
              
 

  

 

 

Oficio Circular nº 11/2016 

Fortaleza, 27 de junho de 2016. 

 

 

 

Aos Ilustríssimos  

Senhores Conselheiros do Conselho Jurídico da CBIC. 

 

c/c para os Presidentes das Entidades afiliadas. 

 

Senhores Conselheiros, 

 

Ao cumprimentá-los, convidamo-os a se fazerem presentes, no próximo dia 6 de julho 
de 2016, de 11 às 17 horas, na 5ª Reunião Ordinária do Conselho Jurídico da CBIC a se 
realizar na sede da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil - CBIC, localizada no 
seguinte endereço: SCN - Quadra 01 - Bloco E - Edifício Central Park - 13º Andar - Brasília/DF.  
 
Pauta:  
1) Abertura - Presidente do CONJUR (Dr. José Carlos Gama – 5 min.); 

2) Aprovação da ata Anterior – (Dr. Raul Amaral – 5 min.);   

3) Comissão de corretagem apartada do preço – Audiência Pública e julgamento no STJ no 

recurso ao qual fora atribuído efeito repetitivo (RECURSO ESPECIAL Nº 1.551.956/SP – 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino) (Dra. Maria Luíza Pestana, Dra. Andreia Mourão e 

Dr. Raul Amaral – 20 min.); 

4) Anteprojeto de lei sobre Multipropriedades (fractional) (Dr. Marcelo Terra – 60 min. 

apresentação e 20 min. de perguntas e respostas); 

5) Comissão de corretagem apartada do preço – aspectos tributários e procedimentos da PFN 

(GT Tributário Ricardo Campello – apresentação 20 min. e debates 10 min.); 

6) Breves considerações sobre Encontro de lideranças realizado na SEAC-SP - Mobilização 

dos Setores de Serviços Contra Mudanças no PIS/COFINS (GT Tributário Ricardo Campello 

– 5 min.); 



              
 

  

 

7) ISS em Incorporação, panorama nacional. Casos de São Paulo e Curitiba (GT Tributário 

Ricardo Campello – apresentação 20 min. e debates 10 min.); 

8) Atualização sobre a Emenda Constitucional nº 87, de 2015 – ICMS na aquisição 
Interestadual de Mercadoria (GT Tributário – Alexandre Linhares – apresentação 10 min. e 5 
min. de debates); 

9) Da faculdade disjuntiva a ser contratada junto aos contratos de promessa de compra e venda 
de unidade em construção – contribuições dos demais GTS à apresentação da Dra. Andreia 
Mourão (10 min.); 

 
10) Fundamentos sobre a validade do procedimento rescisório extrajudicial determinado no 

Decreto-Lei nº 745/69, para imóveis não loteados e carta ao IRIB solicitando retificação do 
parecer (Dr. Felipe Cunha – 20 min.); 

11) Atualizações sobre o Termo de Compromisso da CBIC e entidades representativas do 
Consumidor para as cláusulas típicas dos contratos de venda e compra de unidades (Dr. 
José Carlos Gama – 10 min.)   

12) Eleições do Conselho Jurídico da CBIC (Dr. José Carlos Gama – 20 min.) 

13) Assuntos Gerais (60 min.)  

 
Solicitamos que a confirmação da participação do conselheiro, regularmente nomeado 

por carta ou e-mail, ocorra até o próximo dia 4 de julho, próximo, por meio de e-mail 
encaminhado aos cuidados de Mara França, no endereço eletrônico: 
comunicacao@ramaral.com.  
 

Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

. 

 

                                                      Atenciosamente, 

 

 

José Carlos Braide Nogueira da Gama 

Presidente do Conselho Jurídico da CBIC 

mailto:comunicacao@ramaral.com

