
Rod. José Carlos Daux, 5500 – Square Corporate SC401 – Torre Campeche A – Sala 324 – Saco Grande, Florianópolis/SC – CEP 88032-005 
Tel 48 3034.0181 | sinpol@sinpolsc.org.br | www.sinpolsc.org.br 

 

 

PRESTAÇÃO DA DECLARAÇÃO 
ANUAL DE BENS. LEGALIDADE. 
REQUISITO PARA A POSSE E 
EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. 
PREVISÃO LEGAL. 
POSSIBILIDADE DE DEMISSÃO. 

 

 

 

I. CONSULTA FORMULADA 

O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA-SINPOL-

SC, por meio de consulta formulada por Sócio(a), solicita parecer jurídico sobre a 

legalidade da obrigatoriedade de declaração de bens. 

O questionamento foi realizado nos seguintes termos: 

Boa tarde 
 
Gostaria de verificar com o jurídico do SINPOL alguma medida para essa 
determinação que, ao meu ver é ilegal.  
 
Já declaramos o IRPF à Receita Federal, penso que se o Estado quer fiscalizar 
algum funcionário, deve haver fundamentos mínimos para uma investigação e 
medida judicial autorizando a quebra do sigilo bancário/fiscal, sob pena de violar 
o direito Constitucional à intimidade.  
 
Portaria do DGP, Regulamentação da CORPC ou Decreto não estão acima da 
Constituição Federal.  

A consulta foi realizada após o recebimento de e-mail da Administração, o 

qual estendeu o prazo para a apresentação da declaração de bens até o dia 30 de 

junho: 

Lembramos os servidores públicos da administração direta e indireta que está 
aberto o prazo para entrega da declaração de bens e valores de 2022.  
 
A entrega deve ser feita por meio do "Módulo de Declaração de Bens e Valores” 
do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).  
 
A Instrução Normativa Conjunta SEA/CGE nº 007/2022 fixa 31 de maio como 
prazo final para entrega. Porém, devido à prorrogação da entrega da declaração 
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de IR à Receita Federal, o Estado publicará nova IN estendendo o prazo para 
30 de junho.  
 
Não deixe para a última hora. O agente público que deixar de apresentar a 
declaração, ou que apresentar informações falsas, será notificado pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade para que a apresente, no prazo de 30 
dias de sua ciência, sob pena de abertura de Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD). 

A consulta será respondida com base no ordenamento jurídico vigente. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, é necessário esclarecer que as declarações de bens e valores 

são utilizadas pela administração pública para análise da evolução patrimonial do 

servidor, a fim de verificar a compatibilidade com os recursos e disponibilidades que 

compõem o seu patrimônio, na forma prevista na Lei Federal nº 8.429/1922 (Lei de 

Improbidade Administrativa). 

Os servidores públicos de qualquer nível e hierarquia devem observar os 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Assim, a Declaração de Bens e Valores é parte integrante deste processo e 

deve ser entregue anualmente. 

É sabido que a declação de bens e valores é requisito para a posse e o 

exercício de agente público, e deve ser declarada anualmente sob pena de demissão, 

conforme se extrai do artigo 13 da Lei de Improbibidade Administrativa: 

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.           
§ 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será 
atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o 
exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função.   
§ 3º Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração 
dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado 
ou que prestar declaração falsa. 

Assim, não estamos diante de fato ilegal, ante a obrigatoriedade de 

apresentar anualmente a declaração de bens. 
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Ainda, no que tange a eventual quebra de sigilo bancário/fiscal, não 

podemos confundir o dever fiscalizador que o Estado exerce sobre seus agentes 

públicos, que autoriza a análise da evolução patrimonial dos servidores, cujo objetivo 

é justamente evitar enriquecimento ilícito do particular em detrimento da coletividade, 

com a permissão para obter acesso irrestrito aos dados do contribuinte junto à Receita 

Federal.  

Isso porque a Constituição Federal apenas permite a quebra do sigilo do 

cidadão em hipóteses excepcionais, conforme previsto no inciso XII, do art. 5º da 

Constituição Federal: 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal;   

Assim, o artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa não determina a 

quebra do sigilo fiscal, mas é uma representação do poder fiscalizador do Estado, em 

nome dos princípios norteadores da Administração pública, e, consequentemente, da 

coletividade. 

Conforme se extrai ainda do artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, 

a recusa da prestação anual da declaração de bens, será punida com demissão. 

Ainda, importante destacar que o Decreto Estadual nº 1.193/2021, o qual 

revogou o Decreto nº 1.979, de 9 de dezembro de 2008, corrobora com o disposto na 

Lei de Improbidade Administrativa, conforme se extrai de seus artigos: 

Art. 2º A posse e o exercício de agentes públicos estaduais para o desempenho, 
ainda que transitório ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, de mandato, 
cargo, função ou emprego em órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta, ficam condicionados à apresentação de declaração 
de bens e valores que compõem o seu patrimônio. 
  
Art. 3º A declaração de bens e valores compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, investimentos financeiros, participações 
societárias e qualquer outro tipo de bem ou valor patrimonial, localizados no 
País ou no exterior, e abrangerá, quando for o caso, os bens e valores 
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que 
vivam sob a dependência econômica do declarante. 
  
Art. 4º A declaração de bens e valores deverá ser entregue por meio eletrônico, 
utilizando-se o “Módulo de Declaração de Bens e Valores” do SIGRH, mediante 
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preenchimento das informações relativas aos dados pessoais, bens e valores 
do declarante, inclusive de seus dependentes econômicos, se existentes. 

Diante disso, o agente público que não entregar e atualizar a declaração, ou 

que apresentar informações falsas, estará sujeito a sanções nas esferas penal, civil e 

administrativa, esta após instauração e conclusão de processo disciplinar (PAD), uma 

vez que o ato configura descumprimento do dever funcional. 

Inclusive, pelo fato de que a prestação da declaração de bens é requisito 

para a posse e exercício do cargo público, não há qualquer ilegalidade na prestação 

anual. 

 

III. CONCLUSÃO 

Assim, conclui-se que, a Administração Pública, ao exigir a prestação anual 

da declaração de bens de seus servidores, está no exercício de seu poder de 

fiscalização, bem como em cumprimento aos princípios norteadores da Aministração 

Pública, sobretudo da legalidade, ante a previsão legal federal e estadual. 

Logo, o ato é legal. 

É o parecer. 

Florianópolis, 19 de maio de 2022 

 

DEBORA NIEMEYER DE ANDRADE 
OAB/SC 61.604-B 
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