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Prezado (a) Representante,

 

Chegamos a mais uma edição do Informativo do CORE-CE. É 

com muita alegria e entusiasmo que destacamos, nesta quarta 

edição, como matéria de capa, o evento em Comemoração ao 

Dia Pan-Americano do Representante Comercial, momento 

em que será entregue o Trófeu Mascate e o Troféu Represen-

tante Comercial Padrão aos representantes escolhidos. Para o 

Conselho, é uma honra reconhecer e agraciar os profissionais 

do ano que tanto contribuem para a Representação Comercial 

no Ceará.

 

Nesse exemplar, ainda, o informativo apresenta esclarecimen-

tos sobre a Semana de Conciliação, marcada para o mês de 

novembro, ação essa que oportunizará aos representantes 

comerciais a regularização de seus débitos.

 

Apresentamos também uma retrospectiva do Ciclo de Palestras 

e o tira-dúvidas para alguns questionamentos apontados pelos 

representantes durante as assessorias jurídicas prestadas pelo 

CORE-CE.

 

Esperamos que a publicação seja referência para o Represen-

tante Comercial na hora de ter informações assertivas sobre 

a profissão e o mercado. Prezamos por um conteúdo direto 

e esclarecedor, visando reforçar o diálogo e proporcionar o 

suporte necessário para todos que exercem a Representação 

Comercial.

 

Boa leitura!

Raimundo Oliveira Viana 
Diretor-Presidente

expeEditoExpediente Editorial
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O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 
Estado do Ceará (CORE-CE) recebeu, no mês de julho, a visita 
do gerente administrativo comercial da Distribuidora Ibiapina, 
Luiz Domingos, acompanhado da supervisora de Departa-
mento Pessoal,  Michele Freitas, e da gerente de Recursos 
Humanos, Aila Penha. Os representantes da distribuidora 
foram recebidos pelo presidente do CORE-CE, Raimundo 
Oliveira Viana, pelos assessores jurídicos da entidade, 
Carine Furtado e Victor Felipe de Lucena, e pela gerente do 
Conselho, Karina Nunes.
 
Na ocasião, os distribuidores foram orientados sobre a obri-
gatoriedade da contratação de representantes legalmente 
registrados, procedimentos de inscrição e da responsabilida-
de do representante em solicitar o cancelamento do registro 
ao deixar de exercer a atividade de representação comercial.

Com foco no incentivo a novos negócios para os represen-
tantes comerciais, o Conselho Regional dos Representantes 
Comerciais no Estado do Ceará (CORE-CE) disponibiliza em 
seu site a ferramenta “Oportunidade de Negócio”.
 
Nela, o representante comercial tem contato com empresas 
que desejam encontrar um representante para o seu produto. 
Profissionais e representadas que buscam contratar um pro-
fissional qualificado têm acesso livre ao serviço.
 
As ofertas são atualizadas constantemente e, para ter acesso 
e candidatar-se a vaga de representação, o registrado deve 
entrar no site do Conselho, http://corece.org.br.

CORE-CE recebe visita da 
Distribuidora Ibiapina

Ferramenta para alavancar o 
seu negócio está disponível 
no site do CORE-CE
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CORE-CE participa da Semana 
de Conciliação e oferece 
até 90% de desconto

CORE-CE recebe premiação na 3ª 
edição da Conferência Nacional 
do Conselhos Profissionais

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 

Estado do Ceará (CORE-CE) organiza a Semana de Conciliação. 

A iniciativa é realizada dos dias 18 a 22 de novembro, das 12h 

às 16h, na Central de Conciliação da Justiça Federal do Ceará, 

localizada na Rua Pedro I, nº 01 - 5° andar - Praça General 

Murilo Borges, no Centro de Fortaleza.

 

Durante a ação, os processos serão analisados e os devedores 

poderão obter descontos sobre juros e multa, além de 

viabilizar o parcelamento para processos de execução fiscal 

de anuidades de pessoas físicas e jurídicas.

 

Os registrados que estiverem em débito com o Conselho e 

desejam quitar a dívida de sua anuidade na ocasião, poderão 

obter até 90% de desconto nos juros e na multa, evitando 

assim, medidas como protesto e execução fiscal da dívida.

 

De acordo com o presidente do CORE-CE, Raimundo Oliveira 

Viana, a Semana de Conciliação é a oportunidade que facilita 

a negociação antes mesmo da existência de um processo 

judicial. “O Conselho abre espaço para ações como essa 

com o intuito de facilitar o pagamento das anuidades dos 

representantes que se encontram em débito e que estão 

enfrentando dificuldades para realizar o pagamento”, 

comenta Viana.

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 

Estado do Ceará (CORE-CE) participou, no último mês de 

agosto, da 3ª edição da Conferência Nacional do Conselhos 

Profissionais. O evento ocorreu na cidade de Brasília (DF) e 

abordou questões de relevância em torno das especificida-

des dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

 

O CORE-CE foi premiado, na ocasião, com o Prêmio Boas 

Práticas - “As melhores práticas aplicadas nos Conselhos 

de Fiscalização”, na categoria “Boa Prática V: Aplicação de 

Sanções Administrativas - Adoção de Procedimentos de 

Apuração e Aplicação de Penalidades”.

 

O presidente do Conselho, Raimundo Oliveira Viana, recebeu 

o troféu, acompanhado da gerente executiva Karina Nunes e 

do assessor jurídico Victor Lucena. Para o presidente, “essa 

conquista demonstra o quanto o trabalho do nosso conselho 

na área de gestão de contratos tem sido constantemente 

aprimorado e com observância à legislação, evitando com 

isso prejuízos ao CORE-CE e a outras instituições, que, como 

o Conselho, estão obrigadas a realizar as suas compras e 

contratações por meio de um processo de licitação rigoroso”.

 

O evento contou com workshops, debates, encontros com es-

pecialistas e palestras, e reuniu presidentes, ordenadores de 

despesas, procuradores, pareceristas jurídicos, contadores, 

auditores, equipes de compras, profissionais de orçamento 

público, patrimônio e almoxarifado, controles internos, além 

dos demais profissionais que atuam direta ou indiretamente 

nas contratações públicas das Autarquias.

Repetindo o sucesso do ano passado, o Conselho Regional 

dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará 

(CORE-CE) realiza mais uma edição da solenidade de 

premiação do Troféu Mascate e do Troféu Representante 

Comercial Padrão.

 

A iniciativa faz a entrega do Troféu Mascate ao representante 

que possui mais de 30 anos no exercício da profissão. Já o 

Troféu Representante Comercial Padrão é ofertado a pro-

fissionais da área que se destacaram na condução de suas 

respectivas atividades ao longo do ano.

 

A programação tem início às 9h na Arena Castelão (no 

Auditório da Secretaria do Esporte e Juventude - SEJUV-CE, 

Arena Castelão recebe mais uma edição da 
solenidade de entrega à categoria do Troféu Mascate 
e do Troféu Representante Comercial Padrão

localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2911 Castelão) e faz 

alusão ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial. 

O público tem acesso a tour exclusivo pela Arena Castelão e 

almoço com vista panorâmica para o gramado no restaurante 

Bossa Nova Brandonis. A entrada para o evento é gratuita 

e as vagas são limitadas. Garanta sua participação anteci-

padamente pelo telefone (85) 3272.5435 ou pelo WhatsApp 

(85) 9 9930.9360.

 

O CORE-CE incentiva que os participantes doem 1 kg de 

alimento não perecível no evento, a ser destinado ao Lar 

Torres de Melo.
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A lei prevê o percentual de comissões 
devidas pela representada ao representante 
no Contrato de Representação Comercial?

Quando o representante comercial adquire 
o direito de recebimento das comissões pela 
intermediação das vendas realizadas?

A lei prevê a existência de cotas ou metas de 
vendas a serem realizadas pelo Representan-
te Comercial?

É possível a empresa representada definir o 
foro de eleição para discussão das cláusulas 
contratuais na Comarca da representada, 
em detrimento do foro do representante 
comercial?Não há percentual de comissões fixados na Lei nº 4.886/65 

(Lei do Representante Comercial), seja percentual mínimo ou 

máximo, fixo ou variável, de modo que a o Contrato firmado 

entre as partes deverá definir esse percentual dentro de 

parâmetros razoáveis.

Em conformidade com o art. 32, § 1° da Lei nº 4.886/65, o 

pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do 

mês subseqüente ao da liquidação da fatura, acompanhada 

das respectivas cópias das notas fiscais. (Incluído pela Lei nº 

8.420, de 8.5.1992).

O art. 27 da Lei nº 4.886/65 (Lei do Representante Comercial) 

define as cláusulas que obrigatoriamente deverão constar do 

Contrato de Representação Comercial e, dentre elas, a lei não 

prevê a existência de cotas ou de metas de vendas a serem 

realizadas pelo Representante Comercial

É expressa a regra disposta no art. 39 da Lei nº 4886/65, 

no sentido de que para o julgamento das controvérsias que 

surgirem entre representante e representado é competente 

o foro do domicílio do representante comercial.

Logo, em regra, a hipossuficiência do representante, o 

acesso à Justiça e natureza de adesão do contrato, impõe a 

prevalência do foro do domicílio do representante comercial 

para processar e julgar a demanda, assegurando, assim, o 

acesso do representante ao Judiciário e aos meios inerentes 

à defesa de seus direitos.

Dúvidas dos Representantes 

Reunimos algumas dúvidas dos Representantes Comerciais, que foram esclarecidas pelo Dr. Victor 

Felipe Fernandes de Lucena, advogado e assessor jurídico do CORE-CE. A Assessoria Jurídica do 

CORE-CE está disponível para atendimento aos representantes na sede do Conselho.

Ciclo de Palestras envolveu representantes comerciais 
em torno de conhecimento e interação

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no 

Estado do Ceará (CORE-CE), com o objetivo de ofertar 

capacitação com qualidade para o representante comercial, 

realizou nos meses de junho, julho e agosto o Ciclo de 

Palestras 2019.

 

A primeira palestra foi ministrada pelo Ms. Luís José de 

Menezes e Souza, presidente do Sindicato dos Represen-

tantes Comerciais do Estado do Ceará – SIRECOM CEARÁ. 

A temática abordada foi “Tendências do Mercado 4.0 e a 

Nova Representação Comercial”. Foram apresentados os 

assuntos relativos às quatro Revoluções Industriais, mediação 

comercial no novo cenário econômico do Brasil, bem como 

a utilização de ferramentas e tecnologias no cotidiano da 

representação  comercial.

 

Victor Felipe Fernandes de Lucena, advogado e assessor 

jurídico do CORE-CE, também palestrou com o tema “As 

Cláusulas Ilícitas e Direitos de Rescisão Indireta no Contrato de 

Representação Comercial”. Encerrando o Ciclo, as contadoras 

da empresa Wert Consultoria Contábil, Adriana Queiroz 
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e Lúcia Furtado, abordaram na última palestra “Gestão 

Financeira e Tributária: despesas, investimentos, gastos e 

custos na contabilidade”, além de balanço patrimonial.

 

Eleuba Gomes do Nascimento, uma das participantes, diz 

que o Ciclo de Palestras trouxe conhecimento não só para 

ela mesma, mas também para a empresa em que trabalha, 

e que se faz necessário receber todo tipo de informação 

para agregar valores por meio de conhecimentos e vivência 

profissional. “A contabilidade, por exemplo, faz parte de um 

conjunto de ferramentas que nos favorece a manter ativos 

no mercado, porque é a partir dela que controlamos todo o 

fluxo financeiro da empresa e, sem esse mínimo de conheci-

mento, você vai estar só agregando risco para o seu negócio”, 

finaliza Eleuba.

 

Para o senhor Feitosa Melo, essa foi uma excelente oportuni-

dade de trocar e agregar conhecimento com outros colegas 

representantes. “Com essa palestra pude ter acesso a conhe-

cimentos que vou passar usar no meu dia a dia no trabalho”, 

afirmou Feitosa.
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