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RÉU: UNIÃO FEDERAL 
  
 

                                                 SENTENÇA
 

 
 
I – RELATÓRIO
  

                                                                                 
 

Trata-se de ação civil coletiva ajuizada pelo SINDICATO NACIONAL DOS
ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS E CONTROLE - UNACON SINDICAL em face da 
UNIÃO, em que pretende provimento jurisdicional que reconheça a ilegalidade da exigência
contida no artigo 25, § 4º, da Portaria Normativa n. 1/2017/SEGRT/MPDG, determinar à UNIÃO
que efetue o pagamento do auxílio à saúde, em favor dos filiados ao Autor, relativamente aos
dependentes que sejam os próprios titulares dos planos contratados, afastado em caráter
definitivo o critério ilegal previsto no ato administrativo impugnado (id. 2439932).
 

Requer, também, a condenação da União à obrigação de pagar os respectivos
valores de defasagem do auxílio à saúde, consistentes na diferença entre os valores devidos,
caso inexistisse o critério ilegal ora afastado (artigo 25, § 4º, da Portaria Normativa n.
1/2017/SEGRT/MPDG), e o montante efetivamente suprimido ou pago a menor, até a data de
cessação dos efeitos financeiros da ilegalidade (id. 2439932).
 

Sustenta que é uma entidade de âmbito nacional, fundada em 24.05.89, em
Brasília/DF, e que congrega os Auditores e os Técnicos Federais de Finanças e Controle.
 

Alega, em síntese, que o art. 230 da Lei nº 8.112/90 instituiu o direito do servidor
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público federal à percepção de auxílio pecuniário, de caráter indenizatório, para o ressarcimento
parcial de despesas com planos privados de assistência à saúde do servidor e de seus
dependentes, de livres escolha e responsabilidade do servidor.
 

Afirma que, para fazer jus à percepção da parcela indenizatória, bastava que o
servidor e/ou seus dependentes comprovassem, mediante documentação própria, os dispêndios
parcialmente indenizáveis.
 

Todavia, após a edição da Portaria Normativa nº 1/2017/SEGRT/MPDG, de
09.03.17, foi instituída uma nova e ilegal exigência para receber o referido auxílio, sendo limitado
o pagamento do auxílio à saúde relativo aos dependentes do servidor público apenas às
hipóteses em que estiverem inscritos “como tais no mesmo plano de saúde do qual seja o titular”.
 

Menciona que, a partir da edição da referida Portaria, foram cessados os
pagamentos do auxílio à saúde para o custeio de despesas com planos contratados em nome
dos dependentes, ainda que os servidores sejam os seus respectivos responsáveis financeiros.
 

Entende que a previsão contida no artigo 25, §4°, da Portaria Normativa nº
1/2017/SEGRT/MPDG é ilegal, à medida que restringe o direito do servidor à percepção de verba
de caráter indenizatório, prevista no art. 230 da Lei nº 8.112/90.
 

Custas recolhidas (id. 2439765 ao id. 2439771).
 

Procuração e documentos (id. 2439779 ao id. 2440014).
 

Postergada a análise do pedido de tutela (id. 2628894).
 

Contestação da União, na qual alega, em preliminar, que, em caso de procedência
do pedido, sejam limitados os efeitos da sentença aos limites territoriais do órgão prolator da
decisão. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos (id. 3000308).
 

Determinado que a parte autora emendasse a inicial, a fim de adequar ao rito
processual pertinente, bem como retificasse o valor atribuído à causa (id. 2559980).
 

Embargos de declaração apresentados pela parte autora (id. 3179248).
 

Contrarrazões (id. 3218487).
 

Acolhidos parcialmente os embargos de declaração para revogar o segundo
parágrafo do despacho embargado, no que se refere à adequação do rito processual (id.
3245727).
 

Comprovada a interposição de agravo de instrumento pela parte autora (id. 3455717
ao id. 3455792).
 

Deferida a atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a retificação do
valor da causa (id. 3912194).
 

Réplica (id. 5647398).
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Convertido o feito em diligência, a parte autora se manifestou por meio da petição
acostada no id. 26799479.
 

A parte autora juntou petição na qual informou que, recentemente, a PGFN, por
meio do Parecer nº 159/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU, de 19.05.2020, asseverou que, apesar
da divergência de posicionamento anterior, o pagamento do auxílio-saúde deveria seguir
estritamente a sistemática inaugurada pela Portaria Normativa nº 1/2017/SEGRT/MPDG. Assim,
seus filiados passaram a receber a notificação para restituírem os valores pagos a partir da
vigência da exigência contida no art. 25, § 4º, da Portaria nº 1/2017/SEGRT/MPDG. Reiterou, na
oportunidade, a necessidade de apreciação do pedido de tutela de urgência para que a UNIÃO
se abstenha de aplicar o critério ilegal previsto no artigo 25, § 4º, da Portaria Normativa n.
1/2017/SEGRT/MPDG, e que, portanto, volte a efetuar o pagamento do auxílio à saúde, nos
contracheques dos filiados ao Autor, relativamente aos dependentes que sejam os próprios
titulares dos planos contratados; ou 2) em caráter incidental, ante o fato novo reportado acima,
que a UNIÃO seja impedida de proceder à devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé
pelos servidores ora substituídos (id. 320128847).
 

É o relatório. DECIDO.
 
II – FUNDAMENTAÇÃO
  

A limitação territorial prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 merece ser afastada no
presente caso, por se tratar de demanda movida contra a União, uma vez que, consoante
jurisprudência firme do TRF 1ª Região [1], não se aplica às causas coletivas propostas na Seção
Judiciária do Distrito Federal contra a União, sendo que a própria Constituição, em seu art. 109, §
2º, confere à Justiça Federal, com sede no Distrito Federal, competência para julgar as ações
que têm fatos jurígenos ocorridos em qualquer lugar do país, ao dispor expressamente que as
causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou
onde esteja situada a coisa, ou, ainda, na do Distrito Federal, como na hipótese dos autos.
 

Nesse sentido, também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que se impõe interpretar o art. 2º-A da Lei 9.494/1997 em harmonia com as demais 
normas  que  disciplinam  a matéria, de modo que a sentença civil, proferida em ação de caráter
coletivo, proposta por entidade sindical, na defesa dos interesses e direitos dos seus membros,
abrangerá todos os substituídos, independente de serem domiciliados, na data da propositura da
ação, no âmbito da competência territorial do órgão prolator da decisão [...] (AgInt no REsp.
1.614.030/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.2.2019).
 

Ademais, não há que se falar em suspensão de tramitação, considerando que o
feito não se enquadra na hipótese em discussão no RE 1101937 RG/SP [2], de 13.02.2020, com
repercussão geral reconhecida, uma vez que não se trata, in casu, de ação civil pública e,
portanto, não se discute a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/85.
 

Feitas tais considerações, passo ao mérito.
 

A parte autora impugna a exigência contida no artigo 25, § 4º, da Portaria Normativa
nº 1/2017/SEGRT/MPDG, que assim determina:
 

Art. 25. O servidor, o militar de ex-Território e o pensionista poderão requerer o
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auxílio de caráter indenizatório, pago mediante ressarcimento, por beneficiário,
ainda que o órgão ou entidade ofereça assistência à saúde de forma direta, por
meio de convênio com operadora de autogestão ou mediante contrato, desde que
comprovada a contratação particular de plano de assistência à saúde suplementar
que atenda às exigências desta Portaria Normativa.
 
§ 1º Na hipótese de o servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista aderir ao
convênio, contrato ou serviço prestado diretamente pelo órgão, não lhe será
concedido o auxílio de que trata o caput [...].
 
§ 4º Para fazer jus ao auxílio relativamente a seus dependentes, o servidor ou
o militar de ex-Território deverá inscrevê-los como tais no mesmo plano de
saúde do qual seja o titular e tenha sido por ele contratado na forma desta
Portaria Normativa.
 
§ 5º Excetua-se da regra do § 4º deste artigo a contratação de plano de saúde que,
por imposição das regras da operadora, não permita inscrição de dependentes,
obrigando a feitura de um contrato para cada beneficiário.
 
 § 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, o servidor ou o militar de ex-Território deverá
fazer prova inequívoca de responsabilidade financeira relativamente a seus
dependentes. Sem grifos no original
 
Não obstante as justificativas mencionadas pela parte autora na manifestação

acostada no id. 26799479, verifico que, de fato, a exigência questionada nestes autos já se
encontrava prevista na Portaria Normativa SRH/MP nº 05, de 2010, que previa, em seu artigo 27,
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. E, no Termo de
Referência, em seu item 1.2.1 previa que se entende por beneficiário, na condição de titular do plano, o

servidor ativo e inativo ou pensionista. Somente o servidor, ativo ou inativo, poderá inscrever beneficiários na

condição de dependentes (id. 3000308).
 

De toda forma, houve uma atualização normativa que deixou mais evidente que,
para fazer jus ao auxílio saúde relativo aos seus dependentes, estes deveriam estar inscritos no
mesmo plano de saúde do qual seja titular o servidor e, portanto, passo à análise do direito aqui
discutido.
 

O caput do art. 230 da Lei nº 8.112/90 dispõe que a assistência à saúde do servidor,
ativo ou inativo, e de sua família poderá ser prestada mediante ressarcimento parcial do valor
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos
privados de assistência à saúde, nos termos de regulamento específico, confira-se:
 

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
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assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.  (Redação dada
pela Lei nº 11.302 de 2006).
 
Da redação do citado disposit ivo extrai-se que em momento algum o

legislador condicionou a percepção do benefício à exigência de que os dependentes deveriam
constar do mesmo plano de saúde privado, limitando a relação de dependência no que diz
respeito ao caráter familiar e funcional.
 

A propósito, o citado artigo é regulamentado pelo Decreto nº 4.978, de 03.02.2004,
que expressamente dispõe no caput do art. 1º [2] que a assistência à saúde do servidor ativo ou
inativo e de sua família, é de responsabilidade do Poder Executivo da União, de suas autarquias
e fundações.
 

Do mesmo modo, o art. 2º do citado decreto é claro no sentido de que fica
autorizada a inclusão de pensionistas de servidores abrangidos por este Decreto nos
respectivos planos de assistência à saúde, desde que integralmente custeada pelo
beneficiário.
 

Desta forma, apesar de este Juízo acreditar que a intenção da parte ré com a
edição de tal restrição possa ser o de evitar eventuais ilícitos, não se pode permitir qualquer
interpretação que se distancie da previsão normativa, que consiste em garantir assistência à
saúde  dos dependentes e pensionistas do servidor.
 

Assim, se o servidor é o responsável efetivo pelo adimplemento das despesas
firmadas no contrato do plano de saúde, é inegável a relação de dependência, ainda que
eventualmente os seus dependentes não constem como seus beneficiários diretos do
mesmo plano de saúde.
 

Logo, a inscrição individual não pode ser considerada como fator de impedimento
ao ressarcimento, pois o objetivo da norma é preservar os dependentes e os pensionistas do
servidor que dele dependam economicamente.
 

Nesse sentido, confiram-se os julgados do TRF5:
 

SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE
PARTICULAR. DEPENDENTE. AUXÍLIO MEDIANTE RESSARCIMENTO. LEI Nº
8.112/90, ART. 230. 1. Ação em que o autor, servidor público federal, busca a
concessão do ressarcimento das despesas com o plano de saúde de sua esposa e
dependente, com o pagamento das parcelas retroativas, desde o primeiro
requerimento administrativo apresentado em 14/10/2011. 2. "Ao estatuir o direito do
servidor ao ressarcimento parcial dos gastos com plano de saúde particular de seus
dependentes, a Lei nº 8.112/90 não exige que ele figure como titular do referido
plano, mas apenas que seja o responsável pelo adimplemento das obrigações
f inance i ras  assumidas no cont ra to  cor respondente"  (PROCESSO:
00045975420124058200, APELREEX32886/PB, Desembargador Federal Flávio
Lima (convocado), Primeira Turma, JULGAMENTO: 10/12/2015). 3. Apelação
provida para condenar a parte ré ao pagamento do benefício de ressarcimento, em
caráter indenizatório, das despesas do servidor com o plano de saúde de sua
esposa, assim como ao pagamento das parcelas retroativas, desde o primeiro
requerimento administrativo apresentado pelo servidor público (14/10/2011).
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Correção e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal
v i g e n t e  q u a n d o  d a  e x e c u ç ã o  d o  j u l g a d o .  ( T R F 4 ,  P R O C E S S O :
08130350620164058100, AC - Apelação Civel, Desembargador Federal Paulo
Machado Cordeiro, 3ª Turma, JULGAMENTO: 04/04/2017, PUBLICAÇÃO).
 
 
 
SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE
PARTICULAR. DEPENDENTE. AUXÍLIO MEDIANTE RESSARCIMENTO. LEI Nº
8.112/90, ART. 230. 1. Sentença que reconhece a servidor o direito de ser
ressarcido das despesas com o custeio de plano de saúde particular contratado em
favor de filho menor e arbitra honorários de sucumbência equivalentes a 20% da
condenação. 2. Apelação alegando: a) prescrição bienal; b) não preenchimento dos
requisitos legais exigidos para o ressarcimento; e c) verba honorária excessiva. 3.
Nas demandas em face de Ente Público, é Quinquenal o Prazo Prescricional, nos
termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932 e artigo 2º do Decreto-Lei nº
4.597/1942. 4. estatuir o direito do servidor ao ressarcimento parcial dos gastos com
plano de saúde particular de seus dependentes, a Lei nº 8.112/90 não exige que ele
figure como titular do referido plano, mas apenas que seja o responsável pelo
adimplemento das obrigações financeiras assumidas no contrato correspondente. 5.
Apelação e remessa oficial providas, em parte, apenas para fixar os honorários
advocatícios em mil reais, mantido o direito do autor ao ressarcimento parcial das
despesas efetuadas com plano de saúde do seu filho menor, na forma do art. 230
da Lei nº 8.112/90, tal como reconhecido na sentença. (APELREEX - Apelação /
Reexame Necessário - 32886 0004597-54.2012.4.05.8200, Desembargador Federal
Flávio Lima, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::18/12/2015 - Página::41.)
 
 

 
Há de se ponderar que não se está a ampliar o conceito de dependentes já

estabelecidos pela Portaria nº 1/2017/SERRT/MPDG, mas apenas de assegurar que, desde que
comprovada a relação de dependência econômica, seja assegurado o ressarcimento nas
mesmas condições em que ocorrem com dependentes vinculados ao plano de saúde do titular,
pois, pelos fundamentos já expostos, não me parece crível que uma questão meramente
contratual e de gestão do convênio possa ser fator de impedimento, tal como foi ponderado pela
Administração no art. 25, §5º, da citada portaria, ao permitir uma exceção quando eventualmente
alguma operadora de plano de saúde não permita a inscrição de dependentes.
 

Acredita-se que tal interpretação seja a mais condizente com o objetivo da norma e,
portanto, deve ser assegurado o pagamento do auxílio saúde dos dependentes que sejam os
próprios titulares dos planos de saúde, tão somente nos casos em que, comprovadamente,
exista uma relação de dependência econômica com o servidor, uma vez que o texto legal
não restringe esse direito.
 

Por fim, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência (CPC, art. 300), haja vista que o direito alegado pela parte autora é estreme de
dúvidas e o risco de dano ao resultado útil do processo resta demonstrado, uma vez que alguns
dos substituídos passaram a receber a notificação para restituírem os valores pagos a partir da
vigência da exigência contida no art. 25, § 4º, da portaria nº 1/2017/SEGRT/MPDG.
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III – DISPOSITIVO
  

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para
DETERMINAR que a União se abstenha de aplicar a exigência contida no artigo 25, § 4º, da
Portaria Normativa nº 1/2017/SEGRT/MPDG e determinar que a parte ré efetue o pagamento do
auxílio à saúde, nos contracheques dos substituídos do sindicato Autor na presente ação, nos
casos em que os seus dependentes, que comprovadamente tenham relação de dependência
econômica com o servidor, sejam os próprios titulares dos planos contratados, afastando, por
consequência lógica, qualquer devolução ao erário dos valores recebidos a este título.
 

Ressalto que a tutela de urgência ora deferida tem aplicabilidade imediata, não
sendo alcançada pelo efeito suspensivo de eventual apelação.
 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR a ilegalidade da exigência
contida no artigo 25, § 4º, da Portaria Normativa nº 1/2017/SEGRT/MPDG e determinar que
a parte ré efetue o pagamento do auxílio à saúde, em favor daqueles que compunham a
categoria (substituída pelo sindicato-autor) na data da propositura da ação, cuja
comprovação deverá ser feita no momento da execução do julgado, nos casos em que os
seus dependentes, que comprovadamente possuam relação de dependência econômica
com o servidor, sejam os próprios titulares dos planos contratados.
 

Condeno, ainda, a parte ré à obrigação de pagar os respectivos valores de
defasagem do auxílio à saúde, consistentes na diferença entre os valores devidos e o montante
efetivamente suprimido ou pago a menor, até a data da efetiva cessação dos efeitos financeiros,
respeita a prescrição quinquenal, dos gastos que os dependentes, que comprovadamente
tenham relação de dependência econômica com o servidor, sejam os próprios titulares dos
planos contratados.
 

Em relação ao ressarcimento, não sendo dívida tributária, sobre os valores
apurados devem incidir correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e
juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
 

Condeno a parte ré ao ressarcimento das custas sucumbenciais e ao pagamento de
honorários advocatícios, que arbitro nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, § 3º, do
CPC, a incidirem sobre o valor da condenação, após a liquidação do julgado, nos termos do art.
85, §3º e §4º, II, do Código de Processo Civil.
 

Considera-se o valor atribuído inicialmente à causa pela parte autora e mantido pelo
TRF1 em sede de agravo de instrumento (id. 3912194), fundamento pelo qual, tomando por base
as razões expostas na citada decisão, revogo a determinação de emenda ao valor da causa
proferida no despacho acostado no id. 2559980.
 

Encaminhe-se cópia da presente sentença ao Ilustre Relator do Agravo de
Instrumento nº 1010556-83.2017.4.01.0000.
 

Deixo de determinar a anotação do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF
9.930, uma vez que seu nome já consta do cadastro do Pje.
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Intime-se a parte ré para imediato cumprimento da tutela de urgência ora
deferida.
 

Publique-se. Intime-se.
 

Sentença registrada eletronicamente.
 

Sentença sujeita à remessa necessária.
 

Brasília/DF, assinado na data constante no rodapé.
 

 
 

 
 

(assinado digitalmente)
 

KÁTIA BALBINO DE CARVALHO FERREIRA
 

Juíza Federal da 3ª Vara/DF
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI 9.494 DE 1997. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, § 2º DA CONSTITUIÇÃO.
AUDITOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DAS. VPNI. QUINTOS. DÉCIMOS. ADICIONAL DO ART. 184
DA LEI 1.711 DE 1952. MEDIDA PROVISÓRIA 440, DE 29/08/2008. CONVERTIDA NA LEI Nº 11.890/2008.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. SISTEMA DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 3. Apesar de o art. 2º-A da Lei 9.494/97 ter adotado o critério do domicílio dos
substituídos no momento da propositura da ação, para alcance subjetivo da sentença, esse critério não se
aplica às ações propostas contra a União, pois o art. 109, § 2º, da Constituição da República, assegura ao
Sindicato-autor, independentemente do local de domicílio dos seus substituídos, a opção pelo foro da Seção
Judiciária do Distrito Federal. A limitação espacial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2º-A da Lei n.
9.494/97, não se aplica às causas coletivas propostas na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União,
quando o jurisdicionado aqui não seja domiciliado. (...) (AC 0028994-43.2009.4.01.3400, JUÍZA FEDERAL
OLÍVIA MERLIN SILVA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 18/07/2019 PAG.)

[2] EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela
especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art.
16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil
pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão
geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. RE 1101937 RG. Órgão julgador: Tribunal
Pleno. Relator(a): Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 13/02/2020. Publicação: 27/02/2020.
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