


Portal da Transparência
 
Conheça o Portal da Transparência do 
CORE-CE 

 
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Ceará (CORE- CE), trabalhando com ética e 
buscando clareza em seus processos e administração, 
apresenta o Portal da Transparência.
 

Notícias

CORE-CE convoca categoria para 
solicitação da nova carteira de 
Representante Comercial

 
O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A orientação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. As pessoas que pretendem exercer a função e 
as que estão no exercício da atividade deverão registrar-se 
nos Conselhos Regionais no prazo de 90 dias a partir do 
início do execução da função.
 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território. Mas, afinal, quem pode 
solicitar a emissão do documento? A carteira pode ser solicit-
ada por todos os representantes comerciais pessoas físicas e 
responsáveis técnicos, legalmente registrados e em dia com 
suas obrigações de registrados. A emissão da cédula é gratu-
ita, porém sempre que houver uma necessidade de uma 2º 
via do documento, será cobrada uma taxa de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para pessoa física, e R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais) para o responsável técnico, como prevê a resolução 
1.101/2017.

 
Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e comprovante de 
endereço. O registro é entregue na hora e tem validade de 
um ano. Após seu vencimento, o representante deverá 
comparecer ao Conselho para a emissão de um novo docu-
mento gratuitamente. A entidade lembra, ainda, que a nova 
cédula do CORE-CE mudou. O registrado pode procurar a 
sede do conselho e substituir sua identidade sem ônus.

 Anuidade 2019
 

Anuidade 2019 do CORE-CE tem recolhi-
mento aberto

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e seus registrados, projetando novas oportuni-
dades tanto para clientes quanto para os representantes 
comerciais.
 
Para que essas possibilidades sejam concretizadas e aplica-
das com sucesso, o Conselho abre a temporada de recolhi-
mento da Anuidade 2019, conforme Resolução nº 1083/2016 
do Conselho Federal dos Representantes Comerciais 
(Confere).
 
Esse ano, será concedido um desconto de 20% para 
pagamentos realizados até 31 de janeiro de 2019, 15 % para 
liquidações realizadas até 28 de fevereiro de 2019 e 10% 
para quitação até o dia 31 de março de 2019.
 
Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher o parcelamento de 
anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, nos 
meses de vencimento das parcelas para solicitar o seu 
boleto. 

Confira a tabela abaixo:

  
Tabela de anuidade 2019 (PJ + RT) Valor da anuidade 
sem desconto R$ 801,00

Pagamentos efetuados até: 31/01/2019 com 20% Valor a 
pagar R$ 640,80

Pagamentos efetuados até: 28/02/2019 com 15% Valor a 
pagar R$ 680,85

Pagamentos efetuados até: 31/03/2019 com 10% Valor a 
pagar R$ 720,90

Pagamentos efetuados até: 30/04/2019 sem desconto 
R$ 801,00

Após vencimento será cobrado 2% de multa

Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização 
 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
neste ano, passará por reestruturação. Uma delas é a              
sistematização de um novo espaço para realização de 
trabalhos. A outra novidade é a contratação de profissional por 
meio de concurso público para atuar como fiscal no departa-
mento. Ambas as ações visam incrementar o exercício da 
profissão do representante comercial, que é de fundamental 
importância para o fortalecimento do profissional.

A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade     
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial. Além disso, o setor vistoria as atividades ilegais de 
pessoas inabilitadas a exercer a atividade, aplicando medidas 
corretoras para proteger a entidade e seus representados. 

Vale reforçar que, no próprio site do Conselho, existe uma 
ferramenta destinada à sociedade em geral. A partir dela, é 
possível denunciar o exercício ilegal da profissão, garantindo 
ao denunciado a preservação do sigilo de sua identidade. No 
site, é só clicar na aba “denuncie o exercício ilegal da profissão” 
ou digitar o link http://corece.org.br/denuncia-de-exercicio- 
ilegal-da-profissao/#sthash.20UfJugi.dpbs

 

Oferta de Representação
 
Conselho disponibiliza ferramenta para 
oportunidade de novos negócios

Uma das ferramentas oferecidas no site do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 
é a “Oportunidade de Negócio”. Nela, o representante comer-
cial tem contato direto com ofertas de representação destina-
das aos profissionais. O acesso à informação é gratuito para os 
representantes comerciais legalmente registrados.
 
As ofertas são atualizadas à medida que houver solicitação 
pelas empresas. Para os representantes que desejam conferir 
as ofertas de negócios disponíveis no portal, é só clicar no 
menu “Oportunidade de negócio” e na aba “Oportunidade de 
negocío”, ou digitar o endereço eletrônico do site 
http://corece.org.br/acesso-a-informacao/servicos-e-prazos-
/oportunidade-de-negocio/#sthash.B3JMjMAv.dpbs 

Esse é mais um serviço que o CORE-CE oferta aos                      
representantes comerciais registrados. É uma das maneiras 
que o Conselho se faz presente no dia a dia da profissão, 
fortalecendo a categoria e levando mais informação e 
ferramentas de trabalho para o profissional da área.

No endereço eletrônico www.corece.org.br, o registrado tem 
acesso à informações institucionais, legislação da categoria, 
planejamento e relatórios da gestão, finanças e balanços 
financeiros, licitação, dispensas e inexigibilidadade, viagens, 
passagens e diárias de deslocamento, e gestão de pessoas, 
além de registros, reclamações e ouvidoria da entidade. 

O Portal da Transparência vem ganhando autossuficiência 
desde junho de 2018, sendo mais uma ferramenta de comu-
nicação entre os representantes e o CORE-CE. Sua viabili-
dade foi concebida para oferecer mais lisura nas ações 
desenvolvidas  pelo Conselho.  

Por meio desse instrumento, a categoria e a sociedade 
conhecem as ações do CORE-CE e como os recursos da 
entidade são geridos. A ferramenta,  além de atender a Lei 
de Acesso à Informação nº 12.527/2011, traz mais             
transparência aos trabalhos desenvolvidos.

Os boletos já foram enviados via Correios, caso você, repre-
sentante, não receba pode entrar em contato com o setor 
de Cobrança por meio do telefone (85) 3272-5720.
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Caro (a) Representante,

O ano de 2018 foi, sem dúvidas, uma época de mudanças e 
de reafirmação da soberania nacional. Acreditamos que 
2019 será o momento da retomada do crescimento 
econômico e da confiança do mercado. 

Nesse contexto, o Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) lança o seu 1º 
informativo, que será apresentado trimestralmente aos 
representantes comerciais.

Nesta primeira edição, destacamos o Troféu Representante 
Comercial Padrão e os seus agraciados, com cobertura da 
cerimônia de premiação. O evento, que foi um momento 
para homenagear os profissionais que se destacaram no 
ano de 2018, contou com a participação e palestra de José 
Boris Ponte. Entre os outros assuntos abordados no 
informativo estão a Anuidade 2019, o Portal da Transparên-
cia e a identidade do representante comercial. 

Aproveito a oportunidade para enfatizar que estamos 
trabalhando para fazer o melhor para você, representante 
comercial, e para agradecer a sua participação e 
contribuição no ano que se encerrou. Queremos contar    
com a sua participação neste novo ano. Que todos sigam      
acreditando na profissão, oferecendo sua expertise e conhe-
cimento para fortalecer ainda mais esse legado profissional. 

Que tenhamos um 2019 próspero e continuemos confiantes 
no futuro. Boa leitura e até o próximo Informativo.

 

Raimundo Oliveira Viana
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Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização para o 
próximo ano

 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
em 2019, passará por reestruturação. Uma delas é a criação 
de um espaço específico para realização de trabalhos. A 
outra novidade é a contratação de profissional por meio de 
concurso público para atuar como fiscal no departamento. 
Ambas as ações visam incrementam a atuação do conselho 
nesse setor, que é de fundamental importância para o 
fortalecimento da profissão.
 
A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade 
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial e vistoria a atuação ilegal de pessoas inabilitadas 
a exercer a função, aplicando medidas corretoras para 

Notícias

Conheça o novo documento de 
identificação do Representante 
Comercial

O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A obrigação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. A identidade ganhou novo layout em 2018. O 
representante que já tem registro pode procurar a sede do 
Conselho e substituir sua cédula por uma nova sem ônus.

As pessoas que pretendem exercer a atividade de                rep-

resentante devem registrar-se nos Conselhos Regionais no 
prazo de 60 dias a partir do início do execução da atividade. 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território nacional e pode ser 
solicitada por todos os representantes comerciais, que são 
pessoas físicas, pessoa jurídica e empresários individuais. A 
primeira via da cédula é gratuita.

Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG) e comprovante de endereço. A cédula é entregue 
na hora e tem validade de um ano. Após seu vencimento, o 
representante deverá comparecer ao Conselho para a 
emissão de um novo documento gratuitamente.

Anuidade 2019
 

Antecipe sua anunidade 2019 e garanta 
seu desconto 

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e sua categoria, projetando novas oportunidades 
para os representantes comerciais. Para que essas possibili-
dades sejam concretizadas e aplicadas com sucesso, o 
Conselho conta com o pagamento da Anuidade 2019, 
conforme Resolução nº 1119/2018 (Confere). 

Na Anuidade 2019, como em todos os anos, será concedido 
um desconto de 20% para pagamentos realizados até 31 de 
janeiro de 2019, 15% para pagamentos realizados até 28 de 
fevereiro de 2019 e 10% para pagamentos até o dia 31 de 
março de 2019. 

Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher pelo parcelamento de 
sua  Anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, 
nos meses de vencimento das parcelas, para solicitar o              
seu boleto. 

Confira os valores abaixo: 

  Valores de Anuidade 2019: 

Pessoa física
valor da Anuidade sem desconto R$ 468,00;

Pessoa jurídica
valor é de acordo com o capital social da empresa*;

Responsável técnico
valor da Anuidade sem desconto R$ 234,00.

Para todos os pagamentos efetuados até 
31/01/2019:  20% de desconto

Para todos os pagamentos efetuados até 
28/02/2019:  15% de desconto

Para todos os pagamentos efetuados até 
31/03/2019:  10% de desconto

proteger a entidade e seus representados.
 
Vale reforçar que, no próprio site do conselho, existe uma 
ferramenta destinada à membros da sociedade em geral 
para que possam denunciar o exercício ilegal da profissão, 
garantindo ao denunciado a preservação do sigilo de sua 
identidade.
 
O Diretor-Presidente do CORE-CE, Raimundo Oliveira Viana, 
enfatiza que somente por meio do registro no conselho, as 
empresas de representação comercial ou mesmo as 
pessoas físicas, representantes comerciais, que atuam na 
área da representação comercial, estão habilitadas 
legalmente a exercer suas atividades.
 
 

Oferta de Representação:

 Os boletos já foram enviados via Correios. Caso você, repre-
sentante, não receba, entre em contato com o setor de 
Cobrança por meio do telefone (85) 3272-5720. 

* Conforme resolução 1.119/2018 (Confere) publicada no site do CORE-CE



Portal da Transparência
 
Conheça o Portal da Transparência do 
CORE-CE 

 
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Ceará (CORE- CE), trabalhando com ética e 
buscando clareza em seus processos e administração, 
apresenta o Portal da Transparência.
 

CORE-CE convoca categoria para 
solicitação da nova carteira de 
Representante Comercial

 
O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A orientação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. As pessoas que pretendem exercer a função e 
as que estão no exercício da atividade deverão registrar-se 
nos Conselhos Regionais no prazo de 90 dias a partir do 
início do execução da função.
 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território. Mas, afinal, quem pode 
solicitar a emissão do documento? A carteira pode ser solicit-
ada por todos os representantes comerciais pessoas físicas e 
responsáveis técnicos, legalmente registrados e em dia com 
suas obrigações de registrados. A emissão da cédula é gratu-
ita, porém sempre que houver uma necessidade de uma 2º 
via do documento, será cobrada uma taxa de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para pessoa física, e R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais) para o responsável técnico, como prevê a resolução 
1.101/2017.

 
Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e comprovante de 
endereço. O registro é entregue na hora e tem validade de 
um ano. Após seu vencimento, o representante deverá 
comparecer ao Conselho para a emissão de um novo docu-
mento gratuitamente. A entidade lembra, ainda, que a nova 
cédula do CORE-CE mudou. O registrado pode procurar a 
sede do conselho e substituir sua identidade sem ônus.

 Anuidade 2019
 

Anuidade 2019 do CORE-CE tem recolhi-
mento aberto

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e seus registrados, projetando novas oportuni-
dades tanto para clientes quanto para os representantes 
comerciais.
 
Para que essas possibilidades sejam concretizadas e aplica-
das com sucesso, o Conselho abre a temporada de recolhi-
mento da Anuidade 2019, conforme Resolução nº 1083/2016 
do Conselho Federal dos Representantes Comerciais 
(Confere).
 
Esse ano, será concedido um desconto de 20% para 
pagamentos realizados até 31 de janeiro de 2019, 15 % para 
liquidações realizadas até 28 de fevereiro de 2019 e 10% 
para quitação até o dia 31 de março de 2019.
 
Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher o parcelamento de 
anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, nos 
meses de vencimento das parcelas para solicitar o seu 
boleto. 

Confira a tabela abaixo:

 

Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização 
 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
neste ano, passará por reestruturação. Uma delas é a              
sistematização de um novo espaço para realização de 
trabalhos. A outra novidade é a contratação de profissional por 
meio de concurso público para atuar como fiscal no departa-
mento. Ambas as ações visam incrementar o exercício da 
profissão do representante comercial, que é de fundamental 
importância para o fortalecimento do profissional.

A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade     
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial. Além disso, o setor vistoria as atividades ilegais de 
pessoas inabilitadas a exercer a atividade, aplicando medidas 
corretoras para proteger a entidade e seus representados. 

Vale reforçar que, no próprio site do Conselho, existe uma 
ferramenta destinada à sociedade em geral. A partir dela, é 
possível denunciar o exercício ilegal da profissão, garantindo 
ao denunciado a preservação do sigilo de sua identidade. No 
site, é só clicar na aba “denuncie o exercício ilegal da profissão” 
ou digitar o link http://corece.org.br/denuncia-de-exercicio- 
ilegal-da-profissao/#sthash.20UfJugi.dpbs

 

Oferta de Representação
 
Conselho disponibiliza ferramenta para 
oportunidade de novos negócios

Uma das ferramentas oferecidas no site do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 
é a “Oportunidade de Negócio”. Nela, o representante comer-
cial tem contato direto com ofertas de representação destina-
das aos profissionais. O acesso à informação é gratuito para os 
representantes comerciais legalmente registrados.
 
As ofertas são atualizadas à medida que houver solicitação 
pelas empresas. Para os representantes que desejam conferir 
as ofertas de negócios disponíveis no portal, é só clicar no 
menu “Oportunidade de negócio” e na aba “Oportunidade de 
negocío”, ou digitar o endereço eletrônico do site 
http://corece.org.br/acesso-a-informacao/servicos-e-prazos-
/oportunidade-de-negocio/#sthash.B3JMjMAv.dpbs 

Esse é mais um serviço que o CORE-CE oferta aos                      
representantes comerciais registrados. É uma das maneiras 
que o Conselho se faz presente no dia a dia da profissão, 
fortalecendo a categoria e levando mais informação e 
ferramentas de trabalho para o profissional da área.

No endereço eletrônico www.corece.org.br, o registrado tem 
acesso à informações institucionais, legislação da categoria, 
planejamento e relatórios da gestão, finanças e balanços 
financeiros, licitação, dispensas e inexigibilidadade, viagens, 
passagens e diárias de deslocamento, e gestão de pessoas, 
além de registros, reclamações e ouvidoria da entidade. 

O Portal da Transparência vem ganhando autossuficiência 
desde junho de 2018, sendo mais uma ferramenta de comu-
nicação entre os representantes e o CORE-CE. Sua viabili-
dade foi concebida para oferecer mais lisura nas ações 
desenvolvidas  pelo Conselho.  

Por meio desse instrumento, a categoria e a sociedade 
conhecem as ações do CORE-CE e como os recursos da 
entidade são geridos. A ferramenta,  além de atender a Lei 
de Acesso à Informação nº 12.527/2011, traz mais             
transparência aos trabalhos desenvolvidos.
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O endereço é
http://core-ce.implanta.net.br/

portaltransparencia/#publico/inicio
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A ilegalidade da incidência de 15% 
do Imposto de Renda sobre a 
indenização do representante 
comercial

Dr. Victor Felipe Fernandes de Lucena, 
Advogado e Assessor Jurídico do 
CORE-CE

O artigo 27, alínea “j”, da Lei Federal nº 4.886/65, prevê a 

obrigatoriedade de constar do contrato de representação 

comercial, seja escrito ou verbal, a “indenização devida ao 

representante pela rescisão do contrato fora dos casos 

previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 

1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o 

tempo em que exerceu a representação.”.

Assim, o cálculo da indenização é realizado com base na 

soma dos valores de todas as notas fiscais emitidas pelo 

representante durante o contrato, atualizando-se por índice 

oficial (se sugere o INPC), dividindo o montante por 12 (doze).

Como se entende pelo próprio nome, trata-se de uma   

indenização por todo o trabalho empreendido pelo repre-

sentante comercial na abertura de clientes enquanto presta-

dor de serviços, logo, o seu fato gerador é estritamente 

indenizatório, com vias de recompor o representante da 

perda de sua representada.

Ocorre que, quando da rescisão do Contrato de Repre-

sentação Comercial, é comum que a empresa representada 

realize a retenção de 15% (quinze por cento) sobre o paga-

mento da indenização devida ao Representante, o que, 

embora seja uma exigência administrativa da Receita        

Federal do Brasil, é considerada uma prática ilegal por 

inúmeras decisões judiciais, já que o § 5º do artigo 70 da Lei 

nº 9.430/96, excepciona da incidência do Imposto de Renda 

a verba destinada a reparar danos patrimoniais, como é o 

caso da indenização a ser recebida pelo Representante 

Comercial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ), reconhecendo que a indenização recebi-

da pelos representantes comerciais, quando da rescisão 

contratual imotivada, não está sujeita à incidência do     

imposto de renda.

ArtigoArtigo

Conclui-se, diante de todos esses fundamentos legais e 

decisões dos Tribunais Superiores, que o tema é de grande 

relevância, especialmente para os representantes comerciais, 

em vista da possibilidade da redução significativa de custos 

tributários no momento da rescisão de seus contratos, com a 

não incidência do IR sobre as verbas recebidas em decorrên-

cia da rescisão do contrato de representação comercial.

Assim, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais 

no Estado do Ceará (CORE-CE), como ente federal de            

fiscalização do exercício da profissão, visando à correta 

aplicação da Legislação brasileira, dispõe de Assessoria 

Jurídica gratuita para todos os Representantes Comerciais 

regularmente inscritos no CORE-CE.

Na Assessoria Jurídica, o Representante Comercial será orien-

tado e informado pelo advogado sobre todos os direitos 

inerentes à profissão, especialmente em relação à ilegalidade 

da incidência de 15% do Imposto de Renda (IR) sobre as 

verbas rescisórias (indenização) do Representante Comercial, 

e de como o Representante deve proceder para receber a 

indenização sem a incidência do IR ou, caso já tenha ocorrida 

a retenção a título de IR, como deve o   profissional agir para 

buscar a restituição do valor dentro do prazo prescricional 

previsto em Lei.
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Para agendar a Assessoria Jurídica, basta o 
Representante Comercial ligar para o telefone 
(85) 3272-5239 e agendar a consultoria jurídica 
gratuita na sede do CORE-CE, ou, se preferir, por 
meio do site do CORE-CE, selecionando a opção 
“ASSESSORIA JURÍDICA” 
(http://corece.org.br/assessoria/#sthash.ZZyLu
8zZ.dpbs), e preencher o formulário disponível 
na página eletrônica. O atendimento ocorre 
todas as quartas-feiras, no período da tarde.

Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização para o 
próximo ano

 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
em 2019, passará por reestruturação. Uma delas é a criação 
de um espaço específico para realização de trabalhos. A 
outra novidade é a contratação de profissional por meio de 
concurso público para atuar como fiscal no departamento. 
Ambas as ações visam incrementam a atuação do conselho 
nesse setor, que é de fundamental importância para o 
fortalecimento da profissão.
 
A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade 
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial e vistoria a atuação ilegal de pessoas inabilitadas 
a exercer a função, aplicando medidas corretoras para 

Conheça o novo documento de 
identificação do Representante 
Comercial

O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A obrigação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. A identidade ganhou novo layout em 2018. O 
representante que já tem registro pode procurar a sede do 
Conselho e substituir sua cédula por uma nova sem ônus.

As pessoas que pretendem exercer a atividade de                rep-

resentante devem registrar-se nos Conselhos Regionais no 
prazo de 60 dias a partir do início do execução da atividade. 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território nacional e pode ser 
solicitada por todos os representantes comerciais, que são 
pessoas físicas, pessoa jurídica e empresários individuais. A 
primeira via da cédula é gratuita.

Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG) e comprovante de endereço. A cédula é entregue 
na hora e tem validade de um ano. Após seu vencimento, o 
representante deverá comparecer ao Conselho para a 
emissão de um novo documento gratuitamente.

Anuidade 2019
 

Antecipe sua anunidade 2019 e garanta 
seu desconto 

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e sua categoria, projetando novas oportunidades 
para os representantes comerciais. Para que essas possibili-
dades sejam concretizadas e aplicadas com sucesso, o 
Conselho conta com o pagamento da Anuidade 2019, 
conforme Resolução nº 1119/2018 (Confere). 

Na Anuidade 2019, como em todos os anos, será concedido 
um desconto de 20% para pagamentos realizados até 31 de 
janeiro de 2019, 15% para pagamentos realizados até 28 de 
fevereiro de 2019 e 10% para pagamentos até o dia 31 de 
março de 2019. 

Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher pelo parcelamento de 
sua  Anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, 
nos meses de vencimento das parcelas, para solicitar o              
seu boleto. 

Confira os valores abaixo: 

proteger a entidade e seus representados.
 
Vale reforçar que, no próprio site do conselho, existe uma 
ferramenta destinada à membros da sociedade em geral 
para que possam denunciar o exercício ilegal da profissão, 
garantindo ao denunciado a preservação do sigilo de sua 
identidade.
 
O Diretor-Presidente do CORE-CE, Raimundo Oliveira Viana, 
enfatiza que somente por meio do registro no conselho, as 
empresas de representação comercial ou mesmo as 
pessoas físicas, representantes comerciais, que atuam na 
área da representação comercial, estão habilitadas 
legalmente a exercer suas atividades.
 
 

Oferta de Representação:
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core-ce.implanta.net.br/
portaltransparencia/

#publico/inicio.



CORE- CE entrega prêmio em alusão ao
Dia Pan-Americano do Representante Comercial

O evento contou com a presença do empresário José Boris Ponte,
do sindicato da categoria, dos representantes comerciais e familiares
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No último dia 23 de novembro, em alusão ao Dia Pan-Ameri-
cano do Representante Comercial, o Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 
realizou, na Arena Castelão, a entrega do Troféu                   
Representante Comercial Padrão 2018. Na ocasião, além dos 
três agraciados com o êxito, foram realizadas as entregas 
das carteiras aos novos representantes comerciais. Hoje, no 
estado, são mais de nove mil registrados, com uma média de 
80 novos inscritos por mês. A solenidade, realizada no 
Auditório da Secretaria de Esportes do Governo do Estado, 
também contou com a presença do sindicato da categoria, 
representantes comerciais e familiares dos agraciados.

O empresário José Airton Boris Ponte foi convidado a 
palestrar na ocasião. Na oportunidade, que coincidiu com 
sua comemoração de 45 anos à frente das Óticas Boris, José 
Airton contou aos presentes sua trajetória de sucesso por 
meio de sua fala, com o tema “O sucesso de um empreende-
dor especialista”. 

Boris é referência no mercado óptico cearense com sua 
história e a marca que leva o seu nome, apresentando forte  
e consolidada presença no Ceará. Na premiação, o 
empresário ressaltou a importância da condecoração aos 
agraciados. “Premiação significa reconhecimento, e só é 
reconhecido quem realiza um bom trabalho. O reconheci-
mento é a melhor maneira de avaliarmos o nosso trabalho”, 
finaliza o empresário. 

Em condecoração aos profissionais de atuação no mercado 
de representação comercial, o CORE-CE concedeu o prêmio 
de Representante Comercial Padrão 2018 a três importantes 
profissionais da área. O primeiro deles é Genival Gomes da 
Costa, da Genival Comércio e Representações Ltda, que tem 
em seu currículo passagens por empresas como Gerdau S.A, 
Votorantim S.A, BASF Brasil, Eternit e Pinceis Atlas. Para 
Genival, a premiação reflete os 30 anos de dedicação e 
atuação no mercado cearense. 

“É um reconhecimento por 
todo trabalho realizado 

nessas mais de três décadas, 
participando do 

desenvolvimento do estado, 
da instituição e dos próprios 

clientes”

 
O segundo agraciado pelo troféu foi Paulo Eduardo Caval-
cante da Frota, que iniciou sua trajetória profissional na    
Duratex S.A. No ano de 2000, abriu sua própria empresa de 
representação comercial, a Frota Chaves Representações 
Ltda, que atua representando várias marcas de sucesso. Para 
Frota, o prêmio é uma autenticação de um trabalho valoroso 
e respeitável.

“Iniciei minha caminhada 
profissional há 30 anos, 
trabalhando especificamente 
como representante 
comercial. Esse prêmio é o 
reconhecimento profissional 
de um trabalho sério e 
íntegro, sempre valorizando 
a qualidade do atendimento 
que damos ao nosso cliente”

 

O terceiro e último agraciado do dia foi Wendell Fabio de 
Miranda Regadas, da empresa Sorene Sociedade e Repre-
sentações do Nordeste Ltda. Wendell possui vasta experiên-
cia no mercado como gerente de vendas, atuando nas 
empresas Perflex Metais e Biancogres. Para ele, o reconheci-
mento do CORE–CE é um motivo de honra para            
qualquer profissional.

“Não tenha dúvida, esse 
reconhecimento da nossa 
estimada entidade é, para 

nós que estamos 
trabalhando no dia a dia com 

o cliente, uma recompensa 
pela ética e profissionalismo 

com os quais tratamos 
nossos parceiros de 

negócios”.
 

A premiação foi concluída com um almoço no restaurante 
Bossa Nova Brandonis, também na Arena Castelão. A 
cerimônia teve o apoio do Conselho Federal dos Repre-
sentantes Comerciais (Confere) e do Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais do Estado do Ceará (Sirecom Ceará).     
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Wendell Regadas

No último dia 23 de novembro, em alusão ao Dia Pan-Ameri-
cano do Representante Comercial, o Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 
realizou, na Arena Castelão, a entrega do Troféu                   
Representante Comercial Padrão 2018. Na ocasião, além dos 
três agraciados com o êxito, foram realizadas as entregas 
das carteiras aos novos representantes comerciais. Hoje, no 
estado, são mais de nove mil registrados, com uma média de 
80 novos inscritos por mês. A solenidade, realizada no 
Auditório da Secretaria de Esportes do Governo do Estado, 
também contou com a presença do sindicato da categoria, 
representantes comerciais e familiares dos agraciados.

O empresário José Airton Boris Ponte foi convidado a 
palestrar na ocasião. Na oportunidade, que coincidiu com 
sua comemoração de 45 anos à frente das Óticas Boris, José 
Airton contou aos presentes sua trajetória de sucesso por 
meio de sua fala, com o tema “O sucesso de um empreende-
dor especialista”. 

Boris é referência no mercado óptico cearense com sua 
história e a marca que leva o seu nome, apresentando forte  
e consolidada presença no Ceará. Na premiação, o 
empresário ressaltou a importância da condecoração aos 
agraciados. “Premiação significa reconhecimento, e só é 
reconhecido quem realiza um bom trabalho. O reconheci-
mento é a melhor maneira de avaliarmos o nosso trabalho”, 
finaliza o empresário. 

Genival Gomes

Em condecoração aos profissionais de atuação no mercado 
de representação comercial, o CORE-CE concedeu o prêmio 
de Representante Comercial Padrão 2018 a três importantes 
profissionais da área. O primeiro deles é Genival Gomes da 
Costa, da Genival Comércio e Representações Ltda, que tem 
em seu currículo passagens por empresas como Gerdau S.A, 
Votorantim S.A, BASF Brasil, Eternit e Pinceis Atlas. Para 
Genival, a premiação reflete os 30 anos de dedicação e 
atuação no mercado cearense. 

“É um reconhecimento por 
todo trabalho realizado 

nessas mais de três décadas, 
participando do 

desenvolvimento do estado, 
da instituição e dos próprios 

clientes”

 
O segundo agraciado pelo troféu foi Paulo Eduardo Caval-
cante da Frota, que iniciou sua trajetória profissional na    
Duratex S.A. No ano de 2000, abriu sua própria empresa de 
representação comercial, a Frota Chaves Representações 
Ltda, que atua representando várias marcas de sucesso. Para 
Frota, o prêmio é uma autenticação de um trabalho valoroso 
e respeitável.

“Iniciei minha caminhada 
profissional há 30 anos, 
trabalhando especificamente 
como representante 
comercial. Esse prêmio é o 
reconhecimento profissional 
de um trabalho sério e 
íntegro, sempre valorizando 
a qualidade do atendimento 
que damos ao nosso cliente”

 

O terceiro e último agraciado do dia foi Wendell Fabio de 
Miranda Regadas, da empresa Sorene Sociedade e Repre-
sentações do Nordeste Ltda. Wendell possui vasta experiên-
cia no mercado como gerente de vendas, atuando nas 
empresas Perflex Metais e Biancogres. Para ele, o reconheci-
mento do CORE–CE é um motivo de honra para            
qualquer profissional.

Paulo Eduardo

“Não tenha dúvida, esse 
reconhecimento da nossa 
estimada entidade é, para 

nós que estamos 
trabalhando no dia a dia com 

o cliente, uma recompensa 
pela ética e profissionalismo 

com os quais tratamos 
nossos parceiros de 

negócios”.
 

A premiação foi concluída com um almoço no restaurante 
Bossa Nova Brandonis, também na Arena Castelão. A 
cerimônia teve o apoio do Conselho Federal dos Repre-
sentantes Comerciais (Confere) e do Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais do Estado do Ceará (Sirecom Ceará).     



Portal da Transparência
 
Conheça o Portal da Transparência do 
CORE-CE 

 
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Ceará (CORE- CE), trabalhando com ética e 
buscando clareza em seus processos e administração, 
apresenta o Portal da Transparência.
 

Notícias

CORE-CE convoca categoria para 
solicitação da nova carteira de 
Representante Comercial

 
O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A orientação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. As pessoas que pretendem exercer a função e 
as que estão no exercício da atividade deverão registrar-se 
nos Conselhos Regionais no prazo de 90 dias a partir do 
início do execução da função.
 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território. Mas, afinal, quem pode 
solicitar a emissão do documento? A carteira pode ser solicit-
ada por todos os representantes comerciais pessoas físicas e 
responsáveis técnicos, legalmente registrados e em dia com 
suas obrigações de registrados. A emissão da cédula é gratu-
ita, porém sempre que houver uma necessidade de uma 2º 
via do documento, será cobrada uma taxa de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para pessoa física, e R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais) para o responsável técnico, como prevê a resolução 
1.101/2017.

 
Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e comprovante de 
endereço. O registro é entregue na hora e tem validade de 
um ano. Após seu vencimento, o representante deverá 
comparecer ao Conselho para a emissão de um novo docu-
mento gratuitamente. A entidade lembra, ainda, que a nova 
cédula do CORE-CE mudou. O registrado pode procurar a 
sede do conselho e substituir sua identidade sem ônus.

 Anuidade 2019
 

Anuidade 2019 do CORE-CE tem recolhi-
mento aberto

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e seus registrados, projetando novas oportuni-
dades tanto para clientes quanto para os representantes 
comerciais.
 
Para que essas possibilidades sejam concretizadas e aplica-
das com sucesso, o Conselho abre a temporada de recolhi-
mento da Anuidade 2019, conforme Resolução nº 1083/2016 
do Conselho Federal dos Representantes Comerciais 
(Confere).
 
Esse ano, será concedido um desconto de 20% para paga-
mentos realizados até 31 de janeiro de 2019, 15 % para 
liquidações realizadas até 28 de fevereiro de 2019 e 10% 
para quitação até o dia 31 de março de 2019.
 
Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher o parcelamento de 
anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, nos 
meses de vencimento das parcelas para solicitar o seu 
boleto. 

Confira a tabela abaixo:

  
Tabela de anuidade 2019 (PJ + RT) Valor da anuidade 
sem desconto R$ 801,00

Pagamentos efetuados até: 31/01/2019 com 20% Valor a 
pagar R$ 640,80

Pagamentos efetuados até: 28/02/2019 com 15% Valor a 
pagar R$ 680,85

Pagamentos efetuados até: 31/03/2019 com 10% Valor a 
pagar R$ 720,90

Pagamentos efetuados até: 30/04/2019 sem desconto 
R$ 801,00

Após vencimento será cobrado 2% de multa

Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização 
 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
neste ano, passará por reestruturação. Uma delas é a              
sistematização de um novo espaço para realização de 
trabalhos. A outra novidade é a contratação de profissional por 
meio de concurso público para atuar como fiscal no departa-
mento. Ambas as ações visam incrementar o exercício da 
profissão do representante comercial, que é de fundamental 
importância para o fortalecimento do profissional.

A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade     
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial. Além disso, o setor vistoria as atividades ilegais de 
pessoas inabilitadas a exercer a atividade, aplicando medidas 
corretoras para proteger a entidade e seus representados. 

Vale reforçar que, no próprio site do Conselho, existe uma 
ferramenta destinada à sociedade em geral. A partir dela, é 
possível denunciar o exercício ilegal da profissão, garantindo 
ao denunciado a preservação do sigilo de sua identidade. No 
site, é só clicar na aba “denuncie o exercício ilegal da profissão” 
ou digitar o link http://corece.org.br/denuncia-de-exercicio- 
ilegal-da-profissao/#sthash.20UfJugi.dpbs

 

Oferta de Representação
 
Conselho disponibiliza ferramenta para 
oportunidade de novos negócios

Uma das ferramentas oferecidas no site do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 
é a “Oportunidade de Negócio”. Nela, o representante comer-
cial tem contato direto com ofertas de representação destina-
das aos profissionais. O acesso à informação é gratuito para os 
representantes comerciais legalmente registrados.
 
As ofertas são atualizadas à medida que houver solicitação 
pelas empresas. Para os representantes que desejam conferir 
as ofertas de negócios disponíveis no portal, é só clicar no 
menu “Oportunidade de negócio” e na aba “Oportunidade de 
negocío”, ou digitar o endereço eletrônico do site 
http://corece.org.br/acesso-a-informacao/servicos-e-prazos-
/oportunidade-de-negocio/#sthash.B3JMjMAv.dpbs 

Esse é mais um serviço que o CORE-CE oferta aos                      
representantes comerciais registrados. É uma das maneiras 
que o Conselho se faz presente no dia a dia da profissão, 
fortalecendo a categoria e levando mais informação e 
ferramentas de trabalho para o profissional da área.

No endereço eletrônico www.corece.org.br, o registrado tem 
acesso à informações institucionais, legislação da categoria, 
planejamento e relatórios da gestão, finanças e balanços 
financeiros, licitação, dispensas e inexigibilidadade, viagens, 
passagens e diárias de deslocamento, e gestão de pessoas, 
além de registros, reclamações e ouvidoria da entidade. 

O Portal da Transparência vem ganhando autossuficiência 
desde junho de 2018, sendo mais uma ferramenta de comu-
nicação entre os representantes e o CORE-CE. Sua viabili-
dade foi concebida para oferecer mais lisura nas ações 
desenvolvidas  pelo Conselho.  

Por meio desse instrumento, a categoria e a sociedade 
conhecem as ações do CORE-CE e como os recursos da 
entidade são geridos. A ferramenta,  além de atender a Lei 
de Acesso à Informação nº 12.527/2011, traz mais             
transparência aos trabalhos desenvolvidos.

Os boletos já foram enviados via Correios, caso você, repre-
sentante, não receba pode entrar em contato com o setor 
de Cobrança por meio do telefone (85) 3272-5720.

Caro (a) Representante,

O ano de 2018 foi, sem dúvidas, uma época de mudanças e 
de reafirmação da soberania nacional. Acreditamos que 
2019 será o momento da retomada do crescimento 
econômico e da confiança do mercado. 

Nesse contexto, o Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) lança o seu 1º 
informativo, que será apresentado trimestralmente aos 
representantes comerciais.

Nesta primeira edição, destacamos o Troféu Representante 
Comercial Padrão e os seus agraciados, com cobertura da 
cerimônia de premiação. O evento, que foi um momento 
para homenagear os profissionais que se destacaram no 
ano de 2018, contou com a participação e palestra de José 
Boris Ponte. Entre os outros assuntos abordados no 
informativo estão a Anuidade 2019, o Portal da Transparên-
cia e a identidade do representante comercial. 

Aproveito a oportunidade para enfatizar que estamos 
trabalhando para fazer o melhor para você, representante 
comercial, e para agradecer a sua participação e 
contribuição no ano que se encerrou. Queremos contar    
com a sua participação neste novo ano. Que todos sigam      
acreditando na profissão, oferecendo sua expertise e conhe-
cimento para fortalecer ainda mais esse legado profissional. 

Que tenhamos um 2019 próspero e continuemos confiantes 
no futuro. Boa leitura e até o próximo Informativo.

 

Raimundo Oliveira Viana
Diretor-Presidente
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Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização para o 
próximo ano

 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
em 2019, passará por reestruturação. Uma delas é a criação 
de um espaço específico para realização de trabalhos. A 
outra novidade é a contratação de profissional por meio de 
concurso público para atuar como fiscal no departamento. 
Ambas as ações visam incrementam a atuação do conselho 
nesse setor, que é de fundamental importância para o 
fortalecimento da profissão.
 
A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade 
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial e vistoria a atuação ilegal de pessoas inabilitadas 
a exercer a função, aplicando medidas corretoras para 

NotíciasNotícias

Conheça o novo documento de 
identificação do Representante 
Comercial

O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A obrigação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. A identidade ganhou novo layout em 2018. O 
representante que já tem registro pode procurar a sede do 
Conselho e substituir sua cédula por uma nova sem ônus.

As pessoas que pretendem exercer a atividade de                rep-

resentante devem registrar-se nos Conselhos Regionais no 
prazo de 60 dias a partir do início do execução da atividade. 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território nacional e pode ser 
solicitada por todos os representantes comerciais, que são 
pessoas físicas, pessoa jurídica e empresários individuais. A 
primeira via da cédula é gratuita.

Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG) e comprovante de endereço. A cédula é entregue 
na hora e tem validade de um ano. Após seu vencimento, o 
representante deverá comparecer ao Conselho para a 
emissão de um novo documento gratuitamente.

Anuidade 2019
 

Antecipe sua anunidade 2019 e garanta 
seu desconto 

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e sua categoria, projetando novas oportunidades 
para os representantes comerciais. Para que essas possibili-
dades sejam concretizadas e aplicadas com sucesso, o 
Conselho conta com o pagamento da Anuidade 2019, 
conforme Resolução nº 1119/2018 (Confere). 

Na Anuidade 2019, como em todos os anos, será concedido 
um desconto de 20% para pagamentos realizados até 31 de 
janeiro de 2019, 15% para pagamentos realizados até 28 de 
fevereiro de 2019 e 10% para pagamentos até o dia 31 de 
março de 2019. 

Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher pelo parcelamento de 
sua  Anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, 
nos meses de vencimento das parcelas, para solicitar o              
seu boleto. 

Confira os valores abaixo: 

  Valores de Anuidade 2019: 

Pessoa física
valor da Anuidade sem desconto R$ 468,00;

Pessoa jurídica
valor é de acordo com o capital social da empresa*;

Responsável técnico
valor da Anuidade sem desconto R$ 234,00.

Para todos os pagamentos efetuados até 
31/01/2019:  20% de desconto

Para todos os pagamentos efetuados até 
28/02/2019:  15% de desconto

Para todos os pagamentos efetuados até 
31/03/2019:  10% de desconto

proteger a entidade e seus representados.
 
Vale reforçar que, no próprio site do conselho, existe uma 
ferramenta destinada à membros da sociedade em geral 
para que possam denunciar o exercício ilegal da profissão, 
garantindo ao denunciado a preservação do sigilo de sua 
identidade.
 
O Diretor-Presidente do CORE-CE, Raimundo Oliveira Viana, 
enfatiza que somente por meio do registro no conselho, as 
empresas de representação comercial ou mesmo as 
pessoas físicas, representantes comerciais, que atuam na 
área da representação comercial, estão habilitadas 
legalmente a exercer suas atividades.
 
 

Oferta de Representação:

 Os boletos já foram enviados via Correios. Caso você, repre-
sentante, não receba, entre em contato com o setor de 
Cobrança por meio do telefone (85) 3272-5720. 
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* Conforme resolução 1.119/2018 (Confere) publicada no site do CORE-CE



Portal da Transparência
 
Conheça o Portal da Transparência do 
CORE-CE 

 
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Ceará (CORE- CE), trabalhando com ética e 
buscando clareza em seus processos e administração, 
apresenta o Portal da Transparência.
 

Portal da Transparência

Conheça o Portal da Transparência do 
CORE-CE 

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Ceará (CORE- CE), trabalhando com ética e 
buscando clareza em seus processos e administração, 
apresenta o Portal da Transparência.

NotíciasNotíciasCORE-CE convoca categoria para 
solicitação da nova carteira de 
Representante Comercial

 
O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A orientação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. As pessoas que pretendem exercer a função e 
as que estão no exercício da atividade deverão registrar-se 
nos Conselhos Regionais no prazo de 90 dias a partir do 
início do execução da função.
 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território. Mas, afinal, quem pode 
solicitar a emissão do documento? A carteira pode ser solicit-
ada por todos os representantes comerciais pessoas físicas e 
responsáveis técnicos, legalmente registrados e em dia com 
suas obrigações de registrados. A emissão da cédula é gratu-
ita, porém sempre que houver uma necessidade de uma 2º 
via do documento, será cobrada uma taxa de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para pessoa física, e R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais) para o responsável técnico, como prevê a resolução 
1.101/2017.

 
Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e comprovante de 
endereço. O registro é entregue na hora e tem validade de 
um ano. Após seu vencimento, o representante deverá 
comparecer ao Conselho para a emissão de um novo docu-
mento gratuitamente. A entidade lembra, ainda, que a nova 
cédula do CORE-CE mudou. O registrado pode procurar a 
sede do conselho e substituir sua identidade sem ônus.

 Anuidade 2019
 

Anuidade 2019 do CORE-CE tem recolhi-
mento aberto

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e seus registrados, projetando novas oportuni-
dades tanto para clientes quanto para os representantes 
comerciais.
 
Para que essas possibilidades sejam concretizadas e aplica-
das com sucesso, o Conselho abre a temporada de recolhi-
mento da Anuidade 2019, conforme Resolução nº 1083/2016 
do Conselho Federal dos Representantes Comerciais 
(Confere).
 
Esse ano, será concedido um desconto de 20% para paga-
mentos realizados até 31 de janeiro de 2019, 15 % para 
liquidações realizadas até 28 de fevereiro de 2019 e 10% 
para quitação até o dia 31 de março de 2019.
 
Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher o parcelamento de 
anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, nos 
meses de vencimento das parcelas para solicitar o seu 
boleto. 

Confira a tabela abaixo:

 

Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização 
 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
neste ano, passará por reestruturação. Uma delas é a              
sistematização de um novo espaço para realização de 
trabalhos. A outra novidade é a contratação de profissional por 
meio de concurso público para atuar como fiscal no departa-
mento. Ambas as ações visam incrementar o exercício da 
profissão do representante comercial, que é de fundamental 
importância para o fortalecimento do profissional.

A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade     
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial. Além disso, o setor vistoria as atividades ilegais de 
pessoas inabilitadas a exercer a atividade, aplicando medidas 
corretoras para proteger a entidade e seus representados. 

Vale reforçar que, no próprio site do Conselho, existe uma 
ferramenta destinada à sociedade em geral. A partir dela, é 
possível denunciar o exercício ilegal da profissão, garantindo 
ao denunciado a preservação do sigilo de sua identidade. No 
site, é só clicar na aba “denuncie o exercício ilegal da profissão” 
ou digitar o link http://corece.org.br/denuncia-de-exercicio- 
ilegal-da-profissao/#sthash.20UfJugi.dpbs

 

Oferta de Representação
 
Conselho disponibiliza ferramenta para 
oportunidade de novos negócios

Uma das ferramentas oferecidas no site do Conselho Regional 
dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) 
é a “Oportunidade de Negócio”. Nela, o representante comer-
cial tem contato direto com ofertas de representação destina-
das aos profissionais. O acesso à informação é gratuito para os 
representantes comerciais legalmente registrados.
 
As ofertas são atualizadas à medida que houver solicitação 
pelas empresas. Para os representantes que desejam conferir 
as ofertas de negócios disponíveis no portal, é só clicar no 
menu “Oportunidade de negócio” e na aba “Oportunidade de 
negocío”, ou digitar o endereço eletrônico do site 
http://corece.org.br/acesso-a-informacao/servicos-e-prazos-
/oportunidade-de-negocio/#sthash.B3JMjMAv.dpbs 

Esse é mais um serviço que o CORE-CE oferta aos                      
representantes comerciais registrados. É uma das maneiras 
que o Conselho se faz presente no dia a dia da profissão, 
fortalecendo a categoria e levando mais informação e 
ferramentas de trabalho para o profissional da área.

No endereço eletrônico www.corece.org.br, o registrado tem 
acesso à informações institucionais, legislação da categoria, 
planejamento e relatórios da gestão, finanças e balanços 
financeiros, licitação, dispensas e inexigibilidadade, viagens, 
passagens e diárias de deslocamento, e gestão de pessoas, 
além de registros, reclamações e ouvidoria da entidade. 

O Portal da Transparência vem ganhando autossuficiência 
desde junho de 2018, sendo mais uma ferramenta de comu-
nicação entre os representantes e o CORE-CE. Sua viabili-
dade foi concebida para oferecer mais lisura nas ações 
desenvolvidas  pelo Conselho.  

Por meio desse instrumento, a categoria e a sociedade 
conhecem as ações do CORE-CE e como os recursos da 
entidade são geridos. A ferramenta,  além de atender a Lei 
de Acesso à Informação nº 12.527/2011, traz mais             
transparência aos trabalhos desenvolvidos.
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O endereço é
http://core-ce.implanta.net.br/

portaltransparencia/#publico/inicio
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A ilegalidade da incidência de 15% 
do Imposto de Renda sobre a 
indenização do representante 
comercial

Dr. Victor Felipe Fernandes de Lucena, 
Advogado e Assessor Jurídico do 
CORE-CE

O artigo 27, alínea “j”, da Lei Federal nº 4.886/65, prevê a 

obrigatoriedade de constar do contrato de representação 

comercial, seja escrito ou verbal, a “indenização devida ao 

representante pela rescisão do contrato fora dos casos 

previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 

1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o 

tempo em que exerceu a representação.”.

Assim, o cálculo da indenização é realizado com base na 

soma dos valores de todas as notas fiscais emitidas pelo 

representante durante o contrato, atualizando-se por índice 

oficial (se sugere o INPC), dividindo o montante por 12 (doze).

Como se entende pelo próprio nome, trata-se de uma   

indenização por todo o trabalho empreendido pelo repre-

sentante comercial na abertura de clientes enquanto presta-

dor de serviços, logo, o seu fato gerador é estritamente 

indenizatório, com vias de recompor o representante da 

perda de sua representada.

Ocorre que, quando da rescisão do Contrato de Repre-

sentação Comercial, é comum que a empresa representada 

realize a retenção de 15% (quinze por cento) sobre o paga-

mento da indenização devida ao Representante, o que, 

embora seja uma exigência administrativa da Receita        

Federal do Brasil, é considerada uma prática ilegal por 

inúmeras decisões judiciais, já que o § 5º do artigo 70 da Lei 

nº 9.430/96, excepciona da incidência do Imposto de Renda 

a verba destinada a reparar danos patrimoniais, como é o 

caso da indenização a ser recebida pelo Representante 

Comercial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ), reconhecendo que a indenização recebi-

da pelos representantes comerciais, quando da rescisão 

contratual imotivada, não está sujeita à incidência do     

imposto de renda.

Conclui-se, diante de todos esses fundamentos legais e 

decisões dos Tribunais Superiores, que o tema é de grande 

relevância, especialmente para os representantes comerciais, 

em vista da possibilidade da redução significativa de custos 

tributários no momento da rescisão de seus contratos, com a 

não incidência do IR sobre as verbas recebidas em decorrên-

cia da rescisão do contrato de representação comercial.

Assim, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais 

no Estado do Ceará (CORE-CE), como ente federal de            

fiscalização do exercício da profissão, visando à correta 

aplicação da Legislação brasileira, dispõe de Assessoria 

Jurídica gratuita para todos os Representantes Comerciais 

regularmente inscritos no CORE-CE.

Na Assessoria Jurídica, o Representante Comercial será orien-

tado e informado pelo advogado sobre todos os direitos 

inerentes à profissão, especialmente em relação à ilegalidade 

da incidência de 15% do Imposto de Renda (IR) sobre as 

verbas rescisórias (indenização) do Representante Comercial, 

e de como o Representante deve proceder para receber a 

indenização sem a incidência do IR ou, caso já tenha ocorrida 

a retenção a título de IR, como deve o   profissional agir para 

buscar a restituição do valor dentro do prazo prescricional 

previsto em Lei.
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Para agendar a Assessoria Jurídica, basta o 
Representante Comercial ligar para o telefone 
(85) 3272-5239 e agendar a consultoria jurídica 
gratuita na sede do CORE-CE, ou, se preferir, por 
meio do site do CORE-CE, selecionando a opção 
“ASSESSORIA JURÍDICA” 
(http://corece.org.br/assessoria/#sthash.ZZyLu
8zZ.dpbs), e preencher o formulário disponível 
na página eletrônica. O atendimento ocorre 
todas as quartas-feiras, no período da tarde.

Fiscalização
 

CORE-CE reestrutura fiscalização para o 
próximo ano

 
O Departamento de Fiscalização do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE), 
em 2019, passará por reestruturação. Uma delas é a criação 
de um espaço específico para realização de trabalhos. A 
outra novidade é a contratação de profissional por meio de 
concurso público para atuar como fiscal no departamento. 
Ambas as ações visam incrementam a atuação do conselho 
nesse setor, que é de fundamental importância para o 
fortalecimento da profissão.
 
A fiscalização do CORE-CE busca promover a regularidade 
de todos os profissionais que exercem a representação 
comercial e vistoria a atuação ilegal de pessoas inabilitadas 
a exercer a função, aplicando medidas corretoras para 

Conheça o novo documento de 
identificação do Representante 
Comercial

O registro de Representante Comercial é obrigatório para 
quem exerce a representação comercial, agenciamento ou 
intermediação de negócios em geral, seja Pessoa Física ou 
Pessoa Jurídica. A obrigação está no art. 6º da Lei 4886/65, 
que regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. A identidade ganhou novo layout em 2018. O 
representante que já tem registro pode procurar a sede do 
Conselho e substituir sua cédula por uma nova sem ônus.

As pessoas que pretendem exercer a atividade de                rep-

resentante devem registrar-se nos Conselhos Regionais no 
prazo de 60 dias a partir do início do execução da atividade. 
A carteira do Representante Comercial é um documento 
funcional válido em todo o território nacional e pode ser 
solicitada por todos os representantes comerciais, que são 
pessoas físicas, pessoa jurídica e empresários individuais. A 
primeira via da cédula é gratuita.

Para a emissão do documento, o interessado deve dirigir-se 
ao CORE-CE, na Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
com os seguintes documentos originais: Registro de Identi-
dade (RG) e comprovante de endereço. A cédula é entregue 
na hora e tem validade de um ano. Após seu vencimento, o 
representante deverá comparecer ao Conselho para a 
emissão de um novo documento gratuitamente.

Anuidade 2019
 

Antecipe sua anunidade 2019 e garanta 
seu desconto 

 
2019 deve ser um ano de retomada da economia, do poder 
de compra da população e da confiança do empresariado. 
Com esse cenário, o CORE-CE acredita no fortalecimento da 
entidade e sua categoria, projetando novas oportunidades 
para os representantes comerciais. Para que essas possibili-
dades sejam concretizadas e aplicadas com sucesso, o 
Conselho conta com o pagamento da Anuidade 2019, 
conforme Resolução nº 1119/2018 (Confere). 

Na Anuidade 2019, como em todos os anos, será concedido 
um desconto de 20% para pagamentos realizados até 31 de 
janeiro de 2019, 15% para pagamentos realizados até 28 de 
fevereiro de 2019 e 10% para pagamentos até o dia 31 de 
março de 2019. 

Além disso, o representante comercial que não optar pelo 
pagamento com desconto poderá dividir o valor da 
anuidade em até três parcelas com datas para os vencimen-
tos em 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro de 2019. 
No entanto, o registrado que escolher pelo parcelamento de 
sua  Anuidade, deverá entrar em contato com o CORE-CE, 
nos meses de vencimento das parcelas, para solicitar o              
seu boleto. 

Confira os valores abaixo: 

proteger a entidade e seus representados.
 
Vale reforçar que, no próprio site do conselho, existe uma 
ferramenta destinada à membros da sociedade em geral 
para que possam denunciar o exercício ilegal da profissão, 
garantindo ao denunciado a preservação do sigilo de sua 
identidade.
 
O Diretor-Presidente do CORE-CE, Raimundo Oliveira Viana, 
enfatiza que somente por meio do registro no conselho, as 
empresas de representação comercial ou mesmo as 
pessoas físicas, representantes comerciais, que atuam na 
área da representação comercial, estão habilitadas 
legalmente a exercer suas atividades.
 
 

Oferta de Representação:
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core-ce.implanta.net.br/
portaltransparencia/

#publico/inicio.




