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Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral

Gabinete do Procurador Geral

 

1. Visto. Aprovo o bem lançado  PARECER Nº 452/2020/SES/SUBJUR, de lavra do i.
Procurador do Estado Felipe de Melo Fonte, que na qualidade de integrante do Núcleo de Monitoramento do
Regime de Recuperação Fiscal, com base na análise dos elementos exclusivamente acostados aos autos, sob o
prisma estritamente jurídico-formal, concluiu que a realização do concurso público para o provimento de
cargos de  Delegado de Polícia de 3ª Classe do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro, nos termos dispostos nestes autos, qual seja, para provimento de cargos efetivos e
vitalícios vagos após o início da vigência do Regime de Recuperação Fiscal e que não tenham sido bloqueado
pelo Decreto Estadual nº 47.117/2020, não esbarra em nenhuma das vedações impostas ao Estado do Rio de
Janeiro pelo Regime de Recuperação Fiscal. 

2. Visto. Aprovo a bem lançada PGE/PG15/CSJ   Nº 261 - CFTF, de lavra da i. Procuradora-
Assistente da PG-15 Cristina Francesconi, por meio da qual assentado que a ausência de manifestação prévia
do Órgão Central do Sistema Jurídico, embora configure vício grave e que, em tese, poderia colocar em risco
a própria manutenção do Estado do Regime de Recuperação Fiscal, é vício sanável que não importa
necessariamente a nulidade do ato praticado. 

Neste sentido, a i. Procuradora do Estado destaca que nada obstante a possibilidade de
convalidação, mostra-se necessário que a SEPOL ateste que a respectiva invalidação resultaria em danos
ainda maiores ao interesse público do que a sua manutenção, ex vi do disposto no artigo 52, parágrafo único,
inciso III, da Lei estadual nº 5.247/2009. 

Por fim, também aponta que  a competência para a convalidação se esgota na esfera da própria
autoridade responsável pela prática do ato, in casu, do Exmo. Sr. Governador do Estado, razão pela qual após
atestado pela SEPOL que a respectiva invalidação resultaria em danos ainda maiores ao interesse público do
que a sua manutenção, recomenda que o processo seja remetido à d. Secretaria de Estado da Casa Civil. 

 
À SEPOL, em prosseguimento. 

 

RAFAEL ROLIM DE MINTO
SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO

 

 
Rio de Janeiro, 26 novembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Rafael Rolim de Minto, Procurador, em 27/11/2020, às 18:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 10854707 e o
código CRC 9F185C2C.
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