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I – REFERÊNCIAS 

01 – Regulamento Geral do Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região - PRO-SOCIAL, Normas Complementares n.09 e n.12, de 

06.09.90 e de 01.08.91. 

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

SERVIDORES - PRO-SOCIAL. 

II – FINALIDADES 

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

procedimentos para a concessão de bolsas de estudos para o 2º, 3º e 4º graus aos 

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

Judiciárias, por parte do PRO-SOCIAL. 

III – CONCEITOS 

01 – Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - 

PRO-SOCIAL é o programa de assistência nas áreas médica, odontológica e social, 

destinado aos servidores da Justiça Federa da 1ª Região e a seus dependentes, 

oferecido através de inscrição e de contribuição mensal, por parte do Tribunal e dos 

servidores, e administrado pela área de Programas e Benefícios Sociais. 

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. 
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04 – BENEFÍCIOS são as vantagens e os serviços oferecidos no PRO-SOCIAL, aos 

titulares e dependentes inscritos. 

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

possuidores do direito de usufruir de seus benefícios. 

06 – AUXÍLIO-BOLSA DE ESTUDOS é um benefício oferecido pelo PRO-SOCIAL, 

mediante reembolso, que visa a proporcionar auxílio financeiro aos seus beneficiários 

titulares, destinado ao subsídio de sua educação no 2º, 3º e 4º graus, com vistas ao 

aprofundamento dos seus conhecimentos e à melhoria da sua capacidade funcional. 

07 – PERÍODO LETIVO é o intervalo de tempo compreendido entre o início e o fim de cada 

etapa de atividades escolares, podendo referir-se tanto a semestre como a ano. 

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 Secionais são 

referenciados como áreas ou unidades administrativas. 

04 – O Programa de Assistência aos Servidores do TRF 1ª Região é tratado como PRO-

SOCIAL ou como Programa. 

05 – O Auxílio-Bolsa de Estudos é mencionado apenas como Auxílio. 

06 – Os beneficiários do PRO-SOCIAL contemplados com o Auxílio-Bolsa de Estudos são 

referenciados como Bolsistas. 

07 – A área responsável pela administração dos recursos financeiros do PRO-SOCIAL no 

Tribunal e nas Seccionais é citada como área Financeira. 
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I – CRITÉRIOS DE CONCESSÃO 

01 – Aos beneficiários titulares, o PRO-SOCIAL concede, anualmente, bolsas de estudos 

para o 2º e 3º graus e para cursos de pós-graduação latu senso. 

02 – As bolsas de estudos são concedidas em número estabelecido anualmente pelo 

Conselho Deliberativo do PRO-SOCIAL, mediante proposta da área de Programas e 

Benefícios Sociais, de acordo com as disponibilidades financeiras do PRO-SOCIAL e 

em conformidade com os seguintes parâmetros: 

a) o número de bolsas para o 2º e 3º graus deve ser igual ou menor que 10% do 

número de servidores de cada área (Tribunal ou Seccional); 

b) a quantidade de bolsas para o 4º grau é limitada a 10% do total definido para bolsa 

de 2º e 3º graus; 

c) o valor das bolsas não pode ultrapassar a 30% da receita proveniente das 

contribuições sociais de cada área. 

03 – O Auxílio-Bolsa de Estudos é concedido através de processo seletivo anual, de acordo 

com os critérios estabelecidos em função do tipo de bolsa. 

04 – São os seguintes os critérios a serem avaliados para a concessão de bolsas de 2º e 3º 

graus, sendo atribuída a cada critério uma pontuação nesta ordem de prioridade: 

a) menor renda familiar; 

b) maior tempo de cadastramento no PRO-SOCIAL; 

c) maior tempo de serviço no Tribunal ou Seccional; 

d) não possuir vínculo empregatício com outro órgão; 

e) menor número de períodos letivos que faltam para o término do curso; 

f) não possuir outro curso superior concluído; 

g) não ter utilizado o Auxílio anteriormente; 

h) ser remanescente de processo seletivo realizado no ano anterior. 



 

 

SISTEMA NÚMERO 

BENEFÍCIOS SOCIAIS IN-18-04 
SUBSISTEMA 

MÓDULO N.
N. 

AUXÍLIO-BOLSA DE ESTUDOS 

MÓDULO 

FOLHA N. 

NORMAS GERAIS 

02 PODER JUDICIÁRIO 
TRF – 1ª REGIÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DATA DA REVISÃO 

02 

 

04.1 – Para fins de cálculo da renda familiar serão considerados os seguintes 

dependentes, todos necessariamente inscritos no PRO-SOCIAL: 

a) titulares casados: o cônjuge e os filhos; 

b) titulares solteiros: os pais e os filhos, se houver. 

04.2 – Considera-se renda bruta individual a remuneração mensal excluindo-se férias, 

13º salário, horas-extras, abono pecuniário e outros ganhos de caráter 

esporádico. 

04.3 – O cálculo da renda familiar é obtido pelo somatório dos rendimentos brutos do 

titular e dos dependentes relacionados no subitem 04.1 anterior, divididos pelo 

total dos inscritos no referido subitem. 

05 – Para o preenchimento das vagas são priorizados os servidores que ainda não tenham 

concluído curso de 2º ou de 3º grau. 

06 – As bolsas de estudos destinadas ao 2º grau têm prioridade sobre as do 3º grau. 

07 – Os critérios para a concessão de bolsas para cursos de pós-graduação são os 

seguintes, relacionados conforme a ordem de prioridade: 

a) menor número de módulos/disciplinas que faltam para o término do curso; 

b) maior tempo de cadastramento no PRO-SOCIAL;  

c) maior tempo de Tribunal ou Seccional; 

d) não possuir vínculo empregatício com outro órgão; 

e) não ter utilizado o Auxílio anteriormente; 

f) ser remanescente de processo seletivo realizado no ano anterior. 

08 – Ocorrendo empate, qualquer que seja o tipo de bolsa, é favorecido, nesta ordem de 

prioridade, o titular: 

a) com maior tempo de cadastramento no PRO-SOCIAL; 

b) com maior tempo de serviço prestado ao Tribunal ou Seccional; 
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c) mais idoso. 

II - BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO 

01 – Podem se candidatar ao Auxílio os beneficiários do PRO-SOCIAL regurlarmente 

matriculados em quaisquer dos seguintes cursos: 

a) regular ou supletivo de 2º grau; 

b) superior, ministrado por instituição regulamentada; 

c) de pós-graduação latu senso. 

01.1 – Os beneficiários vestibulandos podem se candidatar ao Auxílio, ficando a 

utilização do benefício condicionada à sua classificação no processo seletivo e 

à aprovação no concurso vestibular. 

01.2 – Os beneficiários excluídos do Auxílio podem se candidatar a nova bolsa após o 

decorrido o prazo de carência correspondente a 2 (dois) semestres 

consecutivos e subseqüentes à exclusão. 

02 – Estão impedidos de se candidatar ao Auxílio os servidores: 

a) desligados do PRO-SOCIAL; 

b) que tenham sido excluídos do Auxílio por mais de uma vez; 

c) que possuam auxílio financeiro para custeio de seus estudos, oriundo de qualquer 

outra fonte. 

03 – Podem ser favorecidos com bolsas de estudos para cursos de pós-graduação os 

servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente da Justiça Federal da 1ª 

Região, ocupantes de cargos ou funções de nível superior e que possuam curso 

superior regulamentado. 

04 – Os interessados em cursos de pós-graduação somente podem candidatar-se a cursos 

de especialidades compatíveis com as atividades que exercem e de interesse para sua 

área de trabalho. 
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05 – Os beneficiários já contemplados com bolsas de estudos podem participar de processo 

seletivo para a realização de novo curso, observada a disponibilidade de vagas quando 

ocorrer o processo classificatório e atendidos os beneficiários que ainda não possuem 

curso de 2º ou 3º grau. 

06 – Os beneficiários com curso superior completo podem participar de processo seletivo, 

ficando sua classificação condicionada ao número de vagas remanescentes dos 

beneficiários que ainda não tenham concluído o 2º ou 3º grau. 

III  – VALOR DO BENEFÍCO E CUSTEIO 

01 – O Auxílio-Bolsa de Estudos funciona na forma de reembolso mensal aos bolsistas, cujo 

percentual é estabelecido anualmente pelo Conselho Deliberativo do Programa, 

mediante proposta da área de Programas e Benefícios Sociais, em função das 

disponibilidades financeiras do PRO-SOCIAL. 

02 – O auxílio financeiro passa a vigorar a partir do semestre de concessão do benefício, 

não sendo permitido o reembolso de pagamentos relativos a semestres anteriores. 

03 – O ressarcimento abrange apenas o valor da mensalidade e da taxa de matrícula, 

cabendo exclusivamente ao bolsista a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer 

adicionais cobrados em decorrência de atraso na liquidação do débito. 

03.1 – A taxa de matrícula somente é reembolsada a partir do semestre de concessão 

do benefício. 

04 – O valor financeiro da bolsa de estudos é creditado na conta corrente do bolsista, 

conforme descrito no item 05, módulo 04, desta IN. 

05 – O auxílio financeiro destina-se estritamente a cursos, que se desenvolvam 

regularmente, sob a forma de metodologia direta, com exigência obrigatória de 

freqüência e aproveitamento. 

06 – O pagamento das bolsas de estudos de todas as Seccionais é realizado, de forma 

centralizada, pela área de Programas e Benefícios Sociais do Tribunal. 
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07 – As despesas com as bolsas de estudos ocorrem 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 à Seccional para 

atender a despesas dessa natureza. 
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01 –  A inscrição no Auxílio-Bolsa de Estudos obedece aos critérios estabelecidos nesta IN e 

implica na aceitação tácita das condições determinadas pelo Regulamento Geral do 

PRO-SOCIAL. 

02 – Anualmente, no mês de novembro, a área de Benefícios deve divulgar o período para a 

inscrição de beneficiários para o Auxílio-Bolsa de Estudos. 

02.1 – A data de inscrição para as bolsas de pós-graduação deve ser divulgada no 1º 

semestre de cada ano. 

03 – Para participar do processo seletivo, o beneficiário titular do PRO-SOCIAL deve 

preencher o formulário SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS - SOBE - MOD. 18-

04-01 e entregá-lo à área de Atendimento ao Beneficiário, juntamente com os 

comprovantes de renda. 

03.1 – Quando a solicitação tiver por objeto bolsa para pós-graduação, deve ser 

entregue, além dos documentos já citados, uma declaração do dirigente da 

unidade onde o beneficiário é lotado, informando que o curso está diretamente 

relacionado às atividades que exerce e que é de interesse da área. 

03.2 – A área de Atendimento ao Beneficiário, após verificar a entrega de todos os 

documentos exigidos, deve atestar o recebimento da SOBE, em campo 

próprio (parte picotada), devolvendo o comprovante ao beneficiário. 

04 – Findo o prazo estabelecido para a inscrição, todos os formulários SOBE, os 

comprovantes de renda e as declarações devem ser encaminhadas à área de 

Benefícios, que: 

a) insere no Sistema de Cadastro do PRO-SOCIAL, os dados dos inscritos; 

b) solicita que o Sistema faça a crítica e emita relatório com a classificação dos 

inscritos, de acordo com os critérios de concessão estabelecidos no módulo 02 - 

NORMAS GERAIS; 
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c) divulga o resultado do processo de seleção, ou seja, a classificação dos inscritos e 

a indicação dos selecionados para o recebimento das bolsas, e o período para 

apresentação da documentação de habilitação; 

d) arquiva os documentos. 

05 – Os beneficiários selecionados devem comparecer à área de Atendimento ao 

Beneficiário para os seguintes procedimentos de habilitação para a concessão da 

bolsa de estudos: 

a) apresentar declaração de instituição de ensino, onde conste nome e CGC, 

comprovando a matrícula do beneficiário e informando o nome e o grau do curso 

e, nos casos de pós-graduação, a duração do curso; 

b) apresentar o comprovante da instituição de ensino relativo ao ano ou às 

disciplinas/módulos/créditos a serem cursados no período letivo. 

05.1 – Caso a instituição de ensino forneça em tempo hábil a documentação exigida, o 

beneficiário deve preencher o formulário COMPROMISSO DE ENTREGA DE 

DOCUMENTAÇÃO - MOD.18-04-02. 

05.2 – Findo o período para apresentação da documentação, essa deve ser 

encaminhada à área de Benefícios para cadastramento no Sistema de 

Cadastro do PRO-SOCIAL e arquivo. 

06 – A falta de apresentação da documentação mencionada no item 05 anterior é entendida 

pelo PRO-SOCIAL como desistência da vaga para a bolsa de estudos. 

06.1 – Decorridos 05 (cinco) dias do final do prazo para apresentação da 

documentação, nova lista de classificação deve ser divulgada, apontando os 

beneficiários classificados para as vagas remanescentes. 

06.2 – Novo período para apresentação da documentação de habilitação deve ser 

definido pelo PRO-SOCIAL, seguindo os mesmos passos descritos no item 05 

anterior, após o que, deve ser encerrada a fase de seleção de candidatos. 
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01 – Para o reembolso, o bolsista deve apresentar á área de Atendimento ao Beneficiário, 

mensalmente, entre os dias 1º (primeiro) e 12 (doze), no caso do Tribunal, e entre os 

dias 1º (primeiro) e 10 (dez), no caso das Seccionais, o original do comprovante de 

pagamento da matrícula e das mensalidades, devidamente autenticado e sem rasuras, 

juntamente com uma cópia. 

01.1 – O original do comprovante de pagamento deve conter, obrigatoriamente: 

a) nome completo do bolsista; 

b) nome completo do estabelecimento de ensino com respectivo CGC; 

c) valor do documento à época do vencimento; 

d) data e valores efetivamente pagos; 

e) discriminação dos valores das multas e dos juros. 

01.2 – No verso da cópia dos comprovantes devem estar discriminados: 

a) registro funcional; 

b) mês a que se refere a parcela paga; 

c) tipo de bolsa (2º grau, 3º grau ou Pós-Graduação). 

02 – Recebendo o original e a cópia do comprovante de pagamento, a área de Atendimento 

ao Beneficiário deve: 

a) verificar se todas as informações citadas nos subitens 01.1 e 01.2 anteriores 

constam nos respectivos documentos; 

b) estando correta a documentação, atestar no verso original o recebimento da cópia 

e devolvê-lo ao bolsista. 

03 – Ao término do prazo para entrega dos comprovantes de pagamento, esses devem ser 

encaminhados à área de Benefícios que: 

a) cadastra as informações contidas nos comprovantes de pagamento e os seus 

valores nominais, ou seja, sem multas e juros, no Sistema de Cadastro do PRO-

SOCIAL; 
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b) solicita que o Sistema consolide uma relação de depósito bancário referente ao 

mês, para reembolso aos bolsistas, indicando nome, número de registro, número 

da conta corrente e da agência bancária e valor a ser reembolsado a cada um; 

c) forma um processo com as cópias dos comprovantes de pagamento e o 

encaminha à área de Processamento de Reembolso; 

- no caso das Seccionais, insere no processo, também, uma relação de 

depósito bancário, emitida pelo Sistema, e encaminha o processo para a área 

de Reembolso do Tribunal. 

04 – A área de Processamento de Reembolso do Tribunal procede à verificação da 

documentação que deu origem aos processos e, no caso do Tribunal, estando correta, 

confirma as informações para reembolso constantes no Sistema de Cadastro do PRO-

SOCIAL. 

05 – Os processos devem ser encaminhados à área Financeira que, baseada nos dados 

constantes no Sistema e nos processos das Seccionais: 

a) procede ao depósito dos valores dos reembolsos nas contas correntes dos 

bolsistas, até o dia 30 (trinta) de cada mês; 

b) lança os pagamentos no Sistema; 

c) insere os documentos comprobatórios dos pagamentos nos processos; 

d) encaminha os processos para a área de Contabilidade. 

06 – O reembolso é condicionado à apresentação dos comprovantes de pagamento. 

07 – O total reembolsado pode acumular até 6 (seis) parcelas anteriores à solicitação do 

reembolso, bem como a taxa de matrícula, desde que sejam referentes ao exercício do 

mês de reembolso. 

07.1 – Em casos de greves nas instituições de ensino, que atrase o término do 

semestre, pode ser solicitado o reembolso de mensalidades do exercício 

anterior. 
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08 – É permitido o reembolso de até 6 (seis) parcelas pagas antecipadamente às 

instituições de ensino, desde que sejam referentes ao exercício do mês de reembolso. 

09 – O bolsista matriculado em curso de férias deve entregar, à área de Atendimento ao 

Beneficiário, uma declaração da instituição de ensino que comprove quais as matérias 

que cursará. 
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I – MANUTENÇÃO 

01 – Para manter a concessão do Auxílio, o bolsista deve cursar, no mínimo, 3 (três) 

disciplinas por semestre, exceto quando for formando, e ser aprovado em todas as 

disciplinas nas quais esteja matriculado. 

02 – Semestralmente, a área de Benefícios deve divulgar o período para renovação da 

documentação do Auxílio. 

03 – No período divulgado, o bolsista deve entregar à área de Atendimento ao Beneficiário: 

a) histórico escolar ou declaração da instituição de ensino que comprove sua 

aprovação no período letivo ou em todas as disciplinas cursadas; 

b) declaração de matrícula no ano ou nas disciplinas que serão cursadas no período 

letivo seguinte (no mínimo 03 disciplinas); 

03.1 – Caso a instituição não forneça em tempo hábil qualquer dos documentos 

citados, o bolsista deve preencher o formulário COMPROMISSO DE 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. 

04 – O recebimento da documentação deve ser lançado no Sistema de Cadastro do PRO-

SOCIAL e, a seguir, a documentação deve ser arquivada. 

05 – O bolsista deve cientificar ao PRO-SOCIAL, antes da sua solicitação à instituição de 

ensino, os casos de mudança de curso ou de instituição de ensino, bem como os de 

trancamento geral de disciplinas, através do formulário ALTERAÇÃO DE DADOS DE 

BOLSA DE ESTUDOS - ADB - MOD.18-04-03. 

06 – A solicitação deve ser analisada pela área de Benefícios no próprio formulário ADB, 

considerando os critérios de concessão e demais condições estabelecidas para a 

continuidade do Auxílio. 

06.1 – A mudança de curso de 2º e 3º graus somente pode ser solicitada até, no 

máximo, 4 (quatro) semestres da utilização do Auxílio. 
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06.2 – É permitida apenas uma mudança de curso ou de estabelecimento de ensino. 

06.3 – Nos casos de mudança de curso de pós-graduação, a área de Benefícios deve 

solicitar à chefia imediata do bolsista um parecer sobre o interesse da unidade 

no novo curso. 

06.4 – O descumprimento do disposto no subitem 06.3 acima obriga o bolsista ao 

ressarcimento do valor correspondente à última parcela do reembolso, 

corrigido monetariamente. 

06.5 – O trancamento parcial de disciplinas pode ser feito sem anuência do PRO-

SOCIAL, desde que seja respeitado o limite de manutenção de 3 (três) 

disciplinas cursadas por semestre. 

07 – O servidor pode reativar o benefício, quando do trancamento geral de matrícula, sem 

passar por novo processo seletivo, no período de até 2 (dois) semestre consecutivos  

subseqüentes ao deferimento do trancamento por parte do PRO-SOCIAL. 

08 – O deferimento da mudança de curso ou de instituição de ensino ou, ainda, do 

trancamento de curso ou de disciplinas pela área de Benefícios enseja o registro das 

alterações no Sistema de Cadastro do PRO-SOCIAL. 

II – EXCLUSÃO 

01 – A manutenção de informações realizada através do formulário ADB pode gerar a 

suspensão definitiva ou temporária do benefício oferecido ao bolsista. 

02 – É excluído do Auxílio o bolsista que: 

a) comprovadamente, tenha prestado informações falsas; 

b) abandonar o curso: 

c) não fizer uso do benefício  por 07 (sete) meses consecutivos; 

d) for selecionado e não apresentar a documentação necessária e no prazo 

estabelecido, conforme o disposto no item 05, módulo 03, desta IN; 
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e) tenha efetuado trancamento geral de matrícula ou transferência de curso ou de 

estabelecimento de ensino sem a anuência do PRO-SOCIAL; 

f) trancamento do curso por período superior a 02 (dois) semestres; 

g) mudança de curso/estabelecimento de ensino por mais de uma vez; 

h) não tenha cursado, no mínimo, 03 (três) disciplinas no período letivo anterior, 

exceto quando for formando; 

i) for reprovado em 01 (uma) ou mais disciplinas cursadas no período letivo anterior; 

j) concluir o curso; 

l) for desligado do PRO-SOCIAL; 

m) entrar em gozo de licença para tratar de interesse particulares; 

03 – Caso a análise das informações do bolsista incida em uma das alíneas do item 01 

anterior, a área de Benefícios deve preencher o formulário SUSPENSÃO DE BOLSA 

DE ESTUDOS - SUBE - MOD.18-04-04.  

03.1 – A área de Benefícios deve atestar o comunicado do SUBE em campo próprio 

(parte picotada, entregando ao beneficiário o comprovante da suspensão). 

03.2 – Os formulários SUBE devem ser posteriormente arquivados. 

04 – Os bolsistas excluídos do Auxílio, conforme o disposto no item 01 anterior, com exceção 

da subalínea “a”, podem inscrever-se para novo processo seletivo após 02 (dois) 

semestres consecutivos subseqüente à exclusão, dependendo, no caso da subalínea 

“m”, do término ou interrupção da licença. 
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01 – O curso para o qual o beneficiário recebeu o Auxílio-Bolsa de Estudos deve ser 

realizado em horário diverso do expediente de trabalho. 

02 – O servidor que obtiver a concessão da bolsa de estudos de pós-graduação fica 

impedido, no período de 2 (dois) anos subseqüentes ao término do curso, de 

exonerar-se e de usufruir licença para trato de interesses particulares, ficando 

vedada, ainda, sua colocação à disposição de outro órgão estranho à Justiça Federal 

da 1ª Região, bem como, nos casos de bolsa para o 3º grau ou pós-graduação, 

mudança do setor de trabalho por espontânea vontade, sob pena de ser obrigado a 

ressarcir ao PRO-SOCIAL todos os valores recebidos, devidamente atualizados. 

03 – Ao término do curso, o servidor obriga-se a apresentar declaração de conclusão e, em 

cursos de pós-graduação, cópia de dissertação final ou monografia para acervo da 

Biblioteca do Tribunal ou da Seccional. 

04 – O fornecimento de informações falsas pelo beneficiário pode acarretar a devolução dos 

valores recebidos a título de reembolso, monetariamente corrigidos. 

05 – Os casos omissos nesta Instrução Normativa devem ser submetidos à apreciação da 

Diretoria-Geral. 

06 – Fazem parte integrante desta IN os anexos constantes do módulo 07. 

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

n. 1190/94 e Ata de Reunião constante no módulo 07 - ANEXOS, entrando em vigor 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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