Representação
Entidades
‘A impecomercial e
lutam contra nhorabilidade
contrato de
PL que reduz do veículo do
emprego
indenização representante
Página 12

Ano 5

Agosto de 2009

core.ms@terra.com.br

Página 10

www.corems.org.br

Edição nº 17

A Voz Amiga do Presidente -

RECONHECIMENTO PROFISSIONAL

João Vovô, Maria Regina e Pedro Novaes
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PREMIAÇÃO

Palestrante de atuação nacional será uma das
atrações da programação festiva deste ano

Presidente José Alcides comemora parceria com
as empresas CV Turismo, Bigolin e Fiat Enzo

Palestra gratuita terá
vagas limitadas.
Inscrições abertas

‘Show de Prêmios’
será uma das
novidades da festa
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A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE
SINRECOMS e CORE-MS
comemoram grandes conquistas a
favor dos representantes comerciais

N

este mês de agosto, circulamos
mais uma edição do Informativo CORE-MS trazendo boas
notícias para a categoria. Já está no
ar o novo portal do CORE-MS, que
também se encontra em novo endereço (www.corems.org.br), uma poderosa ferramenta de comunicação
que tem como objetivo principal
promover uma maior interação entre o conselho, sindicato, representantes e até mesmo com as representadas.
Com o lançamento deste novo
portal, passamos a disponibilizar
importantes serviços. Alguns destes já se encontram à disposição dos
representantes comerciais, merecendo destaque o ‘Balcão de Negócios’, por intermédio do qual tanto
representantes quanto as representadas ganharão mais visibilidade no
mercado, usufruindo de um canal
de comunicação de interesse de
ambas as partes.
A inauguração oficial do novo
portal ocorrerá no dia 1º de outu-

bro, fazendo parte da programação
festiva em comemoração ao Dia
Pan-americano do Representante
Comercial deste ano. Até lá, pretendemos disponibilizar todos os serviços que idealizamos a favor da categoria, como por exemplo, a emissão de boletos on-line, o que facilitará a vida dos representantes,
que de forma ágil e cômoda, terão
como efetuar os pagamentos devidos no conselho, sem precisar deslocar-se ou perder tempo com contatos telefônicos e procedimentos
manuais. Estas são apenas algumas
das prestações de serviços que preparamos para os nossos filiados.
Outra boa nova que este informativo traz é o anúncio da programação festiva que estamos preparando para homenagear o dia maior da categoria (1º de outubro). Vamos promover, com muito carinho,
três dias de eventos, que integrarão
a categoria.
Já se encontram abertas as inscrições para a palestra deste ano,

COMUNICAMOS a todos os representantes comerciais (pessoa Física
e Jurídica), como é de conhecimento de todos, que é obrigatório o
pagamento da anuidade devida ao CORE-MS. Assim, se você está em
atraso com uma ou mais anuidades, estamos oferecendo a oportunidade
de quitação amigável dos débitos junto ao Departamento Jurídico. No
caso de inadimplência de mais de uma anuidade, a atenção deve ser
redobrada, pois iremos inscrever os débitos em dívida ativa, com o
fim de promover a competente Ação de Execução Fiscal, na Justiça
Federal (Lei 6.830/80). Evite que seu débito seja executado. Procure
o Departamento Jurídico do CORE-MS com urgência e fique legal!
Fone: (67) 3321.1213

bem como para o concurso de homenagens, por meio do qual teremos a oportunidade de homenagear colegas de profissão que engrandecem a história da representação
comercial do MS com seus relevantes serviços prestados.
Mas todo o nosso esforço de
nada valerá se não houver a participação dos representantes comerciais, mesmo porque, tudo que idealizamos foi pensando em atender
as expectativas de nossa classe.
Portanto, convido os nossos
companheiros de caminhada para
que prestigiem a programação, a qual
com certeza, vai fortalecer ainda
mais os laços de amizade entre a categoria e as suas entidades representativas.
O SINRECOMS e CORE-MS
vêm trabalhando com determinação
e de forma incansável pela valorização de nossa profissão. A festa é
nossa!

Receba
boletim on-line
no seu e-mail
Para receber a News Letter do portal
do CORE-MS basta cadastrar o seu email. Acesse o site www.corems.org.br
e se cadastre, recebendo em seu e-mail
notícias de interesse da
categoria, bem como
sobre a programação
festiva do Dia Panamericano do Representante Comercial deste ano.

ESPAÇO DO REPRESENTANTE
Se você deseja colaborar com o Informativo CORE-MS e com o portal www.corems.org.br, participe da coluna
“ESPAÇO DO REPRESENTANTE”, enviando-nos matérias, artigos, comentários e tudo mais que vier ao
encontro dos interesses da categoria. A sua participação será de fundamental importância para que possamos
produzir um jornalismo cada vez melhor. Solicitamos para que os textos sejam concisos, contenham nome
completo e contato. O Informativo CORE-MS e o portal www.corems.org.br se reservam o direito de
selecionar ou publicar total ou parcialmente as correspondências enviadas.
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Comerciais de MS
Presidente: José Alcides dos Santos
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Lionézio Duarte Rezende
Waldeci Alves Batista
Valdemiro Evaldo Hentschke
Conselho Fiscal Suplentes
Jairo Jorge Duarte de Rezende
Luíz Araújo Teixeira
Valdir Cortez
João Teixeira da Cruz
Arnaldo Stanke
Grimaldo Macário da Cunha
Delegação Federativa Suplentes
José Alcides dos Santos
Jairo Jorge Duarte de Rezende
Waldeci Alves Batista
Valdir Cortez

Informativo CORE-MS
Circulação trimestral
Tiragem: 4 mil exemplares
Jornalista responsável:
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Produção, Editoração Eletrônica e
Impressão:
Jornal A TRIBUNA DO ESTADO
Fone (0xx67) 3346-8774
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OPORTUNIDADE
Novo portal do CORE-MS oferece ‘Balcão de
Negócios’ para representantes e representadas

O

novo portal do CORE/MS, que
também está com novo endereço
(www.corems.org.br), oferece
aos profissionais na área de vendas devidamente registrados no Conselho e às representadas a oportunidade de anunciar,
gratuitamente, no “Balcão de Negócios”.
O Balcão de Negócios oferece as
categorias de classificados: empresas e
representantes.
Para anunciar, tanto representantes
quanto representadas, terão que preencher um formulário, que agora está bem
mais completo. Os anúncios vão facilitar um contato entre as partes bem mais
eficiente.
O formulário preenchido passará por
uma avaliação, para posterior publicação.
Tais critérios visam garantir a publicação de dados confiáveis das representadas, bem como de anúncios de
profissionais que estejam trabalhando
devidamente regularizados no mercado, pois só podem ser considerados representantes comerciais àqueles que

têm os seus registros no Core.
O presidente, José Alcides dos Santos, destacou que os representantes comerciais do Estado, com o Balcão de
Negócios do portal do CORE-MS, vão
ganhar mais visibilidade no mercado.
“Estamos muito felizes com mais
esta conquista a favor de toda a categoria, pois tenho certeza que o Balcão de
Negócios de nosso portal vai representar um poderoso canal de comunicação
entre representantes e representadas”,
comemorou.
Portanto, observou o presidente,
“não percam tempo. Criem novas oportunidades de negócios acessando o portal do CORE-MS, onde representantes
e representadas anunciarão sem custo
nenhum”.
O Balcão de Negócios tem como
objetivo principal tornar-se em oportunidades concretas de incrementar as
vendas de seus anunciantes, possibilitando a identificação de novas oportunidades no mercado brasileiro e, porque não, mundial.

Para anunciar no portal www.corems.org.br, tanto representantes quanto representadas,
terão que preencher um formulário, que agora está bem mais completo

Empresas que procuram representantes
Empresa: kopp industria textil
Sede: Guabiruba
Segmento: textil
Região: Brasil
Email: kassessoriaempresarial@hotmail.com
Site: www.kopptex.com.br
Contato: Darcio
Fone: 47-3354-0462
Buscamos representante comercial, para venda de malhas, viscolaycra, pv, helanca,
moletinhos plus, e todas as malhas em geral
Empresa: Flafer Representações Ltda
Sede: Uberlândia-MG
Segmento: Eletro Eletrônico
Região: Mato Grosso do Sul
Email: fernandoc@triang.com.br
Contato: Fernando
Fone: 34-8854-2933 e 34-9120-5754
A pedido de uma grande empresa, procuro representantes com toda documentação em dia e
necessária para exercer tal função e experiência comprovada em Eletro-eletrônicos para todo
o MS, principalmente para atender o Ponto
Certo.
Empresa: Mastai Cadeiras e Banquinhos
Sede: Salto Grande - SP
Segmento: móveis
Região: MS
Email: mastaisg@hotmail.com
Site: mastaisg@hotmail.com

Contato: Cristiane
Fone: 14-33781730
Gostaríamos de introduzir nossos produtos no
estado do Mato Grosso do Sul e precisamos de
representantes no segmento em móveis, com
automóvel, internet, telefone e com experiência
no ramo.
Empresa: S. A. Builder Ltda
Sede: São Paulo - SP
Segmento: Tecnologia e
Informática
Região: Brasil e exterior
Email: jcm@sabuilder.com.br
Site: www.sabuilder.com.br
Contato: João Carlos Moreno
Fone: 011 3534-0274
Empresa especializada em implantação de CRM (Costumer
Relationship Manegement)

parte da nossa equipe de vendas que tenham no
máximo uma representada.
Empresa: Hipeerplastic Embalagens
Sede: Porto Alegre/RS
Segmento: embalagens
Região: todo MS
Email:
hiperembalagens@gmail.com
Contato: Gilson
Fone: 51 9329 3689
Procuro representante para
todo o Brasil. Os produtos
são sacos de ráfia e sacolas
ecológicas para supermercado.

Acesse
www.corems.org.br
e anuncie,
gratuitamente, no
‘Balcão de
Negócios’

Empresa: Smile
Sede: Blumenau/SC
Segmento: confecções e calçados
Região: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
Email: financeiro@smile.ind.br
Site: www.smile.ind.br
Contato: Ayrton
Fone: (47) 32317200
Buscamos profissional dinâmico, com foco em
resultados e ampla experiência de vendas (calçados, lingerie, cama, mesa, banho) para fazer

Empresa: Metalúrgica RF
Ltda
Sede: Blumenau / SC
Segmento: Ferragens /
Material p/ construção
Região: Todo estado MS
metalurgicarf.com.br
Email: dayane@metalurgicarf.com.br
Site: www.metalurgicarf.com.br
Contato: Dayane Prates
Fone: 47 3221-5555
Somos fabricantes de graxeiras e produtos pneumáticos e importadores de algumas linhas como:
cabo de aço, acessórios, trenas, abraçadeiras,
conexões galvanizadas, etc.

Empresa: Uai Brindes Ind. e Com. de
Brindes
Sede: Pará de Minas/MG
Segmento: Indústria de brindes
Região: todo o Brasil
Email: jeferson@uaibrindes.com.br
Site: www.uaibrindes.com.br
Contato: Jeferson Severino
Fone: 3732371200
Procuramos representantes PJ para atuar na capital e interior de Mato Grosso do Sul. Preferência para quem já trabalhe com propaganda,
publicidade, marketing ou gráfica.
Empresa: Tecno-Maringá
Distribuidora Ltda
Sede: Maringá
Segmento: Integração de aves e suínos
Região: Dourados, Sidrolândia, Caarapó,
Itaquiraí, Apda.do Taboado
Email: tecno-maringa@bol.com.br e
vendas@kraquecedores.com.br
Site: www.kraquecedores.com.br
Contato: Roberto/PR e Marino/SC
Fone: (44) 3229-5051
Buscamos Representante ou revenda com atuação no agronegócios de aves e suínos para
vendas direta com integrados.Oferecemos produto revolucionário com qualidade e tecnologia.
Único fabricado no Brasil.

O CORE-MS não se responsabiliza pelos anúncios publicados ou por acordos firmados entre as partes
Agosto de 2009
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F IQUE POR DENTRO
Projetos de Lei

Informamos aos representantes comerciais que tramitam vários
Projetos de Lei de interesse da classe, entre os quais destacamos:
CÂMARA DOS DEPUTADOS

1 - PL Nº 7936/86
Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho CLT, no
que se refere a contribuição sindical (determinando que a parte que couber a cada sindicato seja movimentada sem qualquer interferência do Ministério do Trabalho).
AUTOR: Ex- senador NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ)
ÚLTIMA AÇÃO: O projeto encontra-se pronto para a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.
2 - PL Nº 4580/90
Dispõe sobre a participação dos trabalhos nos lucros ou resultados da empresa, define sua participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho para os efeitos
do paragráfo quarto, do artigo 218 da Constituição Federal e
dá outras providências.
AUTOR: Senador EDISON LOBÃO (PFL/MA)
ÚLTIMA AÇÃO: O projeto encontra-se pronto para a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.
3 - PL Nº 2904/92 (EMENDAS DO SENADO)
Dispõe sobre a atualização dos valores das comissões devidas
a representante comercial, em caso de mora no pagamento.
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ÚLTIMA AÇÃO: O projeto encontra-se pronto para a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.
4 - PL Nº 2579/92
Dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos Federais de fiscalização profissional e sobre a correção monetária das importâncias devidas aos integrantes das respectivas classes e
dos órgãos regionais.
AUTOR: Ex-deputado VASCO FURLAN (PPB/SC)
ÚLTIMA AÇÃO: O projeto encontra-se pronto para a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.
5 - PL Nº 1863/96
Reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI - incidente sobre veículos adquiridos por representantes
comerciais autônomos.
AUTOR: Deputado PEDRO CORREA (PPB/PE)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO (PTB/PE)
PROPOSTAS ANEXADAS: PL 2781/97, PL 3252, PL 3269/
97, PL 3397/97, 3707/97, 3969/97, 3991/97, 435/99, 838/99,
1111/99, 1239/99, 1342/99, 1885/99, 1945/99, 2270/99, 134/
2003
ÚLTIMA AÇÃO: Em 10/04/07 o projeto foi desarquivado
nos termos do art. 105 do RICD, em despacho exarado no
Requerimento nº 281/07, de autoria do deputado Hermes
Parcianello (PMDB/PR).
Encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação com o
relator, deputado Armando Monteiro. Aguarda-se manifestação do relator.
6 - PL Nº 4150/98
Altera dispositivos da Lei 4.886, de 09.12.65, que regula as
atividades dos representantes comerciais autônomos.
AUTOR: Deputado AUGUSTO NARDES (PPB/RS)
ÚLTIMA AÇÃO: A equipe do CONFERE em Brasília fez
articulações junto a 52 deputados para viabilizar o recurso nº
55/99 assinado pelo deputado ANIBAL GOMES (PMDB/CE)
e outros objetivando que o projeto seja apreciado pelo Plenário da Câmara. O recurso nº 55 figurou na Ordem do Dia da
Câmara nos dias 08,09 e 10/05/01, mas sua discussão e votação foram adiados. Aguarda-se novamente inclusão do Recurso na Ordem do Dia.
7 - PL Nº 3925/97
Dispõe sobre a vedação à cobrança de pedágio dos veículos
registrados no município onde localizam-se postos de pedágio.
AUTOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA (PT/SP)
PROPOSTAS ANEXADAS: PL 4740/98, 78/99, 737/99, 954/
99, 1177/99, 1310/99, 1421/99, 1847/99, 1977/99, 1995/99,
2246/99, 4144/01, 4485/01, 6264/02, 6750/02, 7096/02, 7159/
02, 284/03, 800/03 902/03, 1057/03, 1762/03
ÚLTIMA AÇÃO: Em 21/03/07 a Mesa Diretora desarquivou
o projeto, em conformidade com o Requerimento nº 365/07,
de autoria do deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP). Assim, a
matéria voltou a sua tramitação anterior, ou seja, o recurso nº
268/06 apresentado pelo deputado Arlindo Chinaglia, contra
o parecer terminativo das Comissões, será apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
8 - PL Nº 3890/89
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI, na aquisição de automóveis de passageiros que especifica e dá outras providências.
AUTOR: Deputado MAX ROSENMANN (PMDB/PR)
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA (PL/MG)
PROPOSTAS ANEXADAS: PL 4665/94
ÚLTIMA AÇÃO: A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovou por unanimidade, em 08/03/06, o parecer
do relator, deputado CARLOS MOTA – PL/MG, pela

constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa deste
e do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.
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Em abril/06 o deputado LUIZ ALBERTO (PT/CE) apresentou o Recurso nº 278/06, nos termos dos artigos 24, II e
132, § 2º do RI contra a apreciação conclusiva das Comissões.
Aguarda-se inclusão do recurso na Ordem do Dia da Câmara.
9 - PL Nº 6671/2002
Acrescenta dispositivos ao art. 652 da Consolidação das Leis
do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a competência dos juízes
do trabalho e dá outras providências.
AUTOR: SENADO FEDERAL
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS (PT/PE)
ÚLTIMA AÇÃO: A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou em 20/05/04, por unanimidade, o parecer do
relator, deputado MAURÍCIO RANDS (PT/PE), pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O deputado INALDO LEITÃO (PSDB/PB) apresentou voto em
separado.
O deputado ZONTA apresentou recurso nº 133/04 solicitando
que este projeto seja apreciado pelo Plenário da Câmara.
O deputado RONALDO DIMAS também apresentou o recurso nº 134/04 solicitando que este projeto seja apreciado pelo
Plenário da Câmara.
A Mesa recebeu os recursos em Plenário. Aguarda-se deliberação pelo Plenário dos citados recursos.
10 - PEC Nº 29/2003
Institui a liberdade sindical, alterando a redação do Art. 8º da
Constituição Federal.
PROPOSTA ANEXADA: PEC nº 121/03
AUTOR: Deputado VICENTINHO (PT/SP), MAURÍCIO
RANDS –
(PT/PE) e outros RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO
(PT/SP)
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, cujo relator deputado JOSÉ
GENOÍNO (PT/SP), designado em 18/03/08, devolveu o processo à Secretaria da Comissão, em 11/04/08, com parecer
pela admissibilidade desta Proposta de Emenda Constitucional e da PEC 121/03, apensada. Aguarda-se inclusão da mencionada proposta na pauta de votação da Comissão.
11 - PL Nº 1058/2003
Altera a redação do § 1º do art. 651 da Consolidação das Leis
do Trabalho, fixando o foro para reclamação trabalhista quando for parte agente ou viajante comercial.
AUTOR: COMISSÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
ÚLTIMA AÇÃO: Em 05/05/04 aprovado na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público Em 11/07/07 aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
Desde 02/08/07 o projeto encontra-se pronto para a Ordem do
Dia da Câmara dos Deputados
12 - PEC Nº 185/2003
Dá nova redação ao inciso XIII do art. 5º e XXIV do art. 21,
IX do art. 103 e XII do art. 109 da Constituição Federal e dá
outras providências.
AUTOR: Deputado PEDRO HENRY (PP/MT) e OUTROS
ÚLTIMA AÇÃO: Em 19/04/07 a proposta foi desarquivada
nos termos do art. 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no Requerimento nº 353/07, de autoria do deputado Pedro Henry. Aguarda-se criação de Comissão Especial Temporária para a análise do mérito da Emenda Constitucional.
13 - PEC Nº 186/2003
Suprime expressão e dá nova redação ao art. 149 da Constituição Federal.
AUTOR: Deputado MAX ROSENMANN (PMDB/PR) e
OUTROS
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES (PPS/RO)
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, cujo novo relator, deputado
MOREIRA MENDES (PPS/RO), foi designado em 19/03/
08, uma vez que o anterior não é mais membro da mencionada comissão.
14 - PEC Nº 187/2003
Concede legitimidade ativa ad causam aos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional para interpor
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
AUTOR: Deputado MAX ROSENMANN (PMDB/PR) e
OUTROS
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA (DEM/RN)
ÚLTIMA AÇÃO: Em 02/12/08 a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, aprovou o parecer do relator,
deputado FELIPE MAIA, designado em 08/04/08, pela
admissibilidade da emenda. Aguarda-se criação de Comissão Especial para se manifestar sobre o mérito da emenda.
15 - PEC Nº 369/2005

Dá nova redação aos Arts. 8º, 11, 37 e 114 da Constituição
Federal
(REFORMA SINDICAL)
AUTOR: Poder Executivo
RELATOR: Deputado Maurício Rands (PT/PE)
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com o relator, deputado Maurício Rands, designado em 09/03/09. Aguarda-se manifestação do relator.
16 - PL Nº 6.542/06
Regulamenta o inciso IX do art. 114 da Constituição Federal, para dispor sobre competências da Justiça do Trabalho
referentes à relação de trabalho, e dá outras providências.
AUTOR: Comissão Especial Mista “Regulamentação da
Emenda 45”
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, aguardando designação de novo
relator, uma vez que anterior, não é mais membro da comissão.
17 - PL Nº 1.439/2007
Altera a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que “Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos,
estabelecer prazo prescricional e alterar o valor da indenização por rompimento contratual.
AUTOR: Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR)
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL (PR/GO)
ÚLTIMA AÇÃO: Em 20/11/07 houve Audiência Pública,
em conformidade com o Requerimento nº 126/07, de autoria
dos deputados Pepe Vargas (PT/RS) e Marco Maia (PT/RS),
para discutirem o mérito do projeto. Compareceram à audiência os deputados Nelson Marquezelli, Pepe Vargas, Marco Maia, Tadeu Filippelli, Dilceu Sperafico, Edinho Bez,
Luiz Carlos Buzato, Alfredo Kaefer e Sabino Castelo Branco.
Estiveram presentes como convidados representantes da CNI,
CNC e os
presidentes dos Sindicatos dos Representantes Comerciais
de São Paulo e Caxias do Sul, além de presidentes de COREs
e empresários. Após os debates, os deputados e a categoria
envolvida concluíram que o assunto deve ser melhor discutido a fim de encontrarem o equilíbrio entre empresário e
representante comercial.
Em 04/11/08 o relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, deputado SANDRO MABEL
(PR/GO), exarou parecer pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo. Aguarda-se inclusão do projeto na pauta
de votação da mencionada comissão.
18 - PL Nº 1.756/2007
Altera dispositivos da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de
1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, dispondo sobre a fixação do valor das anuidades, taxas e emolumentos devidos pelos profissionais da
categoria, pelas pessoas naturais e jurídicas, aos Conselhos
Regionais dos Representantes Comerciais em que estão
registrados.
AUTOR: Deputado Paulo Henrique Lustosa (PMDB/CE)
RELATOR: Deputado Guilherme Campos (DEM/SP)
TRAMITAÇÃO: Em 12/03/08 aprovado, por unanimidade, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Em 03/09/08 aprovado, por unanimidade, na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, após
intenso trabalho desenvolvido pela Equipe de Assessores do
CONFERE, em Brasília.
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Finanças e
Tributação com novo relator, deputado Guilherme Campos (DEM/SP), designado em 15/04/09. O relator poderá
acatar ou não o parecer do relator anterior que havia exarado
parecer pela aprovação do projeto e das emendas adotadas
pela Comissão Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Aguarda-se manifestação do relator.
19 - PL Nº 1.987/2007
Consolida os dispositivos normativos que especifica o Direito Material Trabalhista e revoga as leis extravagantes que especifica os artigos 1º ao 642 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT (Explicação: Dispõe sobre os Conselhos
Federais e Regionais das profissões regulamentadas e os
artigos 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582,
1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591,
1592, 1593, 1594, 1595, 1596 e 1597 tratam especificamente do Representante Comercial)
AUTOR: Deputado Cândido Vaccarezza (PT/SP)
Regime de Tramitação: Especial
ÚLTIMA AÇÃO: Em 06/09/07 apresentação do projeto
em Plenário
Em 12/09/07 a Mesa Diretora exarou despacho encaminhando o projeto ao Grupo de Trabalho de Consolidação
das Leis e à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.
Em 08/10/07 o coordenador do Grupo de Trabalho de Con-

solidação das Leis encaminhou o ofício GTCL 033/07 ao
presidente da Câmara solicitando a publicação do PL 1987/
07 no Diário Oficial da União. A publicação destina-se à
divulgação do citado Projeto de Lei, a fim de abrir prazo
de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões por parte dos diversos segmentos da sociedade.
Em 31/10/07 o coordenador do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis designou o deputado ARNALDO JARDIM (PPS/SP) para relatar a matéria no referido Grupo de
Consolidação das Leis.
Em 03/04/08 houve a realização de Seminário para debater o mencionado projeto de lei. O ministro GILMAR
MENDES afirmou que o emaranhado de leis existentes
hoje no país, configura uma verdadeira torre de babel e,
portanto, é preciso organizar esse quadro para garantir alguma segurança jurídica. Já o ministro do TST, LÉLIO
BENTES CORREA, previu que haverá dificuldade para
definir o texto de uma eventual consolidação, porque não
se pode inovar o Direito. Para o presidente da OAB, César
Britto, a consolidação é “inoportuna” porque, entre outras
razões, nos termos propostos no projeto de lei transpõe
para o presente uma “estrutura sindical arcaica”, criada
durante a ditadura de Getúlio Vargas para “amarrar os sindicatos.”
Em 20/08/08 o relator, deputado Arnaldo Jardim (PPS/
SP), apresentou parecer pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo, acolhendo tanto quanto possível, as
sugestões oferecidas pela sociedade. Aguarda-se inclusão
do projeto na pauta de votação do Grupo de Trabalho.
20 - PL Nº 2462/07
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para
isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados os veículos utilizados na atividade de representante comercial,
na forma como dispõe.
AUTOR: Deputado Barbosa Neto (PDT/PR)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO (PTB/
PE)
PROPOSTA ANEXADA: PL 5060/09
ÚLTIMA AÇÃO: Em 04/06/08 designado relator, na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado ARMANDO MONTEIRO (PTB/PE).
Em 29/04/09 a Comissão aprovou, por unanimidade, o parecer do relator,
deputado ARMANDO MONTEIRO (PTB/PE), pela incompatibilidade financeira e orçamentária. Aguarda-se
abertura do prazo recursal para o Plenário da Câmara, caso
não seja apresentado recurso o projeto vai ao ARQUIVO.
21 - PL Nº 3507/08
Dispõe sobre a fixação de limites máximos para os valores das anuidades, multas, taxas e emolumentos devidos
às entidades de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas e dá outras providências.
AUTOR: Deputado TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT/RS)
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER (PT/CE)
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, desde 16/06/08.
Em 06/08/08 o presidente da comissão designou o deputado EUDES
XAVIER (PT/CE) para relatar a matéria.
Em 14/04/08 o relator exarou parecer pela aprovação do
projeto. Aguarda-se inclusão do projeto na pauta de votação da comissão.
22 - PL Nº 1584/2007
Isenta as entidades fiscalizadoras do exercício profissional do pagamento de custas em âmbito da Justiça do Trabalho.
AUTOR: Deputado VANDER LOUBET (PT/MS)
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA (PCdoB/BA)
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, desde 17/08/07, cujo
relator, deputado Daniel Almeida (PCdoB/BA), exarou
parecer em 31/10/07 pela aprovação do projeto, com emendas. Em 01/04/09 a matéria figurou na pauta de votação da
comissão, mas foi retirada de pauta.
23 - PL Nº 3097/08
Obriga os Conselhos Profissionais a disponibilizar lista de
membros sob os quais pesam sindicância, inquérito ou processos na Justiça em decorrência de suas atividades profissionais.
AUTOR: Deputado ARNON BEZERRA (PTB/CE)
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO (PtdoB/RH)
ÚLTIMA AÇÃO: Encontra-se na Comissão de Defesa do
Consumidor, cujo relator deputado Efraim Filho (DEM/
PB), designado em 24/04/08, exarou parecer pela aprovação
do projeto, na forma de substitutivo.
Em 30/04/09 designado relator o deputado VINICIUS CARVALHO
(PTdoB/RJ),uma vez que o anterior não é mais membro da
comissão. O novo relator poderá adotar ou não o parecer do
relator anterior.

Acesse www.corems.org.br e fique por dentro também dos Projetos de Lei que tramitam no Senado Federal
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C OMEMORAÇÕES
Inscrições abertas para palestra gratuita em
homenagem ao Dia do Representante Comercial

O

SINRECOMS (Sindicato dos
Representantes
Comerciais
Autônomos e Empresas de
Representações do MS), com apoio
do CORE-MS (Conselho Regional dos
Representantes Comerciais do MS), abre
inscrições para palestra que fará parte
da programação festiva em homenagem ao Dia Pan-americano do Representante Comercial deste ano, data
que é comemorada oficialmente no
dia 1º de outubro.
A palestra será ministrada no próximo dia 2 de outubro, no Castelo
Caporossi Buffet, em Campo Grande,
fazendo parte de uma programação
que terá início às 20h. O presidente
do CORE-MS, José Alcides dos Santos, antecipou que o palestrante contratado para as comemorações deste
ano tem tudo para surpreender de forma positiva os representantes comerciais. “Ano após ano, procuramos
aprimorar esta festa em homenagem
aos representantes comerciais, anunciando novidades e caprichando na
programação”, comentou.
Segundo o presidente José Alcides,
antes de contratar o conceituado professor Heinz, teve oportunidade de assistir um vídeo gravado com uma de
suas palestras. “A apresentação do professor Heinz, com certeza, além de
transmitir valiosos conhecimentos,
dará oportunidade aos representantes
comerciais de viver momentos agradá-
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veis, quando apreciarão uma comunicação leve e bem-humorada”, afirmou.
Para garantir uma vaga para a palestra do professor Heinz, o representante deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional dos Representantes Comerciais . A inscrição
só será válida mediante confirmação
feita pelo CORE/MS.
A palestra, que terá entrada franca
e vagas limitadas, fará parte de uma
ampla programação festiva. Ainda no
dia 2 de outubro, serão promovidos
“Show de Prêmios”, Solenidade de
homenagens e coquetel.
Perfil
Os representantes comerciais do
MS terão a oportunidade de aprender
com os 20 anos de experiência do professor Heinz como Profissional de
Recursos Humanos, Empresário, Consultor, Instrutor e Palestrante.
A abordagem feita pelo professor
Heinz é simples e direta, mesclando:
humor e reflexão, emoção e razão, fatos e metáforas, facetas da vida pessoal e profissional, num evento completo, o qual levará a platéia a uma
viagem emocionante e inesquecível,
participando a todo momento.
Com muito conteúdo e consistência, o professor Heinz viaja pelo Brasil inteiro, levando sua mensagem e
sua energia aos que o assistem. A principal missão do palestrante é causar

Reflexão, Incentivar a
Ação e Potencializar as
pessoas a alcançarem
Resultados na vida pessoal e profissional.
Como valores, professor Heinz defende o
respeito ao ser humano
e seus direitos; a coerência; excelência no
atendimento; humildade para aprendizagem
contínua; ética e seriedade na prestação de
serviços
e
rigor
metodológico.
Com a participação da platéia, professor Heinz mescla humor e
Professor Heinz traz
reflexão, emoção e razão, fatos e metáforas, num evento
em sua bagagem um invejável currículo. Ele é administrador; quirir novos conhecimentos e acima
pós-graduado em Qualidade e Produ- de tudo, emocionar-se, pois a progratividade pela UFSC; pós-graduado em mação festiva deste ano, não tenham
Dinâmica de Grupos pela SBDG - So- dúvidas, terá momentos inesquecíciedade Brasileira de dinâmica de veis”, garantiu.
Grupo; Formação em Neurociências;
Mais informações sobre o evenConsultor empresarial na área de Pla- to poderão ser obtidas por interménejamento Estratégico e Qualidade dio dos telefones (67) 9974-4528 /
Total; Diretor da Dinamikós 3321-1213 (falar com Rubens).
Consultoria e Treinamento S/C Ltda.
e palestrante de atuação nacional.
Serviço
Para o presidente José Alcides, esta Palestra com o professor Heinz
será mais uma oportunidade preciosa
que o CORE-MS, em parceria com o Data: 2 de outubro de 2009
SINRECOMS, vai proporcionar aos Horário: a partir das 20h
representantes comerciais. “Com en- Local: Castelo Caporossi Buffet
trada franca, os representantes comer- As inscrições poderão ser feitas no portal
ciais vão passar horas agradáveis, ad- www.corems.org.br ou na sede do CORE-MS
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T RADIÇÃO
Representantes comerciais serão
homenageados com jantar-dançante
no próximo dia 3 de outubro

A

programação em comemoração ao
Dia Pan-americano do Representante Comercial deste ano, que ocorrerá
de 1º a 3 de outubro, terá como uma de
suas grandes atrações mais uma edição do
jantar-dançante. O tradicional evento será
promovido no dia 3 de outubro, a partir
das 22h30, no Castelo Caporossi Buffet.
Realizada em todos os anos pelo Sindicato dos Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de Representações do MS (SINRECOMS), com grande sucesso, a programação conta com
total apoio do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais do MS
(CORE-MS).
Os convites, que são limitados, terão
valor simbólico. As reservas poderão ser
feitas a partir de 10 de setembro, com
prazo máximo até dia 25 do mesmo mês
para a sua retirada na sede do COREMS. Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (67) 9974-4528 e
3321-1213 (falar com Rubens).
O presidente do Conselho, José
Alcides dos Santos, manifestou sua alegria em ter a oportunidade de, a cada ano,
ampliar a programação festiva em homenagem ao dia da categoria, que se dá oficialmente em 1º de outubro. “O jantardançante é um momento muito especial,
pois além de lembrar com alegria a his-
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O tradicional jantar-dançante em homenagem ao dia da
categoria é realizado todos os anos com grande sucesso

tórica data, proporciona aos representantes a oportunidade de se integrar e viver
uma inesquecível noite de confraternização”, afirmou.
Fato histórico
O dia 1º de outubro foi declarado Dia
Pan-americano dos Viajantes, Agentes e
Representantes Comerciais, no Congresso Pan-americano de Viajantes, Agentes
e Representantes do Comércio, realizado em Buenos Aires, entre 25 de setem-

bro e 02 de outubro de 1937.
Neste evento além de delegados pertencentes a diferentes organizações da
Argentina, participaram representantes do
Brasil, Chile, México e Uruguai, com a
finalidade de analisar e intercambiar experiências das problemáticas trabalhistas
da América Latina. A realização deste
encontro contribuiu para fortalecer o
avanço em direção a uma regulamentação legal para proteger e enaltecer o trabalho dos Representantes Comerciais.

Inaugurações do portal
e do Memorial do
CORE-MS acontecem
dia 1º de outubro
Na data em que a categoria comemora o seu dia maior (1º de outubro),
o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do MS (CORE-MS),
em parceria com o Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e
Empresas de Representações do MS
(SINRECOMS), fará o lançamento oficial do novo portal do conselho
(www.corems.org.br) e vai inaugurar
o Memorial do CORE-MS. Os eventos serão realizados a partir das 20h,
na sede da órgão.
Para o presidente do CORE-MS,
José Alcides dos Santos, estes eventos
representarão grandes conquistas para
a categoria.
O presidente comemora o fato do
portal fortalecer a interação entre o
conselho e a categoria. Conforme José
Alcides, “os canais de comunicação
darão à categoria a oportunidade de
interagir de forma mais dinâmica com
as suas entidades representativas".
Com relação à inauguração do
Memorial do CORE-MS, o presidente
José Alcides comemorou a oportunidade de registrar na sede do conselho
a história vitoriosa dos representantes
comerciais homenageados nos anos de
2007 e 2008, bem como abrir espaço
para os futuros nomes que terão os seus
trabalhos reconhecidos. “Valorizando
a trajetória profissional e de vida daqueles que lutam dignamente para se
sobressair na profissão, resgataremos
a própria história da representação comercial”, avaliou José Alcides.
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DIA PAN-AMERICANO DO REPRESENTANTE COMERCIAL
SINRECOMS promove
‘Show de Prêmios' no
dia 2 de outubro

O

SINRECOMS (Sindicato dos
Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de
Representações do MS), com apoio do
CORE-MS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais do MS), dos
parceiros CV Turismo, Bigolin (Construção e Decoração) e Fiat Enzo, vai
trazer uma novidade para a programação festiva alusiva ao Dia Panamericano do Representante Comercial deste ano, data que é comemorada oficialmente no dia 1º de
outubro.
A novidade trata-se do “Show de
Prêmios”, evento que fará parte da
programação festiva que será promovida no dia 2 de outubro, a partir
das 20h, no Castelo Caporossi
Buffet, na Capital. Ainda no mesmo dia serão realizados solenidade
de homenagens, palestra e coquetel.
Somente os representantes comerciais que estiverem adimplentes,
ou seja, em dia com suas obrigações
no CORE-MS e no SINRECOMS

terão direito a concorrer as seguintes
premiações: uma viagem ao Nordeste do
Brasil (em período de baixa temporada,
que compreende os meses de março a
junho - exceto feriados - e de agosto a
novembro - exceto feriados), com direito a acompanhante e hospedagem em
hotel cinco estrelas, premiação que será
patrocinada pela CV Turismo, de propriedade da empresária Cleuza
Vasconcellos; uma TV LCD (patrocínio da Bigolin – Construção e Decoração) e um notebook, esta última
premiação será patrocinada pela Fiat
Enzo.
Mas atenção! O representante sorteado só receberá o prêmio se estiver presente no Show de Prêmios. Caso esteja
ausente, perderá o direito pela premiação
e será feito um novo sorteio. As
premiações serão entregues na oportunidade pelos representantes das empresas patrocinadoras.
Para participar de toda a programação do dia 2 de outubro, que terá entrada
franca para os representantes devidamen-

Presidente José Alcides comemora parceria com CV Turismo, Bigolin e Fiat Enzo

te registrados no CORE-MS, os interessados deverão preencher o formulário de
inscrição para a palestra, disponível no
portal www.corems.org.br e na sede do
CORE-MS. As vagas, que são limitadas,
estarão garantidas aos representantes inscritos somente após confirmação feita
pelo CORE-MS.
O presidente do conselho, José
Alcides dos Santos, comemorou a parceria firmada com as conceituadas empresas CV Turismo, Bigolin (Construção

e Decoração) e Fiat Enzo, que possibilitará presentear os representantes comerciais com mais um evento festivo. “Nada
mais justo que darmos aos representantes comerciais adimplentes a oportunidade de concorrerem a valiosos prêmios. A cada ano, com o apoio do COREMS e de importantes parcerias, o
SINRECOMS amplia sua programação
festiva em homenagem ao Dia Pan-americano do Representante Comercial”, disse.

Acesse o portal www.corems.org.br e saiba de toda a programação da Festa do Representante Comercial

Agosto de 2009

7

P ARCERIA

Cleuza Vasconcellos
presenteará felizardo do
‘Show de Prêmios’ com
viagem ao Nordeste

A

A empresária Cleuza Vasconcellos, proprietária
da CV Turismo, declara-se feliz em ter a
oportunidade de participar da programação
festiva em homenagem ao Dia Pan-americano do
Representante Comercial. Os eventos estão agendados
para os dias 1º, 2 e 3 de outubro deste ano.
Por meio da parceria firmada com o
SINRECOMS e CORE-MS, a CV Turismo marcará
presença no ‘Show de Prêmios’, que ocorrerá no
dia 2 de outubro, a partir das 20h, no Castelo
Caporossi Buffet. A agência presenteará o
representante sorteado com uma viagem ao
Nordeste do Brasil, com direito a acompanhante e
hospedagem em hotel cinco estrelas, em período
de baixa temporada (que compreende os meses
de março a junho - exceto feriados, e de agosto a
novembro - exceto feriados).

A CV Turismo oferece aos seus clientes uma
prestação de serviços personalizada, inclusive no
setor corporativo. Além do turismo voltado para os
negócios, Cleuza agracia sua clientela com uma
vasta experiência no que se refere ao turismo de
lazer. “Há mais de uma década no ramo, procuro
atender com excelência as necessidades de meus
clientes, eles que representam a minha maior
propaganda, pois divulgam sua satisfação em ter
sido bem atendidos pela CV Turismo”, comemorou.
Serviço:
CV Turismo
Rua Padre João Crippa, 947 - centro.
Contato: (67) 99823676
E-mail - cleuza@cvturismoms.com.br
Site: www.cvturismoms.com.br

Empresária Cleuza Vasconcellos declara-se feliz em poder se integrar à
programação festiva em homenagem aos representantes comerciais

Clientes fazem ‘declaração de amor’ à CV Turismo

Em 2002, Alice curtiu sua lua de mel na Costa do Sauípe

A CV Turismo, sob a direção da
empresária Cleuza Vasconcellos,
construiu ao longo de sua existência uma
verdadeira relação de amor e
confiabilidade com os seus clientes.
Divulgamos nesta edição, o
depoimento de uma família muito
especial, que por intermédio dos serviços
da CV Turismo viveu momentos
inesquecíveis. O promotor de Justiça de
Dourados, Paulo Cesar Zeni, sua esposa
Alice Adolfa Zeni e o filho Mateus Zeni
são exemplos do quanto é importante ter
acesso a uma competente agência de
turismo. O depoimento deles resume o
que é a CV Turismo. Acompanhe:
“Uma viagem para ser agradável
precisa corresponder às expectativas, seja
nas férias ou à negócios. Quando
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Em 2008, CV Turismo levou Paulo Cesar Zeni
e seu filho Mateus para assistir jogo do Inter

organizada por um profissional bem
informado, prestativo e de bom gosto as
chances de ser um sucesso são grandes.
Viagem é sempre inesquecível por
algum aspecto. Ou porque foi divertida ou
porque foi um transtorno. Por isso, não dá
pra pensar em viajar sem falar com a
Cleuza. Ela consegue um jeito de te mandar
pra onde sua vontade determinar. E se você
estiver na dúvida?! Ah! Ela resolverá a
questão em dois minutos! Se não tem ideia
de um destino, é só perguntar que a Cleuza
logo te mostra os lugares mais
interessantes para se visitar.
Jogo do Inter?! Deixa pra Cleuza que
você será hospedado no mesmo hotel do
time colorado, há poucos metros do
estádio! Uma mordomia!
E ainda tem as valiosas dicas. Porque

Paulo Cesar viveu mais um inesquecível momento através da CV Turismo

o pacote da Cleuza é assim: o aéreo, o
terrestre, o city tour, o restaurante da moda,
o lugarzinho das compras, o cantinho da
balada mais animada, o curso de mergulho.
Tudo! Mas tudo mesmo!!!
Interessante é que os destinos e
hospedagens são compatíveis com a fase
da vida em que estamos. Isso é muito
importante e um agente de viagens deve
estar atento a esse detalhe, para que o
cliente não tenha aborrecimentos ou dias
de tédio durante suas férias.
Quando éramos namorados, noivos e
recém-casados, as hospedagens eram em
lugares mais agitados e as informações nas
dicas de viagem traziam mais baladas e
festas. Viajávamos para praias com vida
noturna mais movimentada. Nos resorts, o
movimento de crianças normalmente era

pouco e a faixa etária era muito parecida
com a nossa.
Depois do nascimento do Mateus,
conhecemos lugares com recreação para
crianças, babá e espaços exclusivos para
os pequenos se acomodarem, hotéis cujos
restaurantes oferecem cardápio infantil,
com papinha inclusive, e os resorts tem
sempre uma programação voltada para
atender famílias com bebês e crianças.
Enfim, é sempre uma ótima ideia
programar as viagens de férias, passeios
de fim de semana ou viagens de trabalho
com a Cleuza!
Aquele abraço,
Alice Adolfa, Paulo e Mateus!”
Agosto de 2009

A RTIGOS
Bem-vindo ao
irritante mundo
da lei de
MURPHY
Zenilde Lima Fajioni (*)

Você está preso em um congestionamento gigantesco e está louco para
chegar em casa. Mas para seu desânimo, percebe que todas as outras faixas
parecem estar andando, menos a sua.
Você muda de faixa, mas assim que
passa para a outra faixa, os carros param.
Com o carro parado, você nota que
todas as faixas (incluindo a que você
acabou de abandonar) estão andando menos a sua.
E o que dizer de um supermercado
lotado em véspera de um feriadão, com
filas enormes.
A fila que você está não anda, você
muda para a outra fila que parece estar
andando. Na outra fila, você nota que
se estivesse ficado onde estava, já estaria no caixa.
Bem-vindo ao irritante mundo da
lei de MURPHY.
Essa expressão diz que tudo que
pode dar errado vai dar errado, e pode
ser isso mesmo. Não é devido a algum
poder misterioso que a lei tenha, na
verdade somos nós que damos importância à lei de Murphy.
Quando tudo dá certo, nem pensamos nisso.
Afinal, esperamos que as coisas
funcionem a nosso favor, mas quando
algo dá errado, procuramos razões.
Pense sobre caminhar; quantas vezes chegou ao seu destino e pensou,
Legal! Eu caminho muito bem. Mas se
você tropeça no meio-fio e rala o joelho, aposto que você vai pensar porque isso tinha que acontecer com você.
A Lei de Murphy tira vantagem da
nossa tendência de enfatizar o NEGATIVO e não perceber o que é POSITIVO.
Ela se baseia nas leis da probabilidade - a possibilidade matemática de
que algo vai acontecer.
Aproveitamento desse artigo: não espere que todas as coisas funcionem a seu
favor. Não enfatize o negativo, perceba,
valorize e tire proveito do que é positivo. Toda situação tem algo positivo.
(*) Colaboração da representante
comercial Zenilde Lima Fajioni
Contado: zenessa@terra.com.br
Acesse o portal www.corems.org.br e
participe do Espaço do Representante
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A Impenhorabilidade do veículo
do Representante Comercial
Guilherme Eduardo Navaretti (*)

P

ara iniciar este artigo, vamos
adentrar à seara da penhora de
bens.
Penhora de bens significa a apreensão
judicial de bens do devedor, com o intuito de garantir o pagamento de dívida
por este contraída.
Com a penhora, o bem é retirado da
posse de seu proprietário paga garantir
a execução da dívida por este contraída.
Ocorre que a lei elenca uma série de
bens que são considerados
impenhoráveis, ou seja, não pode recair penhora sobre determinados bens.
Trata-se de um benefício outorgado
pela lei a determinados bens que não
podem ser atingidos pela penhora e,
com isso, ficam protegidos da apreensão judicial.
Vale destacar que a alegação de
impenhorabilidade, feita em juízo, depende única e exclusivamente do interessado, que é aquele que demandado judicialmente veio a ter um bem penhorado.
Dentre outros bens que não podem
ser penhorados dedico este artigo àqueles utilizados como instrumento de trabalho do representante comercial e necessários ao exercício.
Quais são seus instrumentos de
trabalho?
Inúmeros são os instrumentos de trabalho do representante comercial, e
dentre eles destacam-se: agenda eletrônica, computador, telefone fixo e móvel, mesa de trabalho, arquivos e o veículo, qualquer que seja ele, a exemplo
de carro, motocicleta, etc.

Dentre todos os bens que são considerados impenhoráveis, dedico este artigo a um bem considerado verdadeira
e necessária ferramenta de trabalho do
representante comercial, que é o seu
veículo.
Com isso, há que se considerar que
o veículo utilizado pelo representante
comercial para o desenvolvimento de
sua atividade é e assim deve ser compreendido como sendo uma ferramenta
de trabalho, haja vista que boa parte das
representadas somente contratam representantes que possuem automóvel.
O Poder Judiciário também entende
desta forma e neste artigo destaco importantes decisões a respeito deste tema,
que poderão servir de fundamento caso
um dia o leitor venha a enfrentar esta
situação:
“Processo civil – penhora – veículo automotor que serve a representante comercial.
1. O elenco de bens que não podem
sofrer a incidência da penhora, inserto
no inciso VI do art. 649 do CPC, vem
sendo ampliado pela jurisprudência. 2.
O entendimento majoritário desta Corte, expresso em diversos e reiterados
julgados, é no sentido de considerar
impenhorável veículo automotor que
serve de instrumento de trabalho a representante comercial. 3. Recurso especial conhecido pela alínea “c”, mas
improvido.” Rel. Min. Eliana Calmon,
J. em 7.4.2005, DJ 23.5.2005, p. 198).
“Execução – representante autônomo – representação comercial –
penhora de bens móveis – veículo
impenhorabilidade – Penhora. Veículo de representante comercial autônomo. Único bem, necessário ao exercí-

cio da atividade profissional. Instrumento de trabalho. Art. 649, VI do CPC.
Impenhorabilidade.
Apelação
improvida.” (TJRJ – AC 3.954;1999 –
(Ac. 13101999) – 16ª C. Cív. – Rel. Des.
Carlos C. Lavigne de Lemos – J.
24.08.1999).
“Embargos do devedor – penhora – reforço – nulidade –
impenhorabilidade absoluta – veículo de utilização profissional – representante comercial – admissão por parte da
exequente – decisão acertada – recurso
desprovido.
Em recaindo a penhora sobre veículo de utilização profissional de representante comercial com praça em todo
o Estado do Paraná, e esta utilização
sendo admitida pela parte credora, está
ele inserto na hipótese prevista pelo art.
649, VI do Código de Processo Civil,
razão pela qual é de se decretar a sua
impenhorabilidade absoluta, com a
consequente nulidade da penhora efetivada sobre ele”. (TAPR. Apel. Civ.
120571200, 7ª CC, Rel. Juiz Prestes
Mattar, RT 431/205).
Por fim, é importante observar que
não
cabe
a
alegação
de
impenhorabilidade quanto à cobrança
de crédito concedido para a aquisição
do próprio bem. Um exemplo a respeito disso ocorre quando o representante
obtém crédito para adquirir seu veículo
e não efetua o respectivo pagamento.
Com isso, poderá a instituição financeira penhorar o veículo do representante
comercial.
* O autor deste artigo é advogado especializado em representação comercial – contato: gen.adv@uol.com.br

Agradecimentos
O presidente do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, recebeu, em julho, dois
especiais convites, os quais ele dirige os
seus agradecimentos. São eles:
“A Diretoria do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado de
Alagoas - CORE-AL, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de
descerramento do busco em homenagem ao

ilustre Patrono dos Representantes Comerciais, dr. Plínio Affonso de Farias Mello,
com a presença do Diretor-Presidente do
Conselho Federal dos Representantes Comerciais, Dr. Manoel Affonso Mendes de
Farias Mello e sua Excelência Dr. Marco
Aurélio Mendes de Farias Mello, Ministro
Supremo Tribunal Federal.” (Dia 17/7/9,
às 16h, em Maceió/AL).
Ass.: Pres. do CORE-AL, José Pimentel de Paiva

“O Presidente do Sistema
Fecomércio Sesc e Senac e Diretora do
Departamento Regional do Sesc em
Mato Grosso do Sul convidam para almoço dia 31 de julho, às 11h15, no Sesc
Horto.
Ass.: Hilário Pistóri (presidente da
Federação do Comércio Sesc-Senac MS
e Irene Maria Buainain Pereira de Souza (diretora regional Sesc - MS)
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NOTÍCIAS DO CONFERE

Entidades intensificam luta contra
Projeto de Lei que reduz indenização
O
Sistema Confere/Cores está intensificando a luta contra o
Projeto de Lei nº 1439/2007,
de autoria do deputado federal Dilceu
Sperafico (PR), que prevê a redução
da indenização que o Representante
Comercial tem direito no caso de rescisão contratual injusta.
O Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) e os
conselhos regionais (Cores) estão liderando campanha nacional contra a
iniciativa, que fere frontalmente os
interesses da categoria.
No Congresso Nacional, a Assessoria Parlamentar das entidades vem
agindo diuturnamente junto aos deputados no sentido de demonstrar os
danos que seriam causados pela mudança na legislação.
Confira, a seguir texto produzido
pelo Confere com todos os detalhes
sobre a questão, inclusive com a argumentação jurídica sobre a legislação em vigor que garante a indenização no formato atual.
“Projeto de Lei contraria interesses legítimos dos Representantes Comerciais – O Conselho Federal dos
Representantes Comerciais (Confere), sempre atento a qualquer inici-

ativa parlamentar que envolva os interesses da categoria profissional
dos representantes comerciais, vem
dispensando atenção especial ao infausto projeto de lei nº 1.439/2007,
de autoria do deputado federal
Dilceu Sperafico (PP/PR).
Contrário aos interesses da classe, objetiva, o inoportuno projeto de
lei, reduzir benefícios arduamente
conquistados ao longo de décadas,
previstos na Lei nº 4.886, de 09 de
dezembro de 1965, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 8.420, de 08
de maio de 1992.
Se convertido em lei, o montante
da indenização devida ao representante comercial por rescisão
contratual injusta diminuiria
significamente, passando de 1/12
(um doze avos) do total da retribuição auferida durante todo o tempo
em que foi exercida a representação
comercial para 1/20 (um vinte avos)
do total da retribuição auferida nos
últimos três anos de vigência do contrato, com o agravante de que o prazo prescricional de cinco anos para
o exercício do direito de ação passaria a ser de, apenas, dois anos, o
que não pode prevalecer.
Na audiência Pública realizada

em 20/11/07 para discussão do mérito do projeto, o Confere se fez representar por presidentes dos Conselhos Regionais jurisdicionados,
bem como por sua assessoria parlamentar em Brasília, que se manifestaram em defesa da manutenção dos
direitos da classe, fazendo com que
os deputados presentes chegassem à
conclusão da necessidade de que a
matéria fosse melhor discutida em
outra oportunidade.
Contudo, em 04/11/08, o relator da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, deputado Sandro
Mabel (PR/G), exarou parecer pela
aprovação do projeto, na forma de
substitutivo, não tendo sido apresentadas emendas no prazo regimental.
Dentro da orientação do presidente do Confere, Manoel Affonso
Mendes de Farias Mello, a lei só
deve ser modificada no Congresso
Nacional quando for para beneficiar a família do representante comercial, como foi na reforma da Lei,
datada de 08 de maio de 1992, tendo sido grande o trabalho desenvolvido pelo nosso patrono e líder
Plínio Affonso de Farias Mello,
objetivando manter, cada dia mais,
a categoria forte e unida.

Dessa forma, não podemos perder
o foco da questão, sob pena de sermos surpreendidos por injusta norma
que poderá ceifar direitos adquiridos
após muitos anos de lutas.
Em 1999, tramitou no Senado Federal um projeto de lei altamente prejudicial à categoria, de autoria da senadora Marluce Pinto (PMDB/RR), o
PLS nº 132/1999, que pretendia alterar o artigo 39 da lei nº 4.886/65, que
regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. O referido
projeto foi definitivamente arquivado,
não se transformando em norma jurídica graças às articulações políticas
desenvolvidas pelo presidente do
Confere e seus assessores.
Com profissionalismo, transparência e ética, o Conselho Federal, como
órgão maior da categoria, não recuará nos esforços que vem empreendendo para impedir a aprovação do
abominável PL 1.439/2007, de autoria do deputado Dilceu Sperafico (PP/
PR), o qual representa um verdadeiro
retrocesso genuinamente meléfico
para os abnegados profissionais da
representação comercial que, sem
dúvida, são um dos maiores distribuidores de riquezas e geradores de empregos e tributos para o país.”

Confere define metas de atuação para 2009
Em sua última reunião plenária,
o Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) definiu
suas metas de atuação para 2009,
que incluem ações junto aos conselhos regionais e ampla defesa dos
interesses da categoria. Confira:
· Assessoria e acompanhamento
aos Conselhos Regionais por intermédio dos técnicos da Comissão
Permanente de Assessoramento
Contábil e de Gestão;
· Trabalhar na valorização da ati-
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vidade do Representante Comercial,
através da divulgação da legislação
pertinente e do Sistema Confere/Cores;
· Promover encontros de trabalho
entre os técnicos dos Conselhos Regionais, objetivando a troca de informações, a atualização de conhecimentos e o aperfeiçoamento profissional em suas respectivas áreas
de atuação;
· Continuar os esforços junto ao
Congresso Nacional, acompanhando

os projetos de leis de interesse da categoria;
· Proceder à atualização do site do
Confere, disponibilizando informações sobre a entidade e os Conselhos
Regionais, eventos de interesse dos
representantes comerciais, jurisprudência pertinente aos contratos de representação comercial e andamento
dos projetos de leis etc;
· Fomentar a crescente integração
e harmonia entre os órgãos integrantes do Sistema Confere/Cores;

· Apoiar a participação dos Conselhos Regionais em feiras e exposições realizadas pelos segmentos
da indústria e do comércio, com o
objetivo de divulgar o Sistema
Confere/Cores e de proporcionar
suporte aos Representantes Comerciais que participaram desses eventos;
· Dar continuidade à consulta online ao Cadastro Geral dos Representantes Comerciais registrado
em todos os Cores, em nível nacional.
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E SPECIAL
CORE-MS convida representantes comerciais para
se inscrever no concurso de homenagens de 2009

João Vovô, Maria Regina e Pedro Guimarães foram homenageados em 2008

Em 2007, Klaus Stührk, Benedito Fortes Teixeira e Izabel Flores tiveram seus trabalhos reconhecidos

P

elo terceiro ano consecutivo, o Conselho Regional dos Representantes
Comerciais (CORE-MS), em parceria com o Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS (SINRECOMS),
abre inscrições para concursos nas categorias ‘Pioneiro’, ‘Representante de
Destaque do Interior’ e ‘Mulher de Destaque da Representação Comercial’ 2009.
Somente poderão concorrer aos títulos os representantes devidamente
registrados no CORE-MS e que estejam adimplentes, ou seja, em dia com
suas obrigações tanto no Conselho
quanto no SINRECOMS.
Para se inscrever na categoria “Pioneiro”, o representante deverá ter no
mínimo 20 anos de trabalhos prestados na área da representação comer-

cial; já para “Representante Comercial de Destaque do Interior” e “Mulher de Destaque da Representação
Comercial”, os candidatos deverão ter
no mínimo cinco anos de atuação.
As inscrições dos candidatos passarão por uma avaliação. Uma comissão formada por membros da diretoria do CORE-MS ficará responsável
pela escolha dos nomes que serão homenageados durante a programação
festiva alusiva ao Dia Pan-americano
do Representante Comercial, evento
programado para o próximo dia 2 de
outubro, a partir das 20h, no Castelo
Caporossi Buffet, na Capital.
Para o presidente do conselho,
José Alcides dos Santos, a solenidade de homenagens se tornou um dos
momentos mais emocionantes da fes-

ta do representante. “Nos dois últimos
anos, as pessoas que participaram do
evento emocionaram-se ao verem o
trabalho de colegas de profissão ser
reconhecido. Esta solenidade mexe
profundamente com o sentimento da
categoria”, comentou José Alcides ao
destacar que “além de valorizar e homenagear profissionais da área, temos
a oportunidade de resgatar a história
da representação comercial do MS por
intermédio das belas trajetórias profissionais e de vida dos homenageados”.
Homenageados
Nos últimos dois anos, o COREMS em parceria com o SINRECOMS
homenageou seis representantes pelos

seus relevantes serviços prestados na
área da representação comercial.
No ano de 2007, os representantes Klaus Heinz Oskar Stührk e Benedito Fortes Teixeira foram homenageados na categoria “Pioneiro”. O título de “Mulher de Destaque da Representação Comercial” daquele ano
ficou com a representante Marcelina
Izabel Flores Martins Escobar.
Já no ano passado, João Teixeira
da Cruz, o “João Vovô”, teve o seu
trabalho reconhecido com o título de
“Pioneiro”; Maria Regina Espíndola
Figueiredo foi homenageada como
“Mulher de Destaque da Representação Comercial” e o douradense
Pedro Novaes Guimarães como “Representante Comercial de Destaque
do Interior”.

Acesse o portal www.corems.org.br e se inscreva para o concurso de homenagens de 2009
Agosto de 2009
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J URÍDICO

COLUNA JURÍDICA

DRª MICHELI SALVIANO URBANIN
OAB/MS 11.737

Saiba quais as semelhanças e diferenças entre
representação comercial e contrato de emprego

A

pesar de a representação comercial
ser regida por legislação especial,
e o contrato de emprego pela Consolidação das Leis Trabalhistas (DecretoLei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, DOU
de 09.05.1943), há semelhanças entre
essas duas figuras. Tema este, de grande
relevância e interesse, sendo que para tanto, adiante serão delineadas suas semelhanças e diferenças.
A Representação Comercial é disciplinada por legislação especial (Lei Federal, nº. 4.886/65, de 09 de dezembro
de 1965, publicada no Diário Oficial da
União, Seção I, do dia l0. 12.65, alterada
pela Lei Federal nº. 8.420, de 08 de maio
de 1992, publicada no Diário Oficial da
União, Seção I, do dia 11.05.1992).
O representante comercial não é
empregado, sendo que empregado, de
acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, em seu artigo 3º possui a seguinte definição, cujo texto é o seguinte:
Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob dependência
deste e mediante salário.
Já o Representante Comercial é um
profissional autônomo, independente,
não sujeito a ordens, que não precisa permanecer fixo na sede de seus negócios,
sendo que pode ser um itinerante, e que
faz da representação comercial a sua atividade habitual.
Contudo, este, de acordo com o Código de Ética do Representante Comercial, deve prestar informações sobre os
negócios para a representada, assim que
por ela solicitado, e nada impede a mesma de estipular metas para o trabalho realizado pelo Representante Comercial,
sendo punida a representada somente se
estipular condições abusivas, com o exclusivo intuito de prejudicar o Representante Comercial, de modo que o mesmo
seja forçado a deixar a representada.
De acordo com a definição do artigo
1º da Lei nº. 4.886/65, in litteris:

Art. 1º - Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a
pessoa física, sem relação de emprego, que
desempenha, em caráter não eventual por
conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para
transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, (grifo nosso).(...).
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O representante comercial se diferencia do viajante ou pracista (regidos pela
Lei nº. 3.207, de 18 de julho de 1957,
publicada no DOU de 22.07.1957), cuja
atividade consiste em procurar fregueses,
em nome do vendedor, para colocar-lhes
mercadorias, e estão vinculados a uma
relação de emprego com a empresa para
quem trabalha.
Diferencia-se, também, do Agente
Comercial pelo fato de que:
O representante comercial seria aquele que detém poderes para concluir negócios do representado, ao passo que o
agente apenas realizaria atos de comércio peculiares à sua promoção. Assim, os
poderes para a conclusão de negócios –
isto é, a faculdade de querer do representante posta à disposição do representado
– diferenciariam fundamentalmente a figura do representante da do agente
comercial.(REQUIÃO. 2005, p. 48).
O contrato de representação comercial é o instrumento hábil para se estabelecer uma relação jurídica entre representante comercial e representada. É escrito, ou verbal. Se verbal, presume-se por
tempo indeterminado. O artigo 27 da referida Lei, alterado pela Lei nº 8.420/92,
enumerou elementos obrigatórios que,
além dos comuns e outros a juízo dos interessados devem constar no contrato de
representação comercial.

do proibido o desconto do valor total da
venda não recebida em comissões devidas resultantes de outras vendas, sendo
assim vedado a cláusula Del credere.
Sendo que a representada só poderá
reter comissões devidas ao representante
comercial com o fim de ressarcir-se de
danos por este causados, como forma de
compensação, desde que a rescisão tenha
sido por motivo justo. (artigo 37 da Lei
nº. 4.886/65);
d) O Conselho dos Representantes
Comerciais é o órgão fiscalizador do exercício da representação comercial (CF, 5º,
XIII), criado pela Lei nº. 6.839/80 de 30
de outubro de 1980, publicada no DOU
de 03.11.1980.
Deste modo, o representante comercial, para habilitar-se neste exercício, necessita fazer seu registro no Conselho
fiscalizador respectivo de sua área de atuação. Se descumprido este requisito essencial, o representante comercial que
exercer o ofício sem o devido registro no
órgão fiscalizador estará incorrendo em
exercício ilegal de profissão, contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto-Lei nº. 3.688, de 3 de Outubro de
1941, publicado no DOU de 31.12.1941.

As principais características do contrato de representação comercial são:
a) A remuneração do representante
comercial é a comissão é fixada em um
percentual sobre as vendas que este efetivar, conforme pactuado entre as partes
no contrato de representação comercial;
b) O representante comercial tem direito a comissão, desde que o cliente não
esteja insolvente, conforme o artigo 33
da Lei 4.886/65, parágrafo primeiro;
c) É vedado a cláusula del credere,
conforme o artigo 43 da Lei 8.420/92, que
proíbe o desconto do valor de uma venda
não recebida no valor de outras comissões devidas.
A cláusula del credere é o direito de
descontar do representante comercial o
valor de uma venda em aberto, nas comissões de outras vendas, que já foram
quitadas.
Ou seja, se o cliente para quem o representante comercial vendeu não tiver
pagado o preço pela compra, estiver insolvente, não será devido o pagamento
da comissão relativa àquela venda, sen-

a) pode ser pessoa física ou jurídica;
b) atividade não eventual;
c) onerosidade na prestação dos serviços;
d) não é subordinado a ordens do empregador, devendo prestar contas dos negócios à representada;
e) possui autonomia;
f) registro No Conselho dos Representantes Comerciais do respectivo território;
g) o representante comercial, diferentemente do empregado, não é regido pela
CLT;
h) o prazo prescricional para pedir em
juízo o que for de direito é de 5(cinco)
anos após o termo de rescisão contratual.
Artigo 44, parágrafo único da Lei nº
8.420/92;
i) não tem salário, é comissionado de
acordo com o percentual estabelecido
sobre as vendas.

Características:
a) Do representante comercial:

b) Do empregado:
a) é pessoa física;
b) atividade não eventual;
c) onerosidade na prestação dos serviços;

d) é subordinado;
e) não possui autonomia;
f) deve haver pessoalidade na prestação
do serviço;
g) registro na CTPS;
h) “ação, quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho” artigo 7º, XXIX, “a” e “b”,
redação alterada pela Emenda Constitucional nº 28, de 26 de maio de 2000,
retificada no DOU de 29 de maio de 2000.
Indenização do Contrato de
Representação Comercial:
Do representante comercial por denúncia sem justa causa: Se a denúncia
for imotivada de iniciativa da parte do
representante comercial, este não terá direito a indenização prevista no artigo 27,
“j” da Lei 8.420/92.
Se a denúncia for de iniciativa da parte
representada em contrato por prazo
indeterminado, esta terá que indenizar o
representante comercial em 1/12 avos
sobre o total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, mais o aviso prévio, se o contrato durou mais de seis meses, (aviso
mínimo de 30 dias) que poderá ser indenizado, pelo valor de um terço da média
da comissão dos últimos três meses. Artigo 34 da Lei nº. 4.886/65:
Do representante comercial por
denúncia com justa causa: Se o fato
caracterizador da justa causa for de autoria do representante comercial, este nada
deverá receber além de alguma comissão
pendente (Lei nº. 4.886/65, artigo 35).
Porém, se o ato de caracterizou a justa causa foi de iniciativa da representada, esta deverá indenizar o representante
comercial como se esta tivesse denunciado o contrato imotivadamente.
Ou seja, uma espécie de rescisão indireta, que a indenização será fixada em
1/12 avos sobre o total da retribuição
auferida durante o tempo em que exerceu a representação, fazendo termo de
rescisão contratual, mais o aviso prévio
indenizado.
(Texto retirado de trechos de artigo de
minha autoria: “A Representação Comercial Face ao Contrato de Emprego
– Detalhes que Diferenciam o Representante Comercial do Empregado.”).
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