normativa RFB 
Nº 971, em seu art. 57, § 5° e 
Solução de Consulta COSIT Nº 
120/16 , quando analisadas em 
conjunto, não deixam duvidas 
de que necessário o pagamen-
to de pró-labore. Isso porque o 
médico,  sócio de uma clínica, 
que efetua atendimentos e 
serviços médicos em favor dos 
seus pacientes, gera receita. 
Logo, aludido trabalho deve 
ser remunerado por meio de 
pró-labore, ja que se trata de 
prestação de serviços pratica-
da pelo sócio. 

Na supracitada norma fe-
deral, ainda constatam-se 
quatro situações que ensejam 
a tributação de INSS e do 
imposto de renda: o próprio 
pró-labore (remuneração pelo 
trabalho do sócio); quando há 
antecipação do lucro mensal 
não lastreada na DRE do pe-
ríodo; qualquer remuneração 
paga ao sócio, quando não  

destacado o pró-labore; qual-
quer valor que o sócio receba 
quando sua contabilidade esti-
ver dissonante à lei societária 
em que se enquadra.  

Ressalta-se que os médi-
cos sócios de consultórios e 
clinicas, devem precaver-se, 
deliberando, em primeiro 
lugar, um percentual da re-
muneração que servirá como 
pró-labore, para evitar que o 
Fisco entenda que todos os 
seus rendimentos integram 
o seu respectivo pró-labore. 

O médico sócio só está 
obrigado a ter retirada de 
pró-labore quando estiver 
recebendo remuneração da 
sociedade, ou seja, prestando 
serviços. Do contrário não. 
Casos em que o médico seja 
apenas sócio investidor, ou 
seja, quando não trabalha pela 
clínica ou consultório (sócio 
investidor), não há que se 
falar em obrigatoriedade de 
pagamento do pró-labore.

Salienta-se que, atualmen-
te, é cada vez mais comum, 
a classe médica optar pelo 
regime de Lucro Real para 
apuração do imposto de ren-
da.Isso porque, nesse tipo 
de opção de sociedade,  os 
gastos dedutíveis são aloca-
dos evitando a formação de 
lucro, e consequentemente 
a necessidade de se pagar 
pró-labore aos sócios, já que 
sequer existe  distribuição 
de lucros.

Outro ponto que merece 
destaque é que, embora seja 
prática comum em clinicas e 
consultórios, não ha na legis-
lação vigente previsão de an-
tecipação de lucros mensais. O 
sócio medico deve dar impor-
tância a regularidade da sua 
contabilidade, pois somente 
o lucro lastreado poder ser 
distribuído sem a incidência 
de imposto de renda. Caso 
não  haja escrituração contábil 
correta, a sociedade apenas 
poderá distribuir parte do 
lucro que estiver abaixo de 
32% da receita bruta (per-
cetual do lucro presumido), 
ja descontado, IRRPJ, CSLL, 
Pis e Cofi ns, Logo, uma es-
crituração contábil perfeita, 
uma contabilidade precisa, 
é imprescindível para distri-
buição dos lucros aos sócios, 
isenta de tributação.

FONTE: Fenacon

(*) Diretor da Organização
Contábil Moyses
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1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020501-
95.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOÃO CLAYTON DA SILVA DIAS, Brasileiro, CPF 303.978.768-31, com endereço à Rua 
Guaianases, 1238, Campos Eliseos, CEP 01204-002, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC – Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.150,01, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), bem como, conforme despacho de fls 150, 
sobre os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud (fls 134/135) R$1.508,78 Banco 
Bradesco. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido 
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006314-
89.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR HUGO 
PEDRO, CPF. 384.400.178-63, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, § 2º, IV do CPC, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 19.312,12 (valor em 
31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos 
termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060310-
58.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THAIS 
AMANDA DOS SANTOS, CPF: 311.187.028-67, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia no valor de R$ 5.763,34 (cinco mil, setecentos e sessenta e três e trinta e 
quatro centavos) (Jul/2014), ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de 
pagamento. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2019. 

Alexandre Lafer Frankel (*)

Em 2009, o brasileiro mais 
rico era Eike Batista, o 
juiz mais famoso era Joa-

quim Barbosa, o ex-presidente 
Lula tinha 70% de aprovação, o 
Orkut era a nossa principal rede 
social e o Facebook era apenas 
uma aposta entre os brasilei-
ros, o Uber não tinha estreado 
como aplicativo no mundo e o 
Brasil bateu recorde de carros 
vendidos naquele ano, mais de 
3 milhões de unidades.

Só de olhar as referências do 
passado fi ca evidente o quanto 
mudamos e a velocidade que 
transformamos nossos hábitos e 
valores. Eike não desfi la mais na 
lista dos mais ricos, Moro tomou 
o posto de juiz mais popular do 
país, o ex-presidente Lula foi 
condenado e preso, o Orkut 
fechou as portas e abriu espaço 
para o Facebook se tornar a 
maior rede social do país, o Uber 
mudou a relação do brasileiro 
com a mobilidade, e o carro, que 
era símbolo de status, se tornou 
símbolo de desperdício.

Acompanho de perto como 
todas essas transformações 
também mudaram nossa ma-
neira de morar. Nesses 10 anos, 
mudamos a nossa relação com 
o espaço físico e adotamos o 
lema da escola Bauhaus: menos 
é mais. Menos trânsito é mais 
qualidade de vida; menos espa-
ço é mais organização; menos 
burocracia é mais tempo livre. 
É por isso que os apartamentos 
compactos já representam mais 
da metade dos lançamentos em 
São Paulo e essa tendência é 
irreversível. Estamos trocando 
metro quadrado por qualidade 
de vida ao quadrado.

Os números não mentem. 
Dados do Denatran mostram 
que, de 2014 a 2017, a emissão 
da Carteira Nacional de Habi-
litação para jovens de 18 a 21 

Onde e como seu fi lho 
vai viver em 2029?

Proponho ao leitor um exercício simples e rápido: voltar no tempo, 10 anos atrás, para 2009, 
e lembrar o que era o mundo e o Brasil há uma década
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anos caiu 20,61%. Essa é uma 
tendência e ela é fundamental 
para entender como os jovens 
da Geração Z vão morar da-
qui a 10 anos. O roteiro está 
traçado, e as transformações 
para o mercado imobiliário são 
disruptivas. Em uma década o 
carro deixou de ser um ativo. 
Nos próximos 10 anos, nossa 
aposta é que o imóvel também 
vai deixar de ser uma poupança 
para os jovens brasileiros. 

A ideia do apartamento como 
reserva de valor está com os 
dias contados. A economia 
compartilhada oferece a essa 
geração uma série de oportuni-
dades para que ela redirecione 
os seus investimentos futuros. 
Não há na cabeça de quem 
nasceu na década de 1990 para 
cá a necessidade de ter a segu-
rança ilusória de uma escritura 
como garantia de estabilidade 
na vida. Pelo contrário: o jovem 
quer empreender e arriscar, 
quer ser livre e independente. 
A Geração Z respira e vive os 
veículos autônomos, as casas 
automatizadas, a inteligência 
artifi cial e o compartilhamento, 

que veio para quebrar inúmeros 
paradigmas. 

Primeiro foram os automó-
veis; vieram os bancos digitais; 
empresas de logística; até 
vestuário está virando compar-
tilhado. A moradia não foge à 
regra e talvez seja o exemplo 
mais bem acabado dos impactos 
desta revolução. Compartilha-
mos quartos, cômodos, casas 
e camas com desconhecidos. 
A disrupção forçou as redes 
hoteleiras a se reinventarem. 
O sonho não é mais da casa 
própria. O sonho é da indepen-
dência fi nanceira e da liberdade 
de transitar, viver e ser feliz.

A Geração Z é mais caute-
losa e frugal. Não gasta sem 
necessidade e não acumula 
posses. Discos, livros, quadros e 
documentos estão nas nuvens. 
Um apartamento pequeno e 
confortável, com espaço para 
os gadgets tecnológicos e meia 
dúzia de peças de roupas é mais 
prático e confortável do que as 
enormes e disfuncionais casas 
de seus pais. Os jovens prefe-
rem morar perto e sem carro 
e buscar independência fi nan-

ceira a ter um carro poluidor e 
um imóvel próprio fi nanciado.

Pesquisa do instituto Ale-
xandria.ai, encomendada pela 
Vitacon, mostra que 62,8% das 
pessoas entre 18 e 44 anos con-
cordam com a frase “o verdadeiro 
privilégio é ter tempo e não preci-
sar ter carro”. Mais: 40,9% deles 
rejeitariam uma oferta de trabalho 
se tivesse que usar o carro todos 
os dias. Para 38,3% dos entrevis-
tados, ter carro atrapalha mais 
do que facilita a vida. E 44,4% 
concordam que o “sonho é não 
precisar usar o carro no dia a dia”.

Acima, pedi para voltar a 2009 
e ver como mudamos em 10 anos. 
Agora, vamos voltar a 1565, data 
da fundação do primeiro cartório 
do Brasil. Arrisco em dizer que a 
Geração Z vai enterrar de vez a 
burocracia e a cultura cartorial 
do país. Vamos viver com menos 
burocracia e espaços menores, 
mas viveremos com mais qua-
lidade de vida e seremos uma 
sociedade mais rica e justa.

(*) - É CEO da Vitacon, construtora 
que busca na reinvenção do jeito de 

morar das pessoas uma forma de 
ajudar na qualidade de vida.

Nos próximos 10 anos, nossa aposta é que o imóvel também vai deixar de ser

uma poupança para os jovens brasileiros.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Uma questão que parece 
simples  e que, na verdade, 
é bastante complexa  é a 
remuneração dos familiares 
que trabalham nos negócios 
da família.

A remuneração não lida 
apenas com a questão dos 
salários mensais. Ela englo-
ba benefícios, questões de 
igualdade e equidade e até 
os planos de aposentadoria 
dos familiares. Muitos pais 
querem ser justos. Dentro de 
seu padrão de Justiça acham 
que o correto é dar o mesmo 
salário para todos os fi lhos que 
trabalham na empresa. 

Normalmente, os futuros 
herdeiros exercem funções di-
ferentes não tendo nem o mes-
mo nível de responsabilidade 
e nem de  autoridade em seus 
cargos. Um fi lho ou fi lha po-
dem estar exercendo cargos 
em nível de chefi a enquanto 
outros em nível de supervisão. 
Eles devem ganhar o mesmo? 
Para muitos pais sim, pois não 
querem implantar discórdia e 
ressentimento entre os fi lhos. 

Ao fazer isto, semeiam res-
sentimentos entre os  irmãos. 
Os irmãos que têm maiores 
responsabilidades não aceita-
rão que os demais, em cargos 
inferiores ganhem a mesma 
coisa. Pode até ser que, na 
presença dos pais, tudo pareça 
tranquilo, mas na realidade 
os conflitos neste cenário 
estão em formação. Outra 
questão que surge é quanto 
os fi lhos devem receber men-
salmente. Na teoria, muitos 
pais concordam que os fi lhos 
devem receber aquilo que o 
mercado remunera. Mas, na 
realidade, isto acontece muito 
raramente. 

Os fi lhos precisam receber 
mais, pois certamente têm um 
nível de gastos cujos salários 
não cobrem as despesas. 
Como remunerar então? Se o 
que recebem em folha for mui-
to superior ao que os demais 
funcionários da empresa do 
mesmo nível levam para casa, 
estará criado o ambiente para 
um clima negativo e desmo-

Como remunerar herdeiros 
em uma empresa familiar?

tivante na equipe de trabalho. 
Admissível é o familiar ganhar 
um pouco mais. 

Isto se justifi ca por alguns 
fatores que serão aceitos pelos 
colegas de trabalho, como por 
exemplo: os familiares são mais 
comprometidos com os negó-
cios da família; em épocas de 
crise os familiares se sujeitarão 
a fazer sacrifícios; familiares em 
geral não pensam em mudar de 
emprego e assim por diante. 
Mas tudo isto não quer dizer 
que o familiar deverá ganhar 
muito mais.

Portanto as famílias preci-
sam encontrar outros canais 
de remuneração para seus 
fi lhos, como direito a retiradas 
(antecipação da distribuição 
de lucros), remuneração por 
participarem no Conselho da 
Empresa ou mesadas que os 
pais queiram repassar aos fi -
lhos. Grande parte das famílias 
remunera de forma indireta 
seus herdeiros, como a compra 
de imóveis e veículos.

Outra questão a ser levantada 
se refere a pagamento de prê-
mios, bônus e outros benefícios. 
Cada família empresária tem 
sua maneira de gerenciar este 
tema. Para algumas famílias, os 
familiares não têm o direito a 
receber bônus ou premiações 
de qualquer espécie, já que são 
remunerados de outra forma. 
Para outros, os membros da 
família devem ter os mesmos 
direitos que os demais fun-
cionários. O que é o certo ou 
o errado? O certo sempre é o 

que a família decide.  
Outro assunto é a apo-

sentadoria. Quem pagará a 
aposentadoria dos fundadores 
da empresa que, em geral, 
reinvestiram todos seus ven-
cimentos na empresa e não 
fi zeram seu pé de meia? Para 
estes,  a empresa deveria 
pagar de forma vitalícia uma 
aposentadoria condizente 
com suas necessidades. En-
tretanto, da segunda geração 
em diante a aposentadoria 
deveria ser administrada de 
forma independente por cada 
familiar. Não faz sentido a em-
presa cuidar fi nanceiramente 
de todos familiares até o resto 
de suas vidas. 

A remuneração e os benefí-
cios dentro de uma empresa 
familiar podem gerar sérios 
conflitos. Cabe às famílias 
empresárias aproveitar os 
momentos de  harmonia nos 
negócios para discutir todos 
estes pontos e estabelecer as 
regras de jogo para o momento 
atual e o futuro. As discussões 
deveriam seguir protocolos 
específi cos, que são ferramen-
tas simples mas poderosas 
dentro do contexto da boa 
governança corporativa. 

Bons protocolos mitigam 
confl itos futuros permitindo 
que a empresa familiar tenha 
reais chances de se perpetuar. 

(Fonte: Thomas Lanz é fundador da 
Thomas Lanz Consultores Asso-

ciados, empresa especializada em 
governança corporativa, gestão 

de empresas médias e grandes no 
Brasil).
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A remuneração e os benefícios dentro de uma empresa familiar 

podem gerar sérios confl itos. 

BC: é preciso 
trabalhar para 
reduzir os juros

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos 
Neto, afi rmou ontem que ainda 
é preciso continuar trabalhando 
para reduzir as taxas de juros 
do crédito. Campos Neto par-
ticipou ontem (25) de palestra 
em evento promovido pela 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Citou que 
o spread, diferença entre taxa 
de captação de recursos pelos 
bancos e a cobrada dos clientes, 
não caiu na mesma proporção 
da taxa básica de juros, a Selic, 
que está atualmente em seu 
mínimo histórico, em 6,5% 
ao ano.

“A Selic caiu bastante, mas os 
spreads do crédito não caíram 
proporcionalmente. Então 
existe uma frustração, uma 
angústia da sociedade de ter 
um juros muito baixo, mas de 
ter um spread muito alto. Ainda 
precismos continuar trabalhan-
do nesse sentido”, disse. 

Sobre a economia mundial, 
Campos Neto disse que há um 
processo de revisão para baixo 
de crescimento. Ele citou que 
a previsão para crescimento 
da economia mundial saiu de 
3,6%, em março de 2018, para 
3,3%, neste mês.

Segundo ele, a guerra comer-
cial entre Estados Unidos e Chi-
na tem gerado um efeito maior 
nos países asiáticos, mas ‘vem 
contaminado o resto do mundo’. 
“Na economia doméstica, nossa 
missão número 1 é manter a 
infl ação sob controle, o poder 
de compra da moeda. A gente 
está com infl ação dentro da 
meta para os próximos anos”, 
afi rmou.

Campos Neto citou que as 
mudanças nas previsões para 
o crescimento do PIB. “No 
começo da revisão existia uma 
interpretação que o crescimen-
to estava sendo postergado e 
depois o crescimento começou 
a cair. E teve consecutivas 
revisões para baixo. Um dos 
canais que continua bastante 
vivo na nossa economia e tem 
sido um sinal de alento é o canal 
de crédito.”, disse. Ele mostrou 
que o crédito total cresceu 5,4% 
em abril (ABr).
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