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EXPEDIENTE EDITORIAL
Caro Representante Comercial, 

A Lei Nº 4.886, da Representação Comercial, faz 55 anos 

em 2020. Datada de 9 de dezembro de 1965, ela regula as 

atividades dos Representantes Comerciais autônomos e 

é de suma importância para a nossa categoria. É graças 

a essa lei que nos foi possível exercer uma profissão que 

impacta tantas pessoas em todo o Brasil. Celebramos esse 

marco com uma campanha em nossas redes sociais que é 

publicada em dezembro. Uma maneira de afirmar nossa 

presença na cadeia econômica e parabenizar os milhões 

de profissionais desta categoria.

Nosso informativo também faz menção ao mês do Re-

presentante Comercial e às suas comemorações. Damos os 

nossos parabéns a todos vocês que continuam dando força 

à categoria e à carreira. Sabemos que os desafios com o 

período de pandemia do novo coronavírus não cessaram, 

porém fomos fortes e resistentes para seguir trabalhando 

em prol da economia brasileira, dos nossos representados 

e da sociedade. 

Festejamos mais um 1º de Outubro na certeza de que 

nossa categoria está fortalecida e ativa. Marcamos a data 

com uma solenidade na Câmara Municipal de Fortaleza, 

com a grande contribuição do vereador Jorge Pinheiro ao 

instituir a homenagem. Além disso, o Core-CE disponibili-

zou palestra exclusiva e gratuita com o tema “Eu, Repre-

sentante Imprescindível”, nas redes sociais do Core-CE e 

do SIRECOM Ceará, no Instagram e no Facebook. A palestra 

foi conduzida pelo especialista em vendas e atendimento 

ao cliente, Nelson Gonçalves.

Também apresentamos as principais informações sobre 

a Anuidade 2021, importante mecanismo de regulariza-

ção da profissão, e destacamos a presença do Conselho na 

4ª Conferência dos Conselhos Profissionais, realizada vir-

tualmente no mês de novembro. Outro tema abordado no 

Informativo é a criação da comissões do Core-CE, que devem 

auxiliar a gestão em suas diversas tomadas de decisão.

Boa leitura!

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

Canais de Comunicação

(85) 3272.5435

Atendimento: (85) 9 8643.8447
Emissão de boletos de cobrança: 
(85) 9 8854.6960
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Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio Torres, 
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Core-CE divulga valores 
da Anuidade 2021
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O Core-CE apresenta os valores da Anuidade 2021, determinados pelo Conselho Federal 
dos Representantes Comerciais, pela Resolução 1.167/2020. Para pagamentos integrais 
até o dia 31 de janeiro de 2021, é concedido desconto de 20%, para quitação até o dia 28 
de fevereiro de 2021. Até 31 de março de 2021, o percentual de abatimento fica em 10%, 
conforme a Lei 12.246/2010.

Os boletos são encaminhados aos Representantes Comerciais pelos Correios até a 
primeira quinzena de janeiro. Caso o representante não receba seu boleto, por algum atraso 
dos Correios, é necessário entrar em contato com o Conselho pelos seguintes canais: (85) 
3272.4010, (85) 3272.7572, WhatsApp (85) 98854.6960 e e-mail contato@corece.org.br.

Caso o representante opte pelo parcelamento da anuidade, o mesmo pode ser feito em 
três vezes com os respectivos vencimentos: 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro. 
O Core-CE lembra que o desconto na anuidade é concedido apenas a quem escolher pelo 
pagamento integral nas datas acima.

A anuidade é uma importante ferramenta para a regularização do profissional, para que 
ele exerça sua atividade adequadamente. O pagamento da anuidade também permite que 
o Core-CE continue a realizar seus trabalhos de fiscalização, protegendo a sociedade e a 
própria categoria de profissionais que atuam sem o registro. Além disso, manter a anuidade 
em dias evita problemas de cobrança, como protesto e execução fiscal. 

Caso o registro de Representante Comercial precise ser cancelado, é necessário entrar 
em contato com o Conselho para, assim, evitar o pagamento das anuidaes futuras.
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Premiação nacional 
conta com participação 
do Core-CE

Em novembro, entre os dias 10 e 13, o 

Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) 

participou da 4ª Conferência  Nacional dos 

Conselhos Profissionais. A premiação, de 

âmbito nacional, ocorreu em formato online, 

devido à pandemia do novo coronavírus, e 

teve como tema “Novos rumos de gestão 

nos Conselhos Profissionais: impactos 

normativos, visão dos Poderes da República 

e atuação do Controle Externo”.

O Core-CE concorreu ao Prêmio “Melhores 

Práticas Aplicáveis aos Conselhos Profissio-

nais” em duas categorias: Melhor Relatório de 

Gestão 2019 e Melhor Portal da Transparên-

cia. Participaram da cerimônia de premiação 

os representantes do Conselho Victor Felipe 

Fernandes de Lucena (Assessor Jurídico) e 

Karina Moreira Nunes (Gerente Executiva).

Para o Presidente do Core-CE, Francisco 

de A. Philomeno Gomes Jr., “essas premiações 

tem uma grande importância para o 

Core-CE, pois sinalizam a preocupação do 

Conselho em atender as exigências das 

legislações vigentes e demonstram a busca 

por aprimorar e trazer mais qualidade aos 

seus processos e sua gestão”. 

A participação do Core-CE na Conferência  

Nacional dos Conselhos Profissionais é 

feita desde 2017, com concorrência aos 

prêmios nos anos de 2018, 2019 e neste 

ano. O Conselho já conquistou três reco-

nhecimentos: em 2018 por Melhor Termo 

de Referência de Prestação de Serviços 

Terceirizados e Melhor Edital de Licitação 

de Serviços Terceirizados; e em 2019 por 

Melhor Prática de Apuração e Aplicação 

de Penalidades a fornecedores que não 

cumprem o contrato.

Nova gestão do Conselho 
é incrementada com 
criação de comissões

A nova diretoria do Core-CE cria três 

comissões para auxiliar a gestão na 

tomada de decisões e impulsionar algumas 

das atividades da entidade, com foco na 

melhoria de suas funções.

A primeira comissão criada é a CCI 

– Comissão de Comunicação Institucio-

nal, responsável por promover e divulgar 

o Conselho em prol da sociedade e da 

categoria dos Representantes Comerciais. 

O grupo é presidido pelo Conselheiro 

Frederico Carlos Santos Alencar Junior e 

composta pelos Conselheiros José Arlindo 

de Sousa, Raimundo Oliveira Viana e pela 

Gerente Executiva Karina Moreira Nunes.

A CTP – Comissão Temporária para 

Reforma – realiza análise, discussão e 

aprovação das ações relacionadas à requa-

lificação da sede do Core-CE. É presidida 

pelo Conselheiro Luis Jose de Menezes e 

Souza e tem como integrantes os Conselhei-

ros Francisco José de Oliveira Filgueiras, 

Paulo Alberoni Pinto, a Assessora Jurídica 

Carine Furtado Damasceno e acadêmica 

de Ciências Contábeis Fernanda Sefora 

Queiros Macedo.

Outra comissão criada é a CRP – 

Comissão de Regularização Profissional, 

cujo intuito é coordenar, acompanhar e 

orientar a fiscalização do exercício legal 

da profissão de Representante Comercial. 

Tem como presidente o Conselheiro Luiz 

Cláudio Araújo Filho e conta com partici-

pação dos Conselheiros Lacimar Pereira 

Ventura, Francisco José de Oliveira 

Filgueiras, os Assessores Jurídicos Victor 

Felipe Fernandes de Lucena e Carine 

Furtado Damasceno, e a Chefe de Fiscaliza-

ção Marciana Silva da Costa Barreto.

As comissões já estão em atividade e seus 

membros realizam reuniões mensais para 

criação de cronogramas de trabalho e ações 

específicas para cada uma de suas áreas.

Redes sociais do 
Core-CE faz menções 
às campanhas Outubro 
Rosa e Novembro Azul

O Core-CE, consciente da importância da 

prevenção e da informação, faz menção às 

campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. 

Por meio de suas redes sociais, o Conselho 

incentiva os Representantes Comerciais e a 

sociedade a conhecerem a importância da 

percepção acerca do câncer de mama e do 

câncer de próstata, respectivamente.

Para isso, no mês de outubro, os perfis 

de Facabeook e Instagram receberam 

mudança de cor em seus ícones, bem como 

post informativo estimulando a prevenção, 

o cuidado e o tratamento adequados ao 

câncer de mama. Para o mês de novembro, 

a mesma ação será igualmente implantada.

O câncer de mama é o tumor maligno 

mais comum em mulheres e o que mais 

leva as brasileiras à morte, e o câncer de 

próstata é o segundo mais comum entre 

os homens, segundo o Instituto Nacional 

de Câncer (Inca). O diagnóstico precoce é 

essencial para tratamentos eficazes e bem 

sucedidos em ambos os sexos.
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Lei do Representante 
Comercial chega aos 
55 anos de criação

Campanha

O ano de 2020 é marcado pelos 55 anos da Lei 

Nº 4.886, que regula as atividades dos Repre-

sentantes Comerciais autônomos. Decretada 

e sancionada em 9 de dezembro de 1965, a 

legislação foi de fundamental importância 

para que a Representação Comercial pudesse 

ser exercida de forma normatizada para mediar a 

realização de negócios mercantis.

O Conselho Regional dos Representan-

tes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) 

celebra a data exaltando a importância desse 

Para lembrar a data, o Core-CE publica, em suas redes sociais, uma campanha institucional comemo-

rativa dos 55 anos da Lei da Representação Comercial. Baseadas em um dos símbolos da categoria, 

as peças exaltam o talento e a expertise dos profissionais ao executarem suas atividades. 

O símbolo usado na campanha é Mercúrio, deus da mitologia romana que é protetor 

dos comerciantes, mercadores e viajantes, e conhecido por seu talento e pela arte 

de falar bem. 

Também foi desenvolvido um pin com o símbolo de Mercúrio, a ser distribuído 

entre os novos Representantes Comerciais registrados, com o intuito de prestar 

homenagem e respeito à categoria. 

Conforme a Resolução nº 398, de 23 de março de 2006, do Conselho Federal 

dos Representantes Comerciais (Confere), são símbolos representativos da 

profissão de representante comercial: a cabeça de Mercúrio e o cometa.

profissional e da categoria para o progresso 

econômico e territorial do Brasil. Como 

órgão fiscalizador, o Core-CE ressalta o 

quanto a regularização é imprescindível 

para o exercício da profissão, a partir da 

carteira profissional, a identidade do Re-

presentante Comercial, orientando-o nas 

suas atividades e impondo as sanções legais 

quando necessário. 

O início
Foi com o espírito mercantil de figuras 

como os caixeiros viajantes, o mascate e o 

tropeiro, que a profissão de Representante 

Comercial cobriu grandes dimensões e ganhou 

fronteiras. No início do século XX, esses pro-

fissionais foram pioneiros, sendo explorado-

res que ajudaram a construir os fundamentos 

da expansão e ocupação do país por meio do 

comércio de mercadorias diversas. 

A estrutura que a época oferecia, com 

estradas sem pavimentação, meios de 

transporte precários e dificuldades de acesso, 

não foi um fator limitador para o desenvol-

vimento do comércio. Ao ligar o produtor 

com o consumidor final, foi possível encurtar 

distâncias, gerar consumo, renda, empregos, 

livre concorrência e crescimento econômico 

nas regiões em que um mascate atuava. 

A necessidade de resguardar a categoria 

veio com a evolução da atividade, por meio 

da fidelização dos clientes e da diversidade 

de produtos comercializados, por exemplo. 

Assim, para evitar que os profissionais 

fossem dispensados pelas empresas sem 

qualquer garantia ou compensação indeni-

zatória, chegou-se à ideia da instituição de 

um contrato entre representante e repre-

sentado e, consequentemente, de uma lei 

que regulasse essa relação comercial. 
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Mês do Representante Comercial é 
marcado por comemorações e solenidade 
na Câmara Municipal de Fortaleza

Outubro é o mês do Representan-

te Comercial. O dia 1º é dedicado a esse 

profissional que tanto contribuiu para a 

economia brasileira com sua expertise e 

dedicação. O Conselho Regional dos Repre-

sentantes Comerciais no Estado do Ceará 

(Core-CE) e o Sindicato dos Representantes 

Comerciais do Estado do Ceará (SIRECOM-

-Ceará) comemoraram a data com palestra 

e solenidade alusiva na Câmara Municipal 

de Fortaleza. A homenagem na CMF foi 

iniciativa do vereador Jorge Pinheiro (PSDB) 

e teve acesso livre do público, respeitando os 

protocolos de segurança.

Na solenidade, as diretorias do Core-CE 

e do SIRECOM- Ceará discursaram a 

importância da figura do Representante 

Comercial e também prestaram homenagem 

a importantes nomes que engrandecem 

e colaboram com o fortalecimento da 

categoria. São eles: Dr. João Borges, Diretor 

da Unimed; José Milton, Presidente da Acad 

(Associação Cearense dos Atacadistas e 

Distribuidores de Produtos Industrializa-

dos); Ricardo Cavalcante, Presidente da 

FIEC (Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará); Ranieri Leitão, Presidente Sistema 

Sincopeças Assopeças Assomotos; Alci Porto, 

No dia 07 de outubro, o Core-CE realizou, 
no Ideal a Clube, a posse de sua diretoria 
para o triênio 2020/2023, com a entrega de 
certificados de outorga para os Represen-
tantes Comerciais que passam a integrar o 
conselho da entidade. A atual gestão conta 
com 12 diretores e conselheiros.

Jantar 
comemorativo

Diretor do SEBRAE (Serviço Brasileiro De 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas); e José 

Damasceno, Advogado da Acad.

Ainda na ocasião, o presidente do Conselho 

recebeu das mãos do vereador Jorge Pinheiro 

placa em alusão ao Dia Pan-Americano e Municipal 

de Fortaleza do Representante Comercial. Para 

ele, “é essencial que continuemos destacando 

o trabalho dos colegas e a importância que têm 

para os clientes, a sociedade e a economia do 

nosso país”.

As celebrações do Dia Pan-Americano do 

Representante Comercial também contaram 

com palestra exclusiva e gratuita com o 

tema “Eu, Representante Imprescindível”. 

A palestra está disponível em link nas redes 

sociais do Core-CE e do SIRECOM Ceará, no 

Instagram e no Facebook. Conduzida pelo 

especialista em vendas e atendimento ao 

cliente, Nelson Gonçalves, a palestra vai 

discutir novas abordagens comerciais neste 

período de retomada da economia.
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Dia do Representante 
Comercial é proposto 
por Lei municipal 

Com a Lei 10.575 de 2017, artigo 2º, o 

vereador Jorge Pinheiro (PSDB) criou o Dia 

do Representante Comercial municipal como 

forma de homenagear a categoria. Em 2019, 

ele realizou a primeira Sessão Solene em 

alusão à data, abrindo as portas da Câmara 

Municipal de Fortaleza para ouvir e enaltecer 

os Representantes Comerciais. O evento 

se repetiu este ano com a presença de 

autoridades e de profissionais do setor, com 

o respaldo da aprovação por unanimidade, 

pelo plenário da Casa Legislativa, do reque-

rimento 0138/2020. 

A regulamentação da profissão de Repre-

sentante Comercial veio em 1965,  por meio 

da lei nº 4.886. O Ceará conta com aproxima-

damente 11 mil profissionais atuando na área.

Acesse o QR-Code e confira 
vídeo com momentos da 
Sessão Solene do Dia do 
Representante Comercial
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