
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

PARECER SJAP-SEAJU 179/2021

PRef. n. 7/2021 – SEAJU/AP – Validade: 20/10/2022.

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PARECER REFERENCIAL A
TEOR DA PORTARIA SJAP-DIREF 10508628. AUXÍLIO PRÉ-
ESCOLAR. RESOLUÇÃO N. 4/2008 (CJF). POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DESTE PARECER AOS CASOS IDÊNTICOS
TRATADOS NA JUSTIÇA FEDERAL DO AMAPÁ.

I - RELATÓRIO

 

Trata-se de parecer referencial, a ser aplicado no âmbito da Justiça Federal do Amapá,
sobre os critérios para a concessão de auxílio pré-escolar, segundo os termos da Resolução n. 4/2008 do
Conselho da Justiça Federal.

A presente iniciativa resulta (i) da observância do princípio da eficiência, previsto no art. 37,
caput, da Constituição Federal, (ii) da necessidade de racionalização dos trabalhos nas Seções
Especializadas que compões a estrutura administrativa da Seção Judiciária do estado do Amapá e lidam com
consultas jurídicas, (iii) da existência de diversos pareceres sobre situações fáticas e jurídicas idênticas e (iv)
que a adoção de Parecer Referencial já está sedimentada no âmbito federal, conforme orientação Normativa
AGU nº 55, de 23 de maio de 2014.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I – DO CABIMENTO DE PARECER REFERENCIAL

Considerando a necessidade de se conferir rápida fluidez às tarefas administrativas,
principalmente em matérias em que efetivamente não há dúvida jurídica específica, devidamente identificada e
motivada, utilizar-se de parecer referencial é medida adequada a satisfazer o interesse público e resguardar a
continuidade dos serviços essenciais.

Na Justiça Federal do Amapá, a hipótese de instituição de parecer jurídico referencial
encontra-se prevista na Portaria DIREF 105086281, de 3/7/2020, publicada na Biblioteca Digital do TRF1
em 6/7/2020 (10522328), que estabelece:

Art. 1º. Criar o Banco de Pareceres Referenciais (BPR) que ficará sob a administração da Direção do Foro da
Seção Judiciária do estado do Amapá com o auxílio da Seção de Análises e Pareceres Jurídicos (SEAPJU).
Parágrafo único. O Banco de Pareceres Referenciais (BPR) reunirá todos os pareceres classificados como
referenciais no PAe/SEI, em processo único, e para consulta ampla no âmbito da Seção Judiciária.
Art. 2º. A elaboração de Parecer Referencial (PRef) fica a critério da Seção de Análises e Pareceres Jurídicos
(SEAPJU), quando houver processos e expedientes administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e
jurídicos, para os quais seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme, cuja observância dependa de
mera conferência de dados e/ou documentos constantes dos autos.
§1º Considera-se Parecer Referencial a peça jurídica voltada a orientar a Administração em processos e
expedientes administrativos que tratam de situação idêntica ao paradigma, sob o ponto de vista das
orientações jurídicas ali traçadas.
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§2º A juntada de cópia do Parecer Referencial em processo ou expediente administrativo dispensa a análise
individualizada pela Seção de Análises e Pareceres Jurídicos.
Art. 3º. A SEAPJU fixará prazo de validade para o Parecer Referencial, não superior a um ano, de modo a
garantir a atualidade de orientação.
Parágrafo Único. Em caso de alteração da legislação que fundamentou o Parecer Referencial, a unidade
administrativa deverá suscitar à SEAPJU eventual necessidade de substituição da orientação precedente,
sem prejuízo do dever funcional do Oficial de Gabinete de manter-se atualizado com a legislação e
regulamentos editados e solicitar os ajustes pertinentes.
Art. 4º. O Parecer Referencial deverá contar, além dos demais aplicáveis à elaboração de parecer, com os
seguintes requisitos formais:
I - na ementa: deverá constar a expressão “PARECER REFERENCIAL” e ser indicada a possibilidade de a
orientação ser aplicada aos casos idênticos;
II - na fundamentação: deverão ser indicadas as circunstancias que ensejaram a sua adoção e as
características do caso concreto que definem sua condição de paradigma;
III - deverão constar os requisitos para sua utilização, indicados nesta Portaria, e outras eventualmente
aplicáveis ao caso analisado, bem como seu prazo de validade.
Parágrafo único. Os Pareceres Referenciais terão numeração sequencial nos seguintes moldes: PRef n.
NN/AAAA - SEAPJU/AP - Validade: DD/MM/AAAA.
Art. 5º. Para utilização do Parecer Referencial, a Administração deverá instruir os processos e expedientes
administrativos congêneres com:
I – cópia integral do Parecer Referencial;
II - declaração do Diretor de Secretaria Administrativa (SECAD), Diretor de Núcleo ou gestor de contratos
administrativos competentes para a prática do ato pretendido, atestando que o caso se enquadra nos
parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial e que serão seguidas as orientações nele contidas.
III - apresentar lista de controle dos parâmetros e pressupostos do Parecer Referencial.
Art. 6º. Cabe à SEAPJU dirimir as dúvidas da Administração sobre a aplicação do Parecer Referencial.
Art. 7º. O Parecer referencial elaborado pela SEAPJU e aprovado pela Direção do Foro na forma desta
Portaria será publicado no Diário Eletrônico respectivo e divulgado no sítio eletrônico da Seção Judiciária.

 

II.II – DO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR

A Resolução n. 4/2008 do Conselho da Justiça Federal estabelece:
Capítulo VII
Do Auxílio Pré-Escolar
Art. 75. A concessão do auxílio pré-escolar tem por objetivo a assistência aos dependentes legais dos
servidores do Conselho da Justiça Federal e dos magistrados e servidores da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus.
Parágrafo único. O auxílio pré-escolar será custeado pelo órgão, por meio de verbas específicas de seu
orçamento, nas condições aqui estabelecidas.
(...)
Seção II
Dos Beneficiários
Art. 77. O auxílio pré-escolar será concedido aos magistrados e servidores ativos, ainda que requisitados
ou cedidos, e aos ocupantes de cargo em comissão de investidura originária, inclusive durante as licenças
e afastamentos considerados como de efetivo exercício, desde que remunerados, e aos inativos
interditados.
§ 1º O servidor cedido ou requisitado perceberá o auxílio pré-escolar, preferencialmente, pelo órgão
cessionário.
§ 2º O servidor em exercício provisório perceberá o benefício pelo órgão de origem.
§ 3º Na hipótese do dependente ser beneficiário de pensão alimentícia, o auxílio pré-escolar será pago ao
magistrado ou servidor e deduzido em favor do alimentado, salvo se o alimentante estiver obrigado, por
decisão judicial, pela integralidade das despesas escolares.
Art. 78. O auxílio pré-escolar será pago a cada criança na faixa etária compreendida desde o nascimento até
o mês em que completar 6 (seis) anos de idade, inclusive, que se enquadre nas condições abaixo,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 88 desta resolução:
I – filho(s);

Parecer 179 (14248087)         SEI 0001985-85.2020.4.01.8003 / pg. 2

https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/3802/Res 004-2008.pdf?sequence=1


II – enteados, desde que comprovada a dependência econômica;
III – menor sob guarda ou tutela.
§ 1º Tratando-se de dependentes excepcionais, será considerada como limite para o atendimento, para os
fins deste artigo, tão somente a idade mental correspondente à fixada no caput deste dispositivo,
comprovada mediante laudo médico, homologado pela área competente do Órgão, desde que regularmente
matriculados em estabelecimento especializado.
§ 2º Entende-se por estabelecimento especializado a instituição de ensino atuante em qualquer nível de
educação, inclusive a instituição regular de ensino que promova a inclusão dos educandos por meio de
atendimento especializado e a instituição voltada à educação especial para o trabalho.
Art. 79. 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; Conselho da
Justiça Federal
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.
Parágrafo único. Se ambos os pais forem servidores e/ou magistrados do órgão o benefício somente será
pago àquele que fizer a opção.
Seção III
Da Inscrição no Programa
Art. 80. 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 da pasta funcional do servidor.
Art. 81. A inscrição dos dependentes não terá caráter definitivo, podendo o setor competente do órgão, a
qualquer tempo, efetuar revisões para verificar a exatidão das informações prestadas, bem como exigir a
atualização e a comprovação das declarações feitas.
Seção IV
Do Pagamento do Benefício Conselho da Justiça Federal
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.
Art. 85. Os pagamentos estão limitados a doze parcelas anuais, por dependente.
(...)
Art. 87. O valor mensal do auxílio pré-escolar será fixado e atualizado mediante portaria do Presidente do
Conselho da Justiça Federal, tendo por base estudos sobre a variação acumulada dos índices oficiais, a
disponibilidade orçamentária, os valores adotados por órgãos públicos federais e o valor médio cobrado
pelas instituições de ensino pré-escolar.
Seção VI
Da Exclusão do Programa
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
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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.
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.
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.
(Alterado pela Resolução n. 548, de 14 de maio de 2019)
Parágrafo único. O beneficiário cujo dependente excepcional esteja matriculado em estabelecimento
especializado nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 78 desta Resolução deverá apresentar, semestralmente,
comprovação de matrícula e renovação do laudo médico correspondente à idade mental do dependente.
(Incluído pela Resolução n. 548, de 14 de maio de 2019)
Art. 90. A inexatidão das informações prestadas, a conduta fraudulenta para receber o benefício e a
ausência de comunicação de exclusão do benefício acarretará a exclusão automática do pagamento ao
beneficiário e a devolução por este dos valores recebidos, sem prejuízo de outras ações para apuração de
responsabilidade, incluindo aplicação das penalidades determinadas pela legislação em vigor.
 

Vê-se que o direito ao auxílio pré-escolar e à eventual prorrogação estão devidamente
regulamentados, não havendo, pois, dúvidas a respeito dos elementos necessários ao usufruto do benefício.
Em casos concretos acerca da matéria, a SEPJU, após constatar a presença dos pressupostos fáticos e
jurídicos, opinou favoravelmente aos pedidos, conforme indicam as manifestações nos PAs 0001893-
10.2020.4.01.8003, 0000412-12.2020.4.01.8003 e 0002550-83.2019.4.01.8003.

Diante de todas as circunstâncias expostas, é de se ressaltar que as orientações
jurídicas/instruções realizadas naquelas oportunidades estão reproduzidas neste Parecer Referencial, de forma
que podem ser utilizadas como paradigma para outros pedidos que tratam do mesmo assunto.

III – LISTA DE VERIFICAÇÃO/CHECK LIST

Com o fito de orientar as áreas técnicas quanto aos requisitos necessários que deverão
constar do processo para a concessão do auxílio pré-escolar, segue lista de verificação:
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IV - CONCLUSÃO

 
Ante o exposto, considerando os entendimentos firmados pela Seção de Análise e

Pareceres Jurídicos acerca do auxílio pré-escolar, a teor da Resolução n. 4/2008 do Conselho da Justiça
Federal, submetemos este Parecer Referencial à aprovação do MM. Juiz Federal Diretor do Foro, em
conformidade com o artigo 7º da Portaria DIREF 10508628.

Por fim, ante a proximidade do término do prazo de vigência do Parecer Referencial
03/202011524910 (validade: 19/10/2021), que trata da mesma matéria, sugerimos que o presente arrazoado
passe a viger a contar do dia imediatamente posterior ao prazo de vigência do parecer a findar.

 
Respeitosamente,
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Claudio Modesto
Oficial de Gabinete/SEAJU/DIREF/SJAP

Domingos Campos Ribeiro
Oficial de Gabinete/SEAJU/DIREF/SJAP

 

1 Vide o artigo 4º da Portaria Diref 73/2021 (12828149), de 3/5/2021, que alterou a sigla da
Seção de Análise e Pareceres Jurídicos para SEAJU.

 

 

DESPACHO

 

Aprovo o Parecer Referencial n. 7/2021 – SEAJU/AP,  com vigência a contar de
20/10/2021, segundo proposta da SEAJU.

Publique-se e divulgue-se no sítio eletrônico da Seção Judiciária.

 

Jucélio Fleury Neto
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Jucelio Fleury Neto, Diretor do Foro, em 15/10/2021,
às 15:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Jose Modesto Pinto, Oficial de Gabinete ,
em 15/10/2021, às 16:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
14248087 e o código CRC 45C1429C.
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