
18Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços 
Relatório de Atividades 2021

Câmara
Brasileira de

Comércio e
Serviços
Imobiliários



19Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços 
Relatório de Atividades 2021

Pedro
José
Wähmann

Coordenador

Titulares

• Abraão Lima Viana

• Cássia Ximenes

• Edilson Baldez das Neves

• Érico Mota Feitosa

• Fernando Rezende

• Hubert Gebara 

• Ioav Blanche

• José Maria Miranda

• José Roberto Graiche Júnior

• José Roberto Tadros Júnior

• Juarez Gustavo Pascoal Soares

• Leonardo Hamilton Maia Oliveira

• Leandro Ibagy

• Luiz Antônio Langer

• Kelsor Gonçalves Fernandes

• Márcio Luiz de Oliveira Gomes e Silva

• Marcos Augusto Netto

• Marco Sérgio Pessoz

• Moacyr Schukster

• Nilo Zampieri Júnior

• Ovídio Maia Filho

• Rafael Thomé

• Renato Alexandre M. Gomes Netto

• Roberto Sérgio Cunha

• Ronaldo Otoch

• Veronildo da Silva Holanda

Suplentes

• Alexandre Hermes Rodrigues Corrêa

• Allan Thierson Silva Costa

• Álvaro José Bicalho Cançado

• Ângelo Henrique Farias de Medeiros

• Antônio Carlos da Costa

• Eduardo Fontes Terra da Silveira

• Fernando Antônio de Oliveira Leão

• Jaques Bushatsky

• Moira Toledo

• Paulo Roberto Brasileiro Miranda 

Filho

• Pedro Carlos Carsalade

• Raniery Araújo Coelho

• Ricardo Hirodi Toyofuku

• Rogério Hamilton Maia Oliveira

• Roque Bittencourt Lopes

• Sérgio Antônio Jardim Cogoy

Integrantes

Outros integrantes

• AABIC-SP

• ABADI-RJ

• Ibagy Imóveis

• Secovi-PE

• Secovi-TO

Quantidade total
de integrantes

Titulares: 27 

Suplentes: 16

Reuniões em 2021

16/03 – Videoconferência

29/10 – Videoconferência
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Objetivos Identificados

• Encaminhar, por intermédio da Assessoria das Câmaras 

Brasileiras do Comércio e Serviços, para a Diretoria da CNC, 

estudos e sugestões para atuação política em defesa do se-

tor imobiliário e de condomínios, representado pelos Seco-

vis do Brasil;

• Disponibilizar, por intermédio da Assessoria das Câmaras 

Brasileiras do Comércio e Serviços, dados específicos e me-

tas desejadas para alinhamento estratégico e atuação inte-

grada de representação institucional na defesa de interes-

ses do setor de comércio e serviços imobiliários;

• Analisar matérias legislativas prioritárias e o impacto das 

reformas governamentais para o setor, com o apoio das 

áreas técnicas da CNC, por intermédio da Assessoria das 

Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços;

Temas Abordados nas Reuniões

• Sindimoveis-RJ – Pedido de negociação coletiva para os 

corretores autônomos;

• Boas práticas entre empresas de administração condomi-

nial que não concorrem diretamente;

• PL n° 5.563/2020 – Acrescenta dispositivo na Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil;  

• Perspectivas sobre a locação de imóveis no Brasil para 2021;

• PL n° 5.327/2020 – Altera o artigo 827, revoga incisos I e II 

do artigo 828, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que 

trata dos Efeitos da Fiança e dispõe sobre o Fundo Garan-

tidor do Fiador; 

• PL n° 34/2021 – Dispõe sobre renegociação extrajudicial 

das locações não residenciais de imóvel urbano contrata-

das até 20 de março de 2020; 

• Reforma tributária;

• Julgamento sobre a penhorabilidade do bem único do fia-

dor – STF RE 1.307.334/SP;

• PL n° 1.026/2021 – Determina que o índice de correção dos 

contratos de locação residencial e comercial não poderá 

ser superior ao índice oficial de inflação do País – IPCA;

• PL n° 827/2020, Veto n° 42/2021 – Suspende pelo período 

de 90 (noventa) dias, em razão da Pandemia da Covid-19, 

a execução das ordens de despejo de locações de imóveis 

residenciais e comerciais e dá outras providências. NOVA 

EMENTA: Estabelece medidas excepcionais em razão da 

• Debater, no âmbito das coordenações temáticas, os princi-

pais desafios do setor, com o objetivo de programar ações 

de tratamento pontuais, bem como mapeamento de no-

vas oportunidades para fortalecer o setor imobiliário e 

de condomínios com desenvolvimento de ferramentas de 

competitividade;

• Fomentar a integração dos Secovis do Brasil com as Federa-

ções, Sesc e Senac, bem como fortalecer a articulação com 

as entidades da cadeia produtiva;

• Acompanhar e fazer proposições na tramitação da Refor-

ma Tributária; e 

• Fomentar o diálogo com outras instituições do mercado 

imobiliário, fortalecendo a Cadeia Produtiva da Habitação 

como um todo.

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus 

SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida ju-

dicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em de-

socupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado 

ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de limi-

nar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de 

outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos 

nas relações locatícias; 

• PL n° 3.461/2019 – Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, que institui o Código Civil, para prever a personalida-

de jurídica do condomínio edilício;

• Impactos da Reforma Tributária sobre o setor de Comércio 

e Serviços Imobiliários;

• PL n° 2.337/2021 – Altera a legislação do Imposto sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas Físi-

cas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido; 

• PL n° 3.887/2020 – Institui a Contribuição Social sobre Ope-

rações com Bens e Serviços (CBS), e altera a legislação tri-

butária federal;

• 20° Conami; e

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Consulta 

pública sobre agente de tratamento de pequeno porte pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
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Gestão das Proposições da Câmara

Avaliação Geral das Reuniões

37%

63%

Em andamento

Concluída

22%

78%

Bom

Ótimo
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COMUN I C AÇÕ E S  DA  C ÂMARA

CBCSI debate tendências
do mercado imobiliário

As tendências do mercado de locação de imóveis e as pro-

posições de interesse do segmento foram alguns dos temas

tratados na Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imo-

biliários (CBCSI) da Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC), que se reuniu de forma vir-

tual, em 16 de março.

O encontro do órgão consultivo da CNC contou com a par-

ticipação de representantes dos sindicatos de habitação 

(Secovis), constituídos por empresas de compra, venda, lo-

cação, administração de imóveis e de condomínios residen-

ciais e comerciais.

O coordenador da CBCSI e presidente do Secovi-RJ, Pedro 

Wähmann, destacou que a última reunião presencial do 

grupo ocorreu há pouco mais de um ano e parabenizou o

andamento das pautas diante do desafio de trabalhar de 

forma remota. Luiz Carlos Bohn, coordenador das Câmaras

Brasileiras do Comércio e Serviços, reforçou que o trabalho 

da Câmara é fundamental neste momento de instabilidade 

econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

Mercado de locação

Convidado a falar sobre as perspectivas para o segmento imo-

biliário, o coordenador de locação da CBCSI, Leandro Ibagy, 

afirmou que, apesar da pandemia, o mercado de imóveis fe-

chou 2020 em alta e é preciso explorar novas oportunidades.

“Ainda neste ano, esperamos uma mudança acentuada nos 

modelos de garantia locatícia, pois a fiança vem perdendo 

espaço para o seguro fiança e outras modalidades. Um au-

mento exponencial da concorrência por parte de grandes in-

corporadoras também é esperado, com fundos imobiliários 

ingressando na locação residencial. Já há um movimento 

de venda de novos produtos para locação nos grandes cen-

tros, com alta da criação de novas empresas e modelos de

negócio”, afirmou.

Ainda assim, Ibagy ressaltou que o último ano, natural-

mente, foi muito duro para diversos segmentos econômi-

cos, incluindo o imobiliário, que apresentou alto volume 

de desocupação de imóveis comerciais e residenciais. “Em 

comparação com 2019, o mês de junho teve alta de 65% no 

índice de desocupação. É evidente que a maioria das ad-

ministradoras de imóveis fechou o ano com um volume de 

carteira semelhante ao ano anterior, ou seja, foi um ano de 

baixo crescimento”, disse.

Além disso, o volume de locações também foi afetado com 

a chegada da Covid-19 ao Brasil. Segundo o coordenador, “o 

segmento iniciou 2020 com números melhores do que o ano 

anterior, mas a partir de março a queda foi abissal. Apenas

no segundo semestre, o mercado passou a se recuperar”.

Ibagy finalizou a apresentação sugerindo que as adminis-

tradoras trabalhem para aprimorar os meios de captação 

de clientes e a divulgação de imóveis nas mídias digitais. “É

importante enxergar a pré-venda como fase fundamental, 

Wähmann

destacou o

trabalho do

grupo durante

a pandemia
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melhorando o atendimento aos leads gerados dentro das 

nossas estruturas. É preciso ampliar a divulgação de imó-

veis com ferramentas modernas, trabalhando anúncios de

forma mais elaborada e explorando as vantagens da região 

e do bairro do condomínio para dar mais visibilidade aos 

imóveis da carteira”, finalizou.

Troca de experiências

Durante a reunião, o presidente do Secovi-PE, Márcio Gomes, 

coordenador da área de Condomínios da CBCSI, sugeriu aos 

presentes a criação de um grupo de trabalho para fomen-

tar a troca de boas práticas no segmento de administração 

condominial, assim como acontece com a Rede Avançada 

de Locação (RAL) na área das imobiliárias. 

Segundo Gomes, o crescimento do mercado tem impactado 

toda a cadeia de negócios do setor, o que favorece um am-

biente para a troca de ideias. “A ideia é criar uma rede sem 

ligação direta com a CBCSI, mas que contribua para o tra-

balho do grupo. Um lugar de troca com nossos pares para 

debater experiências baseadas na convergência de valores, 

com foco no crescimento coletivo e em novos produtos e 

serviços”, sugeriu.

A ideia foi bem recebida pelos membros da CBCSI, que de-

vem levar o projeto adiante durante este ano, com a coorde-

nação de Márcio Gomes.
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Márcio Gomes sugeriu intensificar troca de experiências
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CBCSI defende proteção
tributária do setor imobiliário

As propostas de reforma tributária e proposições de inte-

resse do segmento de imóveis foram debatidas na reunião 

da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários 

(CBCSI) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC), realizada de forma virtual em 29 

de outubro.

O encontro do órgão consultivo da CNC contou com a par-

ticipação de representantes dos sindicatos de habitação 

(Secovis), constituídos por empresas de compra, venda, lo-

cação, administração de imóveis e de condomínios residen-

ciais e comerciais.

O coordenador da CBCSI e presidente do Secovi-RJ, Pedro 

Wähmann, afirmou que, independentemente da proposta 

de reforma tributária que venha a ser aprovada, é preciso 

criar mecanismos para proteger o segmento. “Nosso maior 

insumo hoje é a folha de pagamento. Dessa forma, devemos 

trabalhar para diminuir a base de cálculo, tentando prote-

ger também as empresas enquadradas no Simples Nacional, 

que talvez percam competitividade”, afirmou.

Para o economista da CNC Fabio Bentes, a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) n° 110, do senador Roberto Rocha (PSDB-

-MA), é a proposição que tem mais força na atual conjuntura 

e impactaria o ramo imobiliário de forma profunda. Segun-

do Bentes, num ranking de 33 atividades econômicas da área 

de serviços, o segmento imobiliário seria o quinto a sofrer o 

maior incremento tributário com a aprovação da PEC n° 110.

“Estamos falando de um aumento de 146% na carga tributá-

ria do setor, que é um aumento inviável. A CNC apresentou 

os dados ao relator do projeto e defendeu uma diferencia-

ção das alíquotas por segmento dentro do setor de serviços, 

propondo uma alíquota média que reduz pela metade essa 

carga para o segmento de imóveis”, ressaltou o economista.
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De acordo com Bentes, o setor terciário sofre historicamente 

com uma carga onerosa por não gerar créditos tributários, 

o que levou o setor ao limite. “Nenhum remendo tributário 

dos últimos 30 anos reduziu a tributação para o setor de 

serviços, e a possibilidade de redução é muito remota, mas 

estamos trabalhando para negociar uma calibragem de alí-

quotas menos desfavorável possível, que não inviabilize as 

atividades do setor”, finalizou.

PL n° 987/2011

Sobre o Projeto de Lei (PL) n° 987/2011, que está em análise 

na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e revo-

ga os dispositivos que permitem a penhora do bem de fa-

mília em caso de garantia hipotecária do bem ou de fiança 

em contrato de locação, o presidente da Comissão de Direi-

to Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Santa Catarina (OAB-SC) e coordenador de Locação da CBCSI,  

Leandro Ibagy, afirmou que o projeto prejudica a criação de 

novos empreendimentos imobiliários no Brasil.

“O dispositivo afugenta garantias dos locadores, causando 

uma fuga de investimento no mercado. No momento em 

que o setor busca plena recuperação, projetos dessa natu-

reza bagunçam o segmento e representam enorme retro-

cesso”, analisou. Segundo o advogado, proposições como o 

PL n° 987/2011 gerariam burocracia ao segmento. “Temos 

que combater esse tipo de iniciativa, até porque os números 

mostram que há um índice menor de despejos atualmente 

do que em 2018 e 2019, antes da pandemia”, explicou Ibagy.

Para a advogada Moira Toledo, do Secovi-SP, o projeto não 

é eficiente em longo prazo. “É interessante mostrar aos par-

lamentares que o segmento está interessado em formular 

uma alternativa eficaz para o problema da moradia no Bra-

sil. A fiança é a única modalidade gratuita e interessa muito 

ao mercado como alternativa para locatários. As proposi-

ções devem se embasar em estudos técnicos que atraiam 

investimento, provocando a ampliação da oferta, que é o 

que de fato protege o locatário e dinamiza o mercado, e nos-

so grupo é capaz de desempenhar esse papel”, destacou.
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Em reunião virtual, a Câmara debateu os efeitos nas empresas de uma possível aprovação da PEC n° 110
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