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DECRETO JUDICIÁRIO Nº __________/_____- P-GP

 

Regulamenta o procedimento para a concessão do auxílio-creche
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná.

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ , no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a publicação da Lei Estadual nº 21.328/2022, que institui o auxílio-creche, de
caráter ressarcitório, aos magistrados e servidores em efetivo exercício no Poder Judiciário do
Estado do Paraná;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o procedimento de requerimento do
benefício por parte dos magistrados e servidores desta Corte;

CONSIDERANDO o contido no expediente SEI! nº 0001301-81.2015.8.16.6000;

 

DECRETA:

 

Art. 1º O requerimento de concessão do auxílio-creche deverá ser realizado pelo magistrado ou
servidor interessado via sistema Hércules.

Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com a seguinte documentação, no que
couber:

a) declaração de matrícula do dependente em berçário, maternal ou assemelhado e pré-escola
ou estabelecimento educacional ou especializado, nos casos de dependente deficiente;

b) documento comprobatório do valor da mensalidade onde conste o CNPJ da instituição
educacional, contendo o nome do responsável pelo custeio;

c) laudo médico nos casos de deficiência para comprovação do desenvolvimento mental,
conforme disposto no § 2º, art. 2º da Lei Estadual nº 21.328/2022;

d) termo/certidão de guarda ou tutela;

e) declaração de conhecimento e não incidência das vedações contidas no art. 4º da Lei
Estadual nº 21.328/2022, contendo a advertência de que informações falsas ou inexatas ou não
comunicação superveniente de situações vedadas sujeitará o requerente às sanções
disciplinares cabíveis e à suspensão do pagamento, sem prejuízo do reembolso dos valores



indevidamente recebidos e de apuração de eventual responsabilidade penal; e

f) documentos complementares exigidos para confirmação de informações.

Art. 2º O magistrado ou servidor beneficiário do auxílio-creche deverá apresentar, via sistema
Hércules, de 1º de março a 30 de abril de cada ano, documento comprobatório das despesas
mensais referentes ao ano anterior.

Art. 3º O requerimento descrito no artigo 1º bem como a comprovação anual exposta no artigo
2º deste Decreto deverão ser homologados pelo chefe imediato do requerente ou gestor da
unidade, sendo tanto o requerente como seu superior hierárquico responsáveis pelas
declarações prestadas.

§ 1º No que se refere ao magistrado requerente, a homologação de que trata este artigo será
realizada pela Divisão Administrativa do Departamento da Magistratura.

§ 2º No caso do dependente ser pessoa com deficiência, o procedimento deverá também ser
encaminhado ao Centro de Assistência Médica e Social para análise dessa condição, por meio
de ratificação da documentação apresentada ou realização de perícia.

Art. 4º O pagamento do auxílio-creche ocorrerá no mês subsequente ao requerimento, vedado
o ressarcimento retroativo.

Art. 5º O magistrado ou servidor beneficiário do auxílio-creche deverá comunicar
imediatamente eventual alteração do valor da mensalidade da instituição educacional, sendo
que o novo valor informado será devido apenas após a comunicação, vedado o pagamento
retroativo e observado o valor máximo estipulado para o benefício.

Art. 6º Na hipótese de existir divergência entre os valores despendidos com as instituições
educacionais e aqueles recebidos a título de auxílio-creche, o procedimento deverá ser
encaminhado ao Departamento Econômico e Financeiro para análise de eventual estorno a ser
realizado pelo magistrado ou servidor.

Art. 7º Excetuando-se a regra prevista no artigo 4º deste Decreto, a concessão do primeiro
pedido de auxílio-creche poderá ter como início a data de publicação da Lei Estadual nº
21.328/2022, observado o disposto no artigo 1º, caput e parágrafo único deste Decreto, em
razão do trâmite interno de viabilização de implementação do benefício via sistema Hércules.

Parágrafo único. A exceção prevista no caput será observada desde que o pedido seja
realizado dentro de 30 (trinta) dias da disponibilização da ferramenta no Sistema Hércules.

Art. 8º Observados os limites orçamentários e financeiros, o valor do auxílio será reajustado
anualmente por ato do Presidente do Tribunal de Justiça com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado no período.

Art. 9º Os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, (data).

 

DES. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Presidente do Tribunal de Justiça
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