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batendo forte no Brasil, provocando 
a paralisia em muitas pessoas,

que estão com medo do que está por 
vir. Mas para àqueles que têm o espírito 
empreendedor e criativo, o momento é 

para crescer. Como presidente de uma 
-

terminados, que precisam levantar todos 
os dias dispostos a matar quantos leões 
forem necessários para atingirem seus 
objetivos, não poderia deixar de redobrar 
os esforços para atender as expectativas 
dos representantes comerciais com uma 

O conselho já colocou no ar o seu 

inovações tecnológicas.  O novo portal 
oferece uma melhor organização das 
informações, com um design agradável, 
moderno e que valoriza inclusive as po-
tencialidades turísticas de nosso Estado.

De fácil navegação, os representantes 
comerciais encontra aquilo que precisam 

busca também foi consideravelmente 
melhorada com relação ao antigo site.

Uma inovação implantada no novo 
portal do CORE-MS diz respeito ao 
layout responsivo. A técnica vem ganhan-
do força com o crescimento da aquisição 
dos brasileiros por aparelhos tecnoló-
gicos como smartphones e tablets com 
resoluções das mais diversas possíveis. 
Na prática, com o design reponsivo, o 

redobrar esforços para crescer

 * José Alcides dos Santos - Presidente

novo site vai se adaptar ao ta-
manho da tela do computador, 
celular, tablet, entre outros, de 
forma a exibir o conteúdo da 
melhor forma.

Os benefícios e inovações 
não param por ai. Na área do 
Representante Comercial, os 
interessados terão acesso à 
emissão de boletos; iniciarão 
seus registros no CORE-MS 
e poderão usufruir de muitos 
outros serviços via internet, 
que antes só eram possíveis 
fazer presencialmente no 
conselho.

Numa segunda etapa, o 
portal vai disponibilizar tam-
bém o “Balcão de Negócios”, 

importante espaço de divulgação que vai 
-

área que buscam representadas.
Outro ponto positivo, na segunda 

etapa, será a interligação do site com o 
Gerenti (Sistema de Gestão de Recursos 
da Entidade), desenvolvido pelo Conselho 
Federal dos Representantes Comerciais, 
que vai facilitar e agilizar o atendimento, 
diminuindo custos operacionais.

Não vamos abrir mão também de pro-
movermos, em outubro, evento festivo 
em comemoração ao Dia Pan-americado 
do Representante Comercial e Dia do 
Representante Comercial Autônomo, que 

Dados divulgados recentemente 
pela Junta Comercial de Mato Gros-
so do Sul (Jucems), apontam que 
houve queda de 10,4% no número 
de empresas constituídas no Estado 

-
se econômica que atingiu o Estado 
com força, nesta virada do segundo 
semestre.  Foram registrados,  ao 
todo, 4.192 processos de constitui- 
ção de empresas, de janeiro a agosto 
deste ano, contra 4.679 no mesmo 
período de 2014.

Abertura de empresas recua 10,4% 

neste ano no Estado
Ainda conforme os números da 

Jucems, o resultado de agosto, com 
486 empresas abertas – 15,1% abaixo 
do resultado de julho (573); em ju-
nho, foram abertas 520 empresas no 
Estado –, é o pior do mês para a série 
histórica, iniciada há 15 anos. Outro 
indicativo que reflete a perda de 
fôlego das empresas está no número 

de 17,7%, passando de 877 no ano 
passado, para 671 neste ano.

Em contrapartida, conforme os 
dados da Jucems, acelerou-se o ritmo 
de fechamento das empresas no Esta-
do. Enquanto de janeiro a agosto de 
2014 ocorreram 1.108 encerramentos 
(extinções) de empresas, o número 
neste ano saltou para 1.389 (avanço 
de 25,3%), o maior montante para o 

houve aumento de 5,9% na quanti-
dade de processos de extinção de 
empresas, de 322 para 341. Fonte: 

Correio do Estado

visam a valorização e integração da 
categoria.

De forma incansável, buscamos 
com apoio do Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais não só de-
fender a manutenção de benefícios já 
conquistados a favor da Representação 
Comercial, como lutarmos pelo aten-
dimento de antigas e novas aspirações 
de nossa categoria.

E de maneira infatigável também, 
convocamos a participação ativa dos 
representantes comerciais em nossas 
ações, a qual além de nos fortalecer, 
incentiva-nos a empreendermos cada 
vez mais esforços na obtenção de im-
portantes avanços.



3Setembro de 2015

O PORTUNIDADE

ulpar a crise mundial não vai resol-

País enfrenta na atualidade.
É preciso adotar mudanças comporta-

pessoais como as das empresas.

importante canal de distribuição de 
informações, oferecendo ensinamentos 

nos negócios, o Sindicato dos Repre-
sentantes Comerciais Autônomos e 
Empresas de Representações de MS 
(SIRECOM-MS), com apoio cultural do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no MS (CORE-MS), vai 
agraciar a categoria com uma progra-
mação comemorativa, fazendo parte das 
atrações a participação da consultora 
organizacional Dharleng Campos de 
Oliveira.

Com o tema “Enfrentando a crise 
com mudanças de atitudes”, Dharleng 

Palestra vai apontar caminhos para enfrentar 
crise com mudanças de atitudes

C

Palestrante Dharleng e o presidente, José Alcides

Campos apontará caminhos para se en-
xergar a crise econômica sob uma pers-
pectiva diferente, sendo essenciais para 
o sucesso de um negócio a adaptação e 
renovação.

Consultora organizacional e finan-
ceira desde 2005, Dharleng Campos 
desenvolve  Projetos para empresas 
de Campo Grande; nos municípios de 

Gabriel D’Oeste e Três Lagoas, bem 
como em cidades de São Paulo, fazen-
do parte dessa relação Bauru, Cotia, 
Santos e São Paulo (Capital).

Com vasta experiência, Dharleng 
Campos transmite seus conhecimen-
tos durante palestras e treinamentos 
para empresas e universidades, nas 
áreas  de Gestão Organizacional ; 
Gestão de Pessoas; Gestão Compor-
tamental; Gestão Financeira; Gestão 
Mercadológica; Gestão Comercial 
e Vendas; Gestão em Agronegócio; 
Planejamento Organizacional e Estra-

-

le, Análise e Avaliação 
de Vendas; Comporta-
mento e Necessidades do 
Consumidor; Diagnóstico 
Organizacional; Plano de 
Negócios; Avaliação de 
Desempenho; Lideran-
ça; Motivação; Logística; 

-
zacional e Comunicação 
Organizacional.

Para o presidente do 
-

cides dos Santos, a pales-

por Dharleng Campos, 
-

ministração com ênfase em Análise de 
Sistema; pós-graduada em Marketing 

oportunidade de os representantes co-
merciais reciclarem os conhecimentos, 

podem fazer a diferença em seus empre-
endimentos”.

O Dia Pan-americano do Represen-
tante Comercial e Dia do Representante 
Comercial Autônomo são comemorados 

-
moração da histórica data, neste ano, 
está agendada para o próximo dia 3 de 

no Hotel Novotel, em Campo Grande.

Contribuição sindical garante defesa dos interesses do setor
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Participação do SIRECOM-MS e CORE-MS no 
‘Balanço Geral nos Bairros’ supera expectativas

SIRECOM-MS e o CORE-MS, 

da população, participaram no dia
22/8, das 8 h às 12 h, do “Balanço Geral 
nos Bairros”, uma iniciativa da TV MS 
Record, FM Cidade 97 e Diário Digital, 
que ocorreu na escola estadual Waldemir 
Barros da Silva, Moreninhas II.

O SIRECOM-MS esteve representado 
pelo seu executivo Joelson Cândido dos 
Santos e pela assessora jurídica Ana Gra-
ziela Acosta Silva. O CORE-MS, por sua 
vez,  por Patricia Nogueira Kohatsu (setor 

-
rina Cardoso (Departamento de Registro 
e Arrecadação).

Os membros da diretoria do SI-
RECOM-MS e conselheiros Oswaldo 
Fernandes e Valdir Cortez, este último 
acompanhado de sua esposa, Edith, mar-

Equipes do sindicato e conselho receberam a visita da vice-governadora Rose Modesto, do diretor da TV MS Record - Ulysses Serra Neto, entre outras autoridades

O
caram presença na ação.

As equipes do SIRECOM-MS e 
CORE-MS receberam as visitas da vice-
-governadora do Estado, Rose Modesto 
(PSDB); diretor geral da TV MS Record 
- Ulysses Serra Neto;  empresário Thiago 
Canepa (T Eventos), Enilda Aparecida 
Mendes da Rosa (coordenadora do curso 
técnico de redes pelo Pronatec - Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego); Oswaldo Rezende Júnior e 
Laura Contas, respectivamente apresen-
tador e colunista do programa Balanço 
Geral nos Bairros.

Entre os serviços prestados durante 
a ação, destacamos a consulta cadastral, 
balcão de negócios, orientação para aber-
tura de empresa de representação, cálcu-
los indenizatórios e orientação jurídica. 
Houve a preocupação também dos órgãos 

de esclarecer aos interessados quais são 
as diferenças entre representante comer-
cial e vendedor contratado com carteira 
assinada.

Tanto o conselho como o sindicato 
fizeram questão de divulgar os seus 
parceiros Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do Mato Gross do Sul (Fecomércio-
-MS); General Motors do Brasil/Perkal 
Concessionária Chevrolet, Uniodonto, 
Serviço Social do Comércio (Sesc-MS), 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac-MS), por meio dos 
quais ampliam o leque de benefícios 
oferecidos à categoria.

O diretor e conselheiro Oswaldo 
Fernandes considerou importante a par-
ticipação do SIRECOM-MS e do CORE-
-MS em ações realizadas nos bairros de 

Campo Grande, divulgando as atividades 
e serviços que são prestados pelos órgãos. 
“Outro ponto importante é a divulgação 

procedimentos corretos que devem ser 
tomados antes de começar a atuar na 
área”, ressaltou.

Já o diretor e conselheiro Valdir 
Cortez observou que a iniciativa vem ao 
encontro da valorização da Representação 
Comercial, pois passa a ter maior divul-
gação perante à sociedade, em especial às 
comunidades dos bairros.

Conforme a programação, o SIRE-
COM-MS e o CORE-MS vão participar 
de mais sete etapas do Balanço Geral nos 
Bairros, sendo que a próxima está agen-
dada para o dia 19 de setembro (sábado), 
das 8 h às 12 h, na Escola Estadual Padre 
José Scampini.

Dentro da proposta de divulgar as 
suas atividades e promover maior inte-
gração com a sociedade sul-mato-gros-
sense, o Sindicato dos Representantes 
Comerciais Autônomos e Empresas de 
Representações de MS (SIRECOM-
-MS) e o Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no MS 
(CORE-MS) participam do Programa 
Estadual de Apoio aos Pequenos Ne-
gócios, criado pelo Governo do Esta-
do, que tem como objetivo aumentar 
a produtividade e competitividade das 
micro e pequenas empresas de Mato 

Conselho e Sindicato participam da segunda edição 
da Rota do Desenvolvimento

Grosso do Sul. O PROPEQ é realizador 
deste evento.

Conforme a programação da segunda 
edição da Rota do Desenvolvimento, 
será realizado o lançamento do Programa 
Estadual de Apoio aos Pequenos Negócio 
(Propeq) para Região Norte, em Coxim, 
de 15 a 18 de setembro; com entrega dos 
Mapas de Oportunidades dos Municípios 
da Região, Diagnóstico da Lei Geral, 
Estudo da Desburocratização. O evento 
contará também com a Caravana do FCO, 
atendimento do Imasul, da Agência Esta-
dual de Metrologia (AEM) e consultoria 

do Sebrae.
A iniciativa leva para a Região Norte 

uma série de palestras e workshops com 
foco nos diferentes tipos de negócios da 
região. De 22 a 25 de outubro, a Rota 
do Desenvolvimento estará presente na 
região Centro Sul, em Dourados; e de 17 
a 19 de novembro, na região Costa Leste, 
em Três Lagoas.

Entre os serviços prestados pelo 
SIRECOM-MS e CORE-MS durante a 
ação, destacamos a consulta cadastral, 
balcão de negócios, orientação para 
abertura de empresa de representação, 

cálculos indenizatórios, orientação 
jurídica e esclarecimentos sobre quais 
são as diferenças entre representante 
comercial e vendedor contratado com 
carteira assinada.

A primeira edição da Rota do De-
senvolvimento foi realizada no mês 
de julho, em Nova Andradina. Para o 
presidente do SIRECOM-MS e CORE-
-MS, José Alcides dos Santos, as ações 
voltadas à divulgação e integração com 
a sociedade são fundamentais para a 
valorização da Representação Comer-
cial em MS.
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Representantes do MS, antes 
de assinarem os contratos de 

representação ou rescisão/distrato 
dos contratos de representação, 
verbais ou formais, entrem em 
contato com o Departamento 

Jurídico do Sirecom/MS.
Assim, seus direitos serão 

garantidos, evitando abusos 
e irregularidades contratuais 

irreversíveis.

O CORE-MS convoca os representantes comerciais (pessoa física ou jurídica) que 
estão em débito com a entidade, a regularizar sua situação com o simples pagamento 
da anuidade de 2015 junto com o parcelamento facilitado dos exercícios anteriores, 
evitando, assim, a inscrição na Dívida Ativa e a consequente EXECUÇÃO FISCAL, 
na Justiça Federal. Esclarecemos que a referida medida judicial objetiva cumprir deter-
minação do Conselho Federal  dos Representantes Comerciais, ao qual o CORE-MS é 
subordinado e do Tribunal de Contas da União.

E-mail exclusivo para 

negociação de 

anuidade vigente

Com objetivo de facilitar e 
tornar mais ágil os serviços pres-
tados, o Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no MS 
(CORE-MS) criou e-mail exclusivo 
para que o representante comercial 
possa negociar a anuidade vigente.

Por intermédio do e-mail arre-
cadacao@corems.org.br, o repre-
sentante comercial poderá negociar 
formas de pagamento e valores.

Mais informações poderão ser 
obtidas por meio do telefone 

(67) 3047-0707.

Com objetivo de melhorar a 
comunicação com os representantes 

comerciais e público em geral, 
o CORE-MS passou a prestar 

atendimento também pelo 
whatsApp.

(67) 9982-0503 

GMB/Perkal marca presença em evento 
festivo do SIRECOM-MS e CORE/MS

resenças de importantes parcei-
ros do Sindicato dos Represen-
tantes Comerciais Autônomos e

Empresas de Representações do MS 
(SIRECOM-MS) e do Conselho Re-
gional dos Representantes Comerciais 
no MS (CORE-MS) tornaram o jantar 
em homenagem ao Dia das Mães ainda 
mais especial.

A segunda edição do evento, reali-
zado com grande sucesso no último dia 
8 de maio, a partir das 19h30, na sede 
do SIRECOM-MS, recebeu elogios por 
parte dos convidados.

Entre os parceiros que vêm fazendo 
a diferença, destacamos a General Mo-
tors do Brasil/Perkal - Concessionária 

-
mado com o conselho, em ação conjunta 

com uma tabela de preços diferenciada.
A Perkal, representada por Sérgio 

Ferraz e equipe, expôs veículos da 
Chevrolet no salão de festas, durante o 
jantar do Dia das Mães. Eles também 

P
se disponibilizaram aos interessados em 
saber mais sobre a parceria que vem ren-
dendo bons negócios para a categoria.

Muitos representantes comerciais já 
garantiram o benefício, entre os quais 
destacamos Mauro César Cristofani, 
que recentemente comprou uma S-10 
Diesel 2015/2015 - modelo LTZ, com 
desconto de 15,5%, o que representou 
uma economia de aproximadamente R$ 
23 mil. Com variação mensal, a tabela 
de preços já ofereceu descontos de mais 
de 20% na compra de determinadas 
marcas de veículo.

Tanto o SIRECOM-MS, como a 
Perkal Concessionária Chevrolet, têm 
recibo elogios também por  parte dos 
representantes comerciais com relação 
ao bom atendimento e rapidez nas ne-
gociações. As vantagens garantidas pela 
parceria superam às concedidas a outras 
categorias. Como Pessoa Júridica, por 
exemplo, o comprador teria desconto 
de somente 6%.

O presidente do CORE-MS, José 
Alcides dos Santos, manifestou sua 
alegria em contar com a presença da 
GMB/Perkal na confraternização, 
agregando valor à programação. “O 
convênio firmado com a General 
Motors do Brasil/Perkal - Conces-
sionária Chevrolet representou uma  
grande conquista para os represen-
tantes comerciais, que há muito tem-
po buscava valores diferenciados, 
pois o carro é nossa ferramenta de 
trabalho”, concluiu.

Autoridades enaltecem eventos 

promovidos pelo SIRECOM-MS

Lista de parceiros e benefícios SIRECOM-MS

GM/Perkal: desconto na compra de automóveis;
Fecomércio: 

comercial, negociação da Convenção Coletiva de 
Trabalho;

IPF (Instituto de Pesquisa Fecomércio): suporte em 
pesquisas;

Sesc: convênio para que os representantes usufruam 
das várias áreas de atuação do Sesc, tais como educação 
regular (ensino infantil e fundamental), saúde, cultura, 
lazer e assistência;

Senac: cursos técnicos;
Sebrae: palestras;
Una Virtual: cursos de graduação e pós-graduação;
Uniodonto: convênio odontológico;
Conalt: convênio contabilidade
RepCom: sotware de gestão representação comercial

Serviços oferecidos pelo SIRECOM-MS

Assessoria jurídica;
Cálculos indenizatórios;
Orientação na abertura de empresas de representação 

comercial e RCA;
Emissão de atestado de exclusividade;

da representação comercial.



76 Setembro de 2015

COMEMORAÇÃO

Setembro de 2015

COMEMORAÇÃO

Evento reúne famílias da Representação Comercial
Pelo segundo ano consecutivo, o SIRECOM-MS, com apoio cultural do CORE-MS, reuniu  famílias da Representação Comercial para brindar o Dia das Mães. Divulgamos alguns dos momentos especiais do jantar comemorativo.
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Autoridades enaltecem eventos 

promovidos pelo SIRECOM-MS

elo segundo ano consecutivo, o 
Sindicato dos Representantes Co-
merciais Autônomos e Empresas

de Representações Comerciais de MS 
(SIRECOM-MS), com apoio cultural do 
Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no MS (CORE-MS), realizou 
com grande sucesso no último dia 8 de 
maio, a partir das 19h30, o jantar come-
morativo ao Dia das Mães.

Durante a programação,  o presidente 
do SIRECOM-MS, José Alcides dos 
Santos entregou uma lembrança à Josaine 
de Sousa Palmieri, homenageando por 
meio dela todas as demais mães pelo seu 
especial dia.

O evento ganhou brilho maior com a 
apresentação de Denise Pereira Caval-
cante, que homenageou a feliz data com 
belos textos e poemas.

A diretora regional do Serviço Social 
do Comércio  (SESC), Regina Ferro, que 
na oportunidade representou o presiden-
te da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do Mato 
Grosso do Sul (Fecomércio/MS), Edison 
Araújo, considerou o evento importante 
por possibilitar a reunião das famílias 
da Representação Comercial. “A festa 
está linda, maravilhosa e agrega para o 
associado no que diz respeito à união  da 
categoria. É salutar a ideia de se fazer 
uma festa  em comemoração ao Dia das 

P

Presidente José Alcides entregou lembrança à Josaine de Sousa Palmieri, 
homenageando por meio dela todas as demais mães pelo seu especial dia

Denise Pereira Cavalcante homenageou as mães presentes com 
apresentação de belos textos e poemas

Mães”, disse.
A diretora Regina Ferro considerou 

positivo o SIRECOM-MS realizar o 
evento em sua própria sede, primeiro por 
mostrar sua estrutura que é uma conquis-
ta e também por trazer o representante 
comercial para congregar mais com sua 
categoria.

Entre as autoridades presentes, des-
tacamos o presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Gêneros Alimen-
tícios de Campo Grande (SINDSUPER), 
Adeilton Feliciano do Prado, que deu os 
parabéns ao presidente José Alcides e de-
mais membros da diretoria do SIRECOM-
-MS pela realização do evento, oferecendo 
uma oportunidade de confraternização à 
categoria. De acordo com ele, “o Dia das 
Mães é fantástico para se comemorar, 
além de contribuir para que os represen-
tantes tenham um relacionamento mais 
próximo”.

A juíza auditora da Justiça Militar 
em Campo Grande - Suely Pereira 
Ferreira - declarou-se honrada em par-
ticipar do evento, quando felicitou o 
presidente José Alcides por propiciar 
uma linda festa à categoria. Para ela, a 
cada ano os eventos promovidos pelo 
SIRECOM-MS ficam melhores,  por 
isso “quero dar os parabéns à institui-
ção, pois um evento desse porte em 
comemoração ao Dia das Mães home-

nageia todos os associados”.
O ex-presidente do Conselho de 

Governadores do Distrito Múltiplo LB - 
Edmar Rosa Ferreira - manifestou que é 
uma alegria participar das programações 
festivas realizadas pelo SIRECOM-MS. 
Na opinião dele, o sindicato a cada ano se 

supera, presenteando não só as mães, mas 
todos os convidados com uma bela festa. 
“Esse evento é fruto da determinação de 
José Alcides, que não poupa esforços em 
oferecer momentos especiais como esse 
às famílias da Representação Comercial”, 
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Antes de passar a ser um sindicato e, posteriormente, chegar a condição 

de conselho, o CORE-MS era denominado Associação dos Representantes 

Comerciais do Estado de MT(ARCEMAT), na década de 50

Livro memória homenageia os 50 anos do Sistema Confere/Cores

ara celebrar os 50 anos do Siste-
ma Confere/Cores, a revista do 
Conselho Federal dos Represen-

tantes Comerciais presenteou os repre-
sentantes comerciais com a publicação 
de um livro memória que registra em 
suas páginas a história da regulamenta-

Confere/Cores.
A publicação tem o objetivo de mos-

trar a construção e a valorização de uma 

direitos reconhecidos e assegurados. E, 
também, a integração e uniformidade 
do Sistema Confere/Cores, constituído 
pelo Conselho Federal e pelos 25 con-
selhos regionais.

1937- Dia Pan-americano do 
Representante Comercial: Durante 
o Congresso Pan-americano de Via-
jantes, Agentes e Representantes do 
Comércio, realizado em Buenos Aires, 
em outubro de 1937, foi instituído que 
no dia 1º de outubro seria comemorado 
o Dia Pan-americano do Representante 
Comercial.

Movimento da categoria
No Brasil, desde a década de 50, inú-

pelos representantes comerciais. Após 
anos de dedicação às indústrias para as 
quais trabalhavam, seus serviços eram 
dispensados, sem receberem nenhuma 
importância a título de indenização.

A  categoria profissional preci-
sava ser reconhecida e a atividade 
regulamentada, o que sensibilizou, 
sobremaneira, o dr. Plínio Affonso 
de Farias Mello, que idealizou a Lei 
nº 4.886/65 e não mediu esforços 
para reivindicar a regulamentação da 
profissão. Nessa empreitada, contou 
com a valiosa colaboração de diver-
sas personalidades:

- Paulo Rodrigues Alves - Era presi-
dente do Sindicato dos Representantes 
Comerciais do município do Rio de 
Janeiro e fez parte do movimento para 

atividade.
- Mário de Oliveira Brandão - 

Fundou a Câmara do Comércio dos 
Países Latino-Americanos e lutou pela 
aprovação do projeto de lei que visava 
à regulamentação da Representação 
Comercial.

Publicado Livro Memória em homenagem 
aos 50 anos do Sistema Confere/Cores

- Creuza Bicudo - Dedica-se há mais 
de 50 anos para a formação e funciona-
mento do Sistema Confere/Cores.

Defensores da Lei nº 4.886/65 no 
Congresso Nacional

O projeto de lei nº 2.794/61, que re-
gulamenta a atividade da Representação 
Comercial, foi aprovado na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, mas 
não recebeu a sanção presidencial, num 
primeiro momento.

A Presidência da República enten-
deu que o projeto de lei garantia aos 
representantes comerciais as mesmas 
vantagens que a Consolidação da Leis 
do Trabalho assegura ao trabalhador 
assalariado.

A proposição não foi aceita, entre 
outros motivos, pela possibilidade de a 
Representação Comercial ser exercida 
por pessoas jurídicas.

Promulgação da Lei

O presidente da República Humber-
to de Alencar Castelo Branco vetou o 
projeto aprovado pelo Congresso, mas 
encarregou o Ministério da Indústria e 
Comércio de reexaminar o assunto, o 
que originou um novo projeto que, após 
tramitação  parlamentar, na Câmara 
dos Deputados com o nº 3.350/65 e no 
Senado, nº 304/65, tornou-se a Lei nº 
4.886, de 9 de dezembro de 1965.

Origem do Sistema 
Confere/Cores

A empresa de Paulo Rodrigues 
Alves, Sociedade do Comércio de 
Exportação e Importação Ltda, foi a 
primeira a registrar-se no Conselho Re-
gional dos Representantes Comerciais 
da Guanabara (Core-GB), no dia 22 de 
dezembro de 1965 e recebeu o registro 
nº 0001/1965.

O Conselho Regional dos Represen-
tantes Comerciais foi fundado em 31 de 
julho de 1987.

Fundação do Conselho Federal dos 
Representantes Comerciais

Em 10 de março de 1966, foi instala-
do o Confere, com sede na Avenida Rio 
Branco, nº 138, Centro, no então Estado 
da Guanabara. Posteriormente, alugou 
salas no Edifício Avenida Central, na 
Avenida Rio Branco, nº 156, também 
no Centro.

À ocasião, Paulo Rodrigues Alves, 
que era presidente do Sindicato dos 
Representantes Comerciais no muni-
cípio do Rio de Janeiro, presidente da 
Federação dos Agentes Autônomos do 
Comércio do Estado e integrante da 
diretoria da Confederação Nacional 
do Comércio, foi eleito presidente do 
Conselho Federal dos Representantes 
Comerciais.

Para conferir mais informações desta 
valiosa publicação de resgate histórico 
acesse o endereço:
http://confere.org.br/Free%20Version_
Livro/Default.html

Participação do SIRECOM-MS e CORE-MS no 
‘Balanço Geral nos Bairros’ supera expectativas
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PAULO PORTO SOARES (ASSISTENTE JÚRIDICO DO CONFERE)  

discussão sobre a incidência ou 
não do imposto de renda sobre o 
pagamento da indenização devida

relevante interesse para a categoria pro-

as despesas incorridas com a via judicial 
para ter acesso à restituição do valor de 

obrigatoriedade de constar do contrato de 
representação comercial a “indenização 
devida ao representante pela rescisão do 
contrato fora dos casos previstos no art. 
35, cujo montante não poderá ser inferior a 

a representação.” (Grifou-se)

ao representante comercial em virtude da 

pelos danos patrimoniais advindos do 
distrato.

Nesse sentido, a legislação determina 

creditada por pessoa jurídica em virtude 

destinada a reparar danos patrimoniais.
É farta a jurisprudência do Superior 

A

A ilegalidade da incidência do imposto 
de renda sobre as verbas rescisórias do 

representante comercial

a indenização recebida pelos represen-

contratual imotivada, não está sujeita à 
incidência do imposto de renda.

Ressalta-se o entendimento comum 
de diferentes ministros da referida Corte, 

natureza de dano emergente, em face da 
assunção pela pessoa jurídica contratada 
de custos assumidos em razão da presta-

assim, excluídas da base de cálculo do 

reparação patrimonial, como na hipótese 
prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei 

A propósito, cabe a transcrição 

-
berto Martins, Segunda Turma, DJe. 

Processual Civil de Tributário, 
-

ciência de Fundamentação, Súmula 
STF. Ausência de Prequestionamento. 
Súmula 211/STJ.

de segurança impetrado com objetivo de 
obstar o desconto de imposto de renda 
retido na fonte sobre indenização rece-
bida a título de resilição do contrato de 
representação comercial previsto na Lei 

2. Não próspera a alegada violação 
do art. 535 do Código do Processo Civil, 

-
ção. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, 

3. Da análise detida dos autos, obser-

(Regulamento do Imposto de Renda - 

acórdão recorrido - insuscetível de revisão 
nesta sede -, não incide o imposto sobre 

enunciado estipula a exclusão da base de 

a título de reparação patrimonial, como 

DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Se-

(Grifou-se)

em sede de Agravo em Recurso Especial, 

Ministro Herman Benjamin, Segunda 
-

Processual Civil. Tributário. Vio-
lação dos Arts. 458 e 535 do CPC De-

284/STF. Imposto de Renda sobre 
verbas percebidas em decorrência de 

rescisão de contrato de representação 
comercial. Não incidência. Natureza 
indenizatória.

-

incorrido o acórdão impugnado. Aplica-

2. In casu, o acórdão recorrido 

-

indenização, por ocasião do distrato 

3. Ressalvado meu entendimento, 
não incide imposto sobre renda recebida 

devidas a título de reparação patrimo-

(Grifou-se)

direito, reconhecido pelos nossos Tribu-
nais, a não incidência do imposto de ren-
da sobre as verbas rescisórias do repre-
sentante comercial ainda constitui uma 

vem buscando obter extrajudicialmente 

está isenta do imposto, especialmente 
junto à Receita Federal. * Revista Confere

Assessor sindical e consultor da 
Assessoria junto ao Poder Legislativo 
em Mato Grosso do Sul (APEL-MS), 

-
de sindical tem a função de representar 
uma determinada categoria, mesmo 

Os instrumentos coletivos de trabalho 
e a representação junto aos poderes 
constituídos estão entre os serviços a 

Contribuição sindical garante defesa dos interesses do setor

Fernando Camilo

Assessor Sindical da Fecomércio/MS
serem oferecidos pelos sindicatos, 
obrigatoriamente, aos seus represen-

diretoria ou a assembleia geral assim 
entender, sem a necessidade de buscar 
procurações individuais”, explica. As 
entidades reservam assentos a todos 

-
tação da atividade e toda decisão no 
curso dos processos por ela patroci-
nados abrangem a totalidade dos seus 

representados.
-

tribuição sindical obrigatória retorna às 
próprias empresas, por meio de benefí-

estão sempre vigilantes em relação aos 

“Daí,  a comparação entre custo e bene-

das atividades do sindicato, reivindi-
cando e apoiando as ações de interesse 
comum. * Revista Comércio&Cia
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SIRECOM-MS, CORE-MS e GMB/Perkal fortalecem 
parceria com ‘Happy hour’ e cafés da manhã 

Presidente José Alcides e representantes da Perkal durante encontros sociais

Sindicato dos Representantes Co-
merciais Autônomos e Empresas de 
Representações de MS (SIRECOM

-MS) e o Conselho Regional dos Repre-
sentantes Comerciais no MS, em parceria 
com General Motors do Brasil/Perkal 
Concessionária Chevrolet, ofereceram 
“happy hour” aos representantes comer-
ciais (Pessoa Jurídica) no último dia 7 de 
agosto, das 17 h às 18 h.

Na ocasião, a GMB/Perkal apresentou 
a tabela de preços de agosto dos veículos, 
com vantajosos descontos a favor da ca-
tegoria. Os convidados participaram tam-
bém de pesquisa, indicando os veículos 
preferidos para a atuação do representante 
comercial, para que eles sejam contem-
plados com maiores descontos.

Já foram realizados outros dois encon-
tros, sendo o primeiro no dia 8 de junho 
e o segundo no último dia 11 de julho, 
repectivamente segunda-feira e sábado, 
quando os representantes comerciais fo-
ram recepcionados com cafés da manhã. A 
escolha de dias da semana diferenciados 
para promoção dos eventos, conforme o 
presidente do SIRECOM-MS, José Al-
cides dos Santos, tem a intenção de dar 

O oportunidade para todos os segmentos 
participar.

Mesmo com o frio e tempo chuvoso, 
um grupo de representantes comerciais 
empenhou-se em comparecer no café da 
manhã oferecido pelo SIRECOM-MS, 
CORE-MS e GMB/Perkal, no dia 11 
de julho. Conforme o presidente José 
Alcides, o feedback positivo dado pelos 
representantes  comerciais fortalecem 

nossas ações é a própria categoria, que 
cada vez mais é contemplada com preços 
diferenciados dos veículos Chevrolet”, 
declarou.

De acordo com o presidente, o estado 
de Mato Grosso espelhou-se em Mato 

nos mesmos moldes com a GMB. “Quan-
to mais conselhos e sindicatos aderirem, 
mais força teremos perante  à GMB para 
negociar descontos maiores nos preços 
dos veículos”, observou.

A ideia é estender a parceria com a 
GMB em âmbito Nacional. Conforme 

Encontros promovem a integração dos representantes comerciais

José Alcides, isso será possível por meio 
do Fórum Permanente dos Sindicatos de 
Representantes Comerciais, no qual ele é 
vice-coordenador da região Centro Oeste.

Para o representante comercial Renes 

GMB/Perkal é positiva, pois “tudo aquilo 
que pode nos ajudar a trocar o veículo é 
muito bom”.

De acordo com Renes, a categoria 
precisa participar cada vez mais das 
ações promovidas pelo sindicato e 
conselho, visto que só reclamar não vai 
adiantar. “Reclama, reclama, reclama, 
mas ação ninguém tem. Por isso, os 
representantes deveriam ser mais par-
ticipativos. Se não estivermos unidos, 
fortalecidos, não vamos conseguir 
avançar”, disse.

Elias Caetano da Silva, representante 
comercial do segmento alimentício, consi-
derou a iniciativa de promover encontros 

mensais “muito legal e vem mostrar para 
a classe que o sindicato está se mobili-
zando cada vez mais. É isso que precisa 
ser feito”.

Por outro lado, advertiu Elias Caetano, 
os representantes comerciais também pre-
cisam ter uma participação mais efetiva 
dentro do sindicato. “Mesmo que houver 
pouca participação, o SIRECOM-MS 
deve continuar fazendo, chamando a todos 
e principalmente àqueles que participam 
das ações, estes que devem divulgar as 
iniciativas. Com uma maior união pode-

a favor da categoria”, salientou o repre-
sentante.

-

grande conquista para a categoria, visto 
que “o carro para nós é nosso escritório. 
Parabéns à GMB/Perkal pela decisão de 
contemplar nossa classe”.



Setembro de 201512

E VENTOS

U
ma programação especial para feste-
jar datas históricas. No dia 1º de ou-

-

-
-
-

-

como vai ser servida uma feijoada aos 
-

Serviço:

Representantes comerciais elogiam jantar em 
homenagem ao Dia das Mães

-

-

- -

-
mercado e Papelaria. Ele observou que 

George Sávio: “Eventos como esse une a nossa classe”Luzimar Vieira dos Santos enalteceu a organização da festa

Fidelis disse que evento valorizou as esposas dos representantes

muito mais valorizada que 

-

Pereira, a festa do Dia das 
-

são o esteio do trabalho do 

-
fação de as mães serem 

-
-

Dia do Representante será comemorado 

com palestra, homenagem e feijoada


