
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

INFORMAÇÃO

Senhor Diretor,

O(A) servidor(a) Igor Samuel Figueiredo Oliveira requereu 6045515 a prorrogação
do pagamento do auxílio pré-escolar em razão de seu dependente Nina Carvalho Oliveira, em virtude
do(a) mesmo(a) não ter ingressado no ensino fundamental por somente completar seis anos de idade em
10/05/2018, conforme  consta do assentamento funcional do requerente e comprovação anexa 6036552.

Estabelece o parágrafo único do art. 88 da Resolução n. 04/2008 do CJF, incluído pela
Resolução n. 345/2015 do CJF:

Art. 88. O beneficiário perderá o direito ao benefício:

(...)

Parágrafo único. Na hipótese do dependente completar 6 (seis) anos de idade e
ficar impedido de ingressar no ensino fundamental, em razão de disposições do
Conselho Nacional de Educação ou de outro órgão competente, o pagamento
do benefício será realizado até o mês de dezembro do respectivo ano, mediante
requerimento específico do magistrado ou servidor em que declare o referido
impedimento, podendo a Administração, a qualquer tempo, solicitar
comprovantes da permanência do dependente na pré- escola.

De acordo com os artigos 2º e 3º da Resolução n. 01/2010 do MEC, por sua vez, a
criança que não tiver completado seis anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula fica
impedida de ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, devendo ser matriculada na pré-escola.

Ante o exposto, proponho o deferimento do pedido de prorrogação do pagamento do
auxílio pré-escolar, até o mês de dezembro/2018, em razão de sua dependente, nos termos do art. 88
da Resolução n. 04/2008 do CJF c/c os arts. 2º e 3º da Resolução n. 01/2010 do MEC.

FABIANE MENDONÇA AMORIM

Supervisora da Seção de Cadastro de Pessoal

MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR DO NUCGP

Ante  o  exposto  pela  SECAP,  defiro  o  pedido  do(a)  servidor(a)  Igor  Samuel
Figueiredo  Oliveira  de  prorrogação  do  pagamento  do  auxílio  pré-escolar,  até  o  mês  de
dezembro/2018,  em  razão  de  sua  dependente  Nina  Carvalho  Oliveira,  nos  termos  do  art.  88
da Resolução n. 04/2008 do CJF c/c os arts. 2º e 3º da Resolução n. 01/2010 do MEC.

LUIZ QUARESMA DE MELLO NETO

Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Fabiane Mendonça Amorim, Supervisor(a) de Seção,
em 09/05/2018, às 18:12 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de Núcleo,
em 09/05/2018, às 18:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6051848 e o código CRC CF4681F5.
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