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UNIÃO FEDERAL DIVULGA NOVAS REGRAS PARA NOVOS TIPOS
DE CONTRATOS COM IMÓVEIS PÚBLICOS

A Medida Provisória nº 915/19, em vigor desde o dia 30 de dezembro de 2019 (“MP”),
aprimorou a gestão e alienação dos imóveis de propriedade da União Federal (“União”),
considerando a grande quantidade de imóveis federais que se encontram em situação de
abandono, falhando no cumprimento de sua função social e gerando altos custos à União com a
sua manutenção.

A fim de promover um plano de desestatização dos ativos imobiliários, a Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União (“Secretaria”) poderá contratar o BNDES para
realizar estudos e executar o plano. O BNDES poderá ser remunerado com a combinação de
remuneração fixa e remuneração variável. As desestatizações poderão ocorrer mediante (i)
remição de foro, alienação mediante venda ou permuta, cessão ou concessão de direito real de
uso; (ii) constituição de fundos de investimento imobiliário e contratação de gestores e
administradores, conforme legislação vigente; e (iii) qualquer outro meio admitido em lei

De acordo com a MP, a avaliação dos imóveis de propriedade da União será baseada na planta
de valores da Secretaria. A base de dados da Secretaria deverá ser atualizada anualmente com
base no valor venal dos terrenos localizados nos mesmos municípios. A avaliação de imóveis rurais
não mais obedecerá ao valor da terra nua informado pelo Incra. Já os lançamentos de foro, taxa
de ocupação e outras receitas extraordinárias terão como parâmetro o valor do domínio pleno do
terreno e o percentual de atualização de, no máximo, cinco vezes a variação acumulada do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do exercício anterior.

Novos procedimentos de alienaçãoNovos procedimentos de alienação

A União atualizou o processo de alienação de imóveis públicos, garantindo maior facilidade na
condução, avaliação e alienação de imóveis após leilões vazios.

A avaliação dos imóveis da União para fins de alienação onerosa será realizada pela Secretaria
ou pelo órgão ou entidade pública gestora do imóvel. Será permitida a contratação de bancos
públicos federais ou empresas públicas, com dispensa de licitação ou de empresa especializada,
nesse último caso os laudos deverão ser homologados pela Secretaria.  Especificamente para
imóveis urbanos de até 250 m² e imóveis rurais de até 50 hectares, será admitida a avaliação por
planta de valores.

O procedimento de alienação poderá ser provocado por um terceiro interessado. O interessado
deverá apresentar requerimento sobre seu interesse em adquirir o imóvel, a Secretaria avaliará a
conveniência e a oportunidade da alienação. Caso a Secretaria se manifeste a favor, o interessado
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deverá providenciar a avaliação do imóvel por avaliador especializado. A avaliação será submetida
à aprovação da Secretaria que, em seguida, deverá iniciar processo competitivo de alienação. O
interessado terá direito de preferência na modalidade oferta final, observados direitos de
preferências dos atuais ocupantes e do cessionário de direito real ou pessoal. Caso o interessado
não saia vencedor, o vencedor deverá ressarcir o interessado pelos custos arcados na avaliação.

A alienação poderá ser feita por lote de imóveis. Para tanto, deverá ser elaborado parecer
técnico que indique que a opção pela venda em lote implica maior valorização do bem, maior
liquidez ou outra condição mais vantajosa para a União.

Os leilões poderão ser eletrônicos e, em caso de insucessos sucessivos, o imóvel estará
disponível para venda direta. Se o primeiro leilão for deserto, a Secretaria poderá realizar um
segundo leilão oferecendo um preço mínimo 25% menor sobre o valor de avaliação vigente. Caso
a leilão torne a não ter vencedor, a União poderá disponibilizar os imóveis para venda direta,
aplicado o desconto de 25%. A compra direta de imóveis poderá ser intermediada por corretores
de imóveis, hipótese em que o valor da corretagem será de responsabilidade do comprador.

Novos negócios imobiliáriosNovos negócios imobiliários

A MP também abre possibilidades de novos instrumentos para a União, principalmente
inovações na cessão de uso, a remição de foro para foreiros, a dação em pagamento de imóveis
em caso de calamidade pública e o contrato de gestão.

Novas estruturas de cessão de uso.Novas estruturas de cessão de uso. A União permitiu que, quando ocorrer a cessão de uso de
imóveis públicos, ela seja celebrada com contrapartida de construir, reformar ou prestar serviços
de engenharia, inclusive em imóveis que não sejam objeto da cessão. A cessão será condicionada
ao cumprimento da obrigação da contraparte e poderá ser extinta em caso de descumprimento

Remição do foro. Remição do foro. Os foreiros de imóveis submetidos ao regime enfitêutico poderão solicitar a
remição do foro e consolidar o nome do atual foreiro mediante pagamento à União, desde que o
valor de remição do domínio direto do imóvel seja menor que o limite estabelecido pela União e o
foreiro esteja em dia com as suas obrigações.

Dação em pagamento de imóvel.Dação em pagamento de imóvel. A MP também previu que, caso ocorra um estado de
calamidade pública e o proprietário de imóvel tenha crédito tributário inscrito em dívida ativa, o
crédito inscrito poderá ser extinto mediante dação em pagamento de bens imóveis que possuam
valor histórico, cultural, turístico ou paisagístico, desde que localizados nas áreas de desastre
natural ou tecnológico e que as atividades empresariais do devedor, proprietário do imóvel,
decorram das áreas afetadas. Não serão aceitos imóveis de difícil alienação, sem utilidade ou que
não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência. Efetivada a dação em
pagamento, os bens então transferidos à União serão administrados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, diretamente ou por terceiros.

Contrato de Gestão. Contrato de Gestão. A MP também instituiu uma nova forma de contrato de administração de
imóveis públicos. A União poderá celebrar contrato de gestão para a ocupação de imóveis públicos.
Os contratados serão responsáveis pela prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do
imóvel, incluindo o fornecimento dos equipamentos, materiais e outros serviços necessários ao uso
do imóvel pela administração pública. O contrato poderá incluir a realização de obras para
adequação do imóvel e terá prazo de duração de até 20 anos.
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