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A Lei Nº 4.886, da Representação Comercial, faz 55 anos
em 2020. Datada de 9 de dezembro de 1965, ela regula as
atividades dos Representantes Comerciais autônomos e é
de suma importância para a nossa categoria. É graças a essa
lei que nos foi possível exercer uma profissão que impacta
tantas pessoas em todo o Brasil. Celebramos esse marco
com uma campanha em nossas redes sociais que é publicada
em dezembro. Uma maneira de afirmar nossa presença na
cadeia econômica e parabenizar os milhões de profissionais
desta categoria.
Nosso informativo também faz menção ao mês do Representante Comercial e às suas comemorações. Damos os
nossos parabéns a todos vocês que continuam dando força
à categoria e à carreira. Sabemos que os desafios com o
período de pandemia do novo coronavírus não cessaram,
porém fomos fortes e resistentes para seguir trabalhando
em prol da economia brasileira, dos nossos representados
e da sociedade.
Festejamos mais um 1º de Outubro na certeza de que
nossa categoria está fortalecida e ativa. Marcamos a data
com uma solenidade na Câmara Municipal de Fortaleza,
com a grande contribuição do vereador Jorge Pinheiro ao
instituir a homenagem. Além disso, o Core-CE disponibilizou palestra exclusiva e gratuita com o tema “Eu, Representante Imprescindível”, nas redes sociais do Core-CE e do
SIRECOM Ceará, no Instagram e no Facebook. A palestra foi
conduzida pelo especialista em vendas e atendimento ao
cliente, Nelson Gonçalves.
Também apresentamos as principais informações sobre a
Anuidade 2021, importante mecanismo de regularização da
profissão, e destacamos a criação da comissões do Core-CE,
que devem auxiliar a gestão em suas diversas tomadas de
decisão.
Boa leitura!

Francisco de A. Philomeno Gomes Jr.
Presidente do Core-CE

N O TA S

Nova gestão do Conselho
é incrementada com
criação de comissões

Mês do Representante Comercial é
marcado por comemorações e solenindade
na Câmara Municipal de Fortaleza

A nova diretoria do Core-CE cria três
comissões para auxiliar a gestão na
tomada de decisões e impulsionar algumas
das atividades da entidade, com foco na
melhoria de suas funções.

Outubro é o mês do Representante Comercial. O dia 1º é dedicado a esse profissional
que tanto contribuiu para a economia brasileira com sua expertise e dedicação. O Conselho
Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) e o Sindicato dos
Representantes Comerciais do Estado do Ceará (SIRECOM-Ceará) comemoraram a data com
palestra e solenidade alusiva na Câmara Municipal de Fortaleza. A homenagem na CMF foi
iniciativa do vereador Jorge Pinheiro (PSDB) e teve acesso livre do público, respeitando os
protocolos de segurança.

A primeira comissão criada é a Comissão
Permanente de Comunicação Institucional,
instituída pela Portaria 04/2020 - Core-CE,
responsável por promover e divulgar as
ações em prol da sociedade e da categoria
dos Representantes Comerciais. O grupo
é presidido pelo Conselheiro Frederico
Carlos Santos Alencar Junior e composta
pelos Conselheiros José Arlindo de Sousa
e Raimundo Oliveira Viana, e pela Gerente
Executiva Karina Moreira Nunes.
A Comissão Temporária para Reforma do
Prédio do Core-CE, instituída pela Portaria
03/2020 - Core-CE, realiza análise, discussão
e aprovação das ações relacionadas à requalificação da sede do Core-CE. É presidida
pelo Conselheiro Luís José de Menezes e
Souza e tem como integrantes os Conselheiros Francisco José de Oliveira Filgueiras e
Paulo Alberoni Pinto, a Assessora Jurídica
Carine Furtado Damasceno e acadêmica
de Ciências Contábeis Fernanda Sefora
Queiros Macedo.
Outra comissão criada é a Comissão
Permanente de Regularização Profissional do Core-CE, instituída pela Portaria
05/2020 - Core-CE, cujo intuito é coordenar,
acompanhar e orientar a fiscalização do
exercício legal da profissão de Representante Comercial. Tem como presidente o
Conselheiro Luiz Cláudio Araújo Filho e
conta com participação dos Conselheiros
Lacimar Pereira Ventura e Francisco José de
Oliveira Filgueiras, os Assessores Jurídicos
Victor Felipe Fernandes de Lucena e Carine
Furtado Damasceno, e a Chefe de Fiscalização Marciana Silva da Costa Barreto.
As comissões já estão em atividade e seus
membros realizam reuniões mensais para
criação de cronogramas de trabalho e ações
específicas para cada uma de suas áreas.
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Na solenidade, as diretorias do Core-CE e do SIRECOM-Ceará discursaram a importância
da figura do Representante Comercial e também prestaram homenagem a importantes
nomes que engrandecem e colaboram com o fortalecimento da categoria. São eles: Dr.
João Borges, Diretor da Unimed; José Milton, Presidente da Acad (Associação Cearense dos
Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados); Ricardo Cavalcante, Presidente
da FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará); Ranieri Leitão, Presidente do Sistema
Sincopeças Assopeças Assomotos; Alci Porto, Diretor do SEBRAE (Serviço Brasileiro De Apoio
às Micro e Pequenas Empresas); e José Damasceno, Advogado da Acad.
Ainda na ocasião, o presidente do Conselho recebeu das mãos do vereador Jorge Pinheiro
placa em alusão ao Dia Pan-Americano e Municipal de Fortaleza do Representante Comercial.
Para ele, “é essencial que continuemos destacando o trabalho dos colegas e a importância que
têm para os clientes, a sociedade e a economia do nosso país”.
As celebrações do Dia Pan-Americano do Representante Comercial também contaram
com palestra exclusiva e gratuita com o tema “Eu, Representante Imprescindível”. A palestra
está disponível em link nas redes sociais do Core-CE e do SIRECOM Ceará, no Instagram e no
Facebook. Conduzida pelo especialista em vendas e atendimento ao cliente, Nelson Gonçalves,
a palestra discute novas abordagens comerciais neste período de retomada da economia.

Dia do Representante Comerical é
proposto por Lei Municipal
Com a Lei 10.575 de 2017, artigo 2º, o vereador Jorge Pinheiro (PSDB) criou o Dia do
Representante Comercial municipal como forma de homenagear a categoria. Em 2019, ele
realizou a primeira Sessão Solene em alusão à data, abrindo as portas da Câmara Municipal
de Fortaleza para ouvir e enaltecer os Representantes Comerciais. O evento se repetiu este
ano com a presença de autoridades e de profissionais do setor.
A regulamentação da profissão de Representante Comercial veio em 1965, por meio da lei nº
4.886. O Ceará conta com aproximadamente 11 mil profissionais atuando na área.
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Lei do Representante
Comercial chega aos
55 anos de criação
O ano de 2020 é marcado pelos 55 anos
da Lei Nº 4.886, que regula as atividades
dos Representantes Comerciais autônomos.
Decretada e sancionada em 9 de dezembro
de 1965, a legislação foi de fundamental
importância para que a Representação
Comercial pudesse ser exercida de forma
normatizada para mediar a realização de
negócios mercantis.

celebra a data exaltando a importância desse
profissional e da categoria para o progresso
econômico e territorial do Brasil. Como
órgão fiscalizador, o Core-CE ressalta o
quanto a regularização é imprescindível
para o exercício da profissão, a partir da
carteira profissional, a identidade do Re-

O Confere (Conselho Federal dos Representantes Comerciais) preparou um e-book
comemorativo à data, intitulado “Dicas para
você se conectar ao futuro da sua profissão”.
Acesse o material aqui.

presentante Comercial, orientando-o nas
suas atividades e impondo as sanções legais
quando necessário.

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE)

O início
Foi com o espírito mercantil de figuras
como os caixeiros viajantes, o mascate e o
tropeiro, que a profissão de Representante
Comercial cobriu grandes dimensões e ganhou
fronteiras. No início do século XX, esses profissionais foram pioneiros, sendo exploradores que ajudaram a construir os fundamentos
da expansão e ocupação do país por meio do
comércio de mercadorias diversas.

A estrutura que a época oferecia, com
estradas sem pavimentação, meios de
transporte precários e dificuldades de acesso,
não foi um fator limitador para o desenvolvimento do comércio. Ao ligar o produtor
com o consumidor final, foi possível encurtar
distâncias, gerar consumo, renda, empregos,
livre concorrência e crescimento econômico
nas regiões em que um mascate atuava.

Evento online
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE), o Sindicato
dos Representantes Comerciais do Estado do Ceará (SIRECOM Ceará) e o Fórum Brasil de Representação celebraram os 55 anos da Lei de Representação Comercial exaltando a importância
desse profissional e da categoria para o progresso econômico e territorial do Brasil.
As três entidades realizaram no dia 09 de desembro, mesa redonda para discutor os Direitos
dos Representantes Comerciais. A ação, online e gratuita, foi transmitida pela plataforma
Zoom e está disponível nos canais de YouTube do Core-CE e SIRECOM Ceará.
Participaram do evento Paulo Porto, Chefe da Procuradoria-Geral do Conselho
Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core-SP);
Fernando Dias, Representante Comercial há 20 anos e criador do site orepresentante.com.br; Victor Lucena, Assessor Jurídico do Core-CE; e Silvana dos
Santos, Advogada do SIRECOM Ceará. A mediação da mesa redonda foi de Luis
José Souza, presidente do SIRECOM Ceará e coordenador nacional do Fórum
Brasil de Representação.

@coredoceara
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A necessidade de resguardar a categoria
veio com a evolução da atividade, por meio
da fidelização dos clientes e da diversidade
de produtos comercializados, por exemplo.
Assim, para evitar que os profissionais
fossem dispensados pelas empresas sem
qualquer garantia ou compensação indenizatória, chegou-se à ideia da instituição de
um contrato entre representante e representado e, consequentemente, de uma lei
que regulasse essa relação comercial.

AN U I DAD E

Saiba em quais situações é possível
pedir isenção de anuidade
O Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado do Ceará – Core-CE, tem
como finalidades institucionais apoiar o profissional regular no seu dia-a-dia e defender a
sociedade daqueles que não atuam com lisura,
fiscalizando o exercício da profissão.
É sabido que, independente da vontade
do profissional, certos acontecimentos
podem mudar seu cotidiano e fazer com
que não consiga exercer sua atividade como
gostaria. Os imprevistos com a saúde servem
de exemplo. O reflexo disso atinge não só ao
profissional, como a seus familiares. E então,
o que fazer?
Pensando nisso, o Core-CE, baixou a
Resolução n° 08/2020, estabelecendo regras
de isenção de pagamento de anuidades por
motivos de doença.
Já com a Resolução de nº 07/2020, o
Core-CE regulamentou a remissão do Representante Comercial, pessoa física, que,
atingindo 70 anos de idade e tenha contribuído
regularmente durante, no mínimo, 30 (trinta)
anos ininterruptos ou intercalados, dispensando-lhe o pagamento das anuidades futuras.
Saiba como funciona:

!
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Os Representantes Comerciais que estejam acometidos por moléstias graves que os impossibilitam ao exercício da atividade profissional, podem solicitar a dispensa do pagamento de anuidades
devidas. Todos os pedidos de isenção por motivo de doença resultarão no cancelamento do registro
do interessado, após a devolução da Carteira Profissional ou do Certificado de Registro, expedido pelo
Core-CE, conforme o caso. Saiba como proceder:

Pessoa física
Requerimento realizado por escrito, e acompanhado de documento que comprove:
- Ser portador de, pelo menos, uma das seguintes doenças: fibrose cística (mucoviscidose),
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids).
- Juntar documentos comprobatórios: laudo médico e exames específicos, podendo o Conselho
Regional, se assim o entender, exigir a realização de perícia por órgão oficial da Previdência Social.

Pessoa jurídica
Requerimento por escrito, direcionado ao presidente do Core-CE;
- Juntar documentos comprobatórios: laudo médico e exames específicos, podendo o Conselho
Regional, se assim o entender, exigir a realização de perícia por órgão oficial da Previdência Social.
- Juntar documentos da empresa que comprovem os laços de parentesco entre os sócios (pais e filhos
ou entre cônjuges) e os documentos comprobatórios do encerramento das atividades da empresa
devidamente homologado na Junta Comercial do Ceará.

ISENÇÃO POR IDADE E TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO - RESOLUÇÃO N° 07/2020

Para mais esclarecimentos
sobre o procedimento de
isenção de anuidades, entre
em contato com o setor
responsável por meio dos
telefones (85) 3272.5720 e
(85) 3272.4010.
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ISENÇÃO POR MOTIVO DE DOENÇA
- RESOLUÇÃO N° 08/2020

Poderá solicitar a isenção das anuidades futuras, o profissional, pessoa física, que até a data do
vencimento da contribuição, tenha completado 70 (setenta) anos de idade e tenha contribuído regularmente durante, no mínimo, 30 (trinta) anos ininterruptos ou intercalados.
- A isenção do pagamento da anuidade concedida em decorrência da idade da pessoa física registrada,
não se estende a débitos anteriores existentes, como também à anuidade devida por pessoa jurídica
da qual o registrado beneficiado for sócio(a) ou responsável técnico;
- Uma vez concedida a isenção do pagamento da anuidade nos termos da mencionada Resolução, o
profissional isento permanecerá com os mesmos direitos dos demais registrados no Core-CE, sujeito,
entretanto, ao pagamento das taxas devidas e emolumentos por eventuais serviços solicitados ao seu
conselho regional.
Saiba como proceder:
- Realizar a solicitação por meio de requerimento escrito, direcionado ao presidente do Core-CE; e
- Comprovar que até a data do vencimento da contribuição: completou 70 (setenta) anos de idade e
contribuiu regularmente durante, no mínimo, 30 (trinta) anos ininterruptos ou intercalados.
- Estar quite com suas obrigações financeiras perante o órgão.
Observação: Caso a solicitação seja feita por terceiros, será necessário apresentar instrumento procuratório, dando amplos poderes para representá-lo perante o Core-CE e cópia do RG (data de emissão
de no máximo 10 anos) do procurador.

ARTIGO

Informações importantes do Setor
de Fiscalização do CORE-CE
Por Victor Felipe Fernandes de Lucena. Assessor Jurídico do Core-CE; Membro do Escritório de
Advocacia Siqueira Advogados; Advogado (OAB/CE 33.933); Mestrando em Direito Processual pelo
Centro Universitário Unichristus; Pós-Graduado em Direito Processual pelo Centro Universitário 7 de
Setembro (UNI7) e Graduado em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7).

É competência do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado do Ceará
(Core-CE) executar a fiscalização do exercício
profissional, possuindo, para tanto, o Setor
de Fiscalização para realizar essa finalidade e
atribuição de natureza principal, executando
as atividades de modo eficaz e eficiente, em
conformidade com o Manual de Procedimentos de Fiscalização do Exercício Profissional do
Sistema CONFERE/COREs.
Assim, o Core-CE, como Conselho de fiscalização do exercício profissional, tem como
finalidade principal disciplinar e fiscalizar, não
só sob o aspecto normativo, mas também
punitivo, o exercício da profissão de Representante Comercial, a qual é regulamentada pela
Lei nº 4.886/65, zelando pela ética no exercício
da profissão que abrange atribuições para
processar e julgar os casos que tenham origem
em atos contrários às responsabilidades dos
profissionais e das empresas registradas no
Core-CE, nas hipóteses previstas nos textos
normativos que regem a respectiva profissão.
Dentre os objetivos do Setor de Fiscalização do Core-CE, cabe destacar os seguintes:
a) Realizar fiscalização preventiva e
ostensiva, visando coibir a informalidade de
profissionais e de empresas comerciais de representação comercial;
b) Difundir informações e estudos de
aspectos técnicos relacionados à representação comercial;
c) Defender os representantes comerciais
de ações contrárias à garantia de suas
atividades, focando nos aspectos legais e
nas garantias comerciais celebradas entre os
agentes da representação comercial;
d) Reduzir os riscos inerentes à profissão
dos representantes comerciais, tais como a formalização correta de Contratos de Prestação
de Serviços de Representação Comercial
sempre com base em documentação hábil e
legal, contribuindo para a valorização da Representação Comercial, dos profissionais –
pessoa jurídica e natural - registrados.
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Ademais, a Lei nº 4.886/65, que regula as
atividades dos Representantes Comerciais,
estabelece as competências legais do Core-CE,
conforme se reproduzem as regras a seguir:
Art. 6º. São criados o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais dos Representantes
Comerciais, aos quais incumbirá a fiscalização
do exercício da profissão, na forma desta lei.
Art. 17. Compete aos Conselhos Regionais:
a) Decidir sobre os pedidos de registro de
representantes comerciais, pessoas físicas ou
jurídicas, na conformidade desta lei;
b) Manter o cadastro profissional;
c) Impor as sanções disciplinares previstas nesta
lei, mediante a feitura de processo adequado, de
acordo com o disposto no artigo 18.
Art. 18. Compete aos Conselhos Regionais
aplicar, ao representante comercial faltoso, as
seguintes penas disciplinares:
a) Advertência, sempre sem publicidade;
b) Multa até a importância equivalente ao
maior salário mínimo vigente no País;
c) Suspensão do exercício profissional, até
um ano;
d) Cancelamento do registro, com apreensão
da carteira profissional.
§ 1º. No caso de reincidência ou de falta manifestamente grave, o Representante Comercial
poderá ser suspenso do exercício de sua atividade
ou ter cancelado o seu registro.
§ 2º. As penas disciplinares serão aplicadas
após processo regular, sem prejuízo, quando
couber, da responsabilidade civil ou criminal.
§ 3º. O acusado deverá ser citado, inicialmente, dando-se-lhe ciência do inteiro teor
da denúncia ou queixa, sendo-lhe assegurado,
sempre, o amplo direito de defesa, por si ou
por procurador regularmente constituído.
§ 4º. O processo disciplinar será presidido
por um dos membros do Conselho Regional,
ao qual incumbirá coligir as provas necessárias.
§ 5º. Encerradas as provas de iniciativa da
autoridade processante, ao acusado será dado
requerer e produzir as suas próprias provas,
após o que lhe será assegurado o direito de
apresentar, por escrito, defesa final e o de
sustentar oralmente suas razões, na sessão de
julgamento.

§ 6º. Da decisão dos Conselhos Regionais
caberá recurso voluntário, com efeito
suspensivo, para o Conselho Federal.
Art. 19. Constituem faltas no exercício da
profissão de representante comercial:
a) Prejudicar, por dolo ou culpa, os
interesses confiados aos seus cuidados;
b) Auxiliar ou facilitar, por qualquer meio,
o exercício da profissão aos que estiverem
proibidos, impedidos ou não habilitados a
exercê-la;
c) Promover ou facilitar negócios ilícitos, bem
como quaisquer transações que prejudiquem
interesse da Fazenda Pública;
d) Violar o sigilo profissional;
e) Negar ao representado as competentes
prestações de contas, recibos de quantias ou
documentos que lhe tiverem sido entregues,
para qualquer fim;
f) Recusar a apresentação da carteira profissional, quando solicitada por quem de direito.
Art. 20. Observados os princípios desta
lei, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais expedirá instruções relativas
à aplicação das penalidades em geral e, em
particular, aos casos em que couber imposições
da pena de multa.
Do exposto, por dever institucional, cabe ao
Core-CE a competência legal e a obrigação de
atuar como ente de fiscalização do exercício da
profissão de Representante Comercial, agindo
em benefício da própria categoria profissional
e em proteção da sociedade como um todo,
obedecidas as Leis que regem a matéria e as
instruções do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE).

ARTIGO

A base de cálculo da Comissão do Representante
Comercial e a incidência de tributos e
outras despesas na operação comercial
Por Victor Felipe Fernandes de Lucena. Assessor Jurídico do Core-CE; Membro do Escritório de Advocacia Siqueira Advogados;
Advogado (OAB/CE 33.933); Mestrando em Direito Processual pelo Centro Universitário Unichristus; Pós-Graduado em Direito
Processual pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) e Graduado em Direito pelo Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7).

Após a formalização do Contrato de Representação Comercial e após iniciada a execução
do pactuado, o Representante Comercial passa
a receber a contraprestação pelos serviços de
intermediação dos negócios realizados junto
ao cliente e em favor da empresa representada, adquirindo o direito às comissões quando
do pagamento dos pedidos ou propostas, na
forma do art. 32 da Lei nº 4.886/65.
Ocorre que, não raramente, a empresa representada realiza descontos nas comissões
devidas ao profissional ou à empresa de representação comercial, a título de tributos
incidentes na operação comercial intermediada pelo Representante e outras despesas, a
exemplo do frete da mercadoria.
Referida prática, no entanto, contraria o
teor da Lei nº 4.886/65, com a redação dada
pelas Leis nº 8.420/92 e nº 12.246/2010, regulamentadora da atividade de representação comercial autônoma, a qual normatiza,
de forma objetiva, o valor sobre o qual deve
incidir o cálculo das comissões do Representante Comercial.
Nesse sentido, analisando as regras legais
aplicáveis ao Contrato de Representação
Comercial, se constata que não há previsão em
lei para a realização de descontos sobre o valor
das mercadorias vendidas e intermediadas pelo
Representante Comercial, o qual atua intermediando a venda entre a empresa representada e
o cliente, de modo que despesas como impostos,
fretes, embalagens, entre outros, não devem ser
subtraídos da base de cálculo da comissão devida
ao Representante, vez que referida prática, em
verdade, acaba transferindo para o Representante o risco próprio do negócio desenvolvido pela
empresa representada.
Assim, a regra legal prevista no artigo 32 § 4º
da Lei nº 4.886/65, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.420/92, expressamente prevê
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que as comissões deverão ser calculadas pelo
valor total das mercadorias, de modo que o preço
constante da nota fiscal é o que melhor reflete o
resultado obtido pelas partes, para fins da base
de cálculo da comissão devida ao Representante
Comercial, conforme a seguir se reproduz:
Art. 32. O representante comercial
adquire o direito às comissões quando do
pagamento dos pedidos ou propostas.
(Redação dada pela Lei nº 8.420, de
8.5.1992)
(...)
§ 4º. As comissões deverão ser calculadas
pelo valor total das mercadorias.
No estudo doutrinário da matéria, Rubens
Edmundo Requião faz o seguinte comentário a
respeito do referido dispositivo legal:
Veda-se a prática antiga de descontar
uma série variada de custos do valor da
fatura, tais como despesas financeiras,
impostos, despesas de embalagem, etc.
Tal dispositivo talvez venha a causar
uma redução, em novos contratos, dos
percentuais de comissão, para compensar
a sua incidência sobre o ICMS e IPI,
impostos que integram o preço. Por valor
total das mercadorias entendemos o seu
preço consignado na nota fiscal [...]. O
preço constante da nota fiscal é o que
melhor reflete o resultado obtido pelas
partes (representante e representado)
sendo justo que sobre ele se apoie o
cálculo da comissão. (In: Nova Regulamentação da Representação Comercial.
Curitiba: Livraria Jurídica. 1993.p. 79).
A jurisprudência pátria acompanha a doutrina
citada acima, conforme ementa de acórdão a
seguir transcrito a título exemplificativo:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PESSOA
JURÍDICA. RESCISÃO DO CONTRATO.
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO
CUMPRIMENTO POR DOENÇA DO SO-

CIO-GERENTE DA REPRESENTANTE.
COMISSÕES. BASE DE CALCULO. LEI Nº
8.420/92. [...].
A partir do advento da Lei n 8.420, de 08
de maio de 1992, a comissão devida ao
representante comercial incide sobre o
valor total da mercadoria nele se incluindo
o ICMS por tratar de tributo indireto
cujo valor está embutido no preço pago
pelo consumidor. Hipótese de aplicação
imediata da lei. (ApCv nº 197059959.
Data 27/05/1997 9º Câmara Cível do TJRS.
Relatora: Maria Isabel de Azevedo Souza).
Desta forma, mesmo que a hipótese de
desconto de impostos sobre as comissões esteja
prevista no contrato firmado entre as partes
(representada e Representante Comercial),
a prática da ilegalidade acima não subsistirá,
podendo a parte prejudicada questionar e
reivindicar o pagamento da comissão integral
(sobre o valor da mercadoria constante da nota
fiscal emitida).
Ademais, constata-se que tais cláusulas prejudiciais ao direito de pagamento integral das
comissões ao Representante Comercial, sempre
que questionadas perante o Judiciário, tiveram
sua nulidade declarada, em razão de violar a
norma legal que rege a matéria em apreço.
Portanto, ainda que amparado por cláusula
contratual, referido desconto não prospera,
devendo as comissões do Representante
Comercial, a teor do previsto na Lei e do entendimento doutrinário e das decisões judiciais, serem
calculadas sobre o valor total das mercadorias,
sem qualquer espécie de desconto.

O Core-CE apresenta os valores da Anuidade 2021, determinados pelo Conselho Federal
dos Representantes Comerciais, pela Resolução 1.167/2020. Para pagamentos integrais
até o dia 31 de janeiro de 2021, é concedido desconto de 20%, para quitação até o dia
28 de fevereiro de 2021 o desconto é de 15%. Até 31 de março de 2021, o percentual de
abatimento fica em 10%, conforme a Lei 12.246/2010.
Os boletos são encaminhados aos Representantes Comerciais pelos Correios até a
primeira quinzena de janeiro. Caso o representante não receba seu boleto, por algum atraso
dos Correios, é necessário entrar em contato com o Conselho pelos seguintes canais: (85)
3272.4010, (85) 3272.5720, WhatsApp (85) 98854.6960 e e-mail contato@corece.org.br.

Foto: Reprodução (Freepik)

Caro Representante,
pague sua anuidade
com desconto

Caso o Representante opte pelo parcelamento da anuidade, o mesmo pode ser feito em
três vezes com os respectivos vencimentos: 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro.
O Core-CE lembra que o desconto na anuidade é concedido apenas a quem escolher pelo
pagamento integral nas datas acima.
A anuidade é uma importante ferramenta para a regularização do profissional, para que
ele exerça sua atividade adequadamente. O pagamento da anuidade também permite que
o Core-CE continue a realizar seus trabalhos de fiscalização, protegendo a sociedade e a
própria categoria de profissionais que atuam sem o registro. Além disso, manter a anuidade
em dia evita problemas de cobrança, como protesto e execução fiscal.

%

Anuidade
com desconto

Não perca os prazos!

20%
15%
10%
EM JANEIRO

Caso você não exerça mais a atividade de representação comercial, o seu registro
precisa ser cancelado. Para mais informações sobre como proceder para cancelamento de
registro, entre em contato com os nossos canais de comunicação, por meio dos telefones
(85) 3272.5435, WhastApp (85) 98643.8447 e e-mail registro@corece.org.br.

EM FEVEREIRO

EM MARÇO

1

Clique aqui e obtenha outras informações via WhastApp
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E-talks
Em outubro deste ano, o Presidente do
SIRECOM e Diretor da FECOMERCIO, Luis
José de Souza, participaram do programa
E-Talks do Sistema O Povo de Comunicação,
mediado pela jornalista Leda Maria. O
programa também contou com representantes da FIEC e SEBRAE. O debate é rico em
informações sobre a adaptação nas formas
de trabalho devido ao isolamento social e
contou com outras presenças importantes
como o Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho Plauto Carneiro Porto, o Desembargador Franzé Gomes e o Desembargador
e Juiz do Trabalho Carlos Rebonatto, que esclareceram as questões abordadas.

Unimed Fortaleza
Além de coordenar e defender seus
interesses, o SIRECOM busca trazer sempre
parcerias que agreguem valor, qualidade de
vida e condições exclusivas. Nosso Sindicato
e a Unimed Fortaleza estão com os melhores
preços e condições tanto para Representantes Comerciais associados quanto para seus
funcionários e seus familiares. Para mais
informações, entrar em contato conosco:
(85) 3272-3489, (85) 98802-6964 e cintia@
sirecom-ce.org.br

Mais uma vitória
Representante Comercial, fique atento.
Caso a representada efetue os descontos
dos 15% do Imposto de Renda, o Representante poderá requerer a devolução dos
valores em sua integralidade no prazo de
5 (cinco) anos. A ação impetrada pela atual
diretoria do SIRECOM Ceará contra a Receita
Federal do Brasil em 2018, obteve ganho por
unanimidade no Tribunal. Mais uma vitória
para as empresas e profissionais da representação comercial.
Leia a ação judicial completa no link:
https://issuu.com/sirecomceara/docs/
processo_ judicial_eletr_nico.
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Clique e
confira
o vídeo

SIRECOM

Benefícios diferenciados
do SIRECOM
O Sindicato dos Representantes Comerciais atua coordenando e defendendo seus interesses. Sempre
buscamos parcerias que agreguem valor, conhecimento e condições exclusivas, proporcionando tanto
para o Representante Comercial associado quanto para sua família, mais vantagens e qualidade de vida.
Seja SIRECOM Premium e venha usufruir dos serviços e benefícios diferenciados.

Saúde

Educação

Serviços

UNIMED: O SIRECOM-CE e a Unimed Fortaleza
estão com preços imbatíveis e condições
imperdíveis para Representantes Comerciais
associados, funcionários e familiares. Planos
com coparticipação sobre consultas e exames,
de acordo com tabela fornecida pela Unimed,
com descontos de até 40%.

O SIRECOM-CE possui diversos convênios
com faculdades, oferecendo descontos
exclusivos tanto na matrícula quanto na
mensalidade. Descontos de até 40% em
colégios e faculdades de Fortaleza, como
Unichristus, Estácio, Colégio Batista e CNA.

• Agências de turismo e redes de hotéis com os
melhores descontos para nossos associados.
• Assessoria Jurídica gratuita para o Representante Comercial associado, com profissionais qualificados para orientar e esclarecer suas dúvidas.
• Contabilidade, como execuções fiscais,
contábeis e pessoais com preços especiais.
• Assistência Familiar em funerária, dando
todo o suporte e cuidado às pessoas no
momento de luto. Planos Máster e Premium,
com total comodidade e muita economia.
• Descontos em empresa especializada em soluções auditivas.

UNIDENTAL: Preço imperdível oferecido por
uma das mais conceituadas cooperativas
odontológicas, garantindo a saúde tanto do
seu sorriso, quanto dos seus familiares e dos
seus funcionários. Valor diferenciado com
descontos de até 45%.

Para se associar,
basta apresentar a via da Certidão de regularidade
do Core-CE e cópias das seguintes documentações:

- Foto 3x4.
- RG e CPF dos sócios (Pessoa Física /
Pessoa Jurídica).
- Contrato Social e Aditivo (Pessoa Jurídica).
- Contribuição Sindical e Associativa
(ano em exercício).

Clique aqui e obtenha outras informações via WhastApp
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atendimento@corece.org.br
/coredoceara

@coredoceara

Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres,
Fortaleza – CE. CEP 60.125-121
(85) 3272.5435
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Atendimento: (85) 9 8643.8447
Emissão de boletos de cobrança:
(85) 9 8854.6960
www.corece.org.br
Portal da Transparência:
core-ce.implanta.net.br/portaltransparencia/

