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Missão 
Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle 
interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. 
 
Avaliação 
O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste 
na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou 
conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também 
avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o 
seu aprimoramento.   



 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Verificação da regularidade 
dos Registros Contábeis 
referentes aos Imóveis do 
Instituto de Pesquisas do 
Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro - IPJB e a situação dos 
Contratos de Cessão de área 
para órgãos externos, 
conforme descrito nas 
matrículas nº 95416 e nº 
103475. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 
O trabalho buscou verificar a regularidade dos 
registros contábeis dos imóveis matrículas nº 
95416 e nº 103475 no balanço do IPJB, além de 
obter informações referentes aos Contratos de 
Cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967, 
com indicação de possíveis ônus decorrentes 
das áreas efetivamente cedidas. O escopo foi 
selecionado em razão de sua materialidade e 
criticidade. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 
Das análises, verificou-se a ausência de 
registro dos imóveis, matrículas nº 95416 e nº 
103475, no Balanço Patrimonial do IPJB, no 
exercício de 2019, tendo sido providenciada a 
sua inclusão a partir de maio /2020. Verificou-
se, ainda, a manutenção das cessões gratuitas 
do terreno de propriedade do JBRJ, previstas 
nos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 
215012/1967, mesmo após a revogação dos 
Decretos que deram origem as mesmas e a 
ausência de georreferenciamento dos 
terrenos cedidos. 

Dessa forma, foi recomendado: regularizar a 
situação dos imóveis recadastrados do 
Instituto no SPIUnet, cujas datas de 
revalidação encontram-se vencidas; 
regularizar junto à SPU o valor do terreno do 
JBRJ; prosseguir no levantamento das 
informações referentes aos Contratos de 
Cessão nº 215.012/1967 e nº 257.272/1965, 
avaliando a melhor medida a ser adotada 
visando regularizar legalmente a situação dos 
contratos; e realizar o georreferenciamento 
das áreas dos terrenos cedidos, objeto dos 
contratos de cessão citados acima. 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CGU Controladoria-Geral da União 

Furnas  Central Elétrica de Furnas S/A 

IPJB  Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Light  Light Serviços de Eletricidade S.A 

Projur/JBRJ Procuradoria Jurídica  

RGI  Registro Geral de Imóveis 

RIP  Registro Imobiliário Patrimonial 

SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados 

SPIUnet Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

SPU  Secretaria de Patrimônio da União 

SPU/RJ  Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro 

STF  Supremo Tribunal Federal 

STN  Secretaria do Tesouro Nacional 

TCU  Tribunal de Contas da União 
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INTRODUÇÃO 
O INSTITUTO DE PESQUISAS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO – JBRJ é uma autarquia 
federal,  vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, cuja finalidade é promover, realizar e 
divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, 
visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções 
científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe, em especial, em consonância com as 
diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente. 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a regularidade dos registros contábeis dos 
imóveis matrículas nº 95416 e nº 103475, no balanço do IPJB, bem como avaliar a situação 
dos contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967. O escopo do presente trabalho 
foi definido em razão de sua materialidade e criticidade. 

Foram identificados dois imóveis, um sob matrícula 103475/2º Ofício RI/RJ com área de 
1.203.427,773 m², avaliado em R$10.325.530.609,38 bilhões, e outro sob a matrícula 
95416/2º Ofício RI/RJ com área de 143.000 m², no valor de 678.916.810,00 milhões, relativos 
à área total pertencente ao Jardim Botânico, com o respectivo registro no Cartório de Registro 
de Imóveis. 

Existem dois contratos de cessão de uso de parte do imóvel (contrato nº 257.272/1965 e nº 
215012/1967) firmados respectivamente, com a Central Elétrica de Furnas S/A – FURNAS e 
com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Conforme previsto nos registros 
das matrículas 103475/2º e 95416/2º, caso o donatário venha a necessitar das áreas cedidas 
conforme os contratos mencionados, deverá diligenciar a rescisão dos contratos de cessão, 
arcando com as indenizações eventualmente devidas aos cessionários. 

Dessa forma, foram definidas as seguintes questões de auditoria: 

 Os registros contábeis referentes aos imóveis matrícula nº 95416 e nº 103475 foram 
realizados de forma correta? 

 O JBRJ mantém registros referentes aos contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 
215.012/1967 e dos possíveis ônus decorrentes dos mesmos? 

Os trabalhos foram realizados no período de 13 de fevereiro de 2020 a 2 de julho de 2020. Os 
exames se deram por meio da avaliação do Processo nº 02011.000342/2017-82, cujo objeto 
trata da celebração do contrato de doação com encargos, lavrado em 03 de novembro de 
2016, pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU, figurando como Doadora a União Federal 
e Donatário o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ. 

Foram realizadas, ainda, pesquisas documentais, reuniões e consultas a sistemas, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e demais entidades 
auditadas pela CGU. 

Ainda, sempre que julgado necessário e pertinente pela equipe de auditoria, a CGU solicitou 
justificativas, que foram devidamente analisadas nos achados de auditoria. Nenhuma 
restrição foi imposta à realização dos exames e toda a documentação solicitada foi 
disponibilizada, bem como a manifestação tempestiva aos questionamentos realizados. 

Verificou-se a ausência de registro dos imóveis, matrículas nº 95416 e nº 103475, no Balanço 
Patrimonial do IPJB, no exercício de 2019, em razão do trabalho de auditoria foi providenciada 
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a sua inclusão a partir de maio /2020. Constatou-se a manutenção das cessões gratuitas do 
terreno de propriedade do JBRJ, previstas nos contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 
215012/1967, mesmo após a revogação dos Decretos que deram origem as mesmas e a 
ausência de georreferenciamento dos terrenos cedidos.  

Na sequência, é apresentada uma visão geral do trabalho, abordando os principais resultados 
obtidos pela auditoria. 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Ausência de registro dos imóveis, matrículas nº 95416/2º Ofício 
RI/RJ e nº 103475/2º Ofício RI/RJ, no Balanço Patrimonial do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, no exercício de 2019. 
O trabalho buscou verificar a regularidade dos registros contábeis dos imóveis matrículas nº 
95416/2º Ofício RI/RJ (143.000 m²) e nº 103475/2º Ofício RI/RJ (1.203.427,77 m²) no balanço 
do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – IPJB. 

A Unidade deveria manter registro contábil referente aos imóveis matrícula nº 95416 e nº 
103475 em seu balanço patrimonial, entretanto, verificou-se que não constava do Balanço 
Patrimonial do JBRJ, exercício de 2019, o lançamento referente aos dois imóveis, relativos à 
área do Jardim Botânico. 

Constatou-se ainda que o valor do terreno está registrado, no Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, em R$ 5.332.583.754,54, entretanto, os valores 
de avaliação do domínio pleno, referentes às matrícula nº 95416 e nº 103475, registradas no 
2º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, são respectivamente de R$ 
678.916.810,00 e R$ 10.325.530.609,38. 

Essa falha no registro contábil se deve a uma demora em acionar a Secretaria do Patrimônio 
da União - SPU, visando a regularização dos registros das matrículas, quando da transferência 
da propriedade dos terrenos matrículas nº 95416 e nº 103475 para o Instituto de Pesquisas 
do Jardim Botânico. A impropriedade constatada ocasionou no registro de informações 
inconsistentes, apresentadas no Balanço Patrimonial do JBRJ no exercício de 2019. 

Alertada por esta equipe de auditoria, durante o trabalho de campo, a Direção do IPJB realizou 
tratativas com a SPU, recebendo, em 28 de abril de 2020,  o comprovante de baixa dos imóveis 
(da SPU) referentes aos RIPs 6001.05506.500-8 e 6001.05504.500-7, associados às matrículas 
nº 95416 e nº 103475, registradas no 2º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do Rio de 
Janeiro. Em seguida, foram realizados os procedimentos de recadastramento dos imóveis no 
SPIUNET, agora vinculados à UG 443020, pertencente ao JBRJ, e os registros contábeis 
pertinentes. 

O procedimento de recadastramento dos imóveis gerou novos números de RIP, que agora 
passam a ser os seguintes: matrícula 95416 (RIP 6001 05761.500-5) e matrícula 103475 (RIP 
6001 05759.500-4). 
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O reflexo dos registros consta do balanço patrimonial do JBRJ a partir de maio/2020, 
resultando em um aumento no Ativo Não Circulante/Imobilizado/Bens Imóveis, passando de 
R$ 124.894.822,48 para 11.132.805.672,30 representando um aumento de, 
aproximadamente, 8.813%. 

Por meio do Ofício nº 129/2020/Gabinete/JBRJ, de 16 de junho de 2020, a Direção do Instituto 
informou que os imóveis recadastrados no SPIUNET, em 28 de abril de 2020, constam com 
suas datas de reavaliação vencidas, e o Instituto está tomando providências com vistas à 
regularização, de acordo com as orientações descritas na Portaria Conjunta SPU/STN 
703/2014.  

Dessa forma, restou evidenciado que os registros contábeis referentes aos imóveis matrícula 
nº 95416 e nº 103475 não haviam sido realizados de forma correta, entretanto, durante a 
realização do trabalho de campo a Direção do IPJB providenciou o ajuste dos registros, 
estando ainda pendentes as reavaliações necessárias. 

 

 

2. Manutenção das cessões gratuitas do terreno de propriedade do 
JBRJ, previstas nos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 
215012/1967, mesmo após a revogação dos Decretos que deram 
origem as mesmas. 
 Foi realizado trabalho no Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico cujo escopo visou analisar 
a situação dos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 215012/1967, com o objetivo de 
verificar se o JBRJ mantém registros referentes aos contratos de cessão e dos possíveis ônus 
decorrentes. 

Existem dois contratos de cessão de uso de parte do imóvel, cuja propriedade pertence ao 
JBRJ, Contrato nº 257.272/1965 e Contrato nº 215012/1967 firmados respectivamente, com 
a Central Elétrica de Furnas S/A – FURNAS e com o Serviço Federal de Processamento de Dados 
– SERPRO (empresas públicas que constam da lista do atual governo federal de empresas 
passíveis de privatização).  

O Contrato de Cessão nº 257.272/1965 foi firmado por força do Decreto nº 56.911, de 
29/09/1965, publicado no Diário Oficial da União de 01 de outubro de 1965, que autorizou a 
Central Elétrica de Furnas S/A – FURNAS a cessão gratuita de terreno, com área de 21.000 m², 
para a instalação de uma estação terminal de uma linha de transmissão. 

Em relação ao Contrato de Cessão nº 257.272/1965, cabe destacar que o terreno atualmente 
é ocupado pela Light Serviços de Eletricidade S.A, não foi identificado por essa equipe de 
auditoria aditivo ao contrato alterando a outorgada cessionária. A Cessão de Uso Gratuito, 
prevista no Decreto-Lei nº 9.760/1946, Lei nº 9.636/1998 e Lei nº11.481/2007, é um 
instrumento geral de destinação que não transfere direitos reais, isto significa que é 
autorizado o uso em determinadas condições definidas no contrato, mas este direito é pessoal 
e não pode ser transferido a terceiros. 

Já o Contrato de Cessão nº215012/1967 foi firmado por força do Decreto nº 62.551, de 16 de 
abril de 1968, publicado no Diário Oficial da União de 22 de abril de 1968, que deferiu ao 
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Serviço de Processamento de Dados – SERPRO a cessão gratuita de terreno, com área de 
26.800 m², situado nos fundos do imóvel da rua Pacheco Leão. 

Conforme previsto nos registros das matrículas 103475 e 95416, caso o donatário venha a 
necessitar das áreas cedidas conforme os contratos mencionados, deverá diligenciar a 
rescisão dos contratos de cessão, arcando com as indenizações eventualmente devidas aos 
cessionários. Não consta cláusula de contra-prestação onerosa em favor da União em nenhum 
dos instrumentos. 

Os contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967 deveriam estar ainda vigentes, a 
fim de justificar as cessões existentes. Entretanto, verificou-se que por meio do Decreto S/N 
de 15 de fevereiro de 1991, publicado no Diário Oficial da União de 18 de março de 1991, 
houve a revogação do Decreto nº 56.911/1965 e do Decreto nº 62.551/1968, não tendo sido 
identificado nenhum outro instrumento legal que fundamentasse a manutenção das cessões 
gratuitas do terreno. 

A divergência apontada decorre da não adoção de medidas visando regularizar a situação dos 
contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967 quando da publicação do Decreto 
S/N de 15 de fevereiro de 1991, acarretando a manutenção de cessões não onerosas de parte 
do terreno do JBRJ, sem base legal vigente para isso.  

Por meio do Ofício nº 106/2020/Gabinete/JBRJ, a Direção do IPJB informou que  foram abertos 
processos administrativos individualizados, nº 02011.000266/2020-19 e nº 
02011.000267/2020-55, para cada contrato de cessão, com vistas à promoção de avaliação 
sobre o cumprimento das condicionantes pelos cessionários, bem como a realização de 
estudos fundamentados sobre o prazo estimado para amortização dos investimentos 
comprovadamente realizados; e foi encaminhado, ainda, o Ofício nº 105/2020/Gabinete/JBRJ 
à Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro - SPU/RJ, solicitando o 
levantamento de toda a documentação acerca dos Termos de Cessão. 

Dessa forma, ao término dos trabalhos constatou-se que o JBRJ não mantinha registros 
referentes aos contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967 e dos possíveis ônus 
decorrentes desses mesmos contratos. 

 

3. Ausência de georreferenciamento das áreas dos contratos de 
cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967.   

Foi realizado trabalho no Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico cujo escopo visou analisar 
a situação dos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 215012/1967, com o objetivo de 
verificar se o JBRJ mantém registros referentes aos contratos de cessão e dos possíveis ônus 
decorrentes. 

As áreas referentes aos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967, citados nas 
matrículas nº 95416 e nº 103475, deveriam estar georreferenciadas, entretanto, constatou-
se que as áreas  não estão georreferenciadas, bem como não estão definidas claramente as 
porções do terreno que cada contrato de cessão ocupa em relação as matrículas citadas. 
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Quando da transferência da propriedade dos terrenos matrículas nº 95416 e nº 103475 para 
o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, não houve um levantamento detalhado da 
situação dos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967. A ausência do 
georreferenciamento dos terrenos cedidos resulta num ponto de fragilidade quanto ao 
controle dessas áreas, bem como dificulta o levantamento do valor de cada terreno cedido. 

Cabe ao IPJB realizar o georreferenciamento das áreas dos terrenos cedidos, visando ampliar 
a sua base de informações referentes aos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 
215.012/1967. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

1 – Regularizar a situação dos imóveis recadastrados desse Instituto no SPIUNET, em 28 de 
abril de 2020, cujas datas de revalidação encontram-se vencidas. 

Achado n° 1 

 

2 – Regularizar junto à SPU o valor do terreno do JBRJ, tendo em vista que ele está registrado, 
no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, no valor de R$ 
5.332.583.754,54, mas os valores de avaliação do domínio pleno, referentes às matrícula nº 
95416 e nº 103475, registradas no 2º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do Rio de 
Janeiro, são respectivamente de R$ 678.916.810,00 e R$ 10.325.530.609,38. 

Achado n° 1 

 

3 - Dar prosseguimento aos Processos nº 02011.000266/2020-19 e nº 02011.000267/2020-
55, levantando as informações referentes aos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 
215.012/1967, realizando os estudos fundamentados sobre o prazo estimado para 
amortização dos investimentos comprovadamente realizados e avaliando a melhor medida a 
ser adotada visando regularizar legalmente a situação dos contratos, instituindo, quando 
cabível, remuneração pela área ocupada pelos cessionários e reavaliando a obrigação de 
indenização prevista no RGI. 

Achado nº 2 

 

4 - Realizar o georreferenciamento das áreas dos terrenos, objeto dos contratos de cessão nº 
257.272/1965 e nº 215.012/1967, definindo a porção do terreno que cada contrato de cessão 
ocupa em relação as matrículas nº 95416 e nº 103475. 

Achado nº 3 
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CONCLUSÃO 
Após os exames realizados e com base na ausência de registro dos imóveis, matrículas nº 
95416/2º Ofício RI/RJ e nº 103475/2º Ofício RI/RJ, no Balanço Patrimonial do Instituto de 
Pesquisas do Jardim Botânico, no exercício de 2019; na manutenção das cessões gratuitas do 
terreno de propriedade do JBRJ, previstas nos Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 
215012/1967, mesmo após a revogação dos Decretos que deram origem as mesmas; e na 
ausência de georreferenciamento das áreas dos contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 
215.012/1967, que: 

a) Os registros contábeis referentes aos imóveis matrícula nº 95416 e nº 103475 não foram 
realizados de forma correta; e  

b) O JBRJ não mantem registros referentes aos contratos de cessão nº 257.272/1965, nº 
215.012/1967 e dos possíveis ônus decorrentes dos mesmos. 

As causas das inconsistências verificadas foram: demora em acionar a Secretaria do 
Patrimônio da União - SPU, visando a regularização dos registros das matrículas, quando da 
transferência da propriedade dos terrenos matrículas nº 95416 e nº 103475 para o Instituto 
de Pesquisas do Jardim Botânico; não adoção de medidas visando regularizar a situação dos 
contratos de cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967 quando da publicação do Decreto 
S/N de 15 de fevereiro de 1991; e ausência de levantamento detalhado da situação dos 
Contratos de Cessão nº 257.272/1965 e nº 215.012/1967, quando da transferência da 
propriedade dos terrenos matrículas nº 95416 e nº 103475. 

Destaque-se a iniciativa da Direção do Instituto de providenciar, ainda durante o trabalho de 
campo, o ajuste de seu Balanço Patrimonial, a partir de maio/2020, incluindo registro dos 
imóveis, matrículas nº 95416/2º Ofício RI/RJ e nº 103475/2º Ofício RI/RJ. 

Os benefícios esperados, decorrentes da auditoria realizada, são: regularização dos imóveis 
recadastrados no SPIUNET; regularização da situação dos Contratos de Cessão nº 
257.272/1965 e nº 215.012/1967; e o levantamento das informações referentes a porção do 
terreno que cada contrato de cessão ocupa em relação as matrículas nº 95416 e nº 103475 e 
o valor de cada terreno cedido, além do georreferenciamento de toda a área onde está 
localizado o IPJB. 

O Relatório Preliminar de Auditoria nº 820012 foi encaminhado para o Instituto de Pesquisas 
do Jardim Botânico no dia 09 de setembro de 2020. No dia 11 de novembro de 2020, foi 
realizada reunião de busca conjunta de soluções, na qual a Direção do Instituto manifestou 
concordar com as recomendações emitidas no Relatório Preliminar de Auditoria nº 820012. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 
DE AUDITORIA 

Achado nº 1 

Manifestação da unidade examinada: 

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 820012/005, o Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico encaminhou o Ofício nº 129/2020/Gabinete/JBRJ, de 16 de junho de 2020, 
informando o que segue: 

(…) “2. Para subsidiar os questionamentos abaixo, foi realizada consulta interna à 
Coordenação de Planejamento e Orçamento (COPLAN) e Auditoria Interna que, 
respectivamente, emitiram a seguinte resposta, in verbis:   

a) "Esclarecer o motivo de não constar do Balanço Patrimonial do JBRJ, exercício de 2019, as 
informações referentes aos imóveis matrícula nº 95416 e nº 103475 e informar se esse 
Instituto já adotou medidas para que o registro seja implementado no Balanço de 2020": 

Resposta: O JBRJ aguardou que a Secretaria do Patrimônio da União - SPU tomasse a iniciativa 
de regularização dos registros, uma vez que, até o momento da lavratura de CONTRATO DE 
DOAÇÃO COM ENCARGOS entre UNIÃO FEDERAL e JBRJ, em 09/10/2017 (texto alterado pela 
rerratificação de 21/09/2017), os imóveis estavam sob seu domínio. 

Após tratativas junto à referida Secretaria, recebemos, em 28/04/2020, o comprovante de 
baixa dos imóveis (da SPU) referentes aos RIPs 6001.05506.500-8 e 6001.05504.500-7, 
conforme anexos I (0041569) e II (0041570), associados às matrículas nº 95416 e nº 103475, 
registradas no 2º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro. 

Em seguida, foram realizados os procedimentos de recadastramento dos imóveis no SPIUNET, 
agora vinculados à UG 443020, pertencente ao JBRJ, e os registros contábeis pertinentes, 
conforme anexos III (0041572) e IV (0041574). 

O procedimento de recadastramento dos imóveis gerou novos números de RIP, que agora 
passam a ser os seguintes: matrícula 95416 (RIP 6001 05761.500-5) e matrícula 103475 (RIP 
6001 05759.500-4). 

O reflexo dos registros consta do balanço patrimonial do JBRJ a partir de maio/2020, conforme 
se observa no anexo V (0041576), houve um aumento significativo no Ativo Não 
Circulante/Imobilizado/Bens Imóveis, passando de R$ 124.894.822,48 para 11.132.805.672,30 
representando um aumento de, aproximadamente, 8.813%. 

Os imóveis recadastrados no SPIUNET deste Instituto de Pesquisas, em 28/04/2020, constam 
com suas datas de reavaliação vencidas. Estamos tomando providências com vistas à 
regularização, de acordo com as orientações descritas na Portaria Conjunta SPU/STN 
703/2014.  

b) "Apresentar justificativa para o fato do valor do terreno estar registrado, no Sistema de 
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet, no valor de R$ 
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5.332.583.754,54, tendo em vista que os valores de avaliação do domínio pleno, referentes às 
matrícula nº 95416 e nº 103475, registradas no 2º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do 
Rio de Janeiro, são respectivamente de R$ 678.916.810,00 e R$ 10.325.530.609,38": 

Resposta: Por email, questionamos à SPU sobre a regularização do RIP que consta cadastrado 
no SPIUNET do JBRJ, indevidamente, no valor de R$ 5.332.583.754,54. Assim que obtivermos 
a resposta informaremos a essa equipe de auditoria. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais 
esclarecimentos que se façam necessários.” (…)  

Análise da equipe de auditoria: 

O Instituto adotou as medidas necessárias para regularizar a situação dos imóveis matrícula 
nº 95416 e nº 103475 e providenciou o registro dos mesmos no Balanço de 2020. Resultando 
no aumento do Ativo Não Circulante/Imobilizado/Bens Imóveis, passando de R$ 
124.894.822,48 para 11.132.805.672,30 representando um aumento de, aproximadamente, 
8.813%.  

Resta pendente regularizar os imóveis recadastrados no SPIUNET, em 28 de abril de 2020, 
cujas datas de revalidação encontram-se vencidas. Bem como, esclarecer  o fato do valor do 
terreno estar registrado, no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 
– SPIUnet, no valor de R$ 5.332.583.754,54, tendo em vista que os valores de avaliação do 
domínio pleno, referentes às matrícula nº 95416 e nº 103475, registradas no 2º Ofício do 
Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, são respectivamente de R$ 678.916.810,00 e 
R$ 10.325.530.609,38. 

 

Achado nº 2 

Manifestação da unidade examinada: 

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 820012/001, a SPU/RJ encaminhou o OFÍCIO SEI 
Nº 43778/2020/ME, de 20 de fevereiro de 2020, informando o que segue: 

(...) “ 2. Cabe-nos informar que os contratos de  nº 257.272/1965 e 215012/1967 foram 
celebrados por meio do instrumento de Cessão gratuita, com base no Decreto 62.551, de 
16/04/1968, no DecretoLei  9760/1946, de 5/09/1946, no Decreto-Lei 178, de 16/02/1967, e 
no Decreto 56.911, de 29/09/1965 conforme estabelecido em suas próprias cláusulas.  

3. Não consta cláusula de contra-prestação onerosa em favor da União em nenhum dos 
instrumentos.” (...) 

Em atendimento ao OFÍCIO Nº 2449/2020/GAB-RJ/RIO DE JANEIRO/CGU, o Serviço Federal de 
Processamento de Dados – SERPRO encaminhou o OFÍCIO: AUDIN/CA - 006617/2020, de 12 
de março de 2020, contendo em anexo a seguinte manifestação: 

(...) “1) Se a cessão é onerosa ou não onerosa, pois não há menção sobre a questão nos 
registros referentes às matrículas citadas acima; 
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Resposta: Conforme consta no Contrato 215012/1967, em sua cláusula segunda, in verbis: que 
por força do Decreto número 62.551, de 16 de abril de 1968, publicado no Diário Oficial de 22 
de abril de 1968, pg. 179, com apoio do DecretoLei 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-
Lei 178, de 16 de fevereiro de 1967, foi deferido ao outorgado a cessão gratuita do imóvel, 
constituído de um terreno situado nos fundos da Rua Pacheco Leão. 

2) Se há avaliação dos imóveis e/ou benfeitorias feitas na área ocupada pelo SERPRO referente 
ao Contrato de Cessão 215012/1967. Caso exista avaliação, esta se reflete nos registros 
contábeis da empresa? 

Resposta:  Em relação ao aspecto contábil, o valor dos imóveis construídos no terreno objeto 
da cessão gratuita estão registrados no imobilizado, com base em laudo de 2005, no valor de 
R$18,6 milhões. Não houve novas reavaliações em razão da promulgação da Lei 11.638/2007. 

3) Há georreferenciamento da referida área, tendo em vista que a mesma área ocupada 
aparece nas matrículas nº 95416 e nº 103475, sem que exista o posicionamento da mesma 
dentro dos referidos imóveis? 

Resposta: Não há nos arquivos do SERPRO, georreferenciamento da área cedida, objeto do 
contrato RG 215012/1967. 

4) Destaca-se que a área ocupada pelo SERPRO, no total de 26.800m2 , é mencionada nas duas 
matrículas. Estas áreas estão duplicadas, havendo erro de registro, ou a área ocupada pelo 
SERPRO é realmente o somatório dos valores citados perfazendo um total de 53.600m2? 

Resposta: De acordo com a Certidão expedida em 12.03.1969, pela Delegacia do Serviço de 
Patrimônio da União – Ministério da Fazenda, referente a contrato de cessão gratuita, lavrado 
no Livro 7-A-Especial, fls. 53v a 55v, em 27/12/1968, firmado entre a União Federal e o Serviço 
Federal de Processamento de Dados – SERPRO, que por força do Decreto número 62.551, de 
16 de abril de 1968, publicado no Diário Oficial de 22 de abril de 1968, pg. 179, com apoio do 
DecretoLei 9.760, de 5 de setembro de 1946, o Decreto-Lei 178, de 16 de fevereiro de 1967, foi 
deferida ao outorgado a cessão gratuita do imóvel do terreno, com 26.800m², localizada nos 
fundos da Rua Pacheco Leão. Impende esclarecer que a matrícula do imóvel citado, conforme 
consta no Aditamento à Matrícula emitido pelo 2º Ofício do Registro de Imóveis Cidade do Rio 
de Janeiro, em 14 de novembro de 2000, é a matrícula Nº 85.986.” (...) 

Em atendimento às Solicitações de Auditoria nº 820012/003 e 820012/004, o Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico encaminhou o Ofício nº 106/2020/Gabinete/JBRJ, contendo em 
anexo o Parecer nº 00011/2020/Gabinete/JBRJ (SEI nº 0037561) e do Ofício nº 
105/2020/Gabinete/JBRJ (SEI nº 0040400), apresentando a seguinte manifestação transcrita 
a seguir: 

(...) ” 2. Inicialmente, cabe esclarecer que a presente manifestação segue intempestiva, em 
decorrência da implementação das medidas de contingência adotadas pelo JBRJ no combate 
à Pandemia Covid-19. Sendo certo, que foram envidados esforços para o levantamento das 
informações apontadas nas SA/CGU, que passo a expor: 

a) Solicitação de Auditoria nº 820012/003: Em relação ao contrato de cessão nº 215.012/1967, 
firmado com o Serviço de Processamento de Dados – SERPRO, "Informar qual a base legal para 
a manutenção da cessão gratuita do terreno previsto no contrato de cessão nº 215.012/1967, 
tendo em vista que em função do Decreto nº 62.551/1968 ter sido revogado, por meio do 
Decreto S/N de 15 de fevereiro de 1991, o referido contrato de cessão perdeu sua validade. 
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Caso não exista base legal que sustente a validade do contrato de cessão nº 215.012/1967, 
informar se já foram adotadas medidas visando regularizar a situação com a celebração de 
novo termo contratual"; e 

b) Solicitação de Auditoria nº 820012/004: Em relação ao contrato de cessão nº 257.272/1965, 
firmado com a Central Elétrica de Furnas S/A – FURNAS, "Informar qual a base legal para a 
manutenção da cessão gratuita do terreno previsto no contrato de cessão nº 257.272/1965, 
tendo em vista que em função do Decreto nº 56.911/1965 ter sido revogado, por meio do 
Decreto S/N de 15 de fevereiro de 1991, o referido contrato de cessão perdeu sua validade. 
Caso não exista base legal que sustente a validade do contrato de cessão nº 257.272/1965, 
informar se já foram adotadas medidas visando regularizar a situação com a celebração de 
novo termo contratual". 

3. Para as questões supramencionadas, foi realizada consulta interna à Procuradoria 
Jurídica (Projur/JBRJ), que por meio do PARECER nº 00011/2020/3741/PFIPJB/PGF/AGU 
(anexo), emitiu sugestões/orientações, das quais destacamos:   

12. Pelo que se depreende do Acórdão e do Contrato de Doação, o TCU e a UNIÃO 
reconheceram como justo título as citadas cessões gratuitas com prazo indeterminado, sub-
rogando o JBRJ  nos direitos e obrigações previstos nos atos. 

13. Como antes explicitado, é possível à Administração revogar discricionariamente atos de 
cessão de uso de bem público, como parece ser o caso versado, mas sempre respeitando os 
direitos contratualmente previstos ao detentor de boa-fé e observando o devido processo 
legal, de modo a garantir a defesa do cessionário. Nesse sentido é o entendimento firmado na 
sumula 473 do STF: 

(...) 

14. Desse modo, pode-se inferir que a simples revogação de cessão de uso pela Administração, 
por si só, não possui o condão de resilir o ajuste, devendo ser perquirido em processo 
administrativo próprio, com a garantia da ampla defesa e contraditório, se o cessionário 
permanece cumprindo as condicionantes impostas e se faz jus a eventual indenização em 
virtude da revogação concretizada. 

15. Por todo o exposto, considerando o princípio da boa-fé e à míngua de documentação nos 
autos que comprove a observância do prévio procedimento administrativo, com as garantias 
legais asseguradas aos cessionários para a efetiva resilição dos contratos, devem ser 
considerados válidos os contratos de cessão nº 215.012/1967 e nº 257.272/1965, até que 
sejam adotadas as medidas administrativas à cargo da Administração para se efetivar a 
revogação. 

16. Como já suscitado na NOTA Nº. 00037/2017/3741/PFIPJB/PGF/AGU (item 23), de agosto 
de 2017, sugiro que o JBRJ solicite à Secretaria de Patrimônio da União toda a documentação 
relacionada aos Termos de Cessão das áreas hoje ocupadas por FURNAS e SERPRO, uma vez 
que atualmente possui a responsabilidade da gestão de tais contratos. 

17. De modo a subsidiar análise acerca da revogação das cessões gratuitas com prazo 
indeterminado pelo JBRJ deverão ser instaurados processos administrativos individuais para 
cada contrato de cessão - caso a medida ainda não tenha sido executada visando promover 
criteriosa avaliação sobre cumprimento das condicionantes pelos cessionários, bem como 
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estudos fundamentados sobre o prazo estimado para amortização dos investimentos 
comprovadamente realizados. 

4. Sendo assim, em atendimento às sugestões/orientações da Projur/JBRJ, foram tomadas as 
seguintes providências, por parte deste Instituto de Pesquisas: 

a) foram abertos processos administrativos individualizados, 02011.000266/2020-19 
e 02011.000267/2020-55, para cada contrato de cessão, com vistas à promoção de criteriosa 
avaliação sobre o cumprimento das condicionantes pelos cessionários, bem como a realização 
de estudos fundamentados sobre o prazo estimado para amortização dos investimentos 
comprovadamente realizados; e 

b) foi encaminhado, ainda, o Ofício nº 105/2020/Gabinete/JBRJ (anexo) à Superintendência do 
Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ), solicitando o levantamento de toda a 
documentação acerca dos Termos de Cessão, ora objetos da presente demanda.” (...) 

Análise da equipe de auditoria 

Em que pese a manifestação apresentada, não foi esclarecida qual a base legal para 
manutenção dos contratos de cessão nº 215.012/1967 e nº 257.272/1965, firmados 
respectivamente com Serviço de Processamento de Dados – SERPRO e com a Central Elétrica 
de Furnas S/A – FURNAS, tendo em vista que ambos os Decretos que deram origem aos citados 
contratos foram revogados pelo Decreto S/N de 15 de fevereiro de 1991.  

Conforme consta do Parecer nº 00011/2020/Gabinete/JBRJ: 

“se depreende do Acórdão e do Contrato de Doação, o TCU e a UNIÃO reconheceram como 
justo título as citadas cessões gratuitas com prazo indeterminado, sub-rogando o JBRJ  nos 
direitos e obrigações previstos nos atos.” 

 “a simples revogação de cessão de uso pela Administração, por si só, não possui o condão de 
resilir o ajuste, devendo ser perquirido em processo administrativo próprio, com a garantia da 
ampla defesa e contraditório, se o cessionário permanece cumprindo as condicionantes 
impostas e se faz jus a eventual indenização em virtude da revogação concretizada”. 

De fato o Tribunal de Contas da União não fez nenhuma observação em relação a perda de 
validade dos contratos de cessão nº 215.012/1967 e nº 257.272/1965, entretanto cabe ao 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, como gestor atual dos contratos, realizar um 
levantamento do histórico dos fatos relacionados aos mesmos, tentando identificar como se 
deu  a manutenção de seus efeitos legais, e avaliar juridicamente e economicamente sobre 
qual a medida deve ser adotada, visando regularizar a situação dos terrenos, a manutenção 
da cessão gratuita, a celebração de uma nova cessão onerosa ou a revogação dos contratos. 

Destaque-se como positivo a adoção por parte do instituto das seguintes medidas: 

a) Abertura dos processos administrativos individualizados, 02011.000266/2020-19 
e 02011.000267/2020-55, para cada contrato de cessão, com vistas à promoção de criteriosa 
avaliação sobre o cumprimento das condicionantes pelos cessionários, bem como a realização 
de estudos fundamentados sobre o prazo estimado para amortização dos investimentos 
comprovadamente realizados; e 
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b) Encaminhamento do Ofício nº 105/2020/Gabinete/JBRJ à Superintendência do Patrimônio 
da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ), solicitando o levantamento de toda a documentação 
acerca dos Termos de Cessão. 

O Instituto deve dar continuidade ao levantamento das informações referentes aos contratos 
de cessão nº 215.012/1967 e nº 257.272/1965, realizar os estudos fundamentados sobre o 
prazo estimado para amortização dos investimentos comprovadamente realizados e avaliar a 
melhor medida a ser adotada em relação a cada contrato. É interessante para o Instituto 
avaliar a possibilidade de buscar uma remuneração pelo uso das áreas cedidas, tendo em vista 
o valor das áreas cedidas.  

O terreno do Instituto é composto de duas matrículas (nº 95416 e nº 103475), cuja área total 
é de 1.346.427,77 m² e cujo valor total é de R$ 11.004.447.419,38. O contrato de cessão nº  
252.272/65 abrange uma área de 21.000 m², proporcionalmente o valor da área cedida seria 
algo em torno de R$ 171.634.552,63. Já o contrato de cessão nº 215.012/67 corresponde a 
uma área de 26.800 m², proporcionalmente o valor da área cedida seria algo em torno de R$ 
219.038.381,45. 

Considerando uma taxa anual de 0,6% (valor percentual do foro), no caso do contrato de 
cessão nº 252.272/65 o valor da taxa anual seria aproximadamente de R$ 1.029.807,31, já em 
relação ao contrato de cessão nº 215.012/67 o valor da taxa anual seria aproximadamente de 
R$ 1.314.230,28. Totalizando um montante anual de R$ 2.344.037,59. 

 


