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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP

O�cio-Circular nº 67/2020/SEGEP-REOF

 
 
Do: Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas/SEGEP
Para: Órgãos Estaduais do Governo

  

Assunto: Liminar para suspender a eficácia da Lei Ordinária Estadual n. 4.737, de 22 de abril de 2020.

 

  

Senhores Gestores:
 

 
Apresentando-lhes nossos cordiais cumprimentos, e tendo em vista a decisão egrégio TJRO

nos autos da Ação Direta de Incons�tucionalidade n.0802916-2020.8.22.0000, publicado no DIÁRIO DA
JUSTIÇA N.087, datado de 12.5.2020(0011509519), constante das páginas 18 a 21, que dá ciência ao
Estado de Rondônia  da decisão de deferindo do pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Ordinária
Estadual n. 4.737, de 22 de abril de 2020 ("...em caráter excepcional suspende o cumprimento de
obrigações financeiras referentes a emprés�mos consignados contraídos por servidores
públicos estaduais e municipais, no âmbito do Estado de Rondônia, durante o período de 90 dias..." ), até
julgamento defini�vo desta ação,  vimos passar às mãos dos Senhores Gestores, em anexo, cópia  do
documento acima sitado, pelo que lhes solicitamos a leitura acurada do con�do no respec�vo expediente,
bem como sua ampla divulgação junto ao RH de sua Pasta. 

Sendo o que ora se nos limita, subscrevemo-nos, com antecipados agradecimentos.

  

Atenciosamente,

 

Silvio Luiz Rodrigues da Silva

Superintendente/SEGEP

 

Documento assinado eletronicamente por Izabel Sabina Mustafa, Analista, em 13/05/2020, às
15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, Superintendente, em
13/05/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011532240 e o código CRC D5C840F1.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda este O�cio-Circular, indicar expressamente o Processo nº 0031.190080/2020-71 SEI nº 0011532240


