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Nossa Missão

N osso objetivo com este e-book mensal é que, através de sua leitura, passe a ter
acesso direto, dentro da maior comodidade a todas as matérias mais importantes
publicadas no mês, oferecendo uma assessoria diferenciada com informações
precisas que seja do seu interesse como médico(a), mantendo-os atualizados e
bem informados.
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Receita Federal prorroga para 02/03/2018, prazo para Regularização da
Contribuição Previdenciária.

Pro ssionais liberais. Autônomos. Contribuição previdenciária. Imposto
sobre a renda. Inteligência fiscal.
A Receita Federal já enviou 74.442 cartas a pro ssionais liberais e autônomos de todo
o País que declararam rendimentos do trabalho recebidos de outras pessoas físicas
mas não recolheram a contribuição previdenciária correspondente.
Os pro ssionais da saúde que já são retidos em 11% pelo tomador de serviços, plano
de saúde, cooperativa, convênio, até o teto máximo previdenciário que no ano de 2017
foi de R$ 5.531,3, não serão cobrados pelo INSS como no carnê de autônomo, alíquota
de 20%.
O objetivo da “Operação Autônomos” é alertar os contribuintes sobre a obrigatoriedade
e eventual ausência ou insu ciência de recolhimento da contribuição previdenciária
relativa aos anos de 2013, 2014 e 2015. Os contribuintes noti cados poderão efetuar
espontaneamente o recolhimento dos valores devidos, com os respectivos acréscimos
legais, até o dia 2 de março de 2018.
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A partir de março, a Receita Federal dará início aos procedimentos de scalização dos
contribuintes que não regularizarem sua situação, apurando e constituindo os débitos
com multas de 75%, que se pago à vista após ser notificado pela RFB, terá um desconto
de 50% sobre a multa e se parcelado, desconto de 40% após a correção da selic.
A RFB espera arrecadar no período de 2013 a 2015 aproximadamente R$ 841,3
milhões, não considerados juros e multas.
Contribuinte individual
O foco da “Operação Autônomos” são os contribuintes individuais, que são as pessoas
físicas que exercem, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com
ns lucrativos ou não. Enquadram-se nessa categoria pro ssionais liberais (como
médicos, dentistas, psicólogos, sioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores,
advogados, dentre outros) e autônomos (pintores, eletricistas, encanadores,
carpinteiros, pedreiros, cabeleireiros, dentre outros).
Esses contribuintes são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social,
sendo a alíquota da contribuição previdenciária individual de 20% sobre o respectivo
salário de contribuição. O salário de contribuição, por sua vez, corresponde à
remuneração auferida pelo exercício de atividade por conta própria, respeitados os
limites do teto máximo obrigatório.
Muitos contribuintes individuais não pagavam o INSS por acreditar ser opcional, não
usufruir, aplicando em previdência privada, porque no próprio site da previdência social
consta que:

“O contribuinte individual que deixa de pagar as contribuições mensais pode
perder a qualidade de segurado e o direito de requerer para si os benefícios
previdenciários que são, dentre outros: aposentadoria por idade,
aposentadoria por invalidez e aposentadoria por tempo de contribuição,
auxílio-doença, salário-maternidade e, para seus dependentes : auxílioreclusão e pensão por morte.”

A regularização pode ser feita através do link:
http://sal.receita.fazenda.gov.br

5

Carnaval é feriado? Posso emendar sem culpa?

Carnaval não é considerado feriado nacional.
O carnaval não é considerado feriado nacional, apesar de muitos brasileiros
emendarem os quatro dias para aproveitar a folia ou simplesmente descansar. Os
bancos, não abrem nesses dias e só reabrem às 12h da Quarta-Feira de Cinzas, como
as repartições públicas, mas as empresas podem ter expediente normal.
Municípios e estados podem instituir leis que consideram feriados os dias da folia, já
que na Lei 9093/95, que estabelece os feriados nacionais, o carnaval não está incluído.
No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de carnaval foi declarada
feriado estadual por meio da Lei 5243/2008.
Nas localidades onde a data não é considerada feriado, a segunda e a terça-feira,
além da Quarta-Feira de Cinzas, podem ser ou não de nidos como pontos facultativos.
Portanto, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem
trabalhados e as formas de compensação das horas.
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O que pode acontecer se não há lei que determina feriado no carnaval?
O patrão pode dispensar os funcionários do trabalho mesmo sendo considerado dia útil,
pedir a compensação das horas não trabalhadas em outro dia ou até descontar os dias
não trabalhados do salário.
Então eu posso “enforcar” a segunda e a Quarta-Feira de Cinzas?
A segunda-feira e a Quarta-Feira de Cinzas podem ser “enforcadas”, desde que com a
permissão das empresas. E se houver trabalho nesses dias, não haverá o acréscimo de
pelo menos 100% pelo dia trabalhado, já que não se trata de feriado.
Como funciona para quem trabalha no regime 12×36 horas?
Para os trabalhadores que fazem a jornada 12 horas trabalhadas seguidas de 36 horas
de folga, a lei já prevê compensações nesse regime de jornada, não havendo previsão
de pagamento de horas extras se houver trabalho no dia de feriado.
Se a empresa não conceder folga e eu faltar, posso ser mandado embora?
Se o funcionário decidir faltar, a empresa poderá descontar os dias de falta do salário,
aplicar sanções disciplinares como advertências ou suspensões ou até demiti-lo, mas a
empresa deverá observar se houve reincidências ou se outras penalidades já foram
aplicadas anteriormente ao empregado. Perderá ainda o descanso semanal
remunerado. Só não pode demitir por justa causa.
Se a terça-feira for considerada feriado e eu tiver que trabalhar, a empresa
pagará o dobro pelas horas trabalhadas?
Nas cidades em que o carnaval for feriado local, os empregados que trabalharem
nesses dias deverão ter folga compensatória em outro dia da semana. Se isso não
ocorrer, deverão receber as horas extras trabalhadas com o acréscimo de pelo menos
100% ou mais, se isso estiver previsto na convenção coletiva da categoria do
trabalhador. A nova lei da reforma trabalhista, nº 13.467/2017 permite que as
empresas troquem o dia a ser trabalhado. No caso, podem determinar que os
funcionários trabalhem na terça e posteriormente compensem as horas trabalhadas
com folga em outro dia. Mas para isso acontecer, é necessário aprovação mediante
convenção (negociação entre os sindicatos dos empregados e de empregadores) ou de
acordo coletivo (entre sindicato e empregador). Caso o empregado trabalhe no feriado
com o acordo de que irá folgar em outro dia ele não receberá a mais pelo feriado que
trabalhar.
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Se a terça-feira não for considerada feriado, mas a empresa me chamar
para trabalhar, ganharei folga depois?
A segunda e a terça-feira de carnaval são considerados dias úteis não trabalhados,
portanto, quem trabalha nesse período não tem direito a receber horas extras nem a ter
folgas compensatórias.
Se a empresa der os dias de carnaval de folga, terei de compensar depois?
Onde o carnaval não é feriado, as empresas exigirão que essas horas não trabalhadas
sejam compensadas posteriormente. Além disso, os funcionários não receberão o
acréscimo de pelo menos 100% pelos dias trabalhados.
Como funciona essa compensação dos dias que não trabalhei no carnaval?
Com a Lei 13.467/2017 - reforma trabalhista, há a possibilidade de compensação
dentro do mesmo mês. Caso o funcionário folgue nos dias de carnaval, a empresa
poderá exigir que ele cumpra essas horas descansadas em outros dias (com exceção
do domingo), respeitado o limite máximo de duas horas extras diárias.
Essas horas não trabalhadas podem ir para o banco de horas?
Se a segunda e terça-feira de carnaval não são feriados e o funcionário folgar, esses
dias não trabalhados podem entrar no banco de horas como horas-débito, e o
funcionário tem que compensar isso dentro do prazo estipulado em acordo com a
empresa. A empresa pode determinar inclusive que os funcionários trabalhem aos
sábados, por exemplo. A compensação dentro do mês é automática, sem necessidade
de acordo prévio. Se a compensação for feita em até 180 dias, precisa de acordo direto
com o empregador. Se for pelos próximos 12 meses, tem que haver acordo envolvendo
os sindicatos. Feriados e domingos (quando não são dias normais de trabalho) não
entram nos bancos de horas – ou são compensados por outro dia ou são pagos
com o acréscimo de pelo menos 100% pelo dia trabalhado.
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Quem tem direito a Isenção de IR por doença grave?

Isenção de imposto de renda para pensionistas e aposentados com doença
grave
A Lei 7713/88, em seu artigo 6º, XIV, elenca algumas doenças graves e concede, aos
seus portadores, isenção de imposto de renda nos proventos de aposentadoria e
pensão.
I - Quais doenças geram isenção de IR?
1. portadores de moléstia profissional;
2. tuberculose ativa;
3. alienação mental;
4. esclerose múltipla;
5. neoplasia maligna (câncer);
6. cegueira;
7. hanseníase;
8. paralisia irreversível e incapacitante;
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9. cardiopatia grave;
10. doença de Parkinson;
11. espondiloartrose anquilosante;
12. nefropatia grave;
13. hepatopatia grave;
14. estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);
15. contaminação por radiação;
16. síndrome da imunode ciência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;
II - Sobre qual valor incide esse direito?
A isenção é referente ao valor recebido a título de aposentadoria ou pensão. Logo, não
há isenção do imposto de renda sobre as demais rendas do contribuinte.
I II - Somente as doenças elencadas geram o direito de isenção?
Não! Existem algumas doenças que são consideradas implícitas nesse rol. Por
exemplo, o Alzheimer e outras formas de demência, desde que causadoras de
alienação mental. A cardiopatia, nefropatia e hepatopatia graves também podem ser
ampliadas para um rol mais elevado de doenças cardíacas, renais ou de fígado. Por
exemplo: Cirrose, hepatite C, etc. Existem decisões judiciais neste sentido. Todavia, o
STJ rmou seu entendimento no sentido de que esse rol é taxativo. Caso a pessoa
possua uma doença não elencada no rol e for indeferida a isenção
administrativamente, é apropriado a busca de um advogado especializado. Isso porque
o rol elenca algumas possibilidades que estão longe de abraçar todas as doenças
graves que poderiam assegurar a isenção de IR. Dessa forma, o rol limita um direito do
contribuinte, podendo algumas doenças serem entendidas de forma mais ampla para
abranger outros casos.
IV - Como fazer o requerimento?
O requerimento pode ser feito administrativamente no posto da Receita Federal mais
próximo da sua residência. Devem ser apresentados alguns documentos, exames e
laudos para a análise do pedido. A Receita Federal tem um prazo de 30 dias para
responder. Cabe, inclusive, a devolução de valores retroativos ao requerimento.
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Paciente deixa celular filmando e ganha de médicos indenização de R$ 1,7 milhão.

Antes de realizar um exame colonoscopia, um homem austríaco ligou o celular para
gravar as informações do médico responsável sobre os cuidados que ele deveria tomar
após o procedimento. Porém, o paciente deixou o aparelho ligado e se surpreendeu
com os comentários bárbaros dos responsáveis pelo exame enquanto ele estava
desacordado. O caso aconteceu na Virgínia, nos Estados Unidos.
Segundo informações do The Washington Post, ao ouvir o áudio, o homem percebeu
que os médicos tiravam sarro e diziam que não gostavam dele. Dentre as agressões
gravadas, o paciente agrou os pro ssionais — que deveriam cuidar da saúde dele —
comentando que preferiam não vê-lo mais e que queriam mentir sobre o diagnóstico
para que ele não voltasse mais ao hospital. Além disso, os doutores também falaram
palavras de baixo calão.
Na gravação é possível escutar a anestesista comentando: “Eu quero te bater na cara
pra você virar homem”. Além disso, uma mulher presente no ambiente também
perguntou agressivamente ao paciente quando ele já sob efeito do remédio: “está
olhando o quê, seu retardado?”
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Diante de tal falta de respeito, o paciente decidiu processar os médicos pela atitude
antiética e difamação. Depois de alguns julgamentos e recursos, o austríaco venceu a
causa e os médicos foram obrigados a pagar R$ 1,7 milhão.
Segundo a publicação, os responsáveis pelo exame foram procurados para
esclarecimentos, mas não responderam às ligações.

Fonte: R7
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Publicado no Diário Oficial reajuste das tabelas INSS e Salário Família para 2018

Será publicado hoje (11) no DOU-Diário O cial da União reajuste das
contribuições do INSS para empregados, trabalhadores e avulsos.
O índice aplicado foi o INPC de 2,07% divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geogra a e
Estatística (IBGE).
Veja como caria a tabela de Salário de Contribuição da Previdência Social (Tabela do
INSS) para 2018:
- de 8% para quem ganha até R$ 1.693,72
- de 9% para quem ganha entre R$ 1.693,73 e R$ 2.822,90
- de 11% para quem ganha entre R$ 2.822,91 e R$ 5.645,80.
Confiram na íntegra os valores de 2002 a 2018 do INSS
A Portaria também reajustará as cotas do salário família:
- R$ 45,00 para quem ganha até R$ 877,67
- R$ 31,71 para quem ganha de R$ 877,68 até R$ 1.319,18
Confiram na íntegra os valores de 1994 a 2018 do Salário Família
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Você conhece os seus principais direitos do CDC – Código de Defesa do Consumidor?

Fonte: Agencia Brasil

1. Termo inicial do prazo de 5 anos que o nome do consumidor pode
permanecer negativado.
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito
até o prazo máximo de 5 anos. O termo inicial deste prazo inicia-se no dia subsequente
ao vencimento da obrigação não paga, independentemente da data da inscrição no
cadastro. Assim, vencida e não paga a obrigação, inicia-se no dia seguinte a contagem
do prazo de 5 anos, não importando a data em que o nome do consumidor foi
negativado.
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2. Cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança é prática
abusiva.
O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade. Considera-se prática
abusiva o cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas.
Também é prática abusiva o descumprimento do dever de informar o consumidor, por
escrito e justi cadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer. Nas ações
coletivas ou individuais, a agência reguladora não integra o feito em litisconsórcio
passivo quando se discute a relação de consumo entre concessionária e consumidores,
e não a regulamentação emanada do ente regulador.
3. Credor que efetivou a inscrição irregular junto ao SERASA/SPC.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito,
quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral,
ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385-STJ). Esta súmula 385-STJ é
aplicada não apenas no caso de propostas contra o SERASA/SPC, mas também na
situações em que a demanda foi ajuizada contra o credor que efetivou inscrição
irregular. Havia dúvidas sobre isso e agora está pacificado.
4. Ausência de responsabilidade dos provedores de busca de produtos à
venda online.
O provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer
intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por
qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. Exemplos de provedores
de buscas de produtos: Shopping UOL, Buscapé, Bondfaro.
5. Aplicação do CDC em ação proposta por condomínio contra construtora na
defesa dos condôminos.

Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas
hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a
construtora ou incorporadora.
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6. É válido o desconto de pontualidade presente em contratos de serviços
educacionais.
O denominado "desconto de pontualidade", concedido pela instituição de ensino aos
alunos que efetuarem o pagamento das mensalidades até a data do vencimento
ajustada, não configura prática comercial abusiva.
7. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por
entidade de autogestão.
Não se aplica o CDC às relações entre as operadoras de planos de saúde constituídas
sob a modalidade de autogestão e seus liados. Assim, os planos de saúde de
autogestão podem ser considerados como uma exceção à Súmula 469 do STJ
8. Validade da cláusula de coparticipação.
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que
estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em
percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a
coparticipação não caracterize nanciamento integral do procedimento por parte do
usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços.
9. Validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor pela
incorporadora imobiliária.
É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem.
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Casar de novo perde Pensão por Morte?

No passado, a legislação dispunha que o novo matrimônio extinguia o benefício da
pensão por morte concedida pelo INSS a viúva e aos dependentes menores de 18
anos, porém fui suprimido na atual legislação.
Não se pode restringir a união de uma viúva com um novo companheiro, tirando-lhe o
valor recebido a título de uma pensão por morte, um direito do falecido, como uma
apólice de seguro por morte, tendo em vista que a viúva não contribuiu para a morte do
marido. O falecido contribuiu para o regime geral da previdência para segurança de sua
esposa e dependentes.
Trata-se de pensão submetida ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.213/91, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, submetidos ao RGPS.
Tanto é assim que em seu art. 215 está prevista a pensão por morte do servidor aos
seus dependentes legais. Não há na nova legislação a perda do direito à pensão por
morte em decorrência de novas núpcias ou união estável.
Por m, a lei 13.135/2015 elenca diversos requisitos para a obtenção e recebimento
da pensão por morte, em que, obtendo-se, este direito não poderia ser tolhido por outra
razão além das já sugeridas também nesta própria lei.
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Como o patrão e empregado podem fazer acordo demissão
sobre as verbas rescisórias?

Com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista em novembro de 2017, foi inserido
na CLT o art. 484-A, por intermédio do qual passou a ser expressamente previsto por lei
a possibilidade de que empregado e empregador realizem uma espécie de acordo
quanto ao encerramento do contrato de trabalho, caso seja de interesse de ambas as
partes.
Tal situação possibilita que o empregado se desligue da empresa empregadora sem
necessariamente abrir mão de todos os valores devidos pela rescisão, fazendo jus ao
recebimento de: metade do aviso prévio (se indenizado); férias (proporcionais
e/ou vencidas) + 1/3 constitucional; 13o salário proporcional e multa sobre o
saldo de FGTS deste vínculo de emprego, no percentual de 20% (vinte por
cento).
Veri ca-se que a novidade trazida pela nova lei ocorreu no que diz respeito à
possibilidade de recebimento pelo empregado do valor referente à metade do aviso
prévio indenizado e à metade da conhecida multa sobre o FGTS.
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Antes da edição da nova lei, era comum que o empregado que desejasse sair da
empresa solicitasse que o empregador lhe mandasse embora e, em retribuição a isso,
o trabalhador devolvia o pagamento da multa de 40% do FGTS.
Todavia, esta prática nunca foi permitida pela legislação, sendo certo que a nova lei
trouxe uma possibilidade lícita de efetuar o desligamento do empregado mediante
acordo entre trabalhador e empregador, dando ao empregado o direito de receber
algumas verbas a mais do que as que seriam devidas no caso de pedido de demissão.
Entretanto, torna-se importante registrar que nesta nova hipótese de desligamento o
empregado não terá direito a se habilitar para recebimento do segurodesemprego e apenas poderá movimentar até, no máximo, o valor de 80%
(oitenta por cento) do saldo disponível em sua conta do FGTS.
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Plano de saúde deve custear a fertilização "in vitro"?

O sonho de muitos casais, ao constituírem uma família, é o de serem pais, no entanto,
para muitos, esse sonho torna-se um pouco mais difícil de ser concretizado, quando,
em alguns casos, a infertilidade se faz presente em um ou em ambos, problemática
que só pode ser revertida, em alguns casos, com a ajuda da reprodução assistida, que
são tratamentos que possibilitam a concretização desse tão almejado sonho, tem-se
como exemplo, a fertilização “in vitro” ou a inseminação artificial.
Assim, além de todo o desgaste emocional e psicológico, diante do problema em si,
há ainda que se enfrentar a questão do tratamento, que tem um custo elevadíssimo a
depender do tipo de reprodução assistida a ser realizada, uma vez que os planos de
saúde se recusam a cobrir os custos do mesmo, sem considerar as necessidades de
seus segurados.
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Ademais, almejar ter um lho compõe o planejamento familiar e a Lei 9.656/98
estabelece expressamente que os planos de saúde são obrigados a cobrirem os
procedimentos relacionados ao planejamento familiar, incluindo, por exemplo, a
fertilização “in vitro”.
Todavia, os planos de saúde utilizam-se do argumento de que tais procedimentos
estão fora do rol previsto na resolução normativa Nº 387,de 28 de outubro de 2015,,
emitida pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, e por está razão,
elaboram contratos de adesão que não contém previsão de cobertura para os
tratamentos de reprodução assistida.
No entanto, tal fundamentação não vem prosperando nos tribunais brasileiros, sendo
que em recente decisão o desembargador Josaphá Francisco dos Santos, do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal, concedeu o pedido de tutela de urgência ao reconhecer a
necessidade imediata para o início do tratamento, obrigando o plano de saúde a
custear o procedimento de fertilização in vitro, quantas vezes fossem necessárias.
Se a lei prevê cobertura para a reprodução assistida não há razão para a recusa do
custeio da referida, devendo a mesma ser obrigatoriamente nanciada pelas
seguradoras, não cabendo aos planos de saúde determinarem quais tratamentos
serão ou não cobertos, muito menos indicar, de forma arbitrária, outras alternativas
para o caso.
Quando comprovada a infertilidade, o casal deve procurar um médico especialista no
assunto, o qual deverá elaborar um relatório sobre a doença e indicar a reprodução
assistida como a única alternativa possível para a cura da doença do casal que não
consegue gerar uma criança pelos meios convencionais, com tal documento o casal
deve acionar o plano de saúde.
Em caso de recusa deve-se recorrer ao judiciário, pois o casal não pode ter prejudicado
o seu sonho de gerar uma criança, em decorrência do desrespeito das seguradoras de
planos de saúde em não seguir a legislação nacional vigente.
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Sair da SOCIEDADE ou excluir o Sócio, O QUE FAZER?

SAIR DA SOCIEDADE
Tem o direito de se retirar e receber a quota parte a que tem direito, observando
direitos e deveres a serem cumpridos.
1. Se a sociedade for de prazo indeterminado, o sócio retirante deverá comunicar
os demais sócios de sua saída com 60 dias de antecedência (artigo 1029 do
Código Civil);
2. Deverá ser realizado um levantamento contábil para que o valor da quota do sócio
retirante seja quantificado (artigo 1031 do Código Civil);
3. O valor da quota do sócio retirante deverá ser pago em 90 dias da liquidação
(salvo se o contrato social estipular de forma distinta ou for negociado outro
prazo).

22

Além desses passos, quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade,
incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que não concordou com a
deliberação, o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à essa
decisão. Nesse caso, os procedimentos de nºs 2 e 3 acima devem ser seguidos.

EXCLUIR OUTRO SÓCIO
Já se os demais sócios optarem por excluir um sócio da sociedade, a exclusão deverá
ser realizada em 4 passos:
1. A maioria dos sócios (nesse caso representativa de mais da metade do capital
social) poderá excluir um ou mais sócios se entender que estão pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade;
2. Se for previsto no contrato, a exclusão poderá ser deliberada em reunião ou
assembleia convocada para esse m. Após a deliberação, assegurado o direito de
defesa dos sócios excluídos, será realizado a alteração do contrato social (artigo
1085 do Código Civil);
3. Efetuado o registro da alteração contratual que excluiu o sócio, deverá ser
realizado um levantamento contábil para que o valor da quota do sócio excluído
seja quantificado (artigo 1031 do Código Civil);
4. O valor da quota do sócio excluído deverá ser pago em 90 dias da liquidação (salvo
se o contrato social estipular de forma distinta ou for negociado outro prazo).
Ademais, a maioria dos sócios pode deliberar no sentido de excluir um sócio da
sociedade se este cometer falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda
por incapacidade superveniente como na hipótese de doença grave por exemplo
(artigo 1030 do Código Civil).
Nesse caso, a exclusão deverá ser feita de forma judicial, com o ingresso de uma
ação judicial com esse fim através de um advogado especializado na área societária.
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