
INSCRIÇÃO NO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR
IDENTIFICAÇÃO DO MAGISTRADO/SERVIDOR 

NOME MATRÍCULA 

E-MAIL TELEFONE 

DEPENDENTES DE ZERO A SEIS ANOS 

NOME DATA DE NASCIMENTO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA

DECLARAÇÃO/COMPROMISSO

Declaro juntar ao processo SEI de Inscrição no "Auxílio Pré-escolar" os documentos elencados no artigo 
80 da Resolução 4 de 2008 do Conselho da Justiça Federal. Vide legislação no anexo I.

Declaro estar ciente do artigo 79 da Resolução 4 de 2008, do Conselho da Justiça Federal. Vide 
legislação no anexo I.

Declaro, ainda, estar ciente de que o "Auxílio Pré-escolar" será pago a partir da data de envio do processo 
SEI de inscrição à SECAP e que não retroage ao nascimento da criança.

AUTENTICAÇÃO DO MAGISTRADO/SERVIDOR 

LOCAL/DATA ASSINATURA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME DATA DE NASCIMENTO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA

NOME DATA DE NASCIMENTO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
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TERMO DE COMPROMISSO

Eu,__________________________________, matrícula ____________, 
declaro, para fins de recebimento do "AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR", que 
comprometo-me a comunicar à Administração qualquer situação que cause a perda do 
benefício pelas hipóteses do art. 88 da Resolução CJF n. 4/2008, conforme estabelecido 
no art. 89.

Art. 88. O beneficiário perderá o direito ao benefício:
I – no mês subsequente àquele em que o dependente completar 06 
(seis) anos de idade cronológica ou mental;
II – quando perder a guarda ou tutela sobre o menor;

III – nos afastamentos que não sejam considerados de efetivo exercício ou 
que ocorram com perda da remuneração;
IV – quando requerer o cancelamento da inscrição;
V – em caso de óbito do dependente;

VI – na ocorrência de situação de vedação de recebimento do benefício, 
contida no artigo 79 desta Resolução.

VII – quando deixar o dependente excepcional de frequentar 
estabelecimento especializado, conforme previsto nos §§ 1.º e 2.º do art. 78 
desta Resolução.

Art. 89. O beneficiário é responsável por comunicar à Administração 
qualquer situação que cause a perda do benefício pelas hipóteses do artigo 
anterior, devendo firmar termo de compromisso para essa finalidade.

AUTENTICAÇÃO DO MAGISTRADO/SERVIDOR 

LOCAL/DATA ASSINATURA 
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Art. 79 da Resolução 4 de 2008/CJF
O auxílio pré-escolar, relativamente ao mesmo dependente, não poderá ser:
I - percebido cumulativamente pelo beneficiário que exerça mais de um cargo;
II - concedido ao beneficiário que perceber idêntico benefício de outro órgão;
III - deferido ao beneficiário se o cônjuge ou companheiro já perceber benefício com a mesma finalidade, pelo mesmo 
dependente, em órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta;
IV - concedido se o dependente for beneficiário de plano ou programa similar no âmbito de outro órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta.

Art. 80 da Resolução 4 de 2008/CJF
A inscrição dos dependentes será realizada em qualquer época, mediante preenchimento de formulários próprios 
fornecidos pelo setor competente do órgão, acompanhados dos seguintes documentos:
I - certidão de nascimento do dependente;
II - no caso de enteados, certidão de casamento do beneficiário ou escritura declaratória, quando companheiro(a), bem 
como declaração, de próprio punho, de dependência econômica;
III - termo de guarda ou tutela;
IV - laudo médico, no caso de dependente portador de necessidade especial com mais de seis anos;
V - declaração fornecida pelo outro órgão de que não usufruem benefício semelhante, no caso de servidores cedidos, 
requisitados ou que exerçam mais de um cargo;
VI - declaração de que preenche os requisitos previstos no art. 79 desta Resolução.
Parágrafo único. Poderá ser dispensada, a critério da Administração, a apresentação dos documentos que já constem na 
pasta funcional do servidor.
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