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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Caro representante comercial, 

É com imensa satisfação que, em nome da nova diretoria, 

faço chegar até você nosso novo informativo. Com layout 

mais moderno e conteúdo que prima pela relevância, 

vamos, por intermédio dele, partilhar informações de seu 

interesse. Diante de um contexto tão desafiador como o 

que estamos vivendo agora, informação e conhecimento 

podem fazer a diferença para a manutenção de nossas 

atividades profissionais. 

É tempo de compreendermos a situação, valorizar-

mos nossa profissão e, atentos (como sempre fomos), 

nos adaptarmos à nova realidade e, consequentemente, 

às tecnologias da informação e da comunicação. Com a 

experiência que acumulamos ao longo de uma trajetória 

histórica reconhecida por toda a sociedade e com a 

importância que temos para a economia, afirmo, com 

segurança, que passaremos por tudo isso ainda mais fortes 

e dinâmicos. Que instrumentos como esse informativo 

possam ajudar você a fortalecer essa percepção. 

Leia com atenção os conteúdos apresentados nas 

próximas páginas e, na medida que considerar necessário, 

partilhe conosco sugestões. O Conselho está aqui, cada vez 

mais atuante e aberto para as suas contribuições. 

Conte conosco! 

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

www.corece.org.br
Portal da Transparência:
core-ce.implanta.net.br/portaltransparencia/

atendimento@corece.org.br

/coredoceara                  @coredoceara

Rua Joaquim Nabuco, 3275, Dionísio 
Torres, Fortaleza – CE. CEP 60.125-121
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Core-CE implanta regime 
de teletrabalho durante a 
pandemia do novo coronavírus
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primeiros casos do novo coronavírus no 
Ceará, muitas organizações tiveram que 
suspender suas atividades presenciais 
para evitar o risco de contágio da doença, 
especialmente as que não faziam parte 
das chamadas atividades essenciais, 
que envolvem serviços de alimentação 
e saúde. Assim, o Core-CE organizou-se, 
em abril, para a implantação do regime de 
teletrabalho. Com isso, grande parte de 
suas operações passou a ser realizada de 
maneira remota.

Para isso, foi necessário adaptar 
a estrutura do Conselho para que os 
serviços fossem mantidos. A base de 
dados das informações do Conselho foi 
organizada em formato de nuvem, ou 
seja, com acesso de dados por meio de 
conexão de Internet e uso de ferramentas 
online de compartilhamento de arquivos. 
Além disso, canais de comunicação do 
Core-CE, como telefones celulares, 
números de WhatsApp e e-mails, tiveram 
seu uso intensificado com o trabalho à 
distância.

Os setores de Registro, Cobrança, 
Financeiro e Administrativo realizaram 
suas funções por teletrabalho, mantendo 
o atendimento aos representantes 
comerciais que precisaram de serviços 
como emissão de boletos e certidões, 
registro e atendimentos em assessorias 
jurídica e contábil. As áreas de Fiscaliza-
ção e Cobrança, em seu formato ativo, 
ficaram com atividades reduzidas devido 
à COVID-19, por serem atividades que 
exigiam deslocamento e que tiveram 
impacto econômico direto na vida do re-
presentante comercial.

Soma-se a tudo isso a manutenção 
de reuniões e eventos formativos por 
intermédio de plataformas remotas. 
O Conselho adquiriu, por exemplo, 
uma conta no Zoom com capacidade 
de receber, ao mesmo tempo, dezenas 
de pessoas. Durante este período 
palestras foram realizadas com o 
consultor Moacir Sidou (com o tema 
Negociações em Tempos de Crise) e 
com o assessor jurídico Victor Lucena 
(com o tema Rescisões Contratuais em 
Tempos de Pandemia)

Para o presidente do Core-CE, 
Francisco de A. Philomeno Gomes 
Jr., “O teletrabalho foi positivo e 
produtivo, pois, por intermédio dele, 
demos continuidade à prestação de 
serviço essencial para o representante 
comercial, mantendo o Conselho ativo 
e atuante.”.

O trabalho remoto foi realizado até 
meados do mês de junho, quando, por 
meio de decreto, parte das atividades 
econômicas do Estado do Ceará 
receberam autorização para serem 
retomadas.

Francisco Philomeno Jr
Presidente do Core-CE

O teletrabalho foi positivo e 

produtivo, pois, por intermédio 

dele, demos continuidade 

à prestação de serviço 

essencial para o representante 

comercial, mantendo o 

Conselho ativo e atuante.
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A rescisão do contrato de represen-
tação comercial, ainda que em tempos 
de pandemia, continua sendo regida 
pelas normas da Lei nº 4.886/65 (Lei do 
Representante Comercial), podendo o 
distrato ser de iniciativa do Represen-
tante Comercial ou pela empresa repre-
sentada.

Em regra, a rescisão contratual por 
iniciativa da representada, independen-
temente do momento de pandemia, gera 
a obrigação de pagamento das verbas 
indenizatórias, consistentes em 1/12 
(um doze avos)  sobre todo o período 
contratual, na forma do art. 27, “j” da Lei nº 
4.886/65 e, igualmente, o cumprimento 
do aviso prévio, seja indenizado ou 
trabalhado, em consonância com o art. 

“
“

34 da Lei nº 4.886/65, salvo alegação e 
comprovação da rescisão por motivo 
justo, nas hipóteses do art. 35 da Lei do 
Representante Comercial.

Dentre os motivos justos que pos-
sibilitam a rescisão do Contrato de Re-
presentação Comercial pela empresa 
Representada sem a obrigação do 
pagamento das verbas indenizatórias, 
está a denominada “força maior”, na 
forma da regra do art. 35, letra “e” da Lei 
nº 4.886/65.

Com isso, o objeto do presente artigo 
é a análise de alegação da pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19) como 
possível alegativa de motivo justo para 
rescisão do Contrato de Representação 
Comercial pela empresa Representada, 
ao argumento de se tratar de motivo de 
“força maior” e que, portanto, com base 
no disposto do art. 35, letra “e” da Lei nº 
4.886/65, autorizaria à representada em 
rescindir o contrato sem o pagamento 
das verbas indenizatórias previstas na 
Lei do Representante Comercial.

Diante desse cenário, vale analisar 
os precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), dentre os quais se destaca 
o Recurso Especial (REsp) nº 1341605 
– PR, no qual a Corte de Justiça julgou 
no sentido de que eventual insucesso 
do empreendimento ou dificuldades 
financeiras estão, inexoravelmente, 
abrangidos pelo risco inerente a qualquer 
atividade empresarial, não podendo ser 
considerados fortuito externo (força 
maior), aptos a exonerar a responsabili-
dade do representado pelo pagamento 
do aviso prévio e da indenização de doze 
avos, previstos na lei de regência, quando 
da rescisão unilateral do contrato de re-
presentação comercial.

Ainda, na forma do art. 393 do 
Código Civil de 2002, se estabelece  que 
o devedor não responde por prejuízos 
resultantes de caso fortuito e força 
maior, se não houver por eles se respon-
sabilizado expressamente. Além disso, 

aduz que força maior e caso fortuito 
são verificados a partir da impossibili-
dade de evitar ou impedir os efeitos de 
um fato necessário. Em termos gerais, a 
força maior representa uma excludente 
de responsabilidade contratual, e sua 
arguição afasta a configuração de ina-
dimplemento.

Assim, é certo que qualquer fato ou 
acontecimento não pode ser classificado 
de forma teórica e genérica como “força 
maior” para, a partir da pandemia, todos 
os contratos serem extintos ou revistos. 
É indispensável verificar cada contrato 
individualmente e o que ocorreu em cada 
relação contratual de forma objetiva, a 
exemplo de se realizar o comparativo de 
faturamento no ano de 2020 e o fluxo 
de caixa, de modo que os contratos 
deverão ser analisados individualmente 
e poderão ser questionadas no âmbito 
judicial.

Em resumo, considerando que 
a pandemia é uma situação fática 
transitória, de período relativamente 
curto e considerando a hipossuficiência 
do representante comercial perante a 
representada (e o espírito protetivo da 
Lei 4886/65), entendemos que a simples 
alegação de força maior decorrente do 
COVID-19 não justificaria a rescisão por 
justa causa do Contrato de Representa-
ção Comercial. 

De todo modo, a resolução contratual 
seria uma última medida a ser tomada, 
havendo um verdadeiro dever de 
renegociar ou de se revisar o Contrato, 
devendo as partes se orientarem pela 
boa-fé objetiva antes de se cogitar em 
uma resolução contratual pura e simples.

A Covid-19 e 
a Rescisão 
Contratual com 
base no motivo 
de “Força Maior” 
no contrato de 
Representação 
Comercial

Dr. Victor Lucena
Assessor Jurídico do Core-CE
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A importância do 
Representante 
Comercial para a 
retomada econômica

Números da 
Representação 

Comercial

A pandemia de COVID-19 afetou o 
mundo inteiro em poucos meses, causando 
um grande número de infectados e 
perdas, novos hábitos, isolamento social e 
suspensão das atividades econômicas em 
sua quase totalidade. O desafio imposto a 
todos foi impactante, exigindo de muitos 
setores a dinamização e informatiza-
ção de suas atividades, respeitando, em 
muitas ocasiões, o sistema de lockdown 
imposto ao se seguir as recomendações 
da Organização Mundial de Saúde (OMS).

No Brasil e no Ceará, interferências 
também foram necessárias e, com isso, 
o trabalho de muitos foi afetado. As 
atividades essenciais, no entanto, tiveram 
autorização dos governos para seguir 
funcionando. Produção, distribuição, co-
mercialização e entrega, realizadas pre-
sencialmente ou por meio do comércio 
eletrônico, de produtos de saúde, 
higiene, limpeza, alimentos, bebidas, 
materiais de construção, bens e serviços, 
farmácias, medicamentos e insumos hos-
pitalares, assim como suas representações 
comerciais, foram importantes para que a 
vida das pessoas mantivesse o mínimo de 
normalidade durante a pandemia.

Profissionais dessas áreas conseguiram 
manter o setor ativo, dando continuidade 
aos serviços que já prestavam e, em muitos 
casos, intensificando a assistência dada 
aos clientes, atentando-se para respeitar 

as regras de segurança, com o distancia-
mento, uso de máscaras, álcool em gel e 
higienização reforçada.

Dados do Sindicato dos Represen-
tantes Comerciais do Estado do Ceará 
(SIRECOMCE) contabilizam que são mais 
de 11.000 representantes comerciais no 
estado do Ceará. No Brasil, são 469.257 
empresas de representação comercial, 
constituindo mais de 50% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional.

A partir desses números é possível 
ter dimensão da força que a categoria 
possui. Com a retomada gradual das 
atividades econômicas, o profissional tem 
condições de avaliar as novas perspectivas 
que se desenham nos próximos meses. 
“Acreditamos que a tecnologia, já muito 
utilizada durante os dias de isolamento 
social, será uma grande aliada para a re-
presentação comercial a partir daqui. 
Ferramentas como o Zoom, WhatsApp e 
outros aplicativos de mensagens serão 
importantes para que o setor se modernize 
e alcance diferentes mercados”, afirma 
o presidente do Core-CE, Francisco de A. 
Philomeno Gomes Jr.

469.257
empresas de 
representação 
comercial no Brasil

do Produto
Interno Bruto

Mais 50%

Dados: SIRECOM-CE
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Nova diretoria do Core-CE é empossada
A nova diretoria do Core-CE tomou posse para o triênio 2020-2023. À 

frente da gestão está Francisco de A. Philomeno Gomes Jr., represen-

tante comercial em atividade há 36 anos, que atua nas entidades de 

classe há mais de duas décadas, tendo exercido o cargo de conselheiro 

fiscal do Conselho em gestões anteriores. O presidente e os demais con-

selheiros seguem abertos ao diálogo com todos os colegas e entidades 

da área de representação comercial. Esta será a marca da nova gestão.

A solenidade de posse foi reservada, sem presença de público, no último 

dia 26 de março, conforme as orientações dadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para evitar aglomeração, por conta do novo 

coronavírus.

Confira o novo prazo de 
pagamento da anuidade 2020

Devido à pandemia do novo coronavírus, os 

representantes comerciais que optaram pelo 

parcelamento de sua anuidade terão a oportu-

nidade de pagar a anuidade sem juros e multa 

até 31 de agosto de 2020, conforme prevê a 

Resolução nº 1.160/2020, de 14 de julho de 

2020. 

O Conselho entende que, com a suspensão 

da maior parte das atividades econômicas do 

Estado, e a interrupção dos serviços prestados 

por uma grande parte da categoria, a fle-

xibilização do prazo de pagamento atende 

aos anseios da categoria e à atual situação 

financeira do país.

A Lei 12.246/2010 é a que regulamenta os 

valores, datas e condições para pagamentos 

das anuidades do Core-CE, e prevê desconto 

no pagamento integral das anuidades nos 

meses de janeiro, fevereiro e março, respecti-

vamente, com descontos de 20%, 15% e 10%.

Confira os valores atualizados da anuidade 

2020 no endereço eletrônico: corece.org.br/

anuidade.

A solicitação do boleto para pagamento é 

feita pelos seguintes canais: (85) 3272.5720, 

(85) 3272.4010 e (85) 9 8854.6960 (WhatsApp).

Saiba por que é importante manter seu 
dados atualizados junto ao Conselho

Você sabe a importância de manter seus dados 

cadastrais atualizados? É reunir informações 

sobre determinada pessoa e conhecer seu 

perfil para, assim, acompanhar seu relaciona-

mento com a empresa, prover informações 

de relevância e identificar suas necessidades. 

Com esse pensamento, o Core-CE ressalta 

a você, representante comercial, o quanto é 

importante manter seus dados em dia junto 

ao Conselho.

É a partir dele que o Core-CE fornece 

informações importantes para o exercício 

da atividade da representação comercial. 

Mantenha sempre os seus dados atualizados 

e fique por dentro acerca de seus direitos e dos 

eventos e ações promovidas pelo Conselho, 

como lives e palestras, e toda a comunicação 

oficial. Para manter suas informações 

atualizadas, basta repassar telefone, 

WhatsApp, e-mail e endereço de contato ao 

setor de Registro, no telefone (85) 3272.5435, 

ou acessar o link http://corece.org.br/atuali-

zacao-de-dados-pessoa-fisica/ e preencher 

os campos.

Além de ficar informado sobre as atividades 

do Conselho, a atualização de seus dados 

permite acesso a serviços gratuitos, como 

orientações jurídicas e contábeis, voltadas 

à representação comercial. Para marcar sua 

assessoria consultiva, basta acessar o link 

“Serviços - Assessoria Jurídica e Contábil” no 

site do Core-CE.

Atente-se para o prazo de validade 
da carteira profissional

A carteira profissional é um importante 

documento para o exercício da represen-

tação comercial e serve, também, como 

documento de identificação para o represen-

tante comercial em todo o território nacional. 

Ela tem validade de um (01) ano. Portanto, 

observe o prazo de seu documento e atente-se 

para a sua renovação.

Podem solicitar a carteira todos os represen-

tantes comerciais pessoa física, responsável 

técnico e jurídica, legalmente registrados e 

em dia com suas anuidades. O procedimento, 

tanto para a emissão de 1ª via quanto para a 

renovação, é realizado presencialmente para 

os representantes residentes em Fortaleza, 

com agendamento feito pelos números (85) 

3272.5435 e (85) 9 8643.8447 (WhatsApp). A 

carteira profissional é gratuita. Para recebê-la, 

é necessária a apresentação de Identidade 

(RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

e comprovante de endereço. A carteira é 

entregue na hora.

Para a emissão e recebimento de carteiras 

de representantes comerciais residentes no 

interior do estado será necessário entrar em 

contato com o Conselho para recebimento de 

formulário específico, para que a carteira seja 

emitida e enviada pelos Correios.

Por ser uma identidade profissional, a carteira 

de representante comercial deve ser portada 

em todas as ocasiões e, no atual momento, es-

pecialmente, nos lugares onde há restrição de 

circulação devido à pandemia de COVID-19.
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“
Como é do conhecimento geral, o re-

presentante comercial autônomo exerce 
uma profissão regulamentada. Este fato 
exige do profissional o devido registro 
no Conselho de seu Estado para estar 
habilitado ao exercício da profissão 
antes do início do trabalho, devendo seu 
número profissional constar no contrato 
de representação, resguardando os 
direitos inerentes à ele, como comissões, 
zona de atuação, indenização por 
rompimento sem causa, entre outros.

O representante comercial deve manter 
atualizado o seu registro, pagando ao 
Conselho a anuidade estabelecida, para 
obter a sua regularidade para o exercício 
da atividade, sob pena do cometimento 
de contravenção penal.

É sabido que, às vezes, ocorrem 
situações que impedem o cumprimento 
desse dever. E então, o que fazer?

Para não ficar irregular, o representan-
te tem algumas saídas junto ao Conselho. 
Saiba como solicitar:

**valor vigente em 2020

*Conforme Artigo 3º da Resolução 1.141/2019, 
do Confere

O pedido de suspensão pode ser 
protocolado até o dia 31 de março, de 
cada ano. Porém, excepcionalmente para 
o ano de 2020, o prazo foi prorrogado até 
o dia 31 de agosto. Como fazer:

Caso pretenda encerrar permanente-
mente o exercício da atividade profissio-
nal, solicite formalmente o cancelamen-
to do seu registro, evitando cobranças 
de futuras anuidades. O Core-CE não 
cancela registros pedidos por e-mail/
WhatsApp ou telefone.

Para Pessoa Física
Protocolar o requerimento 
acompanhado de documento que 
comprove: estar recebendo benefício 
de auxílio-doença concedido pelo 
órgão previdenciário, comprovando 
sua incapacidade física temporária 
para o exercício de atividade pro-
fissional ou estar ausente do país 
ou estar exercendo cargo eletivo 
ou público. Pagar o valor de R$ 
145,40** referente à manutenção 
anual por suspensão de registro.

Para Pessoa Física
Por meio de requerimento escrito 
e assinado, com a devolução da 
Carteira Profissional, em vigência.

Para Pessoa Física
Protocolar o requerimento 
acompanhado de documento que 
comprove: ser portador de qualquer 
das doenças previstas na Resolução 
nº142/2001 do Confere, como por 
exemplo: neoplasia maligna, cegueira, 
cardiopatia grave, entre outras.

Isenção com Cancelamento 
de Registro por Doença

Isenção por Idade e 
Tempo de Contribuição

Poderá solicitar a isenção das futuras 
anuidades, o profissional, pessoa 
natural, que até a data do vencimento 
da anuidade tenha 70 anos de idade 
e tenha contribuído regularmente 
durante, no mínimo, 30 anos inin-
terruptos ou intercalados, não se 
estendendo a débitos anteriores, 
nem aos débitos da pessoa jurídica 
da qual o registrado beneficiado for 
sócio(a) ou responsável técnico.

Para Pessoa Jurídica
Protocolar o requerimento 
acompanhado dos documentos com-
probatórios* da inatividade da empresa 
no exercício anterior. Pagar o valor de 
R$145,40**, referente a manutenção 
anual por suspensão de registro, da 
pessoa jurídica, assim como, o valor de 
R$ 72,70**, referente a manutenção 
anual por suspensão de registro, do 
Responsável Técnico, se for o caso.

Para Pessoa Jurídica
Por meio de requerimento escrito 
e assinado, da pessoa jurídica e de 
seu responsável técnico, juntando a 
comprovação da baixa da empresa ou 
da alteração contratual onde conste 
a exclusão total da Representação 
Comercial e atividades equivalentes, 
devidamente registrados no órgão 
competente, com a devolução da 
Carteira Profissional, em vigência.

Pedidos feitos por 
terceiros só serão aceitos 
se acompanhados de 
procuração. Para maiores 
esclarecimentos sobre o 
procedimento de isenção, 
suspensão e cancelamento 
entre em contato pelo 
telefone (85)3272.5435.

Para Pessoa Jurídica
Receberá o mesmo tratamento 
concedido ao profissional pessoa 
natural, a pessoa jurídica que seja 
constituída por sócios com laços 
de parentesco (pai e filho, ou entre 
cônjuges), com a comprovação que o 
encerramento das atividades coincidiu 

“
O Representante 
Comercial e 
o Conselho: 
Regularidade

Suspensão Temporária 
do Registro

Cancelamento 
do Registro

Pedido de Isenção 
de Anuidades

Dra. Carine Furtado
Assessora Jurídica do Core-CE

com o início da doença do sócio. O re-
querimento deverá ser acompanhado 
dos documentos comprobatórios.
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Core-CE apresenta sua diretoria e 
conselheiros para triênio 2020-2023

Francisco de A. 
Philomeno Gomes Jr.
Diretor-Presidente

Francisco de Assis 
Barreto de Sousa
Vice-Presidente

Raimundo 
Oliveira Viana
Diretor-Secretário

Paulo Alberoni Pinto
Diretor-Tesoureiro

Luis José de M. e Souza
Conselheiro membro da Comissão Fiscal

Francisco José de 
Oliveira Filgueiras
Conselheiro membro da Comissão Fiscal

Possui formação em Técnico Têxtil com espe-
cialização em Fiação, Tecelagem, Malharia e 
Texturização pela Escola Técnica da Indústria 
Química e Têxtil do Rio de Janeiro (ETIQT), 
e é Técnico em Administração da Indústria 
Hoteleira pela Fundação Getúlio Vargas do 
Rio de Janeiro (FGV). 

Recebeu os prêmios Destaque em Vendas 
– Brasil pela empresa InSinkErator (EUA) 
(2001) e Troféu Representante Padrão pelo 
Core-CE (2010).

Para a atual gestão, o diretor-presidente 
destaca quatro grandes eixos de atuação: 
construção da nova sede, fortificação da re-
presentatividade institucional, qualificação 
da fiscalização da categoria e promoção do 
aperfeiçoamento e valorização profissional 
dos representantes comerciais.

É graduado em Economia pela Faculdade 
de Economia São Luís (SP) e possui curso de 
Gestão Estratégica para Dirigentes Empresa-
riais pelo Instituto Europeu de Administração 
de Empresas (França). Atua há 36 anos da área 
de representação comercial. Hoje é presidente 
da Federação das Associações do Comércio, 
Indústria, Serviços e Agropecuária do Ceará 
(FACIC). 
 
Estar ativamente no Conselho, ouvindo e 
trocando ideias como os demais companheiros 
envolvidos nos processos são suas principais 
contribuições para a atual gestão do Core-CE.

Possui 38 anos de atividade como repre-
sentante comercial, atuando na área de 
material de consumo industrial. Colabora 
com o Core-CE há cerca de 20 anos, tendo 
ocupado a presidência da entidade no 
triênio 2016-2019.
 
Com a nova gestão do Core-CE, espera 
contribuir com dedicação, seriedade 
e empenho para o fortalecimento da 
entidade, da categoria e em prol do fortale-
cimento do representante comercial junto 
às empresas representadas e à sociedade 
como um todo.

Possui formação de Nível Médio em Admi-
nistração e Contabilidade, além de curso em 
Gerência de Vendas. Atua há 55 anos na área de 
vendas e há 20 como representante comercial. 
Recebeu o Troféu Representante Comercial 
Padrão do Core-CE em 2017. 
 
Tem como propósito, no Conselho, fortalecer 
a categoria junto aos colegas, por meio de 
uma administração transparente, procurando 
atender com muita atenção àqueles que 
procuram a entidade.

Formado em Administração de Empresas, 
em Economia e em Psicologia, pela UNIFOR. 
Pós-graduado em Gerência de Marketing e 
em Terapia Familiar Sistêmica, com Mestrado 
em Administração de Empresas pela UECE/
COIMBRA e em Economia pela CAEN/UFC.

Representante Comercial há 38 anos na área 
de Bens de Capital – equipamentos de infra-
estrutura, tendo sido agraciado pelo Core-CE 
com a Medalha de Representante Comercial 
Padrão nos anos de 2001 e 2003, sendo 
também laureado com o Troféu Mascate no 
ano de 2019.

Participa das entidades de Classe há mais 
de duas décadas com foco na melhoria dos 
serviços voltados a classe e a sociedade civil.

É formado em Administração de Empresas 
e representante comercial há 45 anos nos 
Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Contribui 
com o Core-CE por mais de 50 anos e, para a 
nova diretoria, espera que todos ajam com 
maior empenho em busca de soluções que 
beneficiem a categoria, como implementa-
ção de cursos de aperfeiçoamento e estrei-
tamento de relações com a categoria, para 
que a profissão siga fortalecida e elevando 
as economias local e nacional.

Conheça cada um dos membros da Diretoria do Conselho, eleita em março do corrente ano.
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Luiz Cláudio Araújo Filho
Conselheiro 4º Diretor-Suplente

Frederico Carlos 
S. Alencar Jr.
Conselheiro membro da Comissão Fiscal

Benedito Paracampos Jr.
Conselheiro 5º Diretor-Suplente

Valter de Oliveira 
Bastos
Conselheiro 3º Diretor-Suplente

É graduado em Administração pela Uni-
versidade Estadual do Ceará (UECE) e 
graduando em Administração Pública 
também pela UECE e em Direito pela Uni-
versidade de Fortaleza (UNIFOR). Possui 
15 anos de atuação como representante 
comercial, com foco nas áreas farmacêuti-
ca, de alimentos e cosméticos.

Pretende contribuir com a atual gestão 
do Core-CE apresentando projetos que 
busquem a valorização e a capacitação do 
representante comercial, contemplando 
todos os meios de inclusão, pois dessa forma 
a entidade será mais atuante na defesa dos 
direitos e obrigações da categoria.

Possui formação superior em Comunicação 
Social/Publicidade e Propaganda e Especia-
lização em Marketing e Negócios, ambos 
pela Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Passou pelas empresas Cia de Cigarros 
Souza Cruz, Twenty Century Fox Chile, 
Unimed Belém e Fortaleza, Unilever Brasil 
e SARB Consultoria & Representações Ltda, 
onde atua no momento. 
 
Seus objetivos para a nova gestão da 
entidade são trabalhar para dar conti-
nuidade ao importante trabalho que 
têm buscado realizar em favor do Repre-
sentante Comercial no Estado do Ceará, 
com foco na garantia de desenvolvimen-
to empresarial, segurança jurídica e dos 
direitos dos profissionais da área de Repre-
sentação Comercial.

Possui formação em Contabilidade pelo 
Colégio Carlos Carvalho, com 57 anos de 
profissão e 28 anos trabalhando como re-
presentante comercial.

Recebeu o Troféu Representante Comercial 
Padrão em 2013 pelo Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais do Estado no 
Ceará (Core-CE) e foi campeão de vendas 
pela empresa Supermax Brasil em 2011.

Sua contribuição para a nova gestão do 
Core-CE é defender permanentemente os 
direitos dos representantes comerciais.

José Arlindo de Souza
Conselheiro 1º Diretor-Suplente

Desempenha a função de representação 
comercial há 30 anos, nas áreas têxtil e 
de confecções. Contribui com o Core-CE 
também há 30 anos e espera que a nova 
gestão da entidade possa aperfeiçoar 
promover, fiscalizar e legalizar a profissão 
de representante comercial em todo o 
Estado do Ceará.

Lacimar Pereira Ventura
Conselheiro 2º Diretor-Suplente

É representante comercial há 18 anos, com 
foco na área de alimentos. Contribuiu com a 
vinda da marca Minerva (Frigorífico Bovino) 
para a região Nordeste, além das empresas 
Excelência (Frigorífico Suíno) e Uniaves 
(Frigorífico Aves). Com a nova diretoria 
do Core-CE, espera fortalecer a visão da 
categoria para o mercado nacional, con-
tribuindo ainda mais com a modernização 
da profissão e o crescimento da economia 
brasileira.

Possui 18 anos de carreira na representa-
ção comercial. Sua empresa, a Valter Bastos 
Representações, trabalha com a área de 
materiais de construção. 
 
Entre alguns dos prêmios recebidos ao 
longo de sua carreira estão Prêmio ACAL 
Melhores de 2018 como Representante 
Pequenos Volumes e Troféu Representan-
te Padrão 2013 do Core-CE.
 
Espera que, com a nova gestão, o represen-
tante comercial possa ter mais destaque 
em sua atuação, por meio da modernização, 
valorização e união da categoria. 
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Confira os números 
do segundo trimestre 
de 2020 do Core-CE
O Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) 

apresenta os números da entidade cor-

respondentes ao segundo trimestre de 

2020. Mesmo com a pandemia do novo 

coronavírus, as atividades do Conselho 

seguiram em regime de teletrabalho 

e o atendimento aos representantes 

comerciais ocorreu normalmente.

Os números mostram significativo aumento 

no número de registros, em especial no 

mês de junho, além de crescimento das 

solicitações, por parte do representan-

te, de emissão de certidão de regulari-

dade e maior número de solicitações de 

negociação de anuidades em atraso.

Acompanhe nas tabelas a seguir:

MÊS REGISTRO
REGISTROS 

CANCELADOS

EMISSÃO DE 
CARTEIRA 

PROFISSIONAL

EMISSÃO DE 
CERTIDÃO

ABRIL 10 12 - 11

20 2 - 1

73 20 10 58

MAIO

JUNHO

MÊS
ACORDOS FIRMADOS 

PELO SETOR DE 
COBRANÇA

SUSPENSÃO 
DE REGISTRO

ASSESSORIA 
JURÍDICA

ABRIL 1 14 12

- 13 10

- 64 -

MAIO

JUNHO
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Core-CE 
apresenta 
agenda de 
atividades 
do trimestre

Como parte de sua política de transparên-

cia, o Core-CE apresenta suas principais 

atividades realizadas nos últimos meses, 

incluindo compromissos da diretoria e 

lives informativas, realizadas em meio à 

pandemia da COVID-19. 

A intenção é informar a categoria sobre a 

agenda do Conselho e estimular a partici-

pação do representante comercial nessas 

ações, que são pensadas para enriquecer o 

trabalho e valorizar a profissão.

Live com o tema “Representante 

Comercial: Ações práticas na COVID-19”, 

com o presidente do Core-CE, Francisco 

de A. Philomeno Gomes Jr.

Reuniões de Diretoria

Reuniões de Diretoria

Reuniões de Diretoria

Reuniões de Diretoria

Reuniões de Diretoria

Realização de Reunião Plenária

Live Representante Comercial em debate 

com o tema “Rescisão contratuais em 

tempo de pandemia”, com assessor 

jurídico do Core-CE Victor Lucena

Live com o tema “Negociações em 

tempo de crise”, com Moacir Sidou

Reuniões de Diretoria

Realização de Reunião Plenária

abril

maio

junho

Implantação do regime 
de teletrabalho

Preparação para 
a retomada das 
atividades presenciais

20/04

12/05

04/06

14/05

09/06

16/06

23/06

29/06

26/05

11/06

29/04




