
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Tendo  em vista  o  requerimento  6785351   e  a  competência  a  mim delegada  pela
Portaria Diref 0722 de 11.09.09 (4067035), defiro o pedido formulado pelo servidor Samos Giordano
Porpino Bueno,  do Quadro de Pessoal  desta  Seção Judiciária,  no sentido de que lhe seja  pago o
benefício  do  Auxílio  Pré-escolar,  referente  ao  seu  filho  Gustavo  Barbosa  Bueno,  nascido  em
07.09.2018.

O valor referente ao benefício foi definido na Portaria n. 226, do CJF, de 28 de junho
de 2018, publicada no DOU em 02 de julho de 2018:

A PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso
de suas atribuições legais e considerando a Portaria Conjunta CNJ n. 1,
de  1º  de  junho de  2018,  e  o  que  consta  no  Processo  n.  CF-PPN-
2012/00003, resolve:
Art. 1º Fixar em R$ 719,62 (setecentos e dezenove reais e sessenta e
dois centavos) o valor do auxílio pré-escolar a ser pago aos servidores
do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, a partir
de 4 de junho de 2018.

O pagamento deverá ocorrer a partir do mês de setembro de 2018, mês em que o
referido servidor solicitou o benefício, conforme dispõe a  Resolução N.4, do CJF, de 14 de março de
2008,  publicada no DOU em 19 de março de 2008:

Art. 82. O auxílio pré-escolar será devido a partir do mês em que for
feita a inscrição do dependente, não sendo pagos valores relativos a
meses anteriores.
Art.  83. O valor  a  ser  pago  como auxílio  pré-escolar  será  único  e
deverá ser fixado em ato do Conselho da Justiça Federal, de modo a se
observar a disponibilidade orçamentária e a sua distribuição isonômica
entre os Tribunais Regionais Federais e o Conselho da Justiça Federal.
Art.  84.  O  auxílio  pré-escolar  será  prestado  na  modalidade  de
assistência  indireta,  recebendo  o  beneficiário,  em  pecúnia,  o  valor
correspondente ao mês de competência, por dependente, conforme art.
78  desta  Resolução,  observado  o  disposto  no  artigo  87  desta
Resolução.
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JULIANA DE FREITAS PREVELATO
Diretora do Núcleo de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Freitas Prevelato, Diretor(a) de Núcleo,
em 12/09/2018, às 16:56 (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 6798284 e o código CRC A419FC94.
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