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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0506504-38.2016.4.05.8500/SE 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

REQUERIDO: DEIVID REDSON SANTOS OLIVEIRA 
ADVOGADO: FILLIPE OLIVEIRA CORREIA 

RELATÓRIO 

Trata-se de Incidente de Uniformização Nacional, suscitado pela 
parte ré, em face de julgado oriundo da Turma Recursal de Sergipe, que  garantiu 
ao autor o direito ao ressarcimento relativo ao auxilio-saúde, por entender que a 
Portaria Normativa MPOG n. 5/2010 foi além do seu papel regulamentador ao 
disciplinar que o servidor só fará jus à indenização se for o titular do plano de 
saúde privado, requisito que o autor não preenche.  

Alega que tal interpretação diverge do entendimento firmado pela 1ª 
Turma Recursal do Paraná e pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul . 

Ao final requer a União que seja reformado o acórdão recorrido para 
julgar improcedente o pedido autoral de receber ressarcimento relativo ao auxílio 
saúde, sem observância aos requisitos exigidos pela Portaria Normativa MPOG 
nº 5/2010, consoante o entendimento das Turmas Recursais paradigmas. 

É o breve relatório. 

VOTO 

Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de 
uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência 
entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais 
de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante 
da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 

Eis o voto proferido pela Turma Recursal de origem, na parte que 
interessa ao deslinde da controvérsia ora em análise por este colegiado: 

"ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO-SAÚDE. 
PRESUNÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PLANOS DE SAÚDE DO 



SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL E DOS SEUS DEPENDENTES NÃO 
PREVISTA EM LEI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APLICAÇÃO, 
DE OFÍCIO, DA ORIENTAÇÃO DADA PELO STF NO RE 870.947. 
IMPROVIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO. VOTO Insurge-se a União contra 
a sentença de procedência, sem merecer acolhimento, contudo, a pretensão 
recursal como formulada. De fato, é trecho da decisão impugnada: “Quanto à 
situação dos autos, não se pode desconsiderar que seus filhos são seus 
dependentes. A legislação que prevê a exigência de que o titular e seus 
dependentes pertençam ao mesmo plano de saúde não se mostra razoável, pois 
vai de encontro à realidade fático normativo da comprovação de dependência 
econômica. No plano normativo, necessário, inicialmente, fazer uma análise 
constitucional da matéria. Sobre o tema, transcrevo, o art. 230 da Lei 8213/91, 
in verbis:Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua 
família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e 
farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas 
voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, 
ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante 
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus 
dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à 
saúde, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.302 
de 2006) – grifo nosso.Ou seja, a Carta Magna prevê duas regras que, assim 
como as demais normas constitucionais, devem ser interpretadas conjuntamente. 
Estabelece o art. 230 que a assistência à saúde do servidor será prestada pelo 
Sistema Único de Saúde, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver 
vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de 
auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor ativo 
ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados 
de assistência à saúde. Ou seja, a União pode até não conceder o auxílio saúde, 
conforme estabelece o art. 230 da Constituição Federal, mas a partir do 
momento em que o concede, não pode alterar o conceito de dependente, sob pena 
de transformar “o azul em vermelho”, ademais, conforme ressaltado alhures, o 
direito não pode mudar os conceitos e realidades fáticas. Veja-se, por exemplo, 
que o art. 197 da Lei n.º 8.112/90, que trata do salário-família, prestação da 
Seguridade Social, elenca como dependentes os filhos, inclusive os enteados até 
21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, 
se inválido, de qualquer idade; o art. 217 da mesma lei, estabelece que o filho de 
qualquer condição é beneficiário de pensão por morte, desde que atenda a um 
dos seguintes requisitos: seja menor de 21 (vinte e um) anos, seja inválido e tenha 
deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento. Conforme 
ressaltado anteriormente, o decreto – exceto os decretos autônomos previstos no 
art. 84, inciso VI da CF -, resolução e demais atos administrativos, somente têm 
o condão de dar concretude às leis, não pode exceder o que for regulamentado 
pelo legislador, uma vez que carece à administração pública de legitimidade 
constitucional para legislar.Dessa forma, patente a ilegalidade da resolução que 
impossibilita a colocação de filhos como dependentes de servidor público. No 
presente caso, o autor comprovou que ARTHUR YAN DE CARVALHO 
OLIVEIRA e KAREN SOPHIA DE CARVALHO OLIVEIRA são seus filhos 



dependentes através de Certidão de nascimento (anexos nºs 21/22). Frise-se que 
no processo 0501888-88.2014.4.05.8500, através da nota técnica 
61/2014/DESAP/SEGEP/MP reconhece que se deve conceder o benefício de 
auxílio saúde aos dependentes que são titulares de plano de saúde.”Consoante 
bem consignou a sentença impugnada, a aplicação do § 3º, art. 1º, do Decreto 
n.º 4.978/2004 para impedir o pagamento aos dependentes do autor, pois 
inseridos em plano de saúde diverso deste último, não merece confirmação haja 
vista que a exegese do referido dispositivo legal impede apenas que o servidor 
seja titular de dois planos de saúde privados, em nada presumindo que os 
dependentes têm de participar do mesmo plano de saúde da parte recorrida. Por 
assim entender, NEGO PROVIMENTO ao recurso da União"(...) 

  

Acerca da assistência à saúde do servidor público federal, dispõem a 
Lei nº 8.112/90, o Decreto 4.978/2004 e a Portaria Normativa nº 5/MPOG. 

A Lei nº 8.112/90, no seu artigo 230, estabelece: "A assistência 
à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência 
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz 
básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e 
será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS, diretamente pelo órgão ou 
entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, 
ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido 
pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou 
seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento". 
(Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006). 

O Decreto nº 4.978/2004, no seu art. 3º, estabelece: "Compete à 
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão supervisionar os convênios celebrados na forma do art. 1º e expedir as 
normas complementares à execução deste Decreto."  

A Portaria Normativa nº 05/MPOG, no seu artigo 26, preceitua: "O 
servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio de caráter 
indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o 
órgão ou entidade ofereça assistência direta, por convênio de autogestão ou 
mediante contrato, desde que comprovada à contratação particular de plano 
de assistência à saúde suplementar que atenda às exigências contidas no 
termo de referência básico, anexo desta Portaria. Parágrafo único. Em caso de o 
servidor aderir ao convênio, contrato ou serviço prestado diretamente pelo órgão, 
não lhe será concedido o auxílio de que trata o caput".  

E, o art. 27 dessa mesma Portaria, objeto central da discussão, 
assegura que: "para fazer jus ao auxílio, o plano de assistência 
à saúde suplementar, contratado diretamente pelo servidor, deverá atender, no 
mínimo, ao termo de referência básico, anexo desta Portaria". 



Observo que o paradigma da 5ª Turma do Rio Grande do Sul no 
processo nº 5058650-21.2015.404.7100/RS, faz menção à discricionariedade do 
Administrador para a optar por uma ou outra forma de prestação da assistência à 
saúde, a saber: a) pelo Sistema Único de Saúde SUS; b) diretamente pelo órgão ou 
entidade ao qual estiver vinculado o servidor; ou c) mediante convênio ou 
contrato; ou ainda d) na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde. Naquele caso, o óbice à 
percepção do auxílio-saúde referente aos dependentes foi que o titular aderiu a 
convênio prestado diretamente pelo órgão, enquanto seus dependentes tinham 
cobertura por plano de saúde diverso. 

No que concerne ao outro paradigma, oriundo da 1ª Turma Recursal 
do Paraná, que também discorre sobre a discricionariedade da Administração, 
menciona que o art. 27 da Portaria nº 5 do art. 27 da Portaria nº 5 do RH/MPOG, 
exige que o plano de assistência à saúde suplementar seja contratado diretamente 
pelo servidor, sendo exigência válida. 

Portanto, entendo que restou configurada a divergência 
jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes Regiões, posto que  no caso 
dos autos o autor pretende justamente perceber o benefício previsto no art. 230 da 
Lei nº 8.112/90 relativo a seus filhos Arthur Yan de Carvalho Oliveira e Karen 
Sofhia de Carvalho Oliveira que se encontram em planos de saúde 
diversos daquele em que o autor é titular e têm como dependente sua esposa. 

Desta forma a discussão cinge-se à possibilidade da Portaria nº 5 
do  RH/MPOG estabelecer restrições à percepção do auxílio-saúde, como no caso, 
em que o plano de saúde dos dependentes não é o mesmo do titular. 

É cediço que o ato administrativo normativo deve se ater aos 
estreitos limites impostos pela lei, razão pela qual não pode ele restringir direito o 
qual não foi adstrito pela lei regulamentada, sob pena de ser declarado nulo, em 
razão de vício de ilegalidade.  

Considerando que o art. 230 da Lei n° 8.112/90 assegura a 
discricionariedade da Administração pelo pagamento de auxílio-saúde, mediante 
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência 
à saúde, verifica-se que, uma vez instituído o referido auxílio, não pode o 
regulamento restringir a fruição do direito. 

Em caso similar, versando sobre outra restrição estabelecida pela 
mesma  Portaria MPOG/SRH n° 5/2010, concluiu-se que essa extrapolou o poder 
regulamentar ao excluir genitores que vivem às expensas do agente público do rol 
de dependentes econômicos beneficiários do auxílio-saúde. 



ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA 
GENITORA. DIREITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 
CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. PORTARIA MPOG/SRH N° 
5/2010. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER NORMATIVO. 1. É cediço que o ato 
administrativo normativo deve se ater aos estreitos limites impostos pela lei, 
razão pela qual não pode ele restringir direito o qual não foi adstrito pela lei 
regulamentada, sob pena de ser declarado nulo, em razão de vício de ilegalidade. 
2. Considerando que o art. 241 da Lei n° 8.112/90 assegura a condição de família 
a todos aqueles que sejam economicamente dependentes do servidor e constem 
do seu assentamento funcional, forçoso reconhecer que o art. 4° da Portaria 
MPOG/SRH n° 5/2010 extrapolou o poder regulamentar ao excluir genitores que 
vivem às expensas do agente público do rol de dependentes econômicos 
beneficiários do auxílio-saúde. 3. Apesar disso, in casu, o autor não logrou 
demonstrar a condição de dependente econômico da sua genitora, como exige o 
art. 241 da Lei n° 8.112/90, uma vez que somente juntou aos autos declaração de 
Imposto de Renda em que consta o nome dela como dependente, sendo tal 
documento, por si só, insuficiente para desincumbi-lo do ônus probatório. 4. 
Apelação e remessa oficial providas.(APELREEX - Apelação / Reexame 
Necessário - 29842 0009774-33.2011.4.05.8200, Desembargador Federal 
Raimundo Alves de Campos Jr., TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::11/02/2014 
- Página::328). 

Ainda, no mesmo sentido do acórdão impugnado: 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-SAÚDE. ADVOGADO DA 
UNIÃO – AGU. EXIGÊNCIA DE QUE O PAGAMENTO SE FAÇA MEDIANTE 
A COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIDOR SEJA TITULAR DE PLANO DE 
SAÚDE. DESNECESSIDADE. RATIO ESSENDI DA NORMA. DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA DO CÔNJUGE E FILHOS EM RELAÇÃO AO SERVIDOR 
PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA VERBA 
ATENDIDOS. DEFERIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO PELOS SEUS 
FUNDAMENTOS JÁ COLACIONADOS. QUESTÕES DECIDIDAS. ART. 46 DA 
LEI 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, POR FORÇA DO ART. 1º DA LEI 
Nº 10.259/2001. NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO DE OUTROS 
FUNDAMENTOS, ORA DECLINADOS, NESTE VOTO. IMPROVIMENTO 
DO(S) RECURSO(S).(Recursos 0501283-11.2015.4.05.8500, EDMILSON DA 
SILVA PIMENTA, TRF5 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Creta - 
Data::17/06/2015 - Página N/I.) 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADVOGADO DA UNIÃO. 
DIREITO A AUXÍLIO-SAÚDE DE ESPOSA E FILHOS. EXISTÊNCIA. 1. 
Embora o servidor público não tenha, em princípio, direito subjetivo ao 
recebimento de auxílio-saúde, se o órgão a que ele é vinculado tem 
regulamentação interna conferindo-lhe esse direito, bem como aos seus 
dependentes (filhos e esposa), não pode a administração deixar de pagar o 
benefício relativo a esses últimos ao fundamento de que o plano de saúde 
contratado pela família considera cada indivíduo como titular do mesmo, não 
incluindo ninguém na categoria de dependente; 2. A ser assim, haveria nítida 



ofensa ao princípio da isonomia, pois o autor deixaria de usufrui de um direito 
conferido aos demais servidores do órgão a que é vinculado; 3. Apelação e 
remessa oficial improvidas.(APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - 
27489 0006001-43.2012.4.05.8200, Desembargador Federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::03/07/2014 - Página::183). 

Por conseguinte, voto por CONHECER do incidente de 
uniformização, contudo, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da 
fundamentação supra, firmando a tese de que: "Ainda que esteja inserido no poder 
discricionário da administração a instituição do auxílio-saúde, mediante 
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência 
à saúde,  uma vez conferido esse direito, não se pode, por meio de Portaria, 
restringir a sua fruição, com previsões que extrapolem os limites impostos pela 
lei". 

 
 

CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Federal 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA UNIÃO. 
AUXÍLIO-SAÚDE. EXIGÊNCIA DO SERVIDOR E SEUS 
DEPENDENTES SEREM VINCULADOS AO MESMO 
PLANO DE SAÚDE. AINDA QUE ESTEJA INSERIDO NO 
PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO A 
INSITUIÇÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE, MEDIANTE 
RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR DESPENDIDO 
PELO SERVIDOR, ATIVO OU INATIVO, E SEUS 
DEPENDENTES OU PENSIONISTAS COM PLANOS OU 
SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, UMA 
VEZ CONFERIDO ESSE DIREITO, NÃO SE PODE, POR 
MEIO DE PORTARIA, RESTRINGIR A SUA FRUIÇÃO, COM 
PREVISÕES QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES IMPOSTOS 
PELA LEI. PEDILEF CONHECIDO E DESPROVIDO. 

  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, NEGAR 
PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto da Juíza Relatora. Vencidos, no 
mérito, os Juízes Federais José Spizzirri, Bianor Arruda Bezerra, Fábio Souza e 
Erivaldo dos Santos que davam provimento ao incidente. 

Brasília, 21 de março de 2019. 

 

CARMEN ELIZÂNGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

Juíza Federal 


