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I – REFERÊNCIA 

01 – Regulamento Geral do Programa de Assistência aos Servidores do TRF - 1ª Região - 

PRO-SOCIAL e Norma Complementar n.03, de janeiro/90. 

02 – IN-18-02 - INSCRIÇÃO E DESLIGAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS 

SERVIDORES - PRO-SOCIAL. 

II – FINALIDADE 

01 – Esta Instrução Normativa - IN tem por objetivo definir e disciplinar os critérios e os 

procedimentos para o funcionamento e a concessão do Auxílio-Material Escolar, no 

âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e das respectivas Seções 

Judiciárias. 

III - CONCEITOS 

01 – AUXÍLIO-MATERIAL ESCOLAR é um benefício oferecido pelo PRO-SOCIAL aos seus 

beneficiários, que visa a minimizar os custos e incentivar a educação de seus 

dependentes legais, através da distribuição de material escolar. 

02 – TITULAR é o Magistrado, o servidor ou o profissional comissionado, cedido, requisitado 

ou sem vínculo que preste serviço no Tribunal ou nas Seções Judiciárias, inscrito no 

PRO-SOCIAL e responsável pelo cumprimento das suas normas, pela inclusão e 

exclusão de seus dependentes, pelo pagamento das contribuições mensais e dos 

encargos relativos aos benefícios utilizados. 

03 – DEPENDENTES são aqueles que, não fazendo parte do quadro funcional da Justiça 

Federal da 1ª Região, podem ser inscritos no PRO-SOCIAL, sob responsabilidade 

direta do titular e a esse, comprovadamente, relacionados. 

04 – BENEFÍCIOS são as vantagens e os serviços oferecidos pelo PRO-SOCIAL aos 

titulares e dependentes inscritos. 
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05 – BENEFICIÁRIOS são os titulares e os dependentes inscritos no PRO-SOCIAL, 

possuidores do direito de usufruir de seus benefícios. 

IV – CONVENÇÕES 

01 – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta IN apenas como 

Tribunal. 

02 – As Seções Judiciárias jurisdicionadas ao Tribunal são citadas como Seccionais. 

03 – Os órgãos componentes da estrutura organizacional do Tribunal e das Seções 

Judiciárias são referenciados como áreas. 

04 – As chefias dos órgãos são mencionadas como dirigentes e os funcionários como 

servidores. 

05 – O Auxílio-Material Escolar é tratado nesta IN como Auxílio. 

06 – A área responsável pela administração dos recursos financeiros do PRO-SOCIAL é 

citada como área Financeira. 
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I - BENEFICIÁRIOS 

01 – Podem ser beneficiários do Auxílio-Material Escolar os dependentes que: 

a) estejam devidamente inscritos no PRO-SOCIAL; 

b) estejam regularmente matriculados da 1ª a 8ª série do 1º grau, em instituições de 

ensino público ou particular. 

02 – O dependente perde o direito ao Auxílio-Material Escolar quando: 

a) o titular deixar de apresentar os documentos necessários para o processo de 

concessão do benefício; 

b) cursar o 2º grau; 

c) for retirado de estabelecimento de ensino. 

03 – O Auxílio-Material Escolar destina-se estritamente a dependentes matriculados em 

cursos registrados, que se desenvolvam regularmente, sob a forma de metodologia 

direta, com exigência obrigatória de freqüência e aproveitamento nos períodos letivos. 

04 – O titular que receber auxílio semelhante ou ajuda financeira para aquisição de material 

escolar de qualquer outra fonte não pode ser favorecido com o Auxílio de que se trata 

esta IN. 

05 – Perdem o direito ao Auxílio os titulares desligados do PRO-SOCIAL, nos termos do 

módulo 05 da IN-18-02 - INSCRIÇÃO E DESLIGAMENTO DO PRO-SOCIAL. 

II – DO MATERIAL ESCOLAR 

01 – Conforme a série a ser cursada pelo dependente, a concessão do Material Escolar é 

efetuada distintamente, da seguinte forma: 

a) GRUPO I - material para alunos da 1ª a 4ª série; 

b) GRUPO II - material para alunos da 5ª a 8ª série. 
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01.1 – O conteúdo das listas de material a ser distribuído é o mesmo para 

dependentes matriculados nas redes de ensino público ou privado do 1º grau. 

01.2 – Os alunos de 1ª a 4ª série devem receber o mesmo tipo de material, em 

quantidades iguais, independente da série a ser cursada. Para os alunos de 5ª 

a 8ª série adota-se o mesmo critério. 

01.3 – O conteúdo das listas de material é revisto anualmente, em conformidade com 

a demanda das instituições de ensino. 

III – VALOR DO BENEFÍCIO E CUSTEIO 

01 – O custeio do Auxílio-Material Escolar é efetuado exclusivamente pelo PRO-SOCIAL, 

não havendo qualquer contribuição por parte dos beneficiários. 

02 – O pagamento dos fornecedores do material escolar adquirido pelas Seccionais é 

centralizado na área de Programas e Benefícios Sociais do Tribunal. 

03 – Após levantamento dos preços das listas de material escolar dos Grupos I e II, a área 

de Benefícios do Tribunal deve informar às Seccionais os valores máximos para 

aquisição. 

04 – As despesas com o material escolar correm à conta dos recursos provenientes da 

contribuição social dos beneficiários podendo ser atendidas com recursos da União, 

desde que haja dotação orçamentária consignada ao Tribunal ou Seccional para 

atender a despesas dessa natureza. 
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I – ELABORAÇÃO DAS LISTAS 

01 – No período anterior ao da inscrição, a área de Benefícios deve elaborar as listas de 

material escolar, da seguinte forma: 

a) dirige-se a papelarias onde há, disponíveis listas de material das diversas séries 

do 1º grau, de diferentes instituições de ensino públicas e privadas; 

b) reúne todas as listas obtidas, inclusive as adotadas no Auxílio em anos anteriores, 

para identificar os itens em comum e para retirar os materiais considerados 

supérfluos; 

c) procede à formação de duas listas distintas: GRUPO I (1ª a 4ª série) e GRUPO II 

(5ª a 8ª série). 

02 – As listas de material a ser adquirido devem ser submetidas ao dirigente da área de 

Programas e Benefícios Sociais, para conhecimento e autorização dos itens 

relacionados e respectivas quantidades, após consulta à área Financeira. 

02.1 – Autorizado o conteúdo das duas listas deve ser lançado no computador, no 

Sistema de Cadastro do PRO-SOCIAL. 

03 – Cada Seccional deve compor lista de material escolar própria, adequada às 

necessidades locais. 

II – INSCRIÇÃO 

01 – Para receber o material escolar, os beneficiários titulares do PRO-SOCIAL devem 

efetuar a inscrição de seus dependentes no Auxílio. 

02 – As inscrições no Auxílio ocorrem anualmente, na 1ª quinzena do mês de novembro, em 

data determinada e divulgada pela área de Benefícios, visando à distribuição do 

material escolar até o início do mês de fevereiro do ano seguinte. 

02.1 – É terminantemente proibida a concessão de material escolar a servidores não 

inscritos no PRO-SOCIAL e no Auxílio. 
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03 – Para efetuar a inscrição, o titular ou seu cônjuge deve entregar à área de Atendimento 

ao Beneficiário o formulário SOLICITAÇÃO DE  MATERIAL ESCOLAR - SME - MOD. 

18-05-01, devidamente preenchido, acompanhado da Carteira de Beneficiário. 

03.1 – Apenas os titulares ou seus cônjuges, perante o PRO-SOCIAL, podem efetuar 

a inscrição dos seus dependentes. 

03.2 – Podem ser feitas tantas inscrições no Auxílio-Material Escolar quanto for a 

quantidade de dependentes, não havendo qualquer restrição relativa ao seu 

número, desde que se enquadrem no perfil dos beneficiários deste Auxílio, 

conforme descrito no módulo 02, título I, desta IN. 

03.3 – Inexiste processo seletivo para a aceitação do beneficiário no Auxílio-Material 

Escolar. 

03.4 – A área de Atendimento ao Beneficiário deve atestar a inscrição no campo 

próprio do formulário SME, devolver ao beneficiário o comprovante da 

solicitação (parte picotada), a Carteira de Beneficiário e uma cópia da lista do 

material escolar a ser fornecido. 

04 – Ao término do prazo para inscrição, toda a documentação deve ser enviada à área de 

Benefícios que: 

a) efetua a conferência das informações prestadas; 

b) lança os dados no Sistema de Cadastro do PRO-SOCIAL; 

c) abre um processo com os formulários SME. 

05 – O Sistema enquadrará automaticamente os dependentes no Grupo I ou no Grupo II e 

calculará a quantidade total de material a ser adquirida, considerando as sobras de 

material do ano anterior. 

05.1 – Anualmente, ao final do período de entrega do material escolar, a área de 

Benefícios deve lançar no Sistema as sobras de material, para aproveitamento 

no ano seguinte. 
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05.2 – São considerados como sobras os materiais não procurados no prazo 

estabelecido para a distribuição. 

III – AQUISIÇÃO DO MATERIAL 

01 – Para a aquisição do material, a área de Benefícios do Tribunal ou das Seccionais deve 

encaminhar as listas a 3 (três) fornecedores, no mínimo, para cotação de preços. 

01.1 – A relação dos materiais a serem adquiridos deve ser encaminhada aos 

fornecedores através de ofício, solicitando preço, prazo de entrega e condições de 

pagamento. 

01.1.1 – Amostras dos produtos podem ser solicitadas aos fornecedores para 

análise da qualidade. 

01.2 – Cabe à área de Benefícios escolher os fornecedores a serem consultados para 

a cotação de preços. 

02 – Após o recebimento das propostas de preço, a área de Benefícios: 

a) lança no computador os preços cotados, por fornecedor, utilizando o mecanismo 

de APURAÇÃO DE PREÇOS do Sistema de Material e Patrimônio; 

b) analisa as propostas apresentadas, considerando a qualidade do produto, melhor 

preço, melhor prazo de entrega e melhores condições de pagamento; 

c) solicita do Sistema a emissão de uma lista para aquisição do material escolar, 

onde constem os itens a serem adquiridos com os respectivos preços e 

fornecedores; 

d) insere no processo a Apuração de Preços e a lista para aquisição do material, 

encaminhando-o ao dirigente da área de Programas e Benefícios Sociais  para 

aprovação da cotação de preços; 

e) autorizada a aquisição, encaminha os pedidos aos fornecedores, através de ofício. 

03 – Na entrega do material, os fornecedores devem apresentar as notas fiscais/faturas para 

pagamento. 
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04 – O material entregue deve ser conferido e seu recebimento atestado em campo próprio 

da nota fiscal/fatura. 

05 – Todos os documentos utilizados na aquisição dos materiais devem ser inseridos no 

processo citado na alínea “c”, item 04, título II deste módulo. 

06 – Cabe a cada Seccional a aquisição do material escolar, de acordo com as 

necessidades locais. 

07 – Os processos do Tribunal e das Seccionais devem ser encaminhados à área 

Financeira para que seja efetuado o pagamento aos fornecedores. 

IV –  DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL 

01 – A área de Benefícios deve organizar o material adquirido em pacotes unitários para 

cada dependente, observando se o material pertence ao Grupo I ou ao Grupo II. 

01.1 – A organização dos pacotes é baseada em listagem de distribuição emitida pelo 

Sistema de Cadastro do PRO-SOCIAL, onde constam os nomes dos titulares 

e dos respectivos dependentes, além da série que o dependente irá cursar no 

ano corrente. 

02 – Após a organização do material para distribuição, a área de Benefícios deve divulgar o 

período para a entrega do material escolar. 

03 – Os pacotes com o material escolar somente são repassados aos titulares mediante a 

entrega da cópia do comprovante de matrícula na série constante na listagem citada no 

subitem 01.1 anterior. 

03.1 – O titular deve atestar o recebimento do(s) pacote(s) em campo próprio da 

listagem de distribuição. 

03.2 – A entrega do material escolar a terceiros pode ser efetuada mediante 

autorização formal do titular favorecido, através do formulário AUTORIZAÇÃO 

DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR - MOD. 18-05-02, aliada à 

apresentação do respectivo documento de identidade. 
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04 – Cada Seccional deve organizar os pacotes e distribuí-los aos seus beneficiários. 

05 – Após o término do período divulgado para a entrega do material escolar, os pacotes 

remanescentes devem ser guardados para fornecimento no ano seguinte. 

06 – Terminada a distribuição, as áreas de Benefícios do Tribunal e das Seccionais devem 

inserir nos processos os relatórios de distribuição de material escolar, bem como os 

comprovantes de matrícula. 
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01 – As vantagens oferecidas pelo Auxílio-Material Escolar não criam direitos de qualquer 

espécie para o titular e os dependentes. 

02 – O Tribunal pode, qualquer tempo, excluir, limitar, alterar, reduzir, sustar ou cancelar a 

concessão do benefício previsto nesta IN. 

03 – Compete ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, auxiliado pela área de Programas 

e Benefícios Sociais, dirimir as dúvidas e examinar as sugestões que visem ao 

aprimoramento desta IN. 

04 – Fazem parte integrante desta IN os anexos constantes no módulo 05 - ANEXOS. 

05 – Esta IN foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do PRO-SOCIAL, conforme processo 

n. 1190/94, cuja Ata de Reunião consta no módulo 05 - ANEXOS, entrando em vigor, 

no âmbito do Tribunal e das Seccionais, a partir desta data e revogando as disposições 

em contrário. 

 
 

Brasília-DF, 08 de agosto de 1994. 
 
 
 
 

Juiz JOSÉ ALVES DE LIMA 
Presidente 
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