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Prezado (a) Representante,

Completamos o semestre com o lançamento da 3ª edição
do nosso informativo, com a apresentação de temas
relevantes para você, representante, objetivando contribuir
com suas atividades diárias.
Nesse exemplar, o informativo apresenta esclarecimentos sobre o pagamento da anuidade para os registrados
no Conselho, e relembra as datas e temáticas do Ciclo de
Palestras 2019.
Na capa do nosso periódico, trouxemos a primeira edição
do CORE-CE Itinerante, que se realiza no mês de agosto em
Juazeiro do Norte, Além disso, seguimos com o tira-dúvidas
para alguns questionamentos dos representantes.
Estamos na busca constante para aprimorar cada vez
mais a comunicação com nosso representante e, por isso,
prezamos por um conteúdo direto e esclarecedor, visando
reforçar o diálogo e proporcionar o suporte necessário para
o exercício da sua profissão.
Boa leitura!
Raimundo Oliveira Viana
Diretor-Presidente

CORE-CE disponibiliza pagamento
parcelado da anuidade

LEMBRETE

Você sabe a importância de manter
o pagamento da sua anuidade em dias?
Para os Representantes Comerciais que estiverem
devidamente registrados, o pagamento da anuidade é
obrigatório. Fique atento aos valores e vencimentos de
sua anuidade.
Para solucionar a inadimplência gerada a partir do
débito da anuidade, o CORE-CE disponibiliza a opção de
pagamento parcelado, recurso que deve ser consultado
com o setor de cobrança do CORE-CE.
Também no mesmo departamento, o Representante
Comercial pode solicitar o boleto para pagamento, caso não
o tenha recebido via Correios no mês de janeiro.
O setor de cobrança está disponível no telefone:
(85) 3272.5720.

Ciclo de palestras 2019
O Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) segue
com as atividades do Ciclo de Palestras 2019.
Os próximos encontros se realizarão em julho e
agosto, às 18h, no auditório da Fecomércio (Rua
Pereira Filgueiras, 1070, Aldeota). No local, será
disponibilizado estacionamento para os participantes, com número restrito de vagas.
Na ocasião, o Conselho realiza campanha para
arrecadação de alimentos não perecíveis, que
serão destinados ao Lar Torres de Melo.
As vagas para as palestras são limitadas. Aproveite
para garantir a sua por meio do telefone (85)
3272.5435, pelo WhatsApp (85) 99930.9360 ou pelo
e-mail atendimento@corece.org.br.
Confira as próximas capacitações:

|

24 de julho

|

As Cláusulas Ilícitas e Direitos de
Rescisão Indireta no Contrato de
Representação Comercial
Com Victor Felipe Fernandes de Lucena,
advogado e assessor jurídico do CORE-CE
|

28 de agosto

|

Contabilidade para você entender
Com as contadoras da Wert Consultoria Contábil
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CORE-CE lança o II Programa
de Recuperação de Créditos

O CORE-CE realiza, entre os meses de junho e dezembro de
2019, o II Programa de Recuperação de Créditos. Essa é a
oportunidade para que os Representantes Comerciais fiquem
adimplentes com suas anuidades.

Os registrados podem quitar o seu débito com até 90% de
desconto sobre os juros e a multa, recorrentes do atraso.
Além disso, os débitos podem ser parcelados, opção a ser
avaliada com o setor de cobrança.

Juazeiro do Norte recebe 1ª
edição do CORE-CE Itinerante

Aproveite a oportunidade para realizar o pagamento
da anuidade, evitando, assim, a aplicação de medidas
coercitivas (protesto e/ou execução fiscal). A ação visa
auxiliar o representante a realizar os pagamentos em
atraso, com condições facilitadas.

Para conhecer as regras do II Programa de Recuperação
de Créditos, confira a portaria publicada pelo Conselho, no
Portal da Transparência (http://core-ce.implanta.net.br/portaltransparencia/). Para mais informações, entre em contato
pelo telefone 85 3272.5435 ou por intermédio do WhatsApp
85 9 9930.9360.

O que é o Refis?

O Refis (Programa de Regularização Fiscal) é um projeto da
Receita Federal que possibilita a regularização de débitos,
com redução de multas e juros. As dívidas negociáveis são
relativas a tributos e contribuições administrados por órgãos
federais, como Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) e Conselhos Regionais.

Mais informações no Portal da Transparência:

http://core-ce.implanta.net.br/portaltransparencia
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CORE-CE promove
entrega de carteiras aos
Representantes Comerciais

O CORE-CE realizou, nos últimos meses de abril e maio, a
entrega das carteiras de registro profissional aos Representantes Comerciais. A solenidade ocorreu no auditório do
Conselho, com a presença dos presidentes do CORE-CE,
Raimundo Oliveira Viana, e do Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará (SIRECOM-CE), Luís José
de Menezes e Souza.

Durante o evento, o assessor jurídico da entidade, Victor Felipe
de Lucena, apresentou a atuação do CORE-CE e sua importância
para os profissionais, além de esclarecer os direitos do Representante Comercial e as leis que regem a profissão.
Nos meses de abril e maio, 143 novos registros foram concluídos.
A entrega das carteiras é realizada mensalmente, nas últimas
quartas-feiras, às 16h, na sede da entidade.

O Conselho Regional dos Representantes Comeciais no
Estado do Ceará (CORE-CE) promove o CORE-CE Itinerante
nos próximos dias 01 e 02 de agosto. A ação, que se realiza
no auditório SENAC São Miguel (Rua São Luiz s/n, bairro São
Miguel), em Juazeiro do Norte, visa oferecer atendimento aos
Representantes Comerciais da região do Cariri. O acesso é
gratuito e os atendimentos serão feitos de 8h às 18h (no dia
01) e de 8h às 15h (no dia 02).

A ação oferece aos profissionais um plantão para tirar
dúvidas sobre o registro, atendimento jurídico, entrega de
carteiras, recebimento de solicitação de inscrição e cancelamento, além de negociação de valores de anuidades em
atraso. Essa é a primeira edição do evento, que deve circular
por outras cidades do Ceará até o fim do ano.
Outro serviço disponibilizado é a atualização cadastral, com
o intuito de facilitar a comunicação entre o Conselho e o
registrado. A atualização é importante para manter o Representante informado de todos os serviços e ações do
instituição.
Para mais informações sobre as atividades do CORE-CE
Itinerante, entre em contato pelo telefone (85) 3272.5435.

EM BREVE

Dia do Representante Comercial

No dia 1° de outubro comemoramos o Dia do Representante Comercial. Em Fortaleza a data virou
lei municipal (a de número 10.575/2017), a partir do
projeto 64/2017, do vereador Jorge Pinheiro.

Para comemorar uma data tão importante, o
CORE-CE solicitou, por meio de ofício, que a Câmara
de Vereadores defina a data e o horário da Sessão
Solene de homenagem da categoria.
Anualmente, o CORE-CE realiza também a entrega
do prêmio em alusão ao Dia Pan-Americano do
Representante Comercial, que tem como intuito
agraciar os profissionais que atuam na área. A data
e o local do evento serão divulgadas em breve, no
site e nas redes sociais do Conselho.
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Dúvidas dos Representantes

Reunimos algumas dúvidas dos Representantes Comerciais, que foram esclarecidas pelo Dr. Victor Felipe Fernandes de
Lucena, advogado e assessor jurídico do CORE-CE. A Assessoria Jurídica do CORE-CE está disponível para atendimento
aos representantes todas as quartas-feiras, no período da tarde, na sede do Conselho.

Qual a importância dos COREs?

O que acontece caso eu fique inadimplente
com a minha anuidade?

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais –
CORE, criado a partir da Lei nº 4.886/65 – Lei dos Representantes Comerciais, têm a importância social por ser uma
entidade consultiva, orientadora, disciplinadora e fiscalizadora da profissão de representante comercial, e que, portanto,
tem a função de promover o registro profissional, fiscalizar e
legalizar o exercício da profissão, zelando pelo cumprimento
das leis aplicáveis à espécie, coibindo aqueles que atuam de
forma irregular, objetivando a valorização do profissional da
área perante a sociedade e o mercado de trabalho nacional.
O maior dos serviços fornecidos pelo CORE, portanto, é a
regulamentação do profissional perante a sociedade.

O registro no CORE não é facultativo, mas uma obrigação
legal que deve ser respeitada pelo profissional da representação comercial em todo território brasileiro. Assim, caso o
profissional fique inadimplente com a anuidade, será inicialmente notificado no âmbito do Processo Administrativo de
Cobrança (PAC). Caso persista a dívida, o débito será inscrito
na Dívida Ativa do CORE com a possibilidade de protesto
e/ou Execução Fiscal do débito em aberto no âmbito dos
Cartórios de Protestos e/ou Justiça Federal, respectivamente, em sintonia com a Lei Federal nº 9.492/97 e Lei nº
6.830/80.

Qual a diferença entre vendedor
e representante comercial?

Qual a importância de substituir o RT
(Responsável Técnico), quando o inscrito
não tiver mais ligação com a empresa?

Embora existam vários pontos de semelhanças entre o Representante Comercial Autônomo (RCA) e o Vendedor Empregado,
o principal ponto diferenciador dos institutos está na subordinação jurídica, caracterizada pela fiscalização e direção dos
trabalhos do vendedor empregado por parte do empregador,
enquanto que o representante comercial autônomo, por sua vez,
deve possuir autonomia e liberdade no trabalho desenvolvido,
não podendo haver ingerência em sua atividade meio ou mesmo
na atividade fim por parte da empresa representada.
Assim, a definição de roteiros de visitas preordenadas pelo
empregador e o controle de jornadas são características
presentes apenas no contrato de trabalho do empregado regido
pela CLT, vez que o representante comercial está dispensado
destas obrigações, em virtude da autonomia e da liberdade
próprias do RCA, em sintonia com a Lei nº 4.886/65.
Ainda, cabe diferenciar o RCA do vendedor empregado pela
exigência legal da inscrição do representante, seja pessoa física
ou jurídica, no respectivo Conselho Regional dos Representantes
Comerciais (CORE), na forma do art. 2º da Lei nº 4.886/65, sob
pena de exercício ilegal da profissão, infração penal e administrativa que é punida em cada esfera competente.

Nas hipóteses de alteração do Responsável Técnico (RT)
vinculado à pessoa jurídica que exerce a atividade profissional de representação comercial, será necessária a imediata
indicação de outro RT que responderá pelas condutas da
empresa perante a sociedade.

Fórum dos Sindicatos dos Representantes
Comerciais congrega entidades do setor
em reuniões organizadas em Fortaleza

O Fórum Permanente dos Sindicatos de Representantes
Comerciais se reuniu, nos dias 16 de 17 de maio, em Fortaleza,
para discutir temas de interesse da categoria. Participaram
representantes de quinze sindicatos, de estados como Bahia,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe
e Tocantins, além do Ceará.

Destaque para a presença, no segundo dia de evento, da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), representado pelo vice-presidente administrativo, Luiz Gastão Bittencourt, e do primeiro diretor administrativo, Marcelo Fernandes de Queiroz. Além deles, a reunião
contou a presença do presidente da Fecomércio-CE, Maurício
Filizola.

Entre os temas a constar da pauta, conduzida pelo presidente
do SIRECOM-CE, Luís José Menezes e Souza, estiveram a
uniformização do logotipo Sirecom, ajustes no regimento
do Fórum e o posicionamento contrário (a ser adotado
pela entidade) sobre projetos de lei, como o do Deputado
Federal Alexis Fonteyne, cuja alteração sob a Lei 4886/65
retira direitos da profissão em epígrafe, prejudicando toda
a categoria. A pauta foi acompanhada pelo presidente do
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceará,
Raimundo Oliveira Viana.

Gastão falou sobre a importância de reuniões bianuais com
os sindicatos, e de estratégias para unificar a comunicação
e a aproximar a Confederação das empresas. Entre as
sugestões propostas por ele está a criação de aplicativos
para interligação. Gastão ressaltou, ainda, a importância da
consolidação de parcerias, como as que estão em processo
de consolidação com o Sebrae (com foco em capacitação)
e com o BNB (destinada a investimentos). À frente da vice-presidência administrativa, ele antecipou aos presentes seu
interesse na criação de um instituto da CNC, com banco de
dados unificado sobre as categorias envolvidas. Trata-se de
um dos inúmeros passos em prol de um Sistema CNC, a
congregar Confederação, Federação e Sindicatos.

Assim, em observância ao teor da regra disposta no art.
1º da Lei nº 6.839/80 e diante do Poder de Polícia do
CORE-CE, o qual tem a fundamental função de fiscalizar o
regular exercício da atividade de representação comercial,
na forma da Lei nº 4.886/65, ainda que o RT seja excluído
da sociedade empresarial, não compondo mais o quadro
societário da Pessoa Jurídica, caso não haja a indicação de
outro RT para substituí-lo perante o Conselho de Fiscalização Profissional, o antigo sócio permanecerá respondendo
pelas condutas da empresa na qualidade de Responsável
Técnico, vez que não há impedimento do RT ser pessoa
estranha ao quadro societário, conforme normatizado pela
Resolução nº 1.130/2019 do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE).
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