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O SISTEMA

O que é o Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos?
Resposta: O Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes 
Públicos - SISPATRI, de autoria da PRODAM – Empresa de Tecnologia 
da Informação e Comunicação de São Paulo, foi disponibilizado por 
meio de Termo de Cooperação nº 06/CGMSP, assinado em 16 de outu-
bro de 2017, celebrado entre a Prefeitura do Município de São Paulo, 
por intermédio da Controladoria Geral do Município e o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Fazenda e Planejamento – SEFAZ.

Qual é o objetivo do SISPATRI?
Resposta: O objetivo do SISPATRI é viabilizar a entrega eletrônica 
da Declaração de Bens e Valores pelos agentes públicos do Poder 
Executivo estadual, na posse, durante o exercício (anualmente) e no 
momento em que deixarem o cargo, emprego ou função pública.

Quais são os navegadores compatíveis com o SISPATRI?
Resposta: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer.

Posso enviar o arquivo PDF da minha declaração do imposto 
de renda?
Resposta: Não. Para importar os dados da Declaração de Ajuste Anual 

A cartilha de perguntas frequentes tem por objetivo apresentar 
esclarecimentos sobre o SISTEMA DE REgISTRO DE BEnS DOS 
AgEnTES PúBlIcOS – SISPATRI e as principais dúvidas sobre 
o preenchimento da declaração de bens e valores.
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de Imposto de Renda Pessoa Física, o arquivo a ser utilizado possui 
a extensão “.DEC”. O aplicativo da Receita Federal mantém esse arquivo 
salvo no computador onde foi gerada a Declaração de Ajuste Anual de 
Imposto de Renda Pessoa Física. É importante destacar que, após a im-
portação, o servidor deve conferir os dados importados junto ao SISPATRI 
e verificar se há alguma divergência.

Onde posso acessar o sistema para preencher a declaração? 
como acessar o SISPATRI?

1º passo:
Acesse o Portal do Servidor no link: http://www.servidor.rj.gov.br

2º passo:
 

3º passo:
Clicar em Sispatri
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lEgISlAÇÃO

Quem é considerado agente público?
Resposta:  Considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da admi-
nistração direta e indireta (art. 2º da Lei nº 8.429/92).

A apresentação da declaração de bens e valores é obrigatória?
Resposta: Sim. Todos os agentes públicos do Poder Executivo es-
tadual devem apresentar a Declaração de Bens e Valores na ocasião da 
posse, durante o exercício (anualmente) e no momento em que deixa-
rem o cargo, emprego ou função pública, por exigência do art.13 da 
Lei Federal nº 8.429/92, regulamentada pelo Decreto nº 42.553/10.

Qual é a legislação aplicável?
Resposta: A obrigatoriedade da entrega da Declaração de Bens e Valores 
pelos agentes públicos tem fundamento no Decreto nº 42.553/2010, 
nas Leis Federais nº 8.429/92 e 8.730/93 e na Deliberação nº 180/94 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
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Qual é o objetivo do Decreto nº 42.553/2010?
Resposta: O Decreto tem por objetivo regulamentar a obrigatoriedade 
da entrega da declaração de bens e valores que compõem o patrimô-
nio privado de todos os agentes públicos do Poder Executivo estadual e 
estabelecer o procedimento de sindicância patrimonial quando constatado 
indício de eventual irregularidade.

Quem está dispensado de prestar a declaração?
Resposta: 

1.  Aposentados/Inativos: desde que não estejam investidos em 
cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo do Estado do 
Rio de Janeiro;

2.  Pensionistas: desde que não possuam outro vínculo ativo com 
o Poder Executivo estadual;

3.  Estagiários;
4. contratados por empresas prestadoras de serviços (terceirizados).
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AgEnTE PúBlIcO E DEPEnDEnTES

Tenho dois ou mais vínculos. Estou ativo em um deles e aposen-
tado no outro. Devo apresentar a declaração de bens e valores?
Resposta: Sim. Deve ser apresentada a declaração em razão de ter um 
vínculo ativo.

comecei a trabalhar neste ano no governo do Estado do Rio 
de Janeiro e já apresentei declaração de bens e valores na 
minha posse. Devo entregar novamente no mês de maio?
Resposta: Sim. Caso a declaração apresentada para fins de posse ou 
admissão tenha sido feita antes do início do mês de maio.

É obrigatória a declaração dos bens do meu cônjuge/compa-
nheiro (a)?
Resposta: Sim. Se o regime for da comunhão universal de bens, todos 
deverão ser declarados. Se o regime for o da comunhão parcial de 
bens, deverão ser declarados os que foram adquiridos após o casa-
mento/união estável.
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na hipótese do agente público ser casado pelo regime da 
comunhão de bens, sem que haja dependência econômica 
de seu cônjuge/companheiro, é necessário declarar todos os 
bens em nome de cada um?
Resposta: Devem constar na declaração todos os bens e valores patri-
moniais do agente público estadual e do cônjuge ou companheiro (a).

Em que situações devo incluir os bens do meu cônjuge/com-
panheiro (a)?
Resposta: A declaração deverá compreender os bens comuns do casal, 
ou seja, os adquiridos pelo cônjuge/companheiro (a), ainda que ape-
nas em seu nome, a título oneroso e durante o casamento, quando o 
regime de bens for o da comunhão universal ou parcial de bens ou, 
ainda, nos casos de união estável. Não são consideradas aquisições 
a título oneroso provenientes de herança ou doação recebidas pelo 
cônjuge/companheiro (a), por exemplo. Além disso, não é obrigatória  
a declaração de bens do cônjuge quando o regime de bens for o da 
separação total, exceto se o cônjuge for dependente econômico do 
declarante.

De que forma devo declarar os bens e valores do meu cônjuge/
companheiro (a)?
Resposta: Deve ser informada a titularidade do bem, atribuindo o 
valor integral, e não de 50% do total.

Meu cônjuge/companheiro (a) também é agente público estadual 
e terá que fazer a declaração de bens. neste caso, as regras para a 
declaração permanecem a mesmas?
Resposta: Sim. Ambas as declarações são independentes entre si.
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BEnS E VAlORES

Quais bens devem ser declarados?
Resposta: Deverão ser declarados todos os bens e valores que integram 
o patrimônio do agente público, bem como os do cônjuge, companheiro, 
filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência econômica, 
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

Além dos bens e valores, devo declarar as receitas obtidas 
por mim ou pelo meu cônjuge/companheiro?
Resposta:  O agente público deve declarar todos os rendimentos 
recebidos, os pagamentos, as doações efetuadas e suas eventuais dívidas, 
referindo-se ao próprio agente público, ao seu cônjuge/companheiro (a) 
ou aos seus dependentes. 

A declaração de bens e valores se refere  aos bens obtidos 
até o fim do ano-calendário anterior à sua realização?
Resposta: Na atualização anual, realizada no mês de maio, a declaração deve 
conter os valores atualizados até o dia 31 de dezembro do ano anterior, nos 
mesmos moldes da declaração de ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física.

Devo incluir na minha declaração meus ativos financeiros 
(saldo em conta corrente, conta poupança e aplicações 
financeiras, entre outros)?
Resposta: Sim. A declaração deverá conter também relação de todos 
os ativos financeiros e bens móveis, excluídos apenas os objetos e 
utensílios de uso doméstico, sendo recomendada a utilização do informe 
de rendimentos fornecido pelas instituições financeiras para fins de 
declaração do ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física.

como é defino o valor do bem a ser declarado? Pelo valor de 
aquisição ou pelo valor atual do mercado?
Resposta: Os bens devem ser declarados pelo seu valor de aquisição. 
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Logo, os bens não devem ser valorizados ou depreciados em razão da 
variação do seu valor de marcado no decorrer do ano.

Estou dispensado da apresentação da declaração anual de 
ajuste de imposto de renda à Receita Federal. Tenho que 
apresentar a declaração de bens e valores?
Resposta: Sim. Mantém-se a obrigação de prestar a declaração de bens 
e valores, na forma da legislação, ainda que isento de prestar a decla-
ração de imposto de renda, uma vez que a declaração de bens e valores 
tem a função de acompanhar a evolução patrimonial do servidor e não 
a sua capacidade contributiva para fins de Imposto sobre a Renda.

De que forma declaro bens adquiridos por meio de financiamento?
Resposta: Os bens adquiridos por meio de financiamento podem ser 
declarados da seguinte forma:

1.  Somando-se os valores pagos de entrada e das parcelas de fi-
nanciamento quitadas até o dia 31 de dezembro de cada ano, ou

2. Informando o valor integral do bem e, facultativamente, regis-
trando-se o saldo devedor do financiamento em 31 de dezembro 
de cada ano, na aba “dívidas” da declaração no SISPATRI.

como faço para comprovar que entreguei a minha declaração?
Resposta: O SISPATRI registra automaticamente a entrega da sua decla-
ração. Assim, o agente público poderá imprimir o protocolo de entrega 
ou salvar o arquivo correspondente a qualquer tempo, mediante acesso 
ao sistema.

Entreguei a minha declaração com dados incorretos ou in-
completos. Posso retificá-la?
Resposta: Sim. O agente público poderá apresentar a declaração reti-
ficadora da original. Tanto a declaração original quanto as eventuais 
declarações retificadoras ficarão registradas no sistema.
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AnÁlISE PATRIMOnIAl E SInDIcÂncIA

Quais são as consequencias da não apresentação da declaração 
de bens e valores?
Resposta: Será instaurado processo administrativo disciplinar contra o 
agente público que se recusar a apresentar declaração dos bens e valo-
res na data própria, ou que a prestar falsa, ficando sujeito à penalidade 
prevista no § 3º do art. 13 da Lei nº 8.429, de 1992.

Art. 13. 

(...)

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço pú-

blico, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público 

que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 

determinado, ou que a prestar falsa.

A quem compete a fiscalização do cumprimento da exigência 
da entrega das declarações dos bens e valores?
Resposta: Compete aos órgãos de controle interno a fiscalização do cum-
primento da exigência de entrega das declarações regulamentadas pelo De-
creto nº 42.553/2010, a ser realizado pelo serviço de pessoal competente.

como é analisada a evolução patrimonial do agente público 
pautada nas declarações apresentadas?
Resposta: A análise da evolução patrimonial do agente público, a 
fim de verificar a compatibilidade desta com os recursos e disponi-
bilidades que compõem o seu patrimônio, na forma prevista na Lei 
nº 8.429, de 1992, observadas as disposições especiais da Lei nº 
8.730, de 10 de novembro de 1993 e do Decreto nº 42.553/2010, 
será realizada pelo órgão da Secretaria de Estado de Fazenda e Plane-
jamento ou órgão de controle interno competente, sempre que julgar 
necessário, mediante análise das declarações apresentadas e outras 
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informações que possam ser obtidas administrativamente. No caso 
dos servidores da Administração Tributária, a competência para esse 
procedimento será da Corregedoria Tributária de Controle Externo, na 
forma da Resolução SEFAZ nº 89/2017, art. 238, III.

Quais serão as medidas a serem adotadas quando verificada, 
em análise preliminar, a incompatibilidade patrimonial do 
agente público?
Resposta: Verificada a incompatibilidade patrimonial, em sede 
preliminar, a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento ou 
órgão de controle interno competente instaurará procedimento de 
sindicância patrimonial ou requisitará sua instauração ao órgão ou 
entidade competente. No caso dos servidores da Administração Tri-
butária, a competência para instauração da Sindicância Patrimonial 
será da Corregedoria Tributária de Controle Externo.

como se dá o procedimento da sindicância patrimonial?
Resposta: A sindicância patrimonial será instaurada, mediante portaria, 
pela autoridade competente ou pela Secretaria de Estado de Fazenda 
e Planejamento. Constitui-se em procedimento sigiloso e meramente 
investigatório, não tendo caráter punitivo.

Qual é o prazo para conclusão da sindicância patrimonial?
Resposta: O prazo para conclusão do procedimento de sindicância 
patrimonial será de trinta dias, contados da data da publicação do 
ato que constituir a comissão, podendo ser prorrogado, por igual 
período ou por período inferior, pela autoridade competente pela 
instauração, desde que justificada a necessidade. Concluídos os tra-
balhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua 
condução fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo seu 
arquivamento ou, se for o caso, por sua conversão em processo adminis-
trativo disciplinar.
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De quem é a competência para apurar denúncia sobre even-
tual incompatibilidade patrimonial do agente público?
Resposta: Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios 
de enriquecimento ilícito, inclusive  evolução patrimonial incom-
patível com os recursos e disponibilidades do agente público, nos 
termos do art. 9º da Lei nº 8.429, de 1992, a competência para 
instaurar sindicância patrimonial é da autoridade competente para 
determinar a instauração da sindicância comum ou processo admi-
nistrativo disciplinar.

É necessária autorização judicial para análise da evolução 
patrimonial dos agentes públicos?
Resposta: Verificada a incompatibilidade patrimonial do agente pú-
blico, na verificação preliminar, a Comissão Processante da Sindi-
cância Patrimonial poderá ter acesso a informações fiscais, inclusive 
oriundas de outros entes federativos, sem necessidade de autoriza-
ção judicial, nos termos do inciso II, § 1º do art. 198 do Código 
Tributário Nacional – CTN.

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada 

a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o 

estado de seus negócios ou atividades.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos 

no art. 199, os seguintes: 

(...)

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Admi-

nistração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular 

de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com 

o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, 

por prática de infração administrativa.
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A análise da evolução patrimonial dos agentes públicos configura 
quebra do sigilo fiscal?
Resposta: Não. 
As informações apresentadas pelo agente público ou recebidas pela 
Administração Pública serão acessadas somente pelos servidores dos 
órgãos de controle interno e externo para fins de análise da evolução 
patrimonial do agente público.
O sigilo das informações patrimoniais do agente público deverá ser 
preservado por todos que tenham acesso às Declarações, inclusive 
servidores dos serviços de pessoal e dos órgãos de controle interno e 
externo, ficando sujeitos os infratores, em caso de violação, às sanções 
penal, civil e administrativa previstas em lei.

Ainda tenho outras dúvidas e não encontrei a resposta nesse 
questionário. Quem pode me auxiliar?
Resposta: Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas com os titulares 
dos órgãos setoriais de recursos humanos a que se vincula o servidor.


