
Nome social (a ser preenchido pelo(a) requerente que se identifica como trans, travesti ou transexual,
tendo em vista o disposto na Resolução CNJ n° 270/2018):

___________________________________________________________________________________

Nome civil (registrado em cartório): _______________________________________________________

CPF: ________________ Matrícula: _________________ E-mail: _____________________________

Telefone(s) de contato com DDD: _____________________________________________________

Solicito  a  concessão  de auxílio-creche,  instituído  pela  Lei  nº 19.256/2016  (estadual)  e
regulamentado pelo Decreto Judiciário nº 721/2016, visando auxiliar no custeio das despesas com
assistência pré-escolar em benefício de:      [___] FILHO(A)              [___] DEPENDENTE 

Nome: ______________________________________________________________________

Data de nascimento: _____/_____/__________

A pessoa indicada é portadora de necessidades especiais?    [____] Sim         [____] Não

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que:

1) O(a) filho(a) ou o(a) dependente acima frequenta a Creche do Poder Judiciário do
Estado de Goiás:

 [___] SIM       [___] NÃO

2) Estou em gozo de licença não remunerada:  [___] SIM       [___] NÃO

3) Estou liberado(a) para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal:   [___] SIM       [___] NÃO

4) Tenho cônjuge, companheiro(a) ou beneficiário(a) que já percebe o benefício, com a
mesma finalidade  e referente  ao(à)  mesmo(a)  filho(a)  ou  dependente,  no  Poder
Judiciário do Estado de Goiás, em outro órgão ou entidade da Administração Pública
direta ou indireta federal, estadual ou municipal ou em entidade privada:

 [___] SIM       [___] NÃO

5) Estou suspenso(a) em decorrência de sindicância, de instauração de processo
administrativo disciplinar ou por decisão judicial:   [___] SIM       [___] NÃO

Estou  ciente  de  que,  sobrevindo  qualquer  situação  que  me  impeça  de  receber  o  benefício
supracitado, devo comunicar a Administração (art. 10 do Decreto Judiciário n° 721/2016).

______________________________, _________ de _______________________ de ____________.

__________________________________________________________________________

Assinatura do(a) declarante e requerente

O auxílio-creche é assegurado aos servidores efetivos em atividade, integrantes da carreira do Poder Judiciário do
Estado de Goiás,  que tenham filhos ou dependentes com idade entre 6 (seis) meses e 5 (cinco) anos ou portadores de
necessidades especiais, nos termos da Lei n° 19.256/2016 (estadual).

DOCUMENTO(S) NECESSÁRIO(S) PARA INSTRUIR O REQUERIMENTO
1) fotocópia  autenticada ou conferida com o original  (art. 22, § 3°, da Lei n° 13.800/2001 (estadual))  da  certidão de

nascimento ou do documento de identidade do(a) filho(a) ou dependente;
2) em caso de guarda ou tutela, fotocópia autenticada ou conferida com o original (art. 22, § 3°, da Lei n° 13.800/2001

(estadual)) do documento comprobatório emitido pelo juiz competente;
3) atestado médico em se tratando de filhos ou dependentes portadores de necessidades especiais, nos termos do art.

1°, parágrafo único, do Decreto Judiciário n° 721/2016.


