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A Lei nº 8.730, de 10 de Novembro de 1993 

 

A Lei Federal nº 8.730/93
1
 estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e 

rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, e dá outras providências. 

Art. 1º É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das 

fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em 

exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício 

financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, 

renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores 

públicos adiante indicados: 

Nos incisos do artigo 1º são elencados os agentes públicos que devem apresentar 

sua declaração de bens e rendas. O inciso VII especifica que todos quantos exerçam cargos 

eletivos e cargos, empregos ou funções de confiança, na administração direta, indireta e 

fundacional, de qualquer dos Poderes devem remeter cópia da sua declaração ao órgão de 

controle.  

A cópia enviada ao órgão de controle tem, dentre os objetivos legais, manter 

registro próprio dos bens e rendas do patrimônio privado de autoridades públicas, exercer o 

controle da legalidade e legitimidade desses bens e rendas, com apoio nos sistemas de controle 

interno de cada Poder, adotar as providências inerentes às suas atribuições e, se for o caso, 

representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados e fornecer certidões e 

informações requeridas por qualquer cidadão, para propor ação popular que vise anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei. 

No art. 2º da lei estão discriminadas a forma e conteúdo que a declaração deve 

apresentar. 

As implicações decorrentes da não apresentação da declaração, falta e atraso na 

remessa de sua cópia ao Tribunal de Contas, ou ainda, a declaração dolosamente inexata, estão 

descritas no Art. 3º.  

Dentre as penalidades estão relacionadas a não realização da posse ou nulidade do 

ato se celebrado sem esse requisito essencial; crime de responsabilidade
2
, para o Presidente e o 

                                                 
1
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8730.htm . 

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.730-1993?OpenDocument


 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

3 

Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado e demais autoridades previstas em lei 

especial, observadas suas disposições; ou infração político-administrativa, crime funcional ou 

falta grave disciplinar, passível de perda do mandato, demissão do cargo, exoneração do 

emprego ou destituição da função, além da inabilitação, até cinco anos, para o exercício de novo 

mandato e de qualquer cargo, emprego ou função pública, observada a legislação específica. 

De acordo com o § 2º do art. 4º, o órgão de controle poderá utilizar as declarações 

de rendimentos e de bens para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e 

ao exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades declarados. 

A lei federal estabelece ainda que as disposições da norma serão adotadas pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no que couber, como normas gerais de direito 

financeiro, velando pela sua observância os órgãos a que se refere o art. 75 da Constituição 

Federal
3
. 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, 

bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

 

A Instrução Normativa nº 28/TCE/RO-2012 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, através da Instrução Normativa nº 

028/TCE/RO-2012
4
 de 20.4.2012, publicada no DOeTCE-RO nº 196 em 10.5.2012, regulamenta 

a remessa das Declarações de Bens e Rendas dos agentes públicos (prevista nas Lei nº 8.730/93 e 

8.429/19925) no âmbito de sua competência e jurisdição, ao Tribunal de Contas e à unidade de 

pessoal (a que se vincule o servidor público) dos órgãos que integram a administração direta, 

indireta, autárquica e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e de seus Municípios. 

No Parágrafo Único do art. 2º são indicados os agentes públicos que devem 

informar sua declaração de bens e rendas ao TCE-RO nos momentos de posse ou entrada em 

                                                                                                                                                             
2
 Definidos pela Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm. 
3
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 

4
 Disponível em http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-28-2012.pdf. 

5
 Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 

providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. 

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-28-2012.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm


 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

 

 
Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

4 

exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no 

término da gestão mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou ainda afastamento 

definitivo: 

I – Governador do Estado;  

II – Vice-Governador do Estado;  

III – Membros da Magistratura Estadual; 

V – Membros do Tribunal de Contas; 

VI – Membros do Ministério Público Estadual; 

VII - Membros do Ministério Público de Contas; 

VIII – Membros da Defensoria Pública do Estado; 

IX – Membros da Procuradoria-Geral do Estado; 

X – Secretários de Estado; 

XI – Prefeitos e Vice-Prefeitos; 

XII – Membros do Poder Legislativo Municipal; 

XIII – Secretários Municipais; 

XIV – Membros de Diretoria das empresas públicas, sociedades de economia 

mista, autarquias, fundações públicas e suas subsidiárias; e 

XV – Todos quantos exerçam cargos efetivos, cargos eletivos, cargos 

comissionados, empregos ou funções de confiança, na administração direta, 

indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios. 

 

Assim como a Lei Federal, a declaração enviada ao Tribunal de Contas visa a 

adoção das seguintes medidas (Art. 3º): 

a) Manter registro próprio dos bens e rendas do patrimônio privado de autoridades públicas;  

b) Exercer o controle da legalidade e legitimidade desses bens e rendas, com apoio nos sistemas 

de controle interno de cada Poder;  

c) Adotar as providências inerentes às suas atribuições e, se for o caso, representar ao Poder ou 

Órgão competente sobre irregularidades ou abusos apurados;  

d) Publicar, periodicamente, no Diário Oficial Eletrônico a relação dos agentes que 

apresentaram a declaração; 
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e) Prestar ao Poder Legislativo do Estado ou do Município, conforme o caso, ou às respectivas 

Comissões, informações solicitadas por escrito, se for o caso. 

As Declarações de Bens e Rendas dos agentes públicos devem conter as seguintes 

informações (excluídos apenas os objetos e utensílios de uso 

doméstico), conforme Art. 4º: 

a) Bens: discriminar pelos valores de aquisição firmados nos 

respectivos instrumentos de transferência de propriedade, com 

indicação concomitante de seus valores venais
6
; 

i. Inexistindo instrumento de transferência de propriedade, 

dispensa-se a indicação do valor de aquisição do bem, 

facultada a indicação de seu valor venal à época do ato 

translativo, ao lado do valor venal atualizado; 

ii. O valor de aquisição dos bens existentes no exterior será 

mencionado na declaração e expresso na moeda do país 

em que estiverem localizados;  

b) Dívidas/Obrigações: consignar os ônus reais e obrigações do 

declarante, inclusive de seus dependentes, dedutíveis na 

apuração do patrimônio líquido, em cada período, 

discriminando-se entre os credores, se for o caso, a Fazenda 

Pública, as instituições oficiais de crédito e quaisquer entidades, 

públicas ou privadas, no País e no exterior; 

c) Variação Patrimonial: Relacionados os bens, direitos e obrigações, o declarante apurará a 

variação patrimonial ocorrida no período, indicando a origem dos recursos que hajam 

propiciado o eventual acréscimo; 

d) Cargos de Direção e de Órgãos Colegiados: Mencionar os cargos de direção e de órgãos 

colegiados que o declarante exerça ou haja exercido nos últimos dois anos, em empresas 

privadas ou de setor público e outras instituições, no País e no exterior; 

 

O art. 5º (alterado pela IN nº 43/2015/TCE-RO
7
) determina a forma de 

apresentação da Declaração de Bens e Rendas ao TCE-RO, atualmente realizada por meio 

eletrônico através do Módulo Declaração de Bens e Rendas, da plataforma do Sistema Integrado 

de Gestão e Auditoria Pública – SIGAP. 

                                                 

6
 Valor venal: valor estimado da venda de um bem. Valor de mercado. Não é o valor real. 

7
 Instrução Normativa nº 43/2015 de 24.4.2015 publicada no DO nº 902 em 4.5.2015. Disponível em 

http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-43-2015.pdf. 

NOTA: A declaração 

compreenderá imóveis, 

móveis, semoventes, 

dinheiro, títulos, ações, e 

qualquer outra espécie 

de bens e valores 

patrimoniais, localizado 

no País ou no exterior, e, 

quando for o caso, 

abrangerá os bens e 

valores patrimoniais do 

cônjuge ou companheiro, 

dos filhos e de outras 

pessoas que vivam sob a 

dependência econômica 

do declarante. 
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A Declaração de Bens e Rendas do tipo Anual será apresentada no prazo de até 30 

(trinta) dias após a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal para a apresentação da 

Declaração de Bens e Rendimentos. Se a mesma for retificada, deve também ser encaminhada ao 

TCE-RO. 

 

SIGAP Módulo Declaração de Bens e Rendas 

 

O SIGAP Declaração de Bens e Rendas – SIGAP DBR é o sistema utilizado pelas 

autoridades e servidores públicos (efetivos ou comissionados) para envio da declaração de bens e 

rendas ao TCE-RO.  

O Módulo DBR pode ser acessado: 

1) Através do Portal do TCE-RO (http://www.tce.ro.gov.br/) e opção no menu 

Jurisdicionado, em seguida na opção Envio de Declarações (DBR): 
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2) Através do Portal do TCE-RO e banner do SIGAP, que direcionará o usuário ao Portal do 

SIGAP (http:// http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/). O usuário deve em seguida clicar 

sobre o ícone Módulo Declaração de Bens e Rendas. 
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3) Digitando diretamente o endereço http://www.tce.ro.gov.br/dbr/ na barra de endereços do 

navegador de internet. 

 

A seguir, apresentaremos algumas telas do sistema. Na primeira, a tela inicial, o 

agente público deve realizar um cadastro (em destaque no lado esquerdo da imagem) para ter 

acesso ao sistema e enviar sua Declaração de forma prática e rápida, em ambiente seguro, 

cumprindo assim a exigência legal. Após o cadastrado inicial, o usuário acessará o sistema 

digitando seu nº de CPF, senha e código de verificação (Captcha) nos respectivos campos (em 

destaque no lado direito da imagem). 

 

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br/dbr/


 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

 

 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

9 

Na imagem seguinte, é possível visualizar a tela inicial do sistema após o login do 

usuário. No lado esquerdo na parte superior está disponível a identificação do Servidor, local de 

lotação e ícone para “Sair” do sistema. No centro da página, ainda na parte superior, estão 

disponíveis os tipos de DBR que o usuário pode encaminhar ao TCE-RO, bem como o Recibo de 

envio da DBR já entregue; e no lado direito da do sistema, pode ser visto o ano de referência 

aberto para recebimento de Declarações (na imagem, o ano de exercício é 2016 e o ano de 

referência é 2015), bem como prazo disponível para envio. 

A partir da metade da tela do sistema estão disponíveis as ações que o agente 

público pode tomar dentro do SIGAP DBR: Importar arquivos da declaração, digitar ou alterar 

uma declaração e alterar dados de acesso. 
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Na imagem a seguir temos visível a tela de digitação de uma declaração, com 

destaque na aba referente à inserção de Bens do agente público. Nesse caso, estão inseridos dois 

bens, um imóvel residencial e um saldo em conta poupança. Se não possuir bens em seu nome, o 

agente deve clicar no botão “Não possuo Bens”. 

 

 

A aba apresentada a seguir é a da Confirmação e Envio dos dados da sua 

declaração ao TCE. A declaração somente será transmitida após as informações serem 

confirmadas em cada uma das abas (Pessoal, Vínculos, Dependentes, Bens, Rendimentos e 

Dívidas). O status de cada aba permanece como Incompleto até que o usuário confirme os dados 

inseridos ou informe a não existência deles, quando então passará a ser OK (ou seja, sem 

pendências). 
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Quando todas as informações obrigatórias forem fornecidas ou indicadas como 

inexistentes pelo agente, este deve declarar que as informações são verdadeiras marcando a caixa 

de confirmação e clicar em Enviar Declaração. 

 

 

A mensagem “Declaração enviada com sucesso!” deve ser apresentada na tela. 
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Após o envio, o usuário pode gerar o seu recibo para impressão (no formato PDF). 

Para isso, na tela inicial do sistema, na opção “Qual a minha situação?” estará disponível a 

Declaração já enviada ao TCE com fundo na cor verde e o ícone de impressora do lado esquerdo 

da descrição do tipo de declaração, conforme imagem a seguir. 

 

 

Após gerado, o recibo poderá ser aberto em qualquer programa de computador 

que leia arquivos no formato PDF ou mesmo no programa navegador de internet. 
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Perguntas Frequentes 

 

Quem deve entregar a 

declaração de bens e rendas? 

Todos os servidores públicos ocupantes de cargos de 

provimento efetivo ou em comissão, de qualquer nível ou 

natureza; os empregados públicos; os diretores e empregados 

de empresas estatais; os agentes que exercem mandato em 

órgãos e conselhos de caráter deliberativo e aqueles 

contratados por tempo determinado. 

É obrigatória a apresentação 

da declaração anual de bens e 

rendas pelo agente público? 

Sim. O artigo 13 da Lei nº 8.429/92 condiciona a posse e 

exercício do agente público à entrega da declaração de bens e 

rendas que compõem o seu patrimônio privado e estabelece 

que essa declaração deverá ser atualizada anualmente. 

O que compreende a 

declaração de bens e rendas a 

ser apresentada pelo agente 

público? 

A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, 

dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e 

rendas patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, 

quando for o caso, abrangerá os bens e rendas patrimoniais 

do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas 

que vivam sob a dependência econômica do declarante, 

excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

As declarações de bens e 

rendas apresentadas serão 

mantidas em sigilo? 

Sim. 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. 

Para que finalidade as 

declarações de bens e rendas 

serão utilizadas? 

As declarações de bens e rendas serão utilizadas para fins de 

análise da evolução patrimonial do agente público, a fim de 

verificar a compatibilidade dessa evolução com os recursos e 

disponibilidades que compõem o seu patrimônio, na forma 

prevista na Lei n o 8.429, de 1992 e no Decreto nº 5.483, de 
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30 de junho de 2005. 

O que acontecerá com o 

agente público que não 

apresentar a declaração anual 

de bens e rendas e não 

autorizar o acesso às 

declarações entregues à 

Receita Federal? 

Será instaurado processo administrativo disciplinar, nos 

termos do § 3 o do art. 13 da Lei n o 8.429, de 1992 e do art. 

5º do Decreto nº 5.483/05, contra o agente público que se 

recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 

determinado, ou que a prestar falsa, podendo o mesmo ser 

punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Não enviei a Declaração de 

Bens e Rendas no ano passado. 

Posso enviá-la agora? 

Não. O prazo para a entrega da declaração relativa ao ano 

anterior se encerrou. Porém, mesmo que o agente público 

não tenha enviado a declaração referente ao ano de anterior, 

ele deverá enviar a do ano atual, no período determinado 

pelo TCE-RO, que está disponível na tela inicial do sistema. 

Não possuo bens ou rendas e 

sou dispensado de apresentar 

a declaração anual de imposto 

de renda para a RFB. Por que 

devo apresentar a declaração 

de bens e rendas ao TCE-RO? 

Sim. Apesar da similaridade de itens a serem declarados, os 

objetivos das declarações são diferentes. A declaração de 

imposto de renda tem como foco os rendimentos recebidos 

pelo cidadão. Já a declaração de bens e rendas realizará o 

acompanhamento da evolução patrimonial do agente público.  

Se algum dado for preenchido 

de maneira equivocada na 

declaração, poderá ser 

corrigido posteriormente? 

Sim. A declaração poderá ser alterada, através do 

preenchimento de uma declaração retificadora disponível no 

SIGAP DBR. 

 

Atendimento SIGAP 

(69) 3211-9109 

sigap@tce.ro.gov.br 
 

 
 

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br
callto:(69)%203211-9109
mailto:sigap@tce.ro.gov.br

