
DESESTATIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
A ATUAÇÃO DO BNDES NO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO 
DE BENS PÚBLICOS

Agosto, 2020

Report
Foto: BNDES / Agência Brasil



Photo: Shawn Ang / Unsplash

www.griclub.org

03

05

07

08

Índice

Contexto

O papel do BNDES na Alienação de Imóveis públicos  - estruturador de negócios – 
oportunidades ao mercado 

Alguns dos participantes do GRI eMeeting
‘BNDES e o novo papel no mercado imobiliário’

Próximos eMeetings

Conteúdo: Veirano Advogados
Layout: Gabriel Salvador 

GRI eMeeting

BNDES e o novo papel no mercado imobiliário

http://www.griclub.org


3

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) é o principal 

instrumento de execução da política de investimento do 

Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar 

programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com 

o desenvolvimento econômico e social do País.

De acordo com seu Estatuto Social, o BNDES pode contratar 

estudos técnicos e prestar apoio para a estruturação de 

projetos de desestatização que promovam o desenvolvimento 

econômico e social do País.

Conforme prevê a Lei Federal nº 9.491/97, podem ser objeto de 

desestatização as empresas, inclusive instituições financeiras, 

controladas direta ou indiretamente pela União, os serviços 

públicos objeto de concessão, permissão ou autorização e 

bens móveis e imóveis da União. 

No caso de bens imóveis, considera-se desestatização “a 

transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e 

imóveis da União”, aí incluídos, portanto, desde a transferência 

de propriedade (alienação propriamente dita) até a outorga de 

outros direitos relativos a seus imóveis (aforamentos, cessão de 

uso, autorização de uso, etc.).

Recentemente, a legislação relativa ao patrimônio da União 

sofreu importante atualização e aprimoramento por meio 

da Lei Federal nº 14.011/2020 (resultado da conversão da 

Medida Provisória nº 915/2019 em lei), que trouxe importantes 

mecanismos para conferir maior segurança jurídica e 

simplificar as etapas do procedimento de desestatização de 

imóveis da União. Importante lembrar que a alienação de 

bens públicos já era possível, mas sempre enfrentou entraves 

práticos, tendo em vista que as normas até então vigentes não 

conseguiam tornar esses imóveis atraentes à iniciativa privada 

– principalmente aqueles que são considerados ‘imóveis 

estressados’, ou seja, invadidos, com problemas de reformas 

e manutenção etc. 

Contexto
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A Lei nº 14.011/2020 foi um grande avanço para possibilitar 

que a União aliene imóveis que lhe geram nada além de 

altos custos de manutenção, com a responsabilização por 

eventuais acidentes, invasões e danos ao meio ambiente, 

ferindo constantemente o interesse público e a eficiência 

administrativa na gestão desses ativos. 

Além da atualização dos mecanismos de desestatização 

imobiliária, a Lei nº 14.011/2020 conferiu ao BNDES 

importante papel nesse processo, conferindo-lhe 

competências para a realização de estudos e a execução 

de plano de desestatização de ativos imobiliários da 

União, podendo ser contratado para tanto pela Secretaria 

de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 

(SCGPU) com dispensa de licitação. 

Assim,  a SCGPU vem estruturando com  BNDES uma 

parceria para a realização desses estudos e execução 

do plano de desestatização. Ou seja, o BNDES terá uma 

importante papel de estruturador dessas alienações - nada 

mais adequado, tendo em vistas as atribuições legais e 

estatutárias do banco.

Ainda, a atual crise fiscal e econômica faz ainda mais 

urgente aos entes públicos dar uma melhor destinação 

aos seus bens imóveis. A necessidade de reduzir custos e 

aumentar suas receitas fez com que não apenas a União, 

mas outros entes da administração pública, como Estados, 

Municípios e empresas estatais, tenham enxergado na 

alienação dos imóveis uma boa alternativa para melhorar 

sua situação fiscal-econômica. 

Neste cenário, o papel do BNDES se mostra ainda mais 

relevante e necessário para levar adiante, de maneira 

profissional, este processo pioneiro de alienação. 
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A prestação pelo BNDES de serviços destinados à estruturação de projetos, de parcerias e de medidas 
de desestatização, bem como a contratação de terceiros para auxiliá-lo nessas atividades são atividades 
empresariais estratégicas que constituem um dos seus objetivos sociais, conforme art. 10, VI, do 
seu Estatuto Social, e são fonte de receita e de oportunidade de originação de negócios, trazendo 
desenvolvimento e riqueza para a população brasileira.

No âmbito da desestatização imobiliária, o BNDES deu o pontapé inicial para ajudar a SCGPU nesse 
processo, divulgando recentemente o edital de Chamamento Público n.º 03/2020, cujo objetivo 
é incluir em seu Cadastro de Consultores1 interessados em participar de futuros processos seletivos 
para a contratação de estudos de estruturação de projetos e de medidas de desestatização conduzidos 
pelo BNDES no segmento imobiliário.

Os consultores interessados podem participar em duas modalidades, na modalidade de Consultoria 
Estratégica e na Gestão de Fundos de Investimentos. 

Para conseguir integrar a relação dos consultores do BNDES no segmento imobiliário, os interessados 
deverão comprovar sua experiência no setor, seja por meio da sua atuação como consultor estratégico, 
assessorando transações de base imobiliária para a parte da vendedora (tais como contratos de alienação, 
“built to suit”, “Turn Key” ou “Sale and Lease Back”), seja como gestor de fundos de investimento imobiliário 
(com, no mínimo, R$ 128 milhões de patrimônio líquido no fundo). 

O BNDES já está recebendo a inscrição dos interessados desde 03.08.2020 e os informará por e-mail 
sobre o deferimento ou o indeferimento da sua inclusão no Cadastro de Consultores. O cadastro na 
modalidade Consultoria Estratégica tem validade de 2 anos e na modalidade Gestão de Fundos de 
Investimentos, de 1 ano.

O papel do BNDES na Alienação de Imóveis públicos  - 
estruturador de negócios – oportunidades ao mercado

É o banco de dados que reúne as informações e/ou avaliação de consultores especializados aptos a participar dos 
procedimentos de contratação que venham a ser futuramente efetuados pelo BNDES, cuja finalidade é manter 
cadastrados consultores cuja qualificação técnica e especialização atendam ao requisitos do banco, encurtando o 
tempo do processo de contratação quando a contratação se tornar necessária (uma espécie de pré-habilitação para 
os futuros processos seletivos do banco) – Res. Dir. BNDES nº 3.592/2020.

1
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A formação prévia desse cadastro mostra bem a intenção do BNDES em efetivamente cumprir o papel 
que lhe foi dado pela Lei nº 14.011/2020, buscando cercar-se de consultores que têm o know how do 
mercado imobiliário, tão necessário à identificação das melhores formas dar aos imóveis públicos ociosos 
uma melhor destinação, com soluções racionais que possam tornar esses ativos atrativos à iniciativa 
privada.

Desse modo, o BNDES trabalhará, em conjunto com os seus consultores contratados, na estruturação de 
projetos e medidas de desestatização imobiliária com o objetivo de extrair desse patrimônio público as 
maiores receitas possíveis, o que reverterá aos cofres públicos e poderá ser destinado à promoção dos 
direitos fundamentais previstos em nossa Constituição.

Vale lembrar que o BNDES, por ora, não possui linhas de financiamento para a aquisição de imóveis da 
União, estando sua atuação voltada para a estruturação das formas de alienação e sua execução, sendo 
intenção do banco ser um facilitador do processo de desestatização imobiliária iniciado pelo Governo 
Federal. No entanto, como visto em nossa discussão no GRI, não se descarta que, no futuro, linhas 
voltadas para o desenvolvimento deste produto venham a ser criadas. 

Dentre as oportunidades atualmente mandatadas ao BNDES e que trazem grande interesse ao mercado 
imobiliário podemos destacar o processo de privatização da empresa EMGEA, possíveis alienações de 
áreas pertencentes à CONAB, além dos imóveis atualmente pertencentes à União Federal. 

O processo está apenas começando e a expectativa do Banco é que tal prestação de serviços ao Estado 
Brasileiro se dê de maneira perene a partir de então.
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