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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PARECER SJMA-SELEP 307/2021

PAe nº 0007529-08.2021.4.01.8007-MA

 

Ao Nucre,
 
EDNALDO OLIVEIRA PIRES, Técnico Judiciário, Área Administrativa, matricula

MA-52317, ingressou com requerimento administrativo (14005486) para a manutenção do pagamento do
Auxílio Pré-Escolar relativo à filha MARIA EDUARDA DE SOUZA PIRES, até o mês dezembro/2021,
considerando o parágrafo único, do Art.88, da Resolução N. 004/2008-CJF, incluído pela Resolução N.
346/2015-CJF, tendo em vista a interrupção do benefício, ocorrida em 18/07/2021, data em que a
dependente completou 06 (anos) de idade, conforme Certidão de Nascimento (14005491).

Para tanto, acostou ao requerimento cópia da Declaração do EDUCANDÁRIO ÁGAPE,
localizado Nesta Capital/MA, na qual consta a informação de que a menor encontra-se matriculada e
cursando o INFANTIL V, no ano de 2021 (14250541).

Verificamos no Relatório SARH-SJMA (14268346) que a dependente esteve inscrita no
Auxílio Pré-Escolar, desde 31/07/2015, com data final do pagamento do benefício em 18/07/2021.

Dito isto, temos que nada obsta o deferimento deste pleito, considerando a
determinação da Resolução nº 004/2008-CJF, a qual foi alterada para compatibilizar o pagamento do
benefício às disposições das Resoluções nº 01/2010 e nº 06/2010, do Conselho Nacional de Educação
(MEC), que determinam que para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá
ter idade de 06 (seis) anos completos até 31 de março do ano em ocorrer a matrícula. E, que as crianças
que completarem 06 (seis) anos após a data retrocitada deverão ser matriculadas na Pré-Escola.

Esclarecemos que a Resolução nº 346/2015-CJF, incluiu nova regulamentação à matéria,
notadamente, ao parágrafo único, do art. 88, da Resolução nº 004/2008-CJF, no que se refere ao
pagamento do benefício quando o dependente completar 06 (seis) anos de idade e ficar impedido de
ingressar no ensino fundamental, em razão de disposições do Conselho Nacional de Educação, in verbis:

 
RESOLUÇÃO Nº 004/2008-CJF, com alterações:
“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.
(Incluído pela Resolução n. 346, de 2 de junho de 2015)” (grifo nosso)
 

Diante do exposto, posicionamo-nos pelo deferimento do pedido, com efeitos
financeiros, a contar de 16/09/2021, data em que o Requerente ingressou com o pedido de prorrogação do
benefício (14005486) com extensão até a competência dezembro/2021, nos termos do art. 88, parágrafo
único, da Resolução nº 004/2008-CJF, com alterações.

É o parecer.
FÁBIO MENDONÇA SANTIAGO
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Analista Judiciário – selep/SJMA
 

De acordo com o parecer.
À consideração dessa Diretoria.

RENATO LEITE SERRA
Supervisor da Selep/SJMA

 
De acordo com o parecer da Selep.
À Secad, encaminho os presentes autos para despacho. 

Diretora do Nucre/SJMA

 

 

DESPACHO DA DIRETORIA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 

Em face das informações prestadas, dos termos do Art.1º, alínea “a”, inciso V, da
Portaria nº 485/2015, de delegação de competência, DEFIRO o pedido na forma acima proposta,
conforme o parecer da Selep.

À Setbib para publicar. À Secap, para os registros devidos.                        
CÉLIA SILVA FARIA

Diretora da Secad/SJMA
 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Mendonca Santiago, Analista Judiciário, em
19/10/2021, às 10:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Renato Leite Serra, Supervisor(a) de Seção em exercício,
em 19/10/2021, às 10:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Celia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 19/10/2021, às 12:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eliza Ary de Medeiros Peixoto, Diretor(a) de Núcleo, em
19/10/2021, às 12:51 (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
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