
Ofício n° ______/____________              Local e data:  ______________________________
Excelentíssimo Senhor
Desembargador  CARLOS ALBERTO FRANÇA
Digníssimo Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
GOIÂNIA – GO

Senhor Presidente,

Valho-me  do  presente  para  indicar
_______________________________________________,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  n°
________________________,  matrícula  n°  (se  houver)  _______________________,  para
ocupar  o  cargo  em  comissão  (DAE)  de
__________________________________________________ ou  a  função por  encargo  de
confiança (FEC) de __________________________________________________, e solicito a
Vossa Excelência que seja feita a respectiva nomeação ou designação, conforme o caso, com
efeito a partir da efetiva publicidade do respectivo ato.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.

Assinatura

Observações:

1ª) o ofício deverá ser elaborado em papel timbrado com a identidade visual do Poder Judiciário, cujo
logotipo  encontra-se  disponível  no  seguinte  endereço  eletrônico:
<https://portaltj.tjgo.jus.br/index.php/servicos-sistemas/suporte-design/identidade-visual-poder-
judiciario>;

2ª) este modelo está sujeito a adaptações, dependendo de cada caso concreto;

3ª) mencionar  o  nome  social  da  pessoa indicada  antes  do nome civil,  caso  ela  tenha  requerido,
previamente,  a  sua  inclusão  no  sistema  de  gestão  de  recursos  humanos  e  folha  de  pagamento
implantado pelo TJGO, bem como a sua adoção em todos os atos, procedimentos e documentos oficiais
oriundos deste órgão, nos termos da Resolução CNJ n° 270/2018; 

4ª) observar as listas disponibilizadas no  site do TJGO contendo a documentação necessária para
autuar o processo, quais sejam:
a) Designação para função por encargo de confiança (FEC):
<https://www.tjgo.jus.br/images/rh/ENCARGO_DE_CONFIANCA_FEC.pdf>;
b) Posse em cargo de provimento em comissão (DAE):
<https://www.tjgo.jus.br/images/rh/DOC_autuar_processos_novo.pdf>;
c) Servidores cedidos ao PJGO (documentos):
<https://www.tjgo.jus.br/images/rh//REL_documentos_disposicao.pdf>;

5ª)  de acordo com o art. 10 da Lei n° 20.756/2020estadual, os atos de nomeação não poderão ter efeito
retroativo;

6ª) os atos de nomeação, designação, dispensa e exoneração relativamente aos cargos de provimento
em comissão e às funções por encargo de confiança produzirão efeitos a partir da efetiva publicidade
dos respectivos atos, à luz do art. 6° do Decreto Judiciário n° 2.772/2013.


