
  

POTARIA Nº 846/2010/CRH 

 

 

 

                    

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições regimentais, e  

 

 

                                                    CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de 

atualizar, aperfeiçoar, ampliar e empreender maiores controles em relação ao cadastro 

dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso; 

 

                                                       CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o 

recadastramento anual dos servidores aposentados e dos pensionistas deste Poder; 

 

                                                     

                                                     CONSIDERANDO a urgência na continuidade das 

ações de modernização institucional e administrativa do Poder Judiciário; 

 

 

                                  RESOLVE: 

                                                        

                              Art. 1.º Instituir o processo de recadastramento anual dos servidores 

aposentados e pensionistas deste Tribunal de Justiça, observando-se as disposições desta 

Portaria. 

 

                             § 1.º O recadastramento é obrigatório e tem por finalidade a 

comprovação de vida dos aposentados e dos pensionistas, e a atualização dos dados 

cadastrais na Coordenadoria de Recursos Humano deste Tribunal de Justiça. 

 



                            § 2º Na Capital o recadastramento será realizado na Secretaria do 

Tribunal de Justiça e no interior na Central de Administração da Comarca mais próxima 

onde estiver domiciliado. 

 

                            § 3.º Os aposentados e pensionistas do Poder Judiciário que estejam 

fora do Estado de Mato Grosso, deverão encaminhar os documentos exigidos no Anexo 

I, juntamente com a ‘’Escritura Publica de Declaração de Vida’’, lavrada por tabelião de 

notas, no mesmo mês do recadastramento, e poderão utilizar-se dos serviços da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT/CORREIOS, para o endereço: Anexo Dês. 

Antônio Arruda- Departamento de Recursos Humanos- Gerência de Expediente- Centro 

Político Administrativo, CEP. 78.050-970- Cuiabá- MT. 

 

                            Art.     2.º Os servidores aposentados e os pensionistas deverão se 

recadastrar, anualmente, no mês de outubro, durante expediente forense, munidos dos 

documentos descritos no anexo I. 

                              § 1.º Os menores, os tutelados e os curatelados deverão estar 

acompanhados pelo representante legal. 

 

                               Art. 3.º O servidor aposentado ou pensionista que encontra-se 

enfermo, devidamente comprovado por Atestado Médico que demonstre sua 

impossibilidade de locomoção, deverá realizar o recadastramento por intermédio de 

representante, com procuração  por instrumento público, lavrada por tabelião de notas, 

mediante outorga ao mandatário de poderes específicos para esse fim. 

 

 

                                      § 1.º A procuração de que trata o caput deste artigo terá validade 

máxima de até 06(seis) meses, vedado o substabelecimento. 

                                     § 2.º O procurador, o tutor ou o curador do aposentado ou do 

pensionista firmará Termo de Responsabilidade perante o Departamento de Recursos 

Humanos ou na Central de Administração das Comarcas, conforme o caso, 

comprometendo-se a comunicar qualquer evento que modifique a condição da 

representação, nos moldes do anexo II . 

                                     §3.º Será vedado ao procurador representar mais de um 

aposentado ou pensionista. 



 

                                         Art. 4º Em se tratando de aposentados ou pensionistas que 

estiverem ausentes do país, poderão comprovar seus recadastramentos, por meio da 

apresentação do ‘’Certificado de Vida ‘’, emitido pelo Consulado Brasileiro, podendo 

utilizar-se dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- 

EBCT/CORREIOS, para o endereço: Anexo Dês. Antônio Arruda- Departamento de 

Recursos Humanos- Gerência de Expediente- Centro Político Administrativo, 

CEP.78.050-970- Cuiabá –MT. 

 

                                      Art. 5º Os servidores aposentados os pensionistas ou seus 

representantes legais, deverão comprovar a percepção de proventos e/ou pensões em 

conta- salário individual, mediante declaração fornecida pela instituição por meio da 

qual percebem seus benefícios, não se admitindo, em nenhuma hipótese, o recebimento 

em conta-corrente na modalidade poupança, individual ou conjunta. 

 

                                    Art. 6.º Será suspenso, no mês subseqüente, o pagamento dos 

proventos dos aposentados e o benéfico dos pensionistas que não se recadastrarem no 

interstício estabelecido no art. 2.º. 

 

                                      § 1.º O restabelecimento do pagamento dependerá do 

comparecimento do interessado ou seu representante legal perante o Departamento de 

Recursos Humanos ou na Central de Administração das Comarcas. 

 

                                         Art. 7.º Por ocasião do recadastramento, aposentados e 

pensionistas deverão preencher a Declaração de Acumulação de Proventos da 

Inatividade ou Beneficio de Pensão Post Mortem com Outras Espécies Remuneratórias, 

conforme modelo constante no anexo III. 

  

                                          Art.8.º Os casos omissos serão deliberados pela Presidência 

deste Tribunal de Justiça. 

 

                                            Art.9.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 



 

 

P. R. Cumpra-se. 

 

Cuiabá, 13 de setembro de 2010. 

 

 

 

                                                          Desembargador JOSE SILVÉRIO GOMES 

                                                                       Presidente do Tribunal de Justiça 

     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PORTARIA N. 5280/2012-DRH 

 

 

 

 

 

 

Altera em parte a Portaria n. 846/2010/ CRH, de 13de setembro de 2010,  

Que instituiu o recadastramento anual 

Dos aposentados e pensionistas no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.. 

 

 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições regimentais. 

 

 

 

                   RESOLVE: 

 

 

       Art.1º Fica modificado os §§ 2º e 3º do art. 1º da Portaria nº 846/2010/CRH, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

                          ‘’ Art. 1º (...) 

                                

                              § 1º (...) 

 

                               

 

                     § 2º- O recadastramento dos aposentados e pensionistas da Segunda 

Instância será realizado no Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça 

e da Primeira Instância na Central de Administração dos Fóruns. 

 

 

                      § 3º- O aposentado e pensionista do Poder Judiciário que esteja fora do 

Estado de Mato Grosso deverão encaminhar os documentos exigidos no artigo 2º, 

juntamente com a ‘’Declaração de Vida e Estado Civil’’, lavrada por Tabelião de Notas, 

no mês do recadastramento, e poderão utilizar-se dos serviços da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos- EBCT/CORREIOS, para o endereço: Anexo Desembargador 

Antonio de Arruda – Departamento de Recursos Humanos- Gerência de Cadastro- 

Centro Político Administrativo- CEP: 78.050-970- Cuiabá-MT. 

 

 

 



 

                           PORTARIA N. 5280/2012-DRH 

 

 

 

Art. 2º O art. 2º da Portaria nº 846/2010 passa a vigorar com seguinte redação: 

    

                     

                ‘’Art. 2º. O recadastramento deverá ser efetuado anualmente, no mês de 

outubro, das 12h ás 18h, pelo próprio aposentado e pensionista do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, mediante a apresentação do original dos seguintes documentos: 

Cédula de Identidade, Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF-MF),Titulo de 

Eleitor e comprovante de residência atualizado. 

      

                     § 1º O aposentado e pensionista que estiver realizando o recadastramento 

pela primeira vez, é obrigatória a apresentação dos documentos descritos  no Anexo I. 

                     § 2º Os menores, os tutelados e os curatelados deverão estar 

acompanhados pelo representante legal. ’’ 

 

 

                    Art. 3º- Fica modificado o art. 3 da Portaria nº 846/2010, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

                      Art.3- O aposentado e pensionista que encontrar-se enfermo, devidamente 

comprovado por Atestado Médico que demonstre sua impossibilidade de locomoção, 

deverá requerer a visita domiciliar de um servidor do Poder Judiciário, desde que 

solicitado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

 

                       § 1º O pedido de agendamento poderá ser formulado pessoalmente, por 

telefone ou pelo endereço eletrônico, recadastramento@tj.mt.gov.br. 

                        

                       § 2º O servidor designado para a visita domiciliar, obrigatoriamente, 

deverá se apresentar ao aposentado e pensionista munido de identidade funcional.  

 

                       § 3º O servidor designado para a visita domiciliar, elaborará relatório da 

visita, em termo próprio, o qual deverá ser assinado pelo aposentado e pensionista, que 

constituirá documento hábil a comprovar a regularidade ou irregularidade do beneficio.  

 

                      § 4º Eventual recusa do beneficiário em receber a visita domiciliar 

ensejará na suspensão do pagamento do beneficio. ’’ 

 

 

                  Art. 4º Fica modificado o art. 5 da Portaria nº 846/2010, o qual passa  

vigorar com a seguinte redação: 

 

 

                  Art. 5º. Os servidores aposentados e pensionistas ou seus representantes 

legais, deverão perceber os proventos e/ou pensões em conta corrente individual, aberta 

com o seu CPF, não se admitindo, em nenhuma hipótese, o recebimento em conta 

corrente na modalidade poupança ou conjunta e em nome de terceiros.’’ 

mailto:recadastramento@tj.mt.gov.br


 

 

                  Art. 5º Os artigos 8º e 9º da Portaria nº 846/2010, passam a vigorar com a 

redação que segue: 

 

 

                  Art. 8º. No ato de recadastramento, os tutores e curadores dos aposentados e 

pensionistas, deverão apresentar cópia da tutela ou curatela, expedida pelo Cartório em 

que tramita o processo, com máximo de 02 (dois) anos, bem como cópia do documento 

de identidade, CPF e comprovante de residência dos tutelados ou curatelados. ’’ 

 

 

                  Art. 9º. O recadastramento não poderá ser realizado mediante procuração 

outorgada pelo aposentado ou pensionista. 

 

                    Art. 6º. Os aposentados e pensionistas que cumprem pena de prisão ou 

detenção, para recadastrar-se deverão encaminhar ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, Atestado de Permanência Carcerária em papel timbrado, expedido pela 

Instituição carcerária e o Estudo Social do Interno. 

 

                   Art. 7º. O beneficio será extinto, se constatada na certidão de nascimento ou 

casamento, circunstância impeditiva da continuidade de seu  recebimento. 

 

                   Art. 8º.  A não efetivação do recadastramento com observância das normas 

estabelecidas nesta Portaria e o não cumprimento das disposições legais vigentes 

ensejarão a suspensão do pagamento do beneficio, até que seja regularizada a situação 

pelo inativo ou pensionista. 

   

                    Parágrafo único – O restabelecimento do pagamento dependerá do 

comparecimento do interessado ou seu representante legal perante o Departamento de 

Recursos Humanos e na comarca na Central de Administração. 

 

                    Art. 9º. Os casos omissos serão deliberados pela Presidência deste Tribunal 

de Justiça 

  

                      Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada 

as disposições em contrário. 

 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpre-se. 

 

Cuiabá- MT, 12 de setembro de 2012. 

 

  

               Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

Presidente do Tribunal de Justiça 
 

 

 

                       



 

 

 

 

 


