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 Editorial

Desde de que assumimos a gestão do CORE/RS, procuramos ouvir os colegas em suas 
aspirações, agora o momento revela uma simbologia interessante. Na primeira gestão, as 
pessoas deram seu voto de confiança às propostas apresentadas, já na reeleição têm a 
oportunidade de analisar o feito. Muitas pessoas pecam em mudar de postura após ganhar 
uma eleição: não dão mais ouvidos aos contribuintes, tendem a se distanciar. Nós fizemos 
exatamente o contrário: mantivemos uma acessibilidade nunca vista, fomos ao encontro 
dos colegas, ouvindo os representantes comerciais, promovendo a participação em feiras, 
qualificação do profissional através do nosso Seminário e do Ciclo de Palestras, e produ-
zindo entregas que eram pleiteadas. Sempre tivemos em mente que deveríamos honrar o 
que a eleição nos permitiu: os votos de confiança que recebemos.

Uma das nossas ações foi em relação aos valores da anuidade.  Em 2018, no que concerne 
aos registros de pessoas jurídicas e físicas, a anuidade teve um aumento de quase 15% no 
Estado do Rio Grande do Sul, o que onerou demasiadamente a categoria dos representantes 
comerciais gaúchos. Para tanto, solicitamos ao CONFERE - Conselho Federal dos Represen-
tantes Comerciais, para que não houvesse nenhum reajuste das anuidades exigidas aos 
contribuintes do CORE/RS para o exercício de 2019.

Em resposta ao nosso pedido, o CONFERE manifestou-se no sentido de que, por impo-
sição legal, o reajuste do IPCA do exercício, é obrigado a ser incorporado às anuidades 
de 2019, no entanto, sem mais nenhum valor além do mínimo legal obrigatório. CONSE-
GUIMOS! Somente haverá a correção monetária mínima dos valores praticados nesse ano, 
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Portanto, não haverá 
nenhum aumento real nas anuidades em 2019.

Após reavaliação do planejamento estratégico (2018/2021), traçamos como prioridade 
a maior aproximação do Conselho de Fiscalização com seus contribuintes, elencando as 
cidades que possuem maior quantidade de representantes comerciais atuantes no interior, 
levando até eles o “PROJETO FISCALIZAÇÃO CORE/RS” com o intuito de melhor orientá-los e 
já colocarmos em prática a missão do Conselho, que é de fiscalizar e retirar da informalidade 
os colegas que ainda não tem a oportunidade de trabalhar dentro da lei. (Mais detalhes 
na página 10).

Na nova gestão, é momento de mostrar ainda mais eficiência de diretores e colabora-
dores do CORE/RS. Tivemos o primeiro período para aprender e nos ajustar, agora vamos 
reforçar o empreendedorismo para termos a categoria dos representantes comerciais e seu 
Conselho de Fiscalização atuante.

Roberto Salvo
Diretor Presidente do CORE/RS

Atuação
INTENSIFICADA

Boas Vendas, muita ventura em 2019 e que estejamos sempre 
unidos para o melhor da nossa categoria. 



 Memória Viva

MEMÓRIA VIVA 
do Representante Comercial

Para que chegasse até aqui, foi preciso que vários outros Representantes 
fizessem o caminho, pavimentando a estrada para ligação da indústria e o 
comércio.

Nasci em família de comerciantes, por parte de mãe e meus pais tiveram em Porto Alegre 
as primeiras Lojas, que comercializavam só produtos plásticos. E para que não fizessem iguais as lojas 
MUNDO DOS PLÁSTICOS de Caixas do Sul, Passo Fundo, Novo Hamburgo e em outras cidades, colo-
caram o nome de PLASTISUL. Com Lojas na Av. Pres. Roosevelt e na Av. Benjamin Constant.

Fui criado com amigos Representantes de meu Pai JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA (MATCHBOX e 
REVELL), que foram importantes para o desenvolvimento do RIO GRANDE DO SUL. Como por exemplo 
PEDRO MONCAY (FLEXA –CARIOCA), ZÓZIMO SOUZA (BRINQUEDOS BANDEIRANTES), LACIDES FONTA-
NELLA (GLASSLITE), ANTONIO GUILHERME POÇAS (KAPLAS), ITAMAR LACERDA ( TROL), MAX SCHANZER 
(ATMA), entre outros que me derem o exemplo.

Após vários anos entrei como OFFICE-BOY (1974) na empresa de representações de meu Pai. E ouvi 
pelo Sr. SALVATORE PONTE, dono da empresa BRINQeJOG, que iria longe por gostar de ouvir os mais 
velhos.

Quando passei a ser o responsável técnico de nossa empresa, procurei estreitar relacionamento com 
o CORE-RS participando das oportunidades oferecidas. E vi na pessoa do Presidente do Core-RS URIEL 
CANARIM, este pequeno relato que fiz. O respeito aos mais antigos que abriram nossos caminhos. 
Aprender com os seus conhecimentos.

Tive por intuição, a ideia de contar a história destes que já estavam na estrada. Com o projeto 
HISTÓRIA VIVA DO REPRESENTANTE. 

Ouvir da própria voz, destes desbravadores os seus feitos, suas bravuras de levar o progresso aos 
vários cantos do Rio Grande do Sul.

Deixando assim a todos, um exemplo, um legado dos profissionais de vendas, que são os pulmões 
das empresas, para o mais novos colegas e profissionais de vendas, chamados de REPRESENTANTES 
COMERCIAIS.

Para fazermos o futuro precisamos conhecer o passado. No filme A GRANDE BELEZA, o protagonista 
está a busca de algo belo e grandioso, para fazer o seu segundo livro. Já que o primeiro foi de enorme 
sucesso. E em ROMA conversando com uma freira idosa em seus atos matinais de louvor, ouve dela a 
seguinte frase: “A BELEZA ESTÁ NAS RAÍZES, AS RAÍZES SÃO MUITO IMPORTANTES”.

Que como REPRESENTATES COMERCIAIS não percamos nossas raízes de PROPULSORES DE 
PROGRESSO, com estes exemplos que virão das histórias da nossa profissão neste projeto HISTÓRIA 
VIVA DO REPRESENTATE.

O documentário terá seu lançamento com o primeiro depoimento do Vice-presidente do CORE/
RS, Uriel Canarim, no dia 17 de dezembro de 2018, no Centro Cultural do CORE/RS. 

www.core-rs.org.br

Por Carlos Augusto Gabech - Conselheiro do CORE/RS
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Segmentos em destaque: 

Segmento tem crescimento neste segundo semestre 

O varejo de material de construção cresceu 7% no mês de outubro, na comparação com 
setembro. Com relação ao mesmo período do ano passado, o setor manteve-se estável. Já no 
acumulado do ano, o segmento apresenta alta de 5,5% sobre o mesmo período de 2017. Nos 
últimos 12 meses, há crescimento de 7%.

Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção), que entrevistou 530 lojistas entre os dias 24 a 30 de outubro. Segundo 
o levantamento, quase todas as regiões do País apresentaram crescimento, com destaque para o 
Centro-Oeste (18%) e Sul (17%). Norte e Sudeste cresceram 8% e 6%, respectivamente, enquanto 
o Nordeste apresentou queda de 5%.

O aumento de vendas já era esperado no mês e foi influenciado pelo otimismo do mercado 
financeiro com relação às eleições. Em períodos de decisão, como as eleições de outubro, as 
pessoas tendem a segurar os gastos até que os rumos da economia estejam mais definidos, mas 
havia um sentimento de otimismo muito grande por parte do mercado financeiro com a provável, 
e agora confirmada, eleição do candidato Jair Bolsonaro. Tivemos queda do dólar de mais de 7% 
no mês e alta de mais de 6% na Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista. Esse otimismo 
refletiu nas lojas, as pessoas voltaram a comprar e a planejar gastos com a casa.

O levantamento da Anamaco apontou que o setor de tintas foi o que mais cresceu no mês 
(10%), seguido de telhas de fibrocimento (5%). Revestimentos cerâmicos, por sua vez, tiveram 
retração de 5%.

A previsão para os próximos meses é ainda mais otimista. A implementação de uma agenda 
liberal tem agradado não só o mercado financeiro, como dado novo ânimo ao nosso setor. Cerca 
de 47% dos entrevistados pretendem realizar novos investimentos nos próximos 12 meses e 
o otimismo do setor com as ações do Governo Federal subiu de 41% para 68% após a eleição. 
Parte da pesquisa foi feita já após a confirmação de quem seria o nosso novo presidente, por isso 
acreditamos que o momento atual é de retomada.

Entre os entrevistados, 61% acreditam que terão um desempenho de vendas ainda melhor em 
novembro. Buscamos o diálogo com os dois candidatos à Presidência no segundo turno e ambos 
enfatizaram as questões de investimento em habitação e infraestrutura. Temos certeza de que 
a eleição do candidato Jair Bolsonaro vai influenciar positivamente o crescimento da economia, 
diminuindo a taxa de desemprego e impactando o nosso setor diretamente. Vale lembrar que 
prevemos um crescimento de 6,5% para o setor até dezembro, na comparação com 2017.

  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Boas perspectivas marcam o setor

Realizada pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco, a Pesquisa Tracking Anamaco tem o apoio da 
Anfacer (Associação nacional de Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos, Louças Sanitários e 
Congêneres), Abrafati (Associação dos Fabricantes de Tintas)e Instituto Crisotila Brasil.



ALIMENTOS

Supermercados gaúchos registraram crescimento
real de 2,4% nas vendas em 2017
Setor acumulou faturamento de R$ 30,2 bilhões, no RS, no ano passado

Visitadas diariamente por quatro milhões de gaúchos em todo o Estado e presentes em 100% dos 
municípios do RS, as lojas de supermercados continuam sendo um dos mais fiéis termômetros das 
oscilações da economia. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) Antônio Cesa 
Longo revelou os detalhes do Ranking Agas 2017, estudo que contemplou as 226 maiores companhias 
do setor no RS para mapear o desempenho dos supermercados do Estado no ano passado e apontar 
alguns dos novos hábitos de consumo e mudanças no comportamento dos gaúchos em frente às 
gôndolas. A pesquisa mostra que o setor alcançou um faturamento de R$ 30,2 bilhões em 2017 no Rio 
Grande do Sul, um crescimento nominal de 5,4% que, deflacionado pelo IPCA/IBGE, representa um 
crescimento real de 2,4% em relação a 2016. “O mundo é dos especialistas, e o varejo supermercadista 
já entendeu que precisa se especializar em cada área, em cada segmento, em cada detalhe. Este enten-
dimento permitiu que o setor crescesse acima da inflação em 2017, apostando em uma gestão eficiente 
das empresas com foco na prevenção de perdas e na produtividade”, explica o presidente da Agas. 

Outros números:
14.077 itens é o número médio do mix de produtos de um supermercado no RS

8,6% é o custo médio da folha de pagamento dos colaboradores sobre o faturamento das empresas 

supermercadistas

39% dos supermercados gaúchos oferecem recargas de celular aos seus clientes

22% dos supermercados dispõem de serviços bancários e pagamentos de contas

15% operam com restaurantes ou lanchonetes nas lojas

9% faturam com o aluguel de sublojas na entrada dos mercados

37% têm frota própria de caminhões

20% possuem centro de distribuição próprio.

Segundo os indicadores, além de crescer em representatividade dentro do setor supermercadista 
brasileiro, o segmento de autosserviço gaúcho também aumentou sua participação no PIB do Estado:

           2016  2017 
Participação do setor no PIB do RS*:     6,9%   7,2%

Segmentos em destaque: 
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As mudanças nos hábitos de consumo

Fonte: Imprensa AGAS 

Os supermercadistas entrevistados pelo Ranking Agas 2017 apontaram alguns hábitos de consumo 
e mudanças na rotina de compras dos gaúchos no ano passado. “O supermercado de sucesso precisa 
estar atento à moeda tempo. Hoje, o consumidor exige praticidade e uma experiência agradável de 
compra, que vá além do preço baixo”, explica Longo.

Algumas categorias de produtos despontaram em vendas no ano passado, enquanto outras regis-
traram queda ou estagnação nas vendas. 

Confira:

O perfil dos trabalhadores do setor
Pelo terceiro ano consecutivo, o Ranking Agas 2017 aprofundou-se no que se refere ao estudo dos 

97 mil profissionais que atuam no setor supermercadista gaúcho. Além do gênero dos colaboradores, 
a pesquisa informa a escolaridade e a faixa etária média dos profissionais que atuam nos supermer-
cados gaúchos.

Mulheres em alta – Pelo quinto ano consecutivo, a mão de obra feminina superou a masculina no 
setor supermercadista gaúcho: os homens são 46,8% (ante 49% em 2016), e as mulheres são 53,2% 
(50,9% em 2016). 

Ensino médio é a escolaridade mais contratada – O Ranking Agas 2017 mostra que 57,2% dos 
colaboradores do setor têm ensino médio; 35,1%, o ensino fundamental; enquanto o número de 
trabalhadores com ensino superior atingiu 7,7%. “É um setor que valoriza muito a capacitação técnica 
e, por isso, a Agas treina mais de 6 mil pessoas por ano em áreas operacionais, técnicas e de gestão”, 
explica Longo.

A idade dos colaboradores – Com relação às faixas etárias predominantes no setor, em média 7,7% 
dos colaboradores empregados nos supermercados gaúchos têm até 18 anos; 69,4% têm de 18 a 40 
anos; 21% têm entre 40 e 60 anos; e 1,9% dos profissionais têm mais de 60 anos.

Centrais de negócios – Um modelo associativista criado no Rio Grande do Sul na década de 
1980 e que ganhou força em todo o País segue pujante também no Estado: com as centrais de 
negócios, pequenas e médias empresas unem-se sob o guarda-chuva de redes de compras para 
barganhar melhores preços, taxas e condições junto aos fornecedores. “Atualmente, as centrais de 
negócios vão além disso, e as empresas associadas a estas redes compartilham centros de distri-
buição, frotas de caminhões e profissionais como nutricionistas, médicos veterinários e outros. É 
uma forma de enxugar custos e pleitear preços”, explica Longo.

Vendas em alta em 2017

Fiambreria
Manteiga
Barras de cereais
Água de coco
Batata congelada
Café em cápsulas
Espumantes
Massa Grano Duro

Vendas em baixa em 2017
 
Biscoitos recheados
Iogurtes comuns
Iogurtes funcionais
Pilhas e baterias



ANUIDADES DE 2019 
somente serão ajustadas 

pelo IPCA
Como todos os anos, o CONFERE (Conselho Federal dos Representantes Comerciais) 

fixa as anuidades, na forma de contribuição por parte dos Representantes Comerciais, 
conforme a Lei 4.886/65, com as alterações da Lei 12.246/2010. Esta determinação 
considera a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro das entidades 
que compõe o Sistema Confere/Cores, assim como a disponibilidade de recursos que 
lhe permitam cumprir suas finalidades institucionais no campo da fiscalização da 
profissão, em benefício e proteção da sociedade.

O Conselho Federal sempre tem o cuidado de fixar o valor das anuidades, devidas 
pelas pessoas jurídicas e físicas nelas registradas, sempre observando as peculiari-
dades regionais e demais situações inerentes à capacidade contributiva da categoria 
profissional nos respectivos Estados e necessidades de cada entidade.

A DIRETORIA do CORE/RS, através do Presidente Roberto Salvo, solicitou junto ao 
CONFERE, a retirada do reajuste da anuidade exigidas aos contribuintes Represen-
tantes Comerciais, para o exercício de 2019, e através dessa solicitação, os valores 
máximos autorizados, conforme Resolução nº 1.119/2018,  apenas corrigiu moneta-
riamente os valores praticados nesse ano, com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, portanto não haverá aumento real das anuidades. 

 “Com menos impostos, os profissionais da Representação Comercial podem investir 
mais em suas empresas e em sua profissão. Nosso objetivo como Conselho é, além da 
fiscalização, proporcionar condições de trabalho, qualificar e assim abrir o mercado 
para o Representante Comercial”, afirma o Presidente Roberto Salvo. 

No mês de dezembro, nossas comunicações informarão os valores e datas de paga-
mento para o próximo ano.



O 6º Seminário Gaúcho do Representante Comercial realizado pelo CORE/RS, com apoio da 
Arcosul, reuniu representantes comerciais, profissionais de vendas, contadores e empresários 
de vários segmentos. O professor Francisco Lumertz palestrou sobre novas ideias de atrair o 
cliente e alguns segredos da venda. Nesta edição, também proporcionamos um bate papo 
sobre os rumos do Brasil, já que passamos por um processo eleitoral, com a jornalista Cristiana 
Lôbo (Globo News).

Os COREs de outros estados também vieram prestigiar o evento, através de seus presidentes 
e representantes: Diretor Presidente CORE/BA - Herval Dórea; Diretor Presidente CORE/CE - 
Raimundo Oliveira Viana;  Diretor Presidente CORE/PA - Hely Ricardo de Lima; Diretor Tesou-
reiro CORE/PR -  Carlos Hamilton Singer; Gerente Administrativo CORE/PR - Marcos Vinícius 
Tod;  Diretor Tesoureiro CORE/ES - Benedicto Emmanoel Ferreira; Auditor Fiscal -Luiz Ricardo 
Nogueira da Silva - CONFERE, além dos Conselheiros do CORE/RS, autoridades e parceiros.

O presidente do CORE/RS, Roberto Salvo, salientou que o Seminário chega na sua sexta 
edição, sempre com o objetivo de comemorar e saudar o dia Pan Amerciano do Representante 
Comercial, que é comemorado em 1º de Outubro. 
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www.core-rs.org.br

O CORE/RS é uma autarquia federal  e tem como missão REGISTRAR, NORMATIZAR E 
FISCALIZAR o exercício profissional, priorizando sempre os profissionais que atuam ao 
abrigo da lei.

Para tanto, realizamos o planejamento estratégico (2018/2021), que define objetivos, 
metas e a missão do CORE/RS, prevendo parcerias com outros órgãos e entidades de controle 
e registro de empresas.

CORE/RS, firmou  um convênio com a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, órgão esse 
que fornece,  bimestralmente, arquivos de novas empresas registradas no Estado. Após esse 
envio, a equipe do Setor de Fiscalização pesquisa pormenorizadamente  quais empresas 
possuem representação comercial em seus objetivos ou em sua denominação social, e a 
partir daí   são enviados ofícios de Constatação sobre a obrigatoriedade do Registro no CORE/
RS. Esta ação auxilia a nova empresa a legalizar-se junto ao seu Conselho. 

Há também o  PROJETO FISCALIZAÇÃO, onde a entidade leva sua estrutura básica ao 
interior do estado, prestando  atendimento e assessoria jurídica aos profissionais que dese-
jarem orientações, também são realizadas trocas de informações e cadastros junto às prefei-
turas, ação esta que permite localizar e então notificar as empresas e profissionais que atuam 
na informalidade.  Nas cidades atendidas, a equipe promove visita pré-agendadas com 
Atacados, Distribuidores e Indústrias que tenham na sua força de vendas o representante 
comercial, quer pessoa física ou jurídica.  

Outra ação que realizamos é a força-tarefa de manter em dia e legalizado o profissional 
da representação comercial. Desta forma, firmamos convênio com a IEPRO – Instituto de 
Estudos e Protestos do RS, que, após verificarmos que o profissional tem registro, podemos 
controlar e avisá-lo da importância de manter atualizada as anuidades perante ao CORE/RS, 
somente assim o profissional poderá trabalhar com segurança e ética, dentro da Lei 4.866/65, 
que regulamenta a profissão de Representante Comercial.

Conheça as ferramentas de 

FISCALIZAÇÃO que 
trabalhamos para PROTEGER
o Representante Comercial

O projeto FISCALIZAÇÃO atendeu nove municípios neste ano de 2018:

Erechim (fevereiro)

Novo Hamburgo (março)

São Leopoldo (abril)

Santa Cruz do Sul (maio)

Caxias do Sul (junho)

Bento Gonçalves (julho)

Garibaldi (agosto)

Passo Fundo (setembro)

Veranópolis (outubro)

Novembro (Santa Maria)
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A participação do CORE/RS em Feiras promove a integração entre o Conselho, entidade 
fiscalizadora e o representante comercial, com o principal objetivo de combater a informa-
lidade durante o exercício da representação comercial, beneficiando assim, àqueles que 
estão registrados,  ativos e em dia com suas obrigações frente ao CORE/RS. 

XXVI SALÃO DO COURO E DO CALÇADO (Gramado) - Maio
XIV CONVENDAS AGAD (Porto Alegre) - Junho
FEIRA CALÇADO SHOW (Santa Maria) - Julho
FEIRA CALÇADO SHOW (Caxias do Sul) - Julho
EXPOAGAS (Porto Alegre) - Agosto
EXPOACISA (Passo Fundo) - Novembro
ZERO° FEIRA DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS (Gramado) - Novembro

Confira as Feiras que estaremos presentes em 2019

Em 2018 participamos das seguintes feiras

Equipe do CORE/RS na EXPOAGAS 2018

Conselho presente nas principais feiras 
do Estado

FENIN
GramadoJAN

CALÇADO SHOW
Santa MariaJUN

CALÇADO SHOW
Caxias do SulJUL EXPOAGAS

Porto AlegreAGO ZEROº 
GramadoNOV

FIMEC
Novo HamburgoFEV FIMMA 

Bento GonçalvesMAR

XXVII SICC
GramadoMAI XIV CONVENDAS AGAD 

Porto AlegreMAI



www.core-rs.org.br/portal/entrar

www.core-rs.org.br

Você sabia que os BOLETOS das 
anuidades do CORE/RS podem 
ser emitidos diretamente no site 
do Conselho?
O CORE/RS, sempre preocupado em atender os Representantes comer-

ciais com agilidade, desenvolveu o Portal do Representante Comercial. 
Lá é possível gerar boletos das anuidades do ano vigente e de eventuais 
débitos.

 Para emitir o boleto é muito simples. Acesse o Portal do Representante 
Comercial (www.core-rs.org.br/portal/entrar), faça o login e clique em 
“financeiro “ para visualizar e gerar os boletos.
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A Tributação na 

Rescisão de Contrato

Vamos iniciar pela tributação das empresas 
enquadradas no regime de tributação do Simples 
Nacional. No Art. 2º  §5º inciso V da resolução 
1140 CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional) 
determina que valores recebidos a título de inde-
nização não compõem a receita bruta, que é a 
base de cálculo do imposto, portanto são consi-
derados como outras receitas. 

Já as empresas tributadas com base no 
Lucro Presumido ou Lucro Real, tem seu regra-
mento tributário definido nos Art. 25 e 29 da 
Lei 9.430/96, Regulamento do Imposto de 

Renda, e os valores recebidos são somados 
a Base de cálculo do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social, ou seja, após realizada a 
apuração nominal da base de cálculos destes 
tributos na forma do lucro presumido ou real, 
será somado a esta base de cálculo o montante 
da indenização recebida, aplicando-se então as 
respectivas alíquotas do imposto de renda e da 
contribuição social. Importante ressaltar que o 
Art. 70 da Lei 9.430/96 também prevê que este 
valor está sujeito as retenções de Imposto de 
Renda na fonte. 

A seguir vamos exemplificar um demonstrativo de cálculo: 
Digamos que a empresa é tributada pelo lucro presumido, e o percentual da base de cálculo é 

de 32% e a receita bruta no trimestre foi a seguinte:

mês/1=15.000, mês/2=20.000 e mês/3=35.000 = 70.000 Receita Bruta.

Base de Cálculo = 70.000 x 32% = 22.400 + 20.000 (somar o valor da indenização) = 42.400

Cálculo do Imposto de Renda = 42.400 x 15% (alíquota) = 6.360,00 imposto de renda devido.

Calculo da Contribuição Social = 42.400 x 9% (alíquota) = 3.816,00 CSLL contribuição social.

O valor recebido a título de indenização não sofre a redução da base de cálculo, seu valor é   
tributado 100% nas alíquotas do IRPJ e CSLL.

flavio@dondoni.com.br / (51) 3342-1020

www.dondoni.com.br

Flávio Dondoni
Contador

Quando o ciclo se encerra entre Representante Comercial e Representada, neste momento entra a 
indenização por rescisão de contrato, conforme estabelecido na Lei 4.886/65 Art. 27 alínea “j. É devido 
01/12 de todos os valores recebidos a título de comissão, atualizados monetariamente. Recebida a 
devida indenização mediante a obrigação legal da emissão de nota fiscal do montante recebido, 
nos deparamos com outro questionamento que é a tributação. Muito é questionado se é devido 
algum imposto sobre a indenização, e para isto temos que entender qual o regime de tributação que 
a empresa está enquadrada, que sejam eles: O Simples Nacional, o Lucro Presumido ou Lucro Real.
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Caro Contribuinte, tenha sempre muito cuidado, quando findar 
sua relação de representação comercial, evitando assinar quais-
quer documentos, sem antes consultar o Departamento Jurídico 
do CORE/RS. 

Normalmente, quando findar a sua relação de representação 
comercial, a representada lhe alcançará um termo de distrato, 
no qual constarão todas as condições e disposições envolvendo 
o término da respectiva relação, especialmente no tocante ao 
recebimento de valores pelo representante comercial. É nesse 
momento que deverá ser contatado o Departamento Jurídico do 
CORE/RS, a fim de que, sejam elaborados ou revisados os valores 
porventura constantes do termo de distrato, bem como, seja revi-
sada toda a parte da legislação aplicável ao caso.

Esse é um tema de grande relevância, pois, depois de assinado 
o termo de distrato, onde, normalmente, a representada fará 
constar que o representante comercial dará plena e irrevogável 
quitação de valores envolvendo a relação havida entre as partes, 
ficará muito complicado para o representante comercial vir a plei-
tear judicialmente diferenças advindas da referida relação.

MUITO CUIDADO ao assinar um termo de 
quitação quando do final de sua relação de 
Representação Comercial.
Antes disso, sempre consulte o CORE/RS.

 Artigo Jurídico

CRISTIAN LINN FEOLI 
OAB/RS 48.642

PROCURADOR JURÍDICO CORE/RS
e-mail: juridico@core-rs.org.br

 Tal assunto aqui tratado foi recentemente analisado pelo TJRS, onde um representante buscava rever os 
valores que não lhe haviam sido pagos quando do término de sua relação. Ocorreu que, após detalhada 
análise do contexto probatório, os Desembargadores verificaram que as partes haviam firmado termo de 
rescisão do contrato de representação comercial, dando plena quitação, o que não dá ensejo às indenizações 
rescisórias pretendidas.

O TJRS, manifestou entendimento que deva se ter respeito às disposições do acordo de rescisão contratual 
(termo de distrato celebrado entre representante e representada), devendo ser considerado na integrali-
dade para quitação de todos os pedidos veiculados pela parte autora (representante comercial), porquanto 
a quitação passada pelo representante obsta o direito de questionar verbas indenizatórias e diferenças de 
comissões requeridas na inicial da ação.

Então, sempre consulte o Departamento Jurídico do CORE/RS antes de firmar um termo de distrato, quando 
de um possível término de sua relação de representação comercial, haja vista que estamos aqui para auxiliá-lo 
sempre na busca e resguardo de seus direitos.



CORE/RS recebeu 4 prêmios
na Conferência Nacional 

dos Conselhos Profissionais 

O CORE/RS, pelo segundo ano consecutivo participou 
da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, em 
Brasília/DF. Este evento reúne os Conselhos profissionais 
de todo país e tem como principais objetivos, apresentar 
as inovações e mudanças nas edições de recentes legisla-
ções e normativos que implicam diretamente nas práticas 
rotineiras das Entidades; Proporcionar aos agentes dos 
Conselhos Profissionais de Fiscalização o conhecimento 
das melhores práticas de Administração, Governança e 

Controle de Gestão aplicáveis às Entidades.
Também são objetivos do evento, promover a segurança jurídica na atuação e decisões de profis-

sionais que atuam direta ou indiretamente nas áreas de controle, gestão e contratações públicas das 
Autarquias, permitindo o acesso às legislações pertinentes e específicas, doutrinas e jurisprudências da 
Corte Fiscalizadora de Contas Federal – TCU.

 Possibilitar acesso às orientações do TCU, quanto à responsabilização dos agentes por atos culposos 
e dolosos, no trato com os empregados que atuam na administração de recursos públicos.

O CORE mais uma vez demonstrou zelo e responsabilidade na gestão dos recursos públicos oriundos 
das contribuições advindas dos representantes comerciais Gaúchos e, conquistou quatro prêmios nas 
seguintes categorias e práticas:

Organização 
interna das 
funções/atribui-
ções, através de 
apresentação de 
Manuais, Orienta-
ções ou Normati-
vas correlatas de 
COMPRAS.
Categoria:  Boas 
Práticas III

Organização in-
terna das funções/
atribuições, através 
de apresentação de 
Manuais, Orientações 
ou Normativas corre-
latas de GESTÃO DE 
FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS.
Categoria:  Boas Práticas III

Melhor check-list 
ou práticas simila-
res de controle de 
recebimentos de 
objetos
Categoria: Boas 
Práticas IV

Melhor check-list 
ou práticas simi-
lares de controle 
de execução de 
serviços terceiri-
zados.
Categoria: Boas 
Práticas IV

Prêmio 1 Prêmio 2 Prêmio 3 Prêmio 4
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A premiação foi acompanhada pelo Presidente do CORE/RS, Roberto Salvo e equipe de trabalho.
O evento ocorreu em agosto deste ano, com ampla programação, através de workshops e palestras, 

contando com a participação do Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro; 
Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União, Weder de Oliveira; Ministro-Substituto do Tribunal 
de Contas da União, André Luís de Carvalho; Ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler. 
Através do “Encontro com os Ministros do Tribunal de Contas da União”, aconteceu a inédita ocasião para 
os agentes dirimirem dúvidas diretamente com os Representantes da Corte de Contas - TCU.

No ano de 2017, o CORE/RS também foi contemplado com 6 premiaçõe na Conferência Nacional 
dos Conselhos Profissionais



A Arcosul visando oferecer aos 
Representantes Comerciais 
acesso a descontos e melhores 
condições de pagamento, fechou 
parceria com algumas das me-
lhores operadoras de Saúde e 
Odontologia do Estado.

Planos de Saúde

Planos ambulatorial e 
hospitalar;

Acomodação semi-pri-
vativa e privativa;

Atendimentos local e 
nacional;

Cobertura para 
consultas, exames e 
internações.

Plano odontológico;

Atendimento nacional;

Unidades com plantões 
24hs;

Sem carências;

Sem coparticições; 

Cobertura para todos pro-
cedimentos inclusos no rol 
de cobertura exigido pela 
ANS (exceto cobertura 
estética).

Planos ambulatorial e 
hospitalar, com odon-
tologia;

Atendimento rede 
própria.

Cobertura para 
consultas, exames e 
internações.

Confira todas as Parcerias do CORE/RS em www.core-rs.org.br/parcerias

com desconto para os Representantes Comerciais

Informações: 
(51) 3017-6200

vendas1@institutoculturalarcosul.com.br


