
Nome social (a ser preenchido pelo(a) requerente que se identifica como trans, travesti ou transexual,

tendo em vista a Resolução CNJ n° 270/2018): ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nome civil: ________________________________________________________________________

Matrícula n°: ____________________________ CPF: ______________________________________

Carteira de Identidade Civil (RG) n°: ____________________________________________________

Órgão expedidor: ___________________________________________________________________

Data da expedição: __________________________________________________________________

Telefone(s) de contato com DDD: ______________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Tendo em vista o disposto no art. 37, caput e parágrafo único, da Lei nº 17.663/2012estadual, no

art.  4°,  I,  II  e  III  da  Lei  n°  20.033/2018estadual,  nos  arts.  279  e  290, caput e  §  3°,  da  Lei  nº

20.756/2020estadual,  na Resolução TJGO n°  88/2018,  no art.  8°,  IX e  § 8°,  I,  II,  III  e IV,  da LC n°

173/2020federal e no Despacho n° 3.042/2013, solicito o seguinte:

1) [___] contagem em dobro de períodos de licença-prêmio adquiridos até 16/12/1998.

2) [___]  usufruto de  licença-prêmio  (possibilidade  quanto  aos  períodos  adquiridos  até  a

vigência da Lei n° 20.756/2020estadual).   

Período a ser usufruído: _____/_____/__________ a _____/_____/__________  

Observações: 

-  servidor(a) do 1° grau: colher a assinatura da chefia imediata e do(a) Diretor(a) do Foro, a fim de

demonstrar a concordância com o período escolhido para usufruto da licença-prêmio;

- servidor(a) do 2° grau: colher a assinatura da chefia imediata e do(a) Diretor(a) de Área, a fim de

demonstrar a concordância com o período escolhido para usufruto da licença-prêmio.

3) [___] desaverbação de tempo de licença-prêmio averbado para contagem em dobro, mas que ainda

não gerou efeito (nem mesmo para a concessão de abono de permanência).

Informar n° do processo de averbação: ________________________________________________________

Informar o motivo do pedido de desaverbação: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4) [___] desistência.

Informar o motivo da desistência: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Informar o n° do processo anterior: ____________________________________________________________



5) [___] conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída (servidor(a) aposentado(a)). 

6) [___] conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída (servidor(a) em atividade ocupante de

cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás). Neste caso,

preencher também os itens abaixo: 

6.1) Solicito que a conversão recaia sobre 1/3 [___],   2/3 [___]   ou   3/3 [___]  da remuneração percebida na

data da formalização do pedido.

6.2) Solicito que a conversão recaia sobre __________ quinquênio(s) – informar a quantidade de quinquênios.

6.3) Possui mais de 10 anos de efetivo serviço em cargo efetivo do Poder Judiciário do Estado de Goiás?

[___] Sim         [___] Não

6.4) Encontra-se em usufruto de licença para tratar de interesse particular ou cedido(a) para órgão ou entidade

da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios?

[___] Sim         [___] Não

6.5) Encontra-se em cumprimento de qualquer penalidade disciplinar?  [___] Sim    [___] Não

Observações a serem feitas pelo(a) requerente, caso repute necessárias:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________, _______ de ___________________ de __________.

_________________________________________________________________

Assinatura do(a) requerente

Para fins de usufruto, colher as seguintes assinaturas:

_______________________________________                  ________________________________________

               Chefia imediata                                                                       Diretor(a) do Foro ou Diretor(a) de Área

                                                                                           


