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Dívida com órgãos externos
pode ser de R$ 5 bi em 2019

Por De Brasília

O governo do presidente eleito,
Jair Bolsonaro, poderá chegar ao
fim de 2019 com um passivo de R$
5 bilhões acumulado pelo Brasil nos
organismos internacionais. A cifra,
que consta de um documento
elaborado pelo Ministério do
Planejamento, surpreendeu a equipe
de transição.

As contribuições em aberto
devem alcançar R$ 3,134 bilhões em
dezembro de 2018. O aumento
previsto para o ano que vem se
explica pela falta de recursos
previstos no Orçamento. Pode haver
comprometimento da atuação
brasileira em fóruns multilaterais e
regionais. Em último caso, corre-se
o risco de perda do direito a voto
nos órgãos.

Apenas cinco compromissos
atrasados representam quase 46%
do passivo brasileiro: Organização
das Nações Unidas (ONU), Fundo
para a Convergência Estrutural do
Mercosul (Focem), Organização
Internacional do Trabalho (OIT), o
órgão da ONU para alimentação e
agricultura (FAO) e Agência
Internacional de Energia Atômica
(AEIA).

A maior dívida, entretanto, é com
o financiamento de operações de paz
da ONU. O Brasil liderou, por 13
anos, a missão estabilizadora das
Nações Unidas no Haiti. Conforme
mostrou o Valor  em sua edição de
ontem, a equipe de Bolsonaro cogita
engajamento maior das tropas
brasileiras em outras missões do tipo.

Fontes diplomáticas advertem
que as contribuições em aberto
podem barrar essa aspiração.
Primeiro: o passivo causa um
constrangimento moral com a
comunidade estrangeira. Quando um
país fica inadimplente com suas
obrigações, o pagamento dos demais
não cresce automaticamente. Na
prática, isso significa restrições às
operações dos "capacetes azuis".
Menos fuzis, munições, coletes e
blindados.

Segundo: diante do crescimento
da dívida, a promessa de
envolvimento do Brasil em novas
operações provocaria certo
descrédito. A participação brasileira
na Minusco (missão de paz na
República Centro-Africana), que foi
considerada pelo presidente Michel
Temer, foi orçada em R$ 400
milhões para um ano. Devido ao
histórico recente, a comunidade
internacional poderia questionar a

capacidade de honrar todos esses
compromissos.

Os principais riscos relacionados
à inadimplência, segundo relatório do
Planejamento, são: falta de acesso a
créditos de bancos multilarais,
imposição de sanções
administrativas, inegibilidade de
brasileiros para cargos diretivos e
perda de voto - além de outro
problema, intangível, que é o dano à
imagem do país. Uma recomendação
feita pelo atual governo é
"racionalizar a participação brasileira
em organismos internacionais, com
base em avaliação criteriosa da
relevância da manutenção dos
vínculos com essas entidades".

O projeto de lei orçamentária
para 2019 prevê o desembolso de
R$ 532,9 milhões para essas
entidades. Como é um valor
insuficiente e ainda há necessidade
de subscrições de capital em bancos
e fundos internacionais, a dívida deve
aumentar no ano que vem.

Em 2016, um decreto
presidencial criou comissão com
vários ministérios para deliberar sobe
o impacto financeiro da participação
do Brasil em organismos
internacionais.
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Colnago propõe cortar
carreiras do funcionalismo

Por Fabio Graner, Edna Simão e
Fábio Pupo | De Brasília

O ministro do Planejamento,
Esteves Colnago, afirmou ontem que
apresentou ao governo de transição
uma proposta de uma ampla reforma
no funcionalismo. A ideia é diminuir
de 309 para menos de 20 o total de
carreiras do governo federal. Em
café da manhã com jornalistas,
Colnago, futuro secretário especial
da Fazenda no governo de Jair
Bolsonaro, estimou em R$ 300
bilhões o potencial efetivo de venda
de imóveis e ativos da União, menos
da metade do que vinha se
estimando nos bastidores da
transição na economia.

Na proposta de reforma
administrativa, o ministro disse que
pretende-se diminuir para uma faixa
entre R$ 5 mil e R$ 7 mil o salário
de entrada nas carreiras que ficarão
remanescentes. Hoje, os salários de
entrada podem chegar a quase o
dobro dessa faixa. A proposta
também prevê maior dificuldade
para os servidores chegarem ao

salário final da carreira. "A ideia é que
o grosso dos servidores seja
remunerado abaixo do salário final,
como uma verdadeira pirâmide."

Outra mudança apresentada ao
futuro governo é no estágio
probatório, que hoje dura três anos.
"Uma ideia é criar um incentivo como
redução de tempo de estágio para
quem se destacar no trabalho nesse
período", afirmou. Colnago informou
que a proposta não mexe com a
estabilidade dos servidores, mas
ressaltou que continua com a
intenção de medir o desempenho dos
servidores e poder demitir se esse
não estiver adequado. "Ainda
estamos conversando sobre essas
propostas com o governo de
transição. Essas medidas são tão
difíceis quanto uma reforma da
Previdência", disse o ministro.

Na questão da venda de imóveis,
Colnago disse que há mais de 681
mil unidades, mas há grandes
dificuldades para vendê-las. Por
isso, o governo discute a criação de
fundos de investimento imobiliário
lastreados nesses bens. "Vender R$

300 bilhões em imóveis não é
simples. Muitos têm problemas de
reformas e manutenção. Talvez tenha
que ser repensada a forma de
vender", disse. A ideia do fundo, já
noticiada pelo Valor anteriormente,
seria uma forma de angariar recursos
com recebíveis sem ser pela venda
direta do imóvel.

O valor global do patrimônio
imobiliário federal é estimado em R$
947 bilhões - sendo R$ 153 bilhões
em imóveis "dominiais" (que podem
ser destinados ao uso privado) e R$
794 bilhões de uso especial (voltados
ao interesse público, como hospitais
e universidades). Os imóveis da
União compreendem, por exemplo,
terrenos de Marinha, terrenos
marginais de rios federais, ilhas,
unidades de conservação federais e
terras indígenas.

O secretário-executivo do
Ministério do Planejamento, Gleisson
Rubin, que também fará parte da
equipe do ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que o governo
eleito já demonstrou interesse em
acelerar para concluir em dois ou três
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anos o processo de digitalização de
mais de mil serviços públicos. Na
avaliação dele, a medida pode gerar
uma economia de "centenas de
bilhões no futuro".

Na entrevista, Colnago também
fez uma análise macroeconômica,
destacando que a atividade
econômica já vai começar 2019 com
um crescimento de 0,42 ponto
percentual garantido. Esse seria o
chamado carregamento estatístico,
calculado com base na expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) até o
terceiro trimestre deste ano. "Temos
grande capacidade ociosa e isso
permite crescer sem pressão
inflacionária", frisou Colnago.

Para o ministro, "do lado não
governamental, temos avenida de
crescimento". "Temos fragilidade
muito forte do lado fiscal. Estamos
no quinto ano de déficit. Talvez
tenhamos mais alguns anos. Podemos
trabalhar para reverter déficit em ano
especifico, mas temos que ter
mudanças estruturais para mudar o
déficit daqui para frente. O que é
importante e o que vem sendo feito
é insistir e dar continuidade à agenda
de reformas macro e
microeconômica", frisou. Segundo
Colnago, o país precisa aprovar as
reformas da Previdência, tributária e
administrativa para conseguir
aumentar a produtividade.
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BNDES terá no máximo 30%
de participação em empresas

Após críticas como as que
envolveram JBS, banco muda
política e não fará mais compra
direta de ações em companhias
grandes ou pré-operacionais

RENNAN SETTI

O BNDES mudou sua política de
investimento em participação
acionária de empresas, principal
alvo de críticas contra o banco. A
partir de agora, o BNDESPar, braço
de participações da instituição, só
comprará fatias de companhias com
faturamento anual entre R$ 90
milhões e R$1 bilhão.O objetivo é
que o banco não invista mais em
empresas pré-operacionais nem em
grandes companhias.

E a fatia do banco poderá ser de
no máximo 30%. A única exceção
será o caso de companhias que
busquem capital da BNDESPar
para estrear na Bolsa, nas quais a
parcela do banco poderá chegar a
15%. Com as novas regras,
aprovadas pela diretoria esta
semana, o BNDES deve voltar a
entrar no capital de companhias, o
que não ocorria desde 2015.

Entre 2007 e aquele ano, a
BNDESPar aplicou R$ 14,9 bilhões
em 58 empresas. Depois disso, a
política de investimento em
participações tornou-se alvo de
críticas, sobretudo pelos aportes

feitos no grupo JBS, do qual o banco
detém 21,3% das ações.

—O BNDES não tinha uma
política explícita de participações.
Isso ensejou decisões que, ao longo
do tempo, não consideramos
eficientes. Agora, o BNDES não vai
mais entrar nem em companhias pré-
operacionais nem em gigantes. O
foco são empresas escaláveis, que
tenham potencial de crescimento,
com conteúdo tecnológico relevante,
que tenham capacidade de geração
de emprego e de renda—afirmou o
presidente do BNDES, Dyogo
Oliveira.

Em janeiro, Dyogo será
substituído pelo economista Joaquim
Levy, ex-ministro da Fazenda, que
foi convidado pelo presidente eleito,
Jair Bolsonaro, para presidir o
BNDES. No caso de empresas
fechadas que busquem capital do
banco para entrar na Bolsa de
Valores, de acordo com o presidente
do BNDES, este poderá atuar como
investidor-âncora da operação, o
que facilitaria a adesão de outros
investidores.

—O objetivo com isso é
fomentar o número de empresas
listadas no Brasil. Hoje, temos 450
empresas listadas, número muito
pequeno para o tamanho da
economia brasileira. Perguntado
sobre críticas a respeito de suposta

falta de transparência do BNDES,
seu diretor jurídico, Marcelo
Siqueira, respondeu que a instituição
é mais transparente do que qualquer
banco privado ou público do país.

Bolsonaro tem dito que vai "abrir
a caixa-preta do BNDES". —A
caixa-preta foi aberta. Temos hoje
uma caixa absolutamente
transparente —afirmou Siqueira, que
teria sido convidado pelo futuro
ministro da Economia, Paulo
Guedes, para integrar a
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

NOVA INVESTIGAÇÃO
INDEPENDENTE

Segundo Siqueira, o BNDES
prepara a contratação de uma nova
investigação independente, feita por
escritório internacional, para apurar
possíveis irregularidades no
financiamento do banco à
exportação de serviços de
engenharia.

O BNDES deve concluir nas
próximas semanas investigação
semelhante sobre os contratos
celebrados com o grupo JBS, e o
banco já realizou outras apurações
internas. —Até o momento, nenhuma
apuração encontrou a participação
de ato ilícito de qualquer empregado
do BNDES —disse o diretor.

ECONOMIAO GLOBO
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Para sair do buraco
PEDRO LUIZ PASSOS

Com PIB de R$ 6,6 trilhões e
carga tributária equivalente a 32,5%
desse total, os governantes têm
dinheiro mais que suficiente para fazer
frente às obrigações constitucionais
e entregar aos brasileiros serviços de
qualidade superior ao que se vê em
áreas centrais como saúde,
educação e segurança.

A pergunta nevrálgica sobre o
papel e a atuação do Estado não
deveria questionar apenas o volume
de recursos disponíveis, mas
também a forma como o montante é
gasto.

Os ralos por onde escorrem
esses recursos são conhecidos. O
que falta é conduzir reformas para
estancar a sangria que desvia a
dinheirama das prioridades para as
quais deveria destinar-se.

A mais evidente encontra-se no
sistema previdenciário, cujas
distorções geram privilégios para os
grupos organizados do setor público
com poder de articulação política em
detrimento da maioria dos
contribuintes que arca com os custos
mais significativos de um modelo
disfuncional.

A correção nas regras da
Previdência, ao lado de outras
reformas, deve ser acompanhada de
mudanças que deem ao governo
mais flexibilidade para gerir as verbas
públicas. Com 92% do Orçamento
comprometido com despesas

obrigatórias previamente definidas
pela Constituição e pela legislação
ordinária, sobra muito pouco para o
Poder Executivo manejar os recursos
de acordo com as demandas da
sociedade.

Um ambiente mais livre e menos
amarrado para o gestor público
também criaria condições propícias
para impulsionar as concessões e
privatizações e adequar o efetivo de
pessoal à busca de eficiência,
resultando na redução do tamanho
do Estado.

Outra fonte preciosa de recursos
em regra mal empregados está na
extensa lista de subsídios e
desonerações acumulados ao longo
de décadas. Uma minuciosa revisão
certamente identificará itens passíveis
de extinção, seja pela ausência de
resultados, seja porque a razão de
sua existência já caducou.

É dinheiro grosso. Segundo
levantamento do Ministério da
Fazenda, a soma desses incentivos
equivale a 5,4% do PIB, algo em
torno de R$ 350 bilhões, mais de três
vezes o déficit primário consolidado
de 2018. É verdade que essa perda
já foi de 6,7% do PIB em 2015, mas
ainda está distante do patamar
mínimo da série histórica registrada
pelo estudo, de 3% em 2003.

Há, portanto, espaço para
recuperação de receitas em vez de
se cogitar aumento de impostos ou

criação de novas taxas. A verdade é
que entre desonerações e subsídios
há recursos suficientes para zerar o
déficit orçamentário, que se estende
por cinco anos, e ainda acelerar a
agenda de investimentos.

Recorrer a instrumentos de
estímulo à atividade econômica só é
aceitável se houver uma relação
custo-benefício favorável à
sociedade ou se reverter em avanços
tecnológicos que possam ser
desfrutados por todos.

O que se observa hoje, porém, é
o Legislativo, incluindo parlamentares
ligados ao novo presidente, trilhando
o caminho contrário, ao aprovar
medidas que responderão por
perdas de arrecadação e aumento
das despesas da ordem de R$ 50
bilhões nos próximos quatro anos,
segundo simulações da Fazenda.

O diagnóstico de nossos
problemas apresenta a clareza
necessária para dar partida às
reformas, eliminando-se ralos na
arrecadação de tributos, cortando-
se regalias para a elite dos três
Poderes e questionando-se os ônus
impostos por setores oligopolizados.

Essa tríade de decisões depende
da vontade política do novo governo
e de sua capacidade de articulação
no Congresso. É isso que esperamos
ver realizado a partir de 1º de janeiro.

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO
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Orçamento de 2019 avança no Congresso

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO
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 Os alertas de Guardia

Não se resolverá o problema das contas públicas
vendendo estatais, mas enfrentando a questão do gasto,
advertiu o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, em
café da manhã com jornalistas, em Brasília. Simples bom
senso: como deve saber qualquer chefe de família, é
inútil vender o carro para pagar dívidas se as despesas
continuam crescendo sem controle. Uma nova encrenca
será inevitável, mas sem carro para transformar em
dinheiro. O alerta poderá servir ao próximo governo, se
o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda
estiver pensando em privatizações como forma de reduzir
a dívida oficial, equivalente em outubro a 76,5% do
Produto Interno Bruto (PIB). Contenção de gastos
envolverá necessariamente a reforma da Previdência. Este
é o tema mais urgente, segundo o ministro Guardia.

Sem a reforma, lembrou ainda o ministro, também
será impossível sustentar o teto de gastos. Pela regra do
teto constitucional, uma conquista do atual governo, o
aumento da despesa é limitado, em cada ano, pela inflação
do período anterior. Essa norma é duplamente importante.
Além de reforçar a disciplina fiscal, contribui para firmar
as expectativas nos vários mercados e a confiança de
empresários, consumidores e investidores.

Boas expectativas quanto à inflação já estão formadas,
mas só se manterão se o novo governo avançar de modo
claro e sem hesitação no caminho dos ajustes e reformas
necessários à consolidação das finanças do setor público.
Também há, como têm reiterado fontes da indústria e do
varejo, otimismo quanto à expansão dos negócios a partir
de 2019, já superadas as muitas incertezas do período
eleitoral. É mais um ativo precioso para uso nos primeiros
tempos da nova administração, se o presidente e sua
equipe fizerem o necessário para preserválo e dele tirar o
proveito possível.

Muito perto do fim do mandato, o presidente Michel
Temer e seus auxiliares pouco poderão ainda fazer para
consolidar os avanços conseguidos até agora. Poderão
fechar o ano com alguma folga no orçamento: o déficit
primário, isto é, sem a conta de juros, poderá ficar abaixo
do limite de R$ 159 bilhões, mas essa é uma vitória

limitada. Seu sucessor terá enormes problemas para
respeitar o limite do próximo ano, de R$ 139 bilhões, e
para cumprir outras normas de administração
orçamentária.

Mas novas complicações ainda podem piorar o
cenário. O ministro da Fazenda tem procurado, sem
grande sucesso, evitar a aprovação, no Congresso
Nacional, de encargos adicionais. Não conseguiu impedir
a ampliação de incentivos fiscais para empresas instaladas
no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, com impacto
de R$ 3,5 bilhões por ano. Sem compensação prevista
na Lei Orçamentária, só poderá, como comentou,
recomendar o veto presidencial. Se der certo, será menos
uma bomba de efeito retardado.

Além dos problemas herdados, o novo governo
poderá encontrar dificuldades criadas por ele mesmo ou
com sua participação. Sem crítica explícita, o ministro
Eduardo Guardia ainda chamou a atenção para a possível
partilha do bônus de outorga de áreas do pré-sal. A
divisão com Estados e municípios foi defendida pelo
presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o futuro
ministro da Economia, Paulo Guedes, mostrou
receptividade à ideia.

Segundo Guardia, o repasse desse dinheiro só será
regular, pelas normas orçamentárias, se estiver prevista
uma compensação. Não há previsão na proposta
orçamentária em discussão no Congresso. Mas há outro
ponto muito importante, enfatizado pelo ministro em outra
ocasião: o governo central precisará de toda a receita
dessa outorga, estimada em cerca de R$ 100 bilhões.

O futuro presidente e seu ministro da Economia
podem ter planos próprios para a política econômica e
para a gestão das contas públicas. É legítima a pretensão
de impor sua marca à condução dos assuntos oficiais.
Mas terão de agir, especialmente nos primeiros tempos,
sem desconhecer os fatos e sem tropeçar nos problemas
já existentes no dia 1.º de janeiro. Errarão de forma
desastrosa se ignorarem os alertas do atual ministro da
Fazenda.
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 Comissão do Congresso
aprova Orçamento de 2019

Idiana Tomazelli / BRASÍLIA

A Comissão Mista de
Orçamento (CMO) aprovou ontem
a proposta orçamentária para
2019, a primeira do futuro governo
Jair Bolsonaro. O texto ainda
precisa passar pelo plenário do
Congresso Nacional, mas
parlamentares pressionam nos
bastidores para deixar a votação
para o ano que vem para conseguir
mais emendas, como mostrou o
Estadão/Broadcast. O líder do
governo no Senado, Romero Jucá
(MDB-RR), afirmou em sua conta
no Twitter que a votação no
plenário do Congresso deve
ocorrer no dia 18.

Mas o presidente da comissão,
deputado Mário Negromonte Jr.
(PP-BA), disse que espera a
votação apenas para quarta ou
quinta-feira da semana que vem,
devido às cerimônias de
diplomação dos eleitos que
ocorrerão nos Estados. O PP é a
bancada que mais tem ameaçado

a apreciação do Orçamento ainda
em 2018 porque quer emendas e
maior espaço no futuro governo. A
proposta aprovada pela CMO
prevê a fixação do salário mínimo
em R$ 1.006 no início do ano que
vem.

O relator, senador Waldemir
Moka (MDBMS), também acatou
emendas parlamentares que
elevaram o valor dos
investimentos. Inicialmente, eles
estavam estimados em R$ 27,4
bilhões. O aumento dos
investimentos abriu caminho para
que o relator liberasse parte das
despesas com o Bolsa Família que
estavam condicionadas à
aprovação de um crédito
suplementar em 2019 para evitar
o descumprimento da chamada
"regra de ouro" do Orçamento, que
impede a emissão de dívida para
pagar despesas correntes. O
governo ainda está analisando as
mudanças e poderá propor veto de
algumas delas.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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JUSTIÇA »
Comissão aprova o Orçamento

» ALESSANDRA AZEVEDO

A Comissão Mista de Orçamento
(CMO) do Congresso aprovou
ontem o Orçamento da União para
2019, o primeiro ao qual estará
submetido o governo do presidente
Jair Bolsonaro. O relator do projeto,
senador Waldemir Moka (MDB-
MS), manteve o salário mínimo em
R$ 1.006 e a previsão de deficit de
R$ 139 bilhões nas contas públicas.
A matéria ainda precisa ser votada
pelo plenário.

A expectativa do presidente do
Congresso, senador Eunício Oliveira
(MDB-CE), é de que a votação final
ocorra, em sessão conjunta com
deputados e senadores, até a
próxima quinta-feira  Para isso, será
preciso limpar a pauta, ou seja,
colocar em votação projetos que já
estavam na fila, e garantir presença
no plenário.

Parte dos parlamentares que
foram reeleitos deve ser diplomada
pela Justiça Eleitoral nos estados, ato
necessário para oficializar que eles
estão aptos a tomar posse em
fevereiro, compromisso que pode
esvaziar o Congresso. Eunício alertou
que não haverá recesso enquanto o
Orçamento não for votado e admitiu
a possibilidade de convocar sessão
para a semana entre o Natal e o Ano
Novo. “Se não conseguirmos na
terça, vou convocar para quarta-
feira. Se não for possível, vou
convocar para quinta-feira de manhã.
Se não for possível, vou continuar
convocando o Congresso até que
tenhamos quórum para deliberação”,
afirmou.

O objetivo é não encerrar o ano
deixando pendência para o próximo
governo, ressaltou. Caso a votação
seja deixada para o ano seguinte, o
próximo governo começará os
trabalhos engessado: só poderá usar,
por mês, 1/12 do valor gasto no ano
anterior para custeio da máquina

pública, como pagamento de salários.
É a chamada “regra do duodécimo”.
Este ano, o processo demorou um
pouco mais que o previsto. A
expectativa era de que o relatório
geral tivesse sido votado na semana
passada.

Teto

O Orçamento aprovado pela
CMO prevê receitas e despesas
totais de R$ 3,381 trilhões no ano
que vem, sendo R$ 758,7 bilhões
para o refinanciamento da dívida
pública. O montante líquido,
portanto, será de R$ 2,723 trilhões.
Segundo o relator, “não houve
reestimativa de receita” e as
despesas observam o teto de gastos.

Os gastos com Previdência
somam R$ 637,9 bilhões e as
despesas com pessoal, R$ 351,4
bilhões. O relator fez uma mudança
de última hora para incluir o reajuste
do piso salarial dos agentes
comunitários de saúde e epidemias.

POLÍTICACORREIO BRAZILIENSE
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CONJUNTURA »
Imóveis valem R$ 300 bilhões

O governo tem quase R$ 300
bilhões em imóveis disponíveis para
venda, afirmou ontem o ministro do
Planejamento, Esteves Colnago.
Segundo ele, a União tem 681
unidades registradas. O ministro,
entretanto, não quantificou quantos
entraram nessa contabilidade, e
afirmou que se desfazer do
patrimônio não será tarefa fácil.

“Muitas dessas propriedades
têm problemas de reforma e
manutenção e não é tão simples
vendê-las. Precisaremos repensar a
forma de venda. Colocamos em
audiência pública a criação de um
fundo de investimento imobiliário que
seja uma solução para alguns
imóveis, como salas comerciais e
apartamento”, explicou.

O fundo terá como lastro parte
da carteira de imóveis administrada
pela Secretaria do Patrimônio da
União do ministério e terá como
objeto a alienação, locação ou
outras atividades relacionadas aos
ativos imobiliários de propriedade
da União.

Estatais

Ao ser questionado sobre a
extinção de estatais deficitárias, o
secretário de Coordenação e
Governança das Estatais Federais,
Fernando Soares, informou que,
caso isso ocorra, as regras que serão
aplicadas aos trabalhadores serão as
mesmas da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT). Ao contrário do
funcionalismo, os concursados nas
empresas públicas federais têm
contrato de trabalho regido pela
CLT.

Em relação à questão da cessão
onerosa, uma vez que o Tribunal de
Contas da União (TCU) deverá dar
um parecer sobre o contrato do
governo federal com a Petrobras, o
ministro disse que a realização do
leilão dependerá dessa avaliação e
do quão minuciosa ela será. “O
acordo da cessão onerosa depende
da resposta do TCU”, resumiu.

Os imóveis da União
compreendem os terrenos de
Marinha, terras rurais, oriundos de
extinção de órgãos e entidades, como
da Rede Ferroviária, entre outros.
Segundo o ministro, a União tem
atualmente cerca de 680 mil imóveis
registrados. (RH)
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