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Mensagem do seu Interesse
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Prezado (a) Representante,

Chegamos à nossa segunda edição repletos de novidades.
Logo de início, o informativo aborda questões relacionadas ao Imposto de Renda para o exercício 2019. Quem
nos apresenta o assunto é a Wert Consultoria, empresa
que assessora o CORE-CE, em seu artigo “O leão está
chegando”.
O informativo continua a abordar os valores que orientam
esta gestão, em matéria que tem como título “Uma gestão
voltada para a transparência”. Nela, o representante
encontra o balanço da administração do CORE-CE de 2018.
No conteúdo de capa, explicamos o ciclo de palestras
gratuitas e exclusivas que será promovido pelo Conselho
para os representantes nos próximos meses, além de
responder a dúvidas importantes da categoria.
Com o informativo e outras ações de comunicação,
acreditamos que o principal papel da atual gestão venha
sendo cumprido: proporcionar a você, representante, canais
de diálogo com o Conselho, para que veja na entidade o
suporte necessário para o correto e bem-sucedido exercício
da profissão.
Boa leitura!
Raimundo Oliveira Viana
Diretor-Presidente

Wert Consultoria | Empresa
Assessora Contábil do CORE-CE

Antes de abordar as novidades do Imposto Renda Pessoa
Física (IRPF) deste ano, gostaríamos de saber se você já se
perguntou por que o leão é o símbolo do Imposto de Renda?
Se respondeu que é por causa da mordida feroz que o
Imposto de Renda dá na sua renda tal qual um leão quando
ataca sua presa, sinto muito em lhe informar que você errou!
A resposta oficial divulgada pela própria Receita Federal é
a que o órgão, no final de 1979, solicitou a criação de uma
nova campanha de divulgação para o Imposto de Renda,
onde o leão foi escolhido como símbolo do trabalho de fiscalização da Receita Federal, em especial para o IRPF.
A escolha foi feita por conta das características do animal,
que, na visão da Receita Federal, são: “o leão é o rei dos
animais, mas não ataca sem avisar; é justo, é leal, é manso,
mas não é bobo.” Concordam?
Bom, depois desta elucidação, vamos ao que realmente
interessa: as novidades do “leãozinho” para este ano.
Adiantamos que não há tantas inovações, uma vez que o
programa já é bem complexo e abrangente.
Para facilitar a visualização, resumimos abaixo as
principais alterações:

DECLARAÇÃO DE IRPF 2018
O preenchimento dos campos destinados às
informações complementares era facultativo.
A obrigatoriedade do CPF era apenas para
os dependentes a partir de 8 anos.
A informação do CNPJ da instituição financeira onde
havia conta e aplicações financeiras era facultativa.
A informação sobre a alíquota efetiva utilizada no
cálculo da apuração do imposto era facultativa.
Não era possível a impressão do DARF para
pagamento de todas as quotas do imposto.

DECLARAÇÃO DE IRPF 2019
A receita chegou a informar que, em 2019, obrigaria
os contribuintes a detalharem as informações
sobre imóveis e carros, como número de matrícula
e IPTU do imóvel e Renavam do veículo. Porém, o
Fisco adiou a aplicação da medida para 2020.

A obrigatoriedade do CPF passa a ser para todos
os dependentes, até mesmo recém-nascidos.
A informação do CNPJ da instituição financeira onde tem
conta e aplicações financeiras passa a ser obrigatória.
A informação sobre a alíquota efetiva utilizada no
cálculo da apuração do imposto passa a ser obrigatória
(o programa calcula automaticamente).
Possibilidade de impressão do DARF para pagamento de
todas as quotas do imposto, mesmo estando em atraso.

Até a presente data, quando escrevemos este artigo,
estas eram as principais mudanças divulgadas para o IRPF
exercício 2019. Baseada em nossa vivência profissional,
ressaltamos aos representantes comerciais que mantenham
cautela quanto à forma de operação de suas empresas,
principalmente no tocante à movimentação bancária e de
cartão de crédito.
É bastante comum o representante operacionalizar a conta
bancária e o cartão de crédito da empresa para suas despesas
pessoais, não realizar retirada de pró-labore mensal – o que
é exigido pelo INSS -, não possuir escrituração contábil na
empresa onde possa demonstrar à Receita Federal a distribuição de lucros (que ainda é isenta), dentre outras tantas situações,
que corroboram para a não regularização de sua pessoa física.
A principal condição para a obrigatoriedade da entrega da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF 2019, é para quem
auferiu em 2018, rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70. Lembre que há pelo menos mais seis situações
que ensejam obrigatoriedade para a entrega da declaração.
O prazo deste exercício tem início dia 07 de março e final em
30 de abril, às 23h59, horário de Brasília.
Fica a dica: cuide da saúde fiscal da sua pessoa física assim
como você cuida da sua empresa. Afinal, o Leão Federal é
realmente feroz em sua mordida, e de bobo não tem nada.
Esteja bem assessorado!

capacapac
notícia
pa
Notícias
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Uma gestão voltada
para a transparência

A serviço da representação comercial, o Conselho Regional
dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará
(CORE-CE) tem na palavra transparência um pilar, a orientar
a sua atuação. Por isso, dividimos com os representantes
comerciais e a sociedade os números da nossa gestão 2018.
No período de janeiro a dezembro do ano passado, o
CORE-CE, buscando ouvir e aprimorar o relacionamento
com os representantes comerciais, instituiu uma série de
medidas internas para alcançar resultados.
Mudamos nossa comunicação visual, que passar a ser
mais interativa com a criação dos nossos perfis nas redes
sociais Facebook e Instagram (@coredoceara). Assim, cada
vez mais, podemos ouvi-lo e compartilhar informações
importantes para a categoria. Também foi produzido este
informativo, com periodicidade trimestral, com inúmeras
informações que beneficiam a categoria, como dicas de
palestras e orientações jurídicas e contábeis.

NOSSA GESTÃO EM NÚMEROS | 2018

980
NOVOS
REGISTROS

1.443
CERTIDÕES
EMITIDAS

90

ATENDIMENTO
JURÍDICO

05

ATENDIMENTO
CONTÁBIL

585

EMISSÃO DE
CARTEIRAS

444

REGISTROS
CANCELADOS

392

ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL

26

PÁG. 5

Além disso, todos os processos de inscrição dos representantes comerciais foram adaptados para sistema informatizado.
Portanto, o CORE- CE passa a dispor, em 2019, de todos os
registros digitalizados.
Em dezembro passado, o CORE-CE aprovou o seu Plano de
Cargos e Salários para a realização de seu concurso público.
Em breve, todas os dados do certame serão divulgados nos
nossos canais de comunicação.

CORE–CE realiza solenidade
de entrega de carteiras aos
representantes comerciais

No último dia 23 de janeiro, o CORE-CE realizou a primeira
solenidade de entrega de carteiras de registro profissional deste ano. O evento ocorreu na sede do auditório do
Conselho. Raimundo Oliveira Viana, Presidente do CORE-CE,
deu as boas-vindas aos novos representantes comerciais e
informou que 60 novos cadastros foram realizados só em
janeiro de 2019.

Os representantes comerciais presentes na ocasião acompanharam palestra conduzida pelo assessor jurídico do conselho,
Victor Felipe de Lucena. Na fala, Victor discorreu sobre o que é
o CORE-CE, a importância de ser um representante comercial
com registro e os direitos e deveres dos representantes à luz da
Lei nº 4.886/65, que regulamenta a profissão.

Além disso, o Presidente do Conselho entregou a cada representante presente um exemplar do Código de Ética e um
exemplar do informativo do Representante Comercial, que
destaca assuntos de interesse dos profissionais.

CORE-CE promove ciclo de
palestras gratuitas e exclusivas

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais
no Estado do Ceará (CORE-CE), na busca constante por
valorização, formação e orientação adequadas para a
categoria, lança, nos próximos meses, uma série de palestras
gratuitas e exclusivas para os representantes comercias.

A ação pretende oferecer capacitação qualificada e
orientada para o dia a dia do representante comercial, com
conteúdos abrangentes sobre a profissão e atuação no
presente e dinâmico mercado.
Para junho, o conselho disponibiliza a palestra “Tendências
da Nova Representação Comercial 4.0”, com a presença de
Luis José de Menezes e Souza, presidente do Sindicato dos
Representantes Comerciais do Ceará (Sirecom-CE). Luis José
possui mestrado em Economia pela Universidade Federal
do Ceará (UFC) e Administração pela Universidade Estadual
do Ceará (Uece). No encontro, ele aborda assuntos, como as
Revoluções Industrial I, II e III, chegando até os aspectos da
mediação comercial no novo cenário econômico no Brasil.
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ENTREGA PRÊMIO
REPRESENTANTE
PADRÃO

06

REALIZAÇÃO DE
VISITA TÉCNICA

Mais informações no Portal da Transparência:
Foto: Divulgação

Já em agosto, terceiro mês de palestras, o assunto a ser
abordado é “Contabilidade para você entender”, com a participação das contadoras Adriana Queiroz e Lúcia Furtado.
Na ocasião, as profissionais se debruçam sobre questões
como a importância da contabilidade como instrumento de
orientação e apoio aos empresários.

Acompanhe nosso site e nossas redes sociais para ter
acesso à programação completa e aos conteúdos que
serão apresentados, e venha se tornar um empreendedor
de sucesso com o CORE-CE.

T E M A :

JUNHO

Tendências da Nova Representação
Comercial 4.0

T E M A :
Em julho, o tema da palestra é “As cláusulas ilícitas e
direito de rescisão indireta no Contrato de Representação Comercial”, com o palestrante Victor Felipe Fernandes
de Lucena, advogado e assessor jurídico do CORE-CE. Em
pauta, assuntos importantes para a categoria, como os
listados a seguir: liberdade contratual no Direito brasileiro;
limites das cláusulas contratuais; cláusulas ilícitas no
Contrato de Representação Comercial; análise do artigo
36 da Lei do Representante Comercial (Lei nº 4.886/65);
justo motivo para rescisão do Contrato pelo Representante
Comercial; rescisão indireta no Contrato de Representação
Comercial; direitos indenizatórios na rescisão indireta, dentre
outras considerações.

TREINAMENTOS
FUNCIONÁRIOS

http://core-ce.implanta.net.br/portaltransparencia/.

Capa

JULHO

As cláusulas ilícitas e direito de
rescisão indireta no Contrato de
Representação Comercial
T E M A :

AGOSTO

Contabilidade para você entender
GARANTA SUA VAGA
Inscrições pelo telefone (85) 3272.5435
ou e-mail atendimento@corece.org.br
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Dúvidas dos Representantes

Elencamos algumas dúvidas mais comuns dos representantes comerciais e o Dr. Victor Felipe Fernandes
de Lucena, assessor jurídico do conselho, esclareceu esses questionamentos. Dr. Victor Lucena está
disponível para atendimento aos representantes todas as quartas-feiras, no período da tarde.

Qual a diferença entre o CORE e o Sindicato?

O CORE é um Conselho Profissional, com natureza jurídica
de Autarquia Federal, criado pela Lei nº 4.886/65 e regido
predominantemente pelo Direito Público, incumbido da
fiscalização e regulamentação da profissão de representante comercial, sendo obrigatório o registro de todos os
candidatos ao exercício da representação comercial.

Já o sindicato, por sua vez, possui natureza de pessoa
jurídica, sendo regido predominantemente pelo Direito
Privado, tem a função de defender os interesses particulares, individuais ou coletivos, de toda a categoria dos
representantes comerciais, buscando a concessão de
benefícios diretos e imediatos.

O que é o registro do responsável técnico?
O responsável técnico é o profissional habilitado que
tem a responsabilidade do exercício da representação
comercial praticada pela pessoa jurídica registrada no
CORE, portanto, é o responsável técnico pelas operações
desta atividade.
Em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 335/05
do Conselho Federal dos Representantes Comerciais
(Confere), “o registro das pessoas jurídicas nos Conselhos
Regionais dos Representantes Comerciais se fará
mediante requerimento dirigido ao Presidente da
entidade com a apresentação dos documentos exigidos
no § 3º, do artigo 3º da Lei nº 4.886, de 09 de dezembro
de 1965, e indicação do seu responsável técnico, representante comercial, pessoa natural, devidamente
registrado no mesmo Conselho Regional e em situação
regular perante o órgão”.

Já o registro de Pessoa Jurídica é para o exercício da
atividade de forma empresarial, de modo que seus
rendimentos são auferidos e quitados mediante a apresentação da nota fiscal e os encargos apurados são
recolhidos em nome da empresa, que possui personalidade jurídica diversa dos sócios.
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O Representante Comercial
do Ceará não deverá pagar
o IRPF e CSLL nas receitas
de indenização

Por: Silvana Oliveira dos Santos
Advogada do SIRECOM-CE.
OAB/CE: 30123

Tal indenização tem caráter recompensatório, pois serve
como uma compensação ao trabalho do representante
perante a empresa, pois este tem o dever de manter a boa
imagem do produto, fazer visitas aos clientes, manter o relacionamento empresa-cliente, manter atualizado o cadastro
destes, enviar relatórios solicitados, enviar pedidos em conformidade com o que é definido pela empresa, conhecer os
procedimentos instituídos, captar nova clientela, resolver
problemas que porventura o produto acarretar, entre outros.

Caso eu não exerça mais a atividade
de representação, é preciso cancelar
o registro ou basta deixar de pagar a
anuidade?

Na hipótese do representante comercial (Pessoa Física,
Pessoa Jurídica e/ou Responsável Técnico) não mais
exercer a atividade profissional, será necessário cancelar
o registro junto ao CORE-CE.

Por esta razão, o STJ se manifestou no sentido de reconhecer
que a referida indenização tem caráter compensatório,
indenizando o representante comercial por todo trabalho
empreendido pelo profissional na abertura de clientes
enquanto prestador de serviço.

Importante destacar que quem não dá baixa em seu
registro fica sujeito à cobrança judicial das anuidades,
que acumulam a cada ano. Se o Conselho não for oficialmente informado que o representante deixou de exercer
a atividade, persiste a obrigatoriedade do pagamento das
anuidades. Seguindo o devido processo legal, inicialmente o registro se sujeita ao devido processo administrativo e, após o valor devido ingressar na dívida ativa, com a
formação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), será movida
a cobrança do crédito por meio da ação judicial de
Execução Fiscal, sem prejuízo do protesto do título (CDA).

A par deste entendimento, o SIRECOM (Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará) impetrou
uma ação coletiva pedindo o reconhecimento do direito
acima explanado através de uma Ação Ordinária Coletiva
com pedido de liminar para que a Receita Federal fique
proibida de exigir o desconto do Imposto de Renda, bem
como, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, da referida
indenização.

Assim, após encerrar as atividades de representação comercial, o profissional deve buscar o CORE-CE
e requerer, por escrito, o cancelamento do registro de
modo formal.

A referida Ação tramita na 2ª Vara da Justiça Federal, sob
o número 0805973-41.2018.4.05.8100, sentenciada em
primeira instância favoravelmente aos representantes
comerciais, bem como com tutela antecipada deferida, não
podendo assim a Receita Federal exigir o desconto dos
respectivos impostos, enquanto durar a presente ação.

Qual a diferença entre o registro de PF e PJ?
Com o registro de pessoa física, o representante comercial
exerce a atividade utilizando seu próprio nome e CPF;
seus rendimentos e encargos são quitados mediante
emissão do Recibo de Pagamento a Autônomos (RPA),
usando cadastro individual, sendo, ainda, pessoalmente
responsável pela intermediação do negócio.

Inicialmente, devemos esclarecer que a indenização do representante comercial refere-se ao que explicita o artigo
27, inciso j da Lei sob a Lei 4.886/1965, adicionalmente
modificada pela Lei 8420/92. O artigo supracitado diz que
o represente comercial deverá receber 1/12 avos de toda
remuneração auferida durante o tempo do Contrato de Representação Comercial se tiver o Contrato de prestação de
serviço rescindido, sem justa causa.

Foto: Cíntia de Sousa Pereira

Adicionalmente informamos que a Receita Federal apelou
da decisão e a ação será remetida para a apreciação do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo passível ainda
de modificação, mas com grande chance de êxito por ser
um entendimento pacífico em instância superior.

Plano de saúde Unimed Fortaleza.
Descontos de até 30% para Representantes
Comerciais, funcionários e seus familiares.

Permita-se aproveitar convênios
com Hotéis, clube de benefícios
como viagens e turismo com
descontos de até 45%.

Seu sorriso esta em nossos planos,
Unidental com até 20% de desconto para
Representantes Comerciais, funcionários e
seus familiares.

Convênios com Escritórios Virtuais,
NGOJI e Regus onde oferecem até
15% de desconto, se adequando a
cada tipo de empresa.

Assistência familiar com Ethernus e Plaza.
Descontos de 10 até 50% para Representantes
Comerciais, funcionários e seus familiares.

Assessoria Jurídica gratuita.

Permita-se conquistar seu diploma. Convênios
com faculdades e colégio com descontos que
variam de 10 até 60% para Representantes
Comerciais, funcionários e seus familiares.

Conheça nossas Redes Sociais e
fique por dentro de publicações,
eventos, oportunidades de negócios,
mercado, e muito mais...

Tenha acesso GRATUITO ao Cartão do
Empresário Contribuinte da FECOMÉRCIO-CE.
Você e seus dependentes podem ter acesso
aos serviços, atividades e produtos e ganhar
benefícios e vantagens exclusivas!!!

Siga nossas redes sociais e fique
por dentro de todas as novidades.

APOIO:

