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FICHA PARA CADASTRO DE PRÓ-LABORE 
 

Pro labore é a remuneração do trabalho realizado por sócio, quando o mesmo exerce funções 
administrativas ou de qualquer natureza dentro da empresa, trata-se do salário que deverá ser pago ao 
mesmo, no Brasil, o pró-labore deve recolher 11% para o INSS e também está sujeito a aplicação do 
Imposto de Renda Retido na fonte. Existem duas formas de remunerar os sócios de uma empresa: o pró-
labore (tributado) e a distribuição de lucros (isento de tributação). O pró-labore é considerado uma 
despesa administrativa e deve ser apropriadamente custeado e pago, conforme o vencimento das 
obrigações da empresa.  

Distribuição de lucros é o repasse dos lucros obtidos pela empresa a seus sócios, normalmente 
este repasse é feito na mesma proporção das quotas de Capital Social, não há pagamento de impostos 
adicionais pelo recebimento deste valor, sendo este considerado um rendimento isento na declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física do sócio que está recebendo, porém existem regras específicas para o uso 
deste instrumento tendo portanto a empresa que comprovar o lucro mediante demonstrações contábeis 
idoneas. 

Após esta breve explicação, abaixo coletaremos as informações necessárias para o cadastro de 
vosso Pró-Labore: 

 
Nome:  
 
 
O Sr(a). irá exercer alguma função dentro das atividades da empresa?            SIM (    )      NÃO (    ) 
 
 
Gostaria de optar pelo recebimento de Pró-Labore?                                       SIM (    )      NÃO (    ) 
 
 
Atualmente é contribuinte do INSS?                                                             SIM (    )      NÃO (    ) 
 
 
Qual o valor da remuneração?                                                                      
 
 
Eu __________________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº ______________,e 
devidamente inscrito (a) no CPF/MF sob o nº ___________________, declaro para os devidos fins que as 
informações prestadas acima estão de acordo com a realidade e poderão ser utilizadas para cadastro de 
meu Pró-Labore. 
  

Por expressão da verdade firmo a presente, 
 
 
 

Cotia, ____ de _______ de 20__ 
 
 
 
 

___________________________________ 
 


