
O presente  formulário  de  atualização  cadastral  de  beneficiários  de

pensão no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás tem por finalidade

atender a determinação da Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás, constante no PROAD n° 202110000297530. 

Não  se  confunde  com  o  recadastramento  anual  obrigatório  de

aposentados e pensionistas do RPPS/GO de que trata o art.  54 da LC n°

161/2020.

1) Nome social do(a) pensionista (caso se identifique como trans, travesti ou transexual, tendo em

vista o disposto na Resolução CNJ n° 270/2018): ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nome civil (registrado em cartório): ______________________________________________________

Naturalidade: ________________________________________________________ UF: ___________

Estado civil: ________________________________ Data de nascimento: ______/______/__________

CPF: ______________________ Documento de Identidade (RG) n°: ___________________________

Órgão expedidor: ____________________________________________________________________

Endereço residencial: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CEP: __________________ Cidade: ________________________________________ UF: ______

E-mail: __________________________________________________________________________

Telefone(s) de contato com DDD: _____________________________________________________

Telefone(s) de familiar para recado com DDD: ___________________________________________

2) Dados do(a) instituidor(a) da pensão no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás

Nome do(a) instituidor(a) da pensão: ___________________________________________________

Cargo que foi exercido pelo(a) instituidor(a) da pensão no âmbito do Poder Judiciário do Estado de

Goiás: __________________________________________________________________________

Especificar o vínculo entre o(a) pensionista e o(a) instituidor(a) da pensão (decorrente, por exemplo,

de casamento, união estável, parentesco, dependência econômica etc, de acordo com a lei que

ensejou o pensionamento na época): _________________________________________________

Em caso de parentesco, indicar também o grau: _________________________________________

________________________________________________________________________________

Data do óbito do(a) instituidor(a) da pensão: _______/_______/_____________

3)  Representante  legal,  podendo  a  representação,  para  fins  de  atualização  cadastral  de

pensionistas, ocorrer através de:

3.1) procurador(a):  em casos  de moléstia grave,  viagem  ou  impossibilidade de locomoção do(a)
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titular do benefício, devidamente comprovados, sendo que o prazo de vigência do instrumento público

conferindo poderes ao(à) procurador(a), a ser anexado também, limita-se a período não superior a 1

ano em relação ao último recadastramento (art. 1°, §§ 3° e 4º, do  Decreto Judiciário n° 1.762/2013);

3.2) tutor(a) ou curador(a): anexar termo de tutela ou curatela, mediante cópia simples ou conferida

com o original pelo agente administrativo.

Nome social (caso o(a) representante legal se identifique como trans, travesti ou transexual, tendo em

vista o disposto na Resolução CNJ n° 270/2018): __________________________________________

__________________________________________________________________________________

Nome civil (registrado em cartório): ____________________________________________________

Documento de Identidade (RG) n°: ____________________________________________________

Órgão expedidor: __________________________________________________________________

CPF: _________________________ E-mail: ____________________________________________

Endereço residencial: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CEP: ___________________ Cidade: ________________________________________ UF: _____

Telefone(s) de contato com DDD: _____________________________________________________

4) Tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n°

602.584, de repercussão geral reconhecida, e, visando atender a ordem exarada no PROAD n°

202110000297530, DECLARO, sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que:

A.1)  [___]  NÃO OCUPO cargo público, função ou emprego na administração direta, autárquica ou

fundacional ou em alguma das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e

sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público NEM SOU MEMBRO de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

A.2)  [___]  OCUPO  cargo  público,  função  ou  emprego  na  administração  direta,  autárquica  ou

fundacional ou em alguma das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e

sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público ou SOU MEMBRO de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.  

Obs.: quando o item “A.2” tiver sido assinalado, deverá o pensionista declarante, que NÃO seja

servidor público ou membro do Poder Judiciário do Estado de Goiás, preencher os campos

adiante e anexar cópia do termo de posse (se ocupar cargo público) e do contracheque atual. 

 



Órgão/Entidade/Sociedade:

UF de exercício: Regime de previdência (RGPS ou RPPS):

Nomenclatura do cargo público, emprego ou função ocupado(a) pelo(a) pensionista declarante:

Data da posse (cargo público)/admissão: Data do exercício (cargo público):

B.1) [___] NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria cumulativamente com a pensão percebida do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

B.2) [___] além da pensão percebida do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PERCEBO, também,

proventos de aposentadoria, os quais  SÃO oriundos de inativação perante o Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás. 

B.3) [___] além da pensão percebida do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PERCEBO, também,

proventos de aposentadoria, os quais NÃO SÃO oriundos de inativação perante o Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás. 

Obs.: quando o item “B.3” tiver sido assinalado, o(a) pensionista declarante deverá preencher

os campos abaixo e anexar cópia do termo de concessão da aposentadoria, bem como do

respectivo contracheque atual. 

Órgão/Entidade/Sociedade/Iniciativa privada:

UF: Regime de previdência (RGPS ou RPPS):

Nomenclatura do cargo, emprego ou função em que se deu a aposentadoria:

Ato de concessão da aposentadoria: Data de início:

Fundamentação legal:

C.1) [___]  PERCEBO apenas uma pensão relativa ao(à) instituidor(a) citado(a) anteriormente (item

“2”). 

C.2) [___]  PERCEBO mais de uma pensão relativa ao(à) instituidor(a) citado(a) anteriormente (item

“2”), sendo uma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a outra de trabalho na iniciativa privada.

C.3) [___]  PERCEBO mais de uma pensão relativa ao(à) instituidor(a) citado(a) anteriormente (item

“2”) e, embora a outra não seja derivada de trabalho exercido na iniciativa privada,  os  benefícios são



decorrentes da acumulação LÍCITA de cargos públicos (art. 37, XVI, da Constituição Federal).

C.4) [___]  PERCEBO mais de uma pensão relativa ao(à) instituidor(a) citado(a) anteriormente (item

“2”) e, embora a outra não seja derivada de trabalho exercido na iniciativa privada, os benefícios são

decorrentes da acumulação ILÍCITA de cargos públicos (art. 37, XVI, da Constituição Federal).

Obs.: quando o item “C.2”, “C.3” ou “C.4” tiver sido assinalado, o(a) pensionista declarante

deverá preencher os campos adiante e anexar cópia do termo de concessão da outra pensão,

bem como do respectivo contracheque atual. 

Órgão/Entidade/Sociedade/Iniciativa privada:

UF: Regime de previdência (RGPS ou RPPS):

Nomenclatura do cargo, emprego ou função que foi exercido pelo(a) instituidor(a) da outra pensão:

Ato de concessão da outra pensão: Data de início:

Fundamentação legal:

Caso o(s) item(ns) “A.2”, “B.3”, “C.2” e/ou “C.3” tiver(em) sido assinalado(s), fica
o(a) pensionista declarante ciente da obrigatoriedade de apresentar imediatamente ao
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  cópia  do  contracheque  quando  sobrevier
alteração  do  valor  usualmente  recebido  ou  o  pagamento  de  valores  atrasados  ou
referentes  a  exercícios  anteriores  e  de  comunicar  a  este  órgão  sobre  a  percepção
posterior de rendimentos oriundos de fontes pagadoras não declaradas acima.

Impressão digital

______________________, _____ de ________________ de ________.

__________________________________________________________
Assinatura do(a) pensionista (declarante) 

ou do(a) seu/sua representante legal

  (COM FIRMA RECONHECIDA para quem não entregar pessoalmente)

Atualização cadastral realizada em: ______/______/________

________________________________________________________________________
Assinatura e matrícula do(a) servidor(a) responsável pelo recebimento 

do formulário de atualização cadastral 



  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diretoria de Recursos Humanos – Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor

COMPROVANTE DO(A) PENSIONISTA

Nome  social (caso o(a)  pensionista tenha preenchido o respectivo campo no formulário de

atualização cadastral, tendo em vista o disposto na Resolução CNJ n° 270/2018): 

_____________________________________________________________________________

Nome civil do(a) pensionista (registrado em cartório):

_____________________________________________________________________________

Atualização cadastral realizada em: ______/______/________

_______________________________________________________________________

Assinatura e matrícula do(a) servidor(a) responsável pelo recebimento 
do formulário de atualização cadastral


