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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

SAS Quadra 01 Bloco A Ed. Darcy Ribeiro, - Bairro Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70070-905 
Telefone: (61) 2020-6992/2020-7188  - www.cgu.gov.br - scc@cgu.gov.br

   
 
  

OFÍCIO Nº 120/2022/SCC/CGU
 

Aos Gestores de Recursos Humanos do Poder Executivo Federal 
  
Assunto: Decreto 10.571 de 09/12/2020   
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00190.110886/2021-41.
  

Prezados, 
 
1. Cumprimentando-os cordialmente, refiro-me ao Decreto n° 10.571, de 09 de dezembro de
2020, que dispõe sobre a apresentação e análise das declarações de bens e de situações que possam gerar
conflito de interesses por agentes públicos civis da administração pública federal.
2. De acordo com esse Decreto, essas declarações deverão ser apresentadas, exclusivamente,
por meio de sistema eletrônico administrado por esta Controladoria-Geral da União – CGU. Diante disso,
em 9 de dezembro de 2021, a CGU disponibilizou oficialmente o Sistema e-Patri para acesso geral.
3. As informações patrimoniais podem ser entregues pelo agente público diretamente via
Sistema e-Patri ou podem ser substituídas por autorização, em meio eletrônico, de acesso às declarações
anuais de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das pessoas físicas (Autorização de
Acesso ao IRPF), apresentadas pelo agente público à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia.
4. Para os agentes públicos recém concursado que ainda não tinham vínculo com a
Administração Pública Federal, destacamos que a primeira declaração deverá ser feita diretamente no
sistema e a Autorização de Acesso ao IRPF passa a valer para o cumprimento das obrigações anuais,
conforme consta no Parágrafo Único do art. 4 do Decreto nº 10.571/20. Procedimento semelhante deverá
ser adotado pelos agentes públicos que vierem a assumir cargo em comissão.
5. Ainda sobre a apresentação da declaração por futuro agente público, essa deverá ocorrer
previamente à posse ou contratação. Para tanto, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

Criar conta no Gov.br com selo prata ou ouro; 
Fazer o pré-cadastro no e-Patri; 
Apresentar a declaração diretamente no sistema; 
Gerar o comprovante de entrega da declaração para apresentação à área de gestão de
pessoas. 

6. Isso posto, a partir da entrada em vigor do Decreto nº 10.571/20, os futuros agentes
públicos deverão apresentar às áreas de gestão de pessoas dos órgãos, comprovante da entrega da
declaração no e-Patri. Cumpre destacar que não será aceito outro tipo de informação em meio físico.



19/01/2022 15:38 SEI/CGU - 2234102 - Ofício

https://sei.cgu.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2510920&infra_siste… 2/2

7. Na hipótese de autorização de acesso ao IRPF, essa também deve ser apresentada
exclusivamente em meio eletrônico, no sistema e-Patri ou no aplicativo SouGov.
8. Destaco, ainda, que na página inicial do e-Patri está disponível a opção de verificação da
autenticidade dos referidos comprovantes entregues pelos futuros agentes públicos. 
9. A declaração contendo informações patrimoniais deve ser apresentada por todos os agentes
públicos civis da administração pública federal direta e indireta, incluindo os empregados, os dirigentes e
os conselheiros de empresas estatais, inclusive aquelas não dependentes de recursos do Tesouro Nacional
para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral.
10. A declaração contendo informações patrimoniais e de conflito de interesses deve ser
entregue pelos agentes públicos enumerados no art. 9º do Decreto nº 10.571/20, abaixo transcritos:

os Ministros de Estado; 
os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança de nível igual ou superior a
5 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS;  
os presidentes, os vice-presidentes e os diretores, ou equivalentes, de entidades
da administração pública federal indireta. 

11. Ressalto, por oportuno, que o início da vigência do Decreto se deu em 09/12/2021.
12. As dúvidas sobre a apresentação de informações sobre situações que possam gerar conflito
de interesses podem ser endereçadas à Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
13. As dúvidas relativas ao Sistema e-Patri podem ser encaminhadas ao e-mail
suporte.epatri@cgu.gov.br.
14. Por fim, informo o endereço do sistema e da página da CGU onde pode ser obtido o Manual
do e-Patri e outras informações adicionais.

https://epatri.cgu.gov.br/ 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/informacoes-estrategicas/e-patri 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOAO CARLOS FIGUEIREDO CARDOSO, Secretário de
Combate à Corrupção, em 04/01/2022, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o
código verificador 2234102 e o código CRC EC43606C
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