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- a necessidade de utilização em sindicância patrimonial destes dados
e as informações que devem ser apresentadas, tanto para fins de Im-
posto de Renda, quanto para cumprimento das obrigações criadas pe-
las Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e Lei Federal nº
8.730, de 10 de novembro de 1993;

- os princípios da moralidade administrativa e eficiência, previstos no
art. 37, caput da Constituição da República, bem como o dever da
Administração Pública de promover a imediata apuração de qualquer
irregularidade verificada no serviço público;

- o disposto no art. 16 do Decreto Estadual nº 43.483, de 27 de fe-
vereiro de 2012, que dispõe sobre a sindicância patrimonial dos ser-
vidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar deste Estado; e

- o previsto no processo administrativo nº E-09/33/0003/2011;

RESOLVEM:

Art. 1° - A declaração dos bens e valores que integram o patrimônio
privado de servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, no âmbito do Poder Executivo Estadual, e sua atua-
lização, conforme previsto na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de
1992, e na Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, bem
como a sindicância patrimonial, observarão as normas do Decreto Es-
tadual nº 43.483, de 27 de fevereiro de 2012, alterado pelo Decreto
Estadual nº 44.509, de 05 de dezembro de 2013, e o disposto nesta
Resolução.

I - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E VALO-
RES

Art. 2° - A posse e o exercício em cargo, emprego ou função dos
servidores citados no art. 1º ficam condicionados à apresentação, pelo
interessado, de declaração dos bens e valores que integram o seu
patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras
pessoas que vivam sob a sua dependência econômica, excluídos ape-
nas os objetos e utensílios de uso doméstico.

Parágrafo Único - A declaração de que trata este artigo compreen-
derá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer
outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no País ou
no exterior.

Art. 3° - Os agentes públicos de que trata esta Resolução atualizarão,
em formulário próprio, anualmente e no momento em que deixarem o
cargo, emprego ou função, a declaração dos bens e valores, com a
indicação da respectiva variação patrimonial ocorrida.

§ 1° - A atualização anual de que trata o caput será realizada no
prazo de até 15 (quinze) dias após a data limite fixada pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda para a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.

§ 2° - O cumprimento do disposto no § 4º do art. 13 da Lei Federal
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, poderá, a critério do agente, rea-
lizar-se mediante a entrega de cópia assinada da declaração de ajus-
te anual do imposto de renda pessoa física apresentada à Secretaria
da Receita Federal, com as respectivas retificações.

§ 3° - Caso a declaração apresentada para fins de Imposto de Renda
não contenha os elementos indicados no art. 2º da Lei Federal nº
8.730, de 10 de novembro de 1993 (bens imóveis, móveis, semoven-
tes, títulos ou valores mobiliários, direitos sobre veículos automóveis,
embarcações ou aeronaves e dinheiro ou aplicações financeiras que,
no País ou no exterior, constituam, separadamente, o patrimônio do
declarante e de seus dependentes, na data respectiva), o declarante
deverá completá-la, utilizando-se do mesmo formulário aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.

Art. 4° - O setor de pessoal competente de cada Corporação/Insti-
tuição manterá arquivo das citadas declarações até 05 (cinco) anos
após a data em que o agente deixar o cargo, emprego ou função.

Art. 5° - Será instaurado processo administrativo disciplinar contra o
agente público que se recusar a apresentar declaração dos bens e
valores na data própria ou que a prestar falsa, ficando sujeito à pe-
nalidade prevista no § 3º do art. 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de
junho de 1992.

Art. 6° - Os órgãos de controle interno destas Secretarias, no âmbito
de suas respectivas competências, fiscalizarão o cumprimento da exi-
gência de entrega das referidas declarações, a ser realizado pelo ser-
viço de pessoal competente de cada uma das Corporações/Institui-
ções abrangidas por esta Resolução.

§ 1º - Caso o servidor não apresente a atualização da declaração
anual no prazo a que alude o § 1º do art. 3º desta Resolução, o
agente de pessoal de cada unidade das Polícias Civil, Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar deverá, imediatamente, informar ao diri-
gente da UPAJ, OPM ou setor, que concederá o prazo improrrogável
de 05 (cinco) dias para que o faltante regularize a situação.

§ 2º - Não regularizada a falta no prazo a que alude o parágrafo an-
terior, o dirigente da unidade, de imediato, deverá comunicar a Cor-
regedoria Geral Unificada, para adoção da medida prevista no art. 5º
desta Resolução.

II - DA ANÁLISE PRELIMINAR DA DECLARAÇÃO

Art. 7º - As declarações de bens e valores assim que recebidas em
cada unidade ou setor da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiro Militar deverão ser encaminhadas à Diretoria de Pessoal
das Corporações/Instituições para análise por uma Comissão, com o
objetivo de verificar a existência de sinais de incompatibilidade do pa-
trimônio do servidor, em comparação com a renda que aufere em ra-
zão do cargo e quaisquer outras disponibilidades econômicas e finan-
ceiras que possua ou usufrua.

§ 1º - A Comissão a que alude o caput será constituída prévia e es-
pecificamente para esta função pela Chefia das respectivas Corpora-
ções/Instituições e composta por 03 (três) ou mais servidores estáveis
ocupantes de cargo público efetivo.

§ 2º - A Comissão deverá concluir os trabalhos no prazo de 60 (ses-
senta) dias, prorrogável por igual período, justificadamente, a critério
da Chefia das Instituições.

§ 3º - A análise das declarações poderá ser realizada por amostra-
gem, segundo critérios definidos pela Comissão e obedecido o prin-
cípio da impessoalidade, devendo abranger todas as unidades das
Corporações/Instituições e, proporcionalmente, relacionar praças e ofi-
ciais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como
servidores de todos os cargos do quadro da Polícia Civil.

§ 4º - Obrigatoriamente deverão ser analisadas as declarações dos
dirigentes de unidades administrativo-judiciárias da Polícia Civil e dos
comandantes das organizações policiais militares e dos bombeiros mi-
litares, bem como dos respectivos diretores até os cargos de Chefia
das Instituições.

§ 5º - As Corporações/Instituições poderão desenvolver software e
convocar servidores da instituição com conhecimento técnico na área
de contabilidade, economia ou similar, para auxiliar na tarefa descrita
no § 3º.

Art. 8º - Consideram-se sinais de incompatibilidade patrimonial qual-
quer dos seguintes indicativos:

I - a propriedade ou a posse de bens cujo valor econômico seja des-
proporcional à soma algébrica da remuneração percebida pelo servi-
dor ao tempo da integralização do bem ao seu patrimônio ou a de
seus dependentes;

II - a propriedade ou a posse de bens que, por sua natureza, revelem
sinais exteriores de riqueza, quando não comprovado nas informações
constantes na declaração, ou mediante documentação hábil e idônea,
a forma de sua aquisição, uso ou usufruto, assim como os gastos
realizados a título de despesas com tributos, guarda, manutenção,
conservação e demais gastos indispensáveis à utilização desses
bens;

III - a realização de gastos incompatíveis com os rendimentos aufe-
ridos pelo servidor ou seus dependentes;

IV - a incorporação patrimonial de ganhos e rendimentos de capital,
qualquer que lhes seja a denominação dada, independentemente da
natureza, da espécie, ou da existência de título ou contrato escrito,
quando não justificada a relação jurídica geradora de tal direito;

V - os acréscimos patrimoniais realizados com recursos advindos de
empréstimos contraídos em clara desproporção aos padrões dos ren-
dimentos declarados pelo servidor;

VI - circunstância em que o servidor ou seus dependentes venham a
ser donatários de bens cuja origem não seja devidamente comprova-
da;

VII - outros indicativos de ordem patrimonial que denotem variação
positiva acima da capacidade econômico-financeira do servidor.

Parágrafo Único - Consideram-se bens representativos de sinais ex-
teriores de riqueza, para efeitos desta Resolução, veículos automoto-
res terrestres, embarcações, aeronaves, imóveis e outros bens que
demandem gastos para utilização.

Art. 9º - Concluída a análise, verificados sinais de incompatibilidade
patrimonial do agente, tal como definido no artigo anterior, o setor de
pessoal deverá informar a Corregedoria Geral Unificada, no prazo de
05 (cinco) dias, juntando-se cópia das declarações arquivadas, visan-
do à instauração de sindicância patrimonial.

Art. 10 - Ao tomar conhecimento de indícios de enriquecimento ilícito
ou sinais de incompatibilidade patrimonial do servidor através de qual-
quer dos meios previstos nas disposições antecedentes, através de
notícia divulgada pela imprensa escrita ou falada, ou através de de-
núncia de autoria identificada, o Corregedor-Geral da Corregedoria
Geral Unificada deverá determinar a instauração de sindicância patri-
monial, destinada à apuração dos fatos.

Art. 11 - Salvo na hipótese do art. 9º, os setores da Polícia Civil, da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar responsáveis pelo ar-
quivamento das declarações de bens e valores a que alude o art. 2º
desta Resolução deverão, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da requisição, enviá-las a Corregedoria Geral Unificada,
para instrução da sindicância patrimonial.

III - DA SINDICÂNCIA PATRIMONIAL

Art. 12 - O Corregedor Geral da Corregedoria Geral Unificada poderá
iniciar investigação preliminar, com objetivo de coletar elementos para
verificar o cabimento da instauração de sindicância ou processo ad-
ministrativo disciplinar.

§ 1º - A investigação preliminar é procedimento administrativo sigiloso
e será realizada de ofício ou com base em denúncia ou representa-
ção recebida que deverá ser fundamentada, contendo a narrativa dos
fatos em linguagem clara e objetiva, com todas as suas circunstân-
cias, a individualização do servidor público envolvido, acompanhada
de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade imputada.

§ 2º - A denúncia que não observar os requisitos e formalidades pres-
critas no parágrafo anterior será arquivada de plano, salvo se as cir-
cunstâncias sugerirem a apuração de ofício.

§ 3º - A denúncia cuja autoria não seja identificada, desde que fun-
damentada e uma vez que contenha os elementos indicados no § 1º,
poderá ensejar a instauração de investigação preliminar.

Art. 13 - O responsável pela investigação preliminar assegurará o si-
gilo que se faça necessário à elucidação do fato ou que decorra de
exigência do interesse público.

Art. 14 - A investigação preliminar deverá ser concluída no prazo de
60 (sessenta) dias, sendo admitida prorrogação por igual período.

Art. 15 - Ao final da investigação preliminar, não sendo caso de ar-
quivamento, o Corregedor Geral deverá instaurar sindicância, inclusive
patrimonial, ou processo administrativo disciplinar.

Art. 16 - A sindicância patrimonial constituir-se-á em procedimento in-
vestigativo, sigiloso e sem caráter punitivo, destinado a apurar indícios
de enriquecimento ilícito por parte de servidor, verificadas suspeitas
de incompatibilidade patrimonial com seus recursos e disponibilida-
des.

§ 1° - O procedimento de sindicância patrimonial será conduzido por
comissão previamente constituída e composta por servidores estáveis
ocupantes de cargos públicos efetivos, designada pelo Corregedor
Geral da Corregedoria Geral Unificada.

§ 2° - O prazo para conclusão do procedimento de sindicância pa-
trimonial será de 30 (trinta) dias, contado da data da publicação da
portaria, podendo ser prorrogado, por igual período ou por período in-
ferior, pela autoridade competente pela instauração, desde que justi-
ficada a necessidade.

Art. 17 - Para a instrução do procedimento, a comissão efetuará as
diligências necessárias à elucidação do fato, ouvirá o sindicado e as
eventuais testemunhas, carreará para os autos a prova documental
existente e solicitará, se necessário, o afastamento de sigilos e a rea-
lização de perícias.

§ 1º - As consultas, solicitações de informações e documentos neces-
sários à instrução da sindicância, quando dirigidas à Secretaria da Re-
ceita Federal do Ministério da Fazenda, deverão ser feitas por inter-
médio do Corregedor Geral, observado o dever da comissão de, após
a transferência, assegurar a preservação do sigilo fiscal.

§ 2º - Neste caso, deverá a Comissão formalizar procedimento pró-
prio, com cópia da portaria e documentos pertinentes, comprovando a
instauração regular do feito administrativo, com o objetivo de inves-
tigar o servidor por prática de infração administrativa, nos termos do
art. 198, § 1º, II, e § 2º, ambos do Código Tributário Nacional.

§ 3º - A comissão deverá solicitar do sindicado, sempre que possível,
a renúncia expressa aos sigilos fiscal e bancário, com a apresentação
das informações e documentos necessários para a instrução do pro-
cedimento.

Art. 18 - A Comissão, no que couber, poderá, observado o disposto
no § 2º do artigo antecedente, solicitar à Secretaria da Receita Fe-
deral:

a) Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física referente aos
anos da suposta irregularidade ou incompatibilidade patrimonial;

b) Consultas a Dossiê e Árvore de Relacionamento emitidas pelo Sis-
tema Radar referente ao sindicado;

c) Instauração de Ação Fiscal relativa ao investigado, com a análise,
dentre outros elementos que possam ser relevantes, da evolução pa-
trimonial do investigado, da incompatibilidade entre as receitas decla-
radas e o patrimônio existente, da existência de gastos ou investimen-
tos incompatíveis com os rendimentos declarados, de movimentações
financeiras incompatíveis com seus rendimentos, observando-se, se
possível, dentre outros dados, os seguintes: Declaração de Operações
Imobiliárias - DOI (transações imobiliárias registradas em cartório); De-
claração de Informação sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB (tran-
sações de venda ou aluguel de imóveis feitas por construtoras, incor-
poradoras ou imobiliárias); Declaração de Operações com Cartões de
Crédito - DECRED; Declaração de Informação sobre Movimentação
Financeira - DIMOF ou CPMF e outras fontes de informação capazes
de identificar eventual movimentação financeira incompatível ou evo-
lução patrimonial à descoberto;

d) Dossiê integrado do sindicado.

Art. 19 - A Comissão, sem prejuízo a consulta a outros órgãos es-
tatais, deverá, caso pertinente, oficiar ao DETRAN, aos Cartórios de
Registro de Imóveis, ao Cartório de Notas e à Polícia Federal, so-
licitando informações sobre veículos, existência de bens registrados,
documentos lavrados e saídas para o exterior do sindicado e de
quaisquer pessoas envolvidas na investigação.

Art. 20 - Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comis-
são fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo seu arqui-
vamento ou, se for o caso, pela instauração de processo administra-
tivo disciplinar.

Art. 21 - Instaurado o processo administrativo disciplinar, a comissão
processante poderá:

I - requerer ao Poder Judiciário a quebra do sigilo bancário do acu-
sado, cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob
sua dependência econômica;

II - solicitar diretamente ao Fisco informações sobre a situação eco-
nômica ou financeira do acusado e sobre a natureza e o estado de
seus negócios ou atividades.

§ 1º - O requerimento de quebra de sigilo bancário a que alude o
inciso I independerá da existência de processo judicial em curso e ob-
servará os termos da legislação nacional de regência, notadamente as
disposições da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

§ 2º- O requerimento a que alude o inciso II dependerá de compro-
vação da instauração regular de sindicância ou processo administra-
tivo por prática de infração administrativa no âmbito da Corregedoria
Geral Unificada da SESEG ou das Corregedorias Internas da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro, e observará os termos da legislação nacional de
regência, notadamente as disposições do art. 198, § 1º, inciso II, do
Código Tributário Nacional.

Art. 22 - O processo administrativo disciplinar seguirá o rito normal
previsto em legislação própria, conforme o acusado se trate de policial
civil, militar ou bombeiro militar.

Art. 23 - Instaurado o processo administrativo disciplinar, com base na
sindicância patrimonial, dar-se-á imediato conhecimento do fato ao Mi-
nistério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado e à Se-
cretaria da Receita Federal.

Art. 24 - A Corregedoria Geral Unificada, em sede de sindicância pa-
trimonial ou de processo administrativo disciplinar, poderá avaliar a
declaração dos bens e valores a que alude o art. 2º desta Resolução,
a fim de verificar a evolução patrimonial do servidor e sua compa-
tibilidade com os recursos que aufere em razão do cargo e disponi-
bilidades que compõem seu patrimônio, na forma prevista no art. 13
da Lei Federal nº 8.429/92, de 1992, observadas as disposições da
Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Art. 25 - No fornecimento a órgãos, entidades e autoridades requi-
sitantes ou solicitantes, de informações protegidas por sigilo fiscal, de-
verão ser observados os seguintes procedimentos, sem prejuízo dos
demais previstos na legislação pertinente:

I - constará, em destaque, na parte superior direita de todas as pá-
ginas da correspondência que formalizar a remessa das informações,
bem assim dos documentos que a acompanharem, a expressão "IN-
FORMAÇÃO PROTEGIDA PELO SIGILO FISCAL", impressa ou apos-
ta por carimbo;

II - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados:

a) um externo, que conterá apenas o nome ou a função do destina-
tário e seu endereço, sem qualquer anotação que indique o grau de
sigilo do conteúdo;

b) um interno, no qual serão inscritos o nome e a função do des-
tinatário, seu endereço, o número do documento de requisição ou so-
licitação, o número da correspondência que formaliza a remessa e a
expressão "INFORMAÇÃO PROTEGIDA PELO SIGILO FISCAL";

III - envelope interno será lacrado e sua expedição será acompanhada
de recibo;

IV - o recibo destinado ao controle da custódia da informação:

a) conterá, necessariamente, indicações sobre o remetente, o desti-
natário, o número do documento de requisição ou solicitação e o nú-
mero da correspondência que formaliza a remessa;

b) será arquivado na unidade remetente, após comprovação da entrega
do envelope interno ao destinatário ou responsável pelo recebimento.

Art. 26 - Relativamente ao sigilo bancário, quando o afastamento for au-
torizado judicialmente, o fornecimento de informações e documentos pe-
la Comissão deverá ser previamente autorizado pelo Poder Judiciário.

Parágrafo Único - Para fins de envio das informações, deverá ser
observado o mesmo procedimento do sigilo fiscal, nos moldes da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

IV - DAS INSPEÇÕES

Art. 27 - A inspeção constitui procedimento administrativo destinado a
obter diretamente informações e documentos, bem como verificar o
cumprimento de recomendações ou determinações de instauração de
sindicância ou de outras medidas, a fim de aferir a regularidade, a
eficiência e a eficácia dos trabalhos.

Art. 28 - A Corregedoria Geral Unificada e as Corregedorias Internas
da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de-
verão instituir rotinas e formar equipes para realização de inspeções
correicionais ordinárias em todas as unidades da Polícia Civil, da Po-
lícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, a fim de verificar indícios
de evolução patrimonial incompatível de agentes.

Parágrafo Único - Constatados, durante as inspeções de que trata o ca-
put, sinais de incompatibilidade patrimonial do agente, tal como definido no
art. 8º desta Resolução, as Corregedorias Internas deverão informar o re-
sultado da diligência ao Corregedor Geral da Corregedoria Geral Unifica-
da, imediatamente, para instauração de sindicância patrimonial.

Art. 29 - Os Dirigentes de unidades administrativo-judiciárias da Po-
lícia Civil e os Comandantes das organizações Policiais Militares e
dos Bombeiros Militares deverão permanentemente fiscalizar e iden-
tificar, entre seus subordinados, aqueles que exibam sinais exteriores
de riqueza incompatíveis com seus vencimentos, bem como aqueles
que, de folga, em gozo de férias ou de licenças, demonstrem gastos
desproporcionais ao seu padrão salarial.

Parágrafo único - Nestes casos, sob pena de responsabilidade ad-
ministrativa, o Dirigente da Unidade administrativo-judiciárias da Polí-
cia Civil ou o Comandante da organização Policial Militar ou Bombeiro
Militar deverá, de imediato, informar ao Corregedor Geral da Corre-
gedoria Geral Unificada, para que este instaure, se for o caso, sin-
dicância patrimonial.

Art. 30 - Além das demais autoridades e agentes públicos respon-
sáveis pela prática dos atos e procedimentos estatuídos na presente
Resolução, caberá aos Titulares das Unidades administrativo-judiciá-
rias da Polícia Civil e aos Comandantes das organizações Policiais
Militares e do Corpo de Bombeiros Militares, sob pena de responsa-
bilidade, velar pela estrita observância do disposto nesta Resolução.

Art. 31 - Sem prejuízo das responsabilidades penal, tributária e civil,
conforme o previsto no § 4º do art. 7º do Decreto Estadual nº
43.483/2012, constitui transgressão disciplinar, na forma compatível
com a tipicidade prevista nas normas aplicáveis aos agentes destina-
tários da presente Resolução, as condutas de fazer declaração falsa
ou omitir nesta informação sobre rendas, bens ou fatos, empregar ou-
tra fraude, com o fim de eximir-se da ação fiscalizatória ora estabe-
lecida nesta resolução à égide dos princípios da probidade e mora-
lidade administrativas.

Art. 32 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014

JOSÉ MARIANO BENINCÁ BELTRAME
Secretário de Estado de Segurança

SERGIO SIMÕES
Secretário de Estado de Defesa Civil

Id: 1653182

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SESEG Nº 756 DE 31 DE MARÇO DE 2014

CRIA, SEM AUMENTO DE EFETIVO E DE
DESPESA, NA ESTRUTURA DA POLÍCIA MI-
LITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A
UPP MANGUEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE DU-
QUE DE CAXIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas atri-
buições legais, que lhe conferem o art. 47 do Decreto-Lei nº 92, de 06
de maio de 1975, o art. 12 do Decreto nº 44.177, de 26 de abril de
2013, e o art. 2º do Decreto nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009, e
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