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 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1.  A presente manifestação tem por objetivo unificar, no âmbito desta Secretaria de 

Gestão Pública - SEGEP, os entendimentos sobre a possibilidade de aplicação do art. 183 da 

Lei nº 8.112/90 a trabalhadores contratados temporariamente sob o regime da Lei nº 8.745/93.  

2.  O entendimento desta Coordenação-Geral de Aplicação das Normas, sobre o 

tema apresentado, encontra-se presente na Nota Técnica nº 

740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 03 de agosto de 2010, e foi exarado em consonância 

com o entendimento ofertado da Consultoria Jurídica deste Ministério, por intermédio do 

PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010, da qual, cabe-nos transcrever os 

conclusivos excertos:  

13. Assim, resta claro que a participação no plano de assistência à saúde 

suplementar é devida aos servidores temporários contratados durante a vigência 

da Portaria SRH/MP nº 01/2007, desde que tenha havido, a época, previsão 

contratual deste benefício, e que o servidor tenha optado por sua inclusão no 

referido plano.  

14. Ante o exposto, entende-se que: 

a. Os contratados temporários de que trata a Lei nº 8.745/90, não poderão ser 

considerados como beneficiários para efeito de assistência à saúde suplementar, 

consubstanciado com o que dispõe o art. 183, da Lei nº 8.112/90, alterado pelo art. 2º da 

Lei nº 8.647/93, e  o Parecer/MP/CONJURJPA/Nº 0841-3.22/2010, de 22/06/2010. 

b. Excepcionalmente, aos contatados temporariamente durante a vigência da 

Portaria SRH/MP nº 01/2007, cabe o direito à participação no plano de assistência 

à saúde suplementar durante a validade do contrato, incluindo sua prorrogação, 

caso ocorra, e desde que o contrato tenha sido celebrado em data anterior ao início 

de vigência da Portaria Normativa nº 3, de 30/07/2009. Para isso, é fundamental que 

à época tenha havido a previsão contratual deste benefício e que o servidor tenha optado 

por sua inclusão no referido plano de saúde suplementar.  

c. Os contratados temporários, por estarem sujeitos às disposições da Lei nº 8.745/93, 

fazem jus à percepção do auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar, 

em observância ao que estabelece o PARECER/MP/CONJUR/IC/Nº 0519-2.9/2002.  

 

3.  Todavia, o Departamento de Saúde Previdência e Benefícios da Seguridade 

Social – DESAP, mantinha posicionamento de que o entendimento contido na referida Nota 

Técnica, dá a entender que o contrato do profissional (e não do plano de saúde) deve ter sido 

celebrado na vigência da Portaria Normativa nº 1, de 2007, e que o entendimento contido no 
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PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010, foi no sentido de que o contrato com a 

operadora de plano de saúde é que deveria ter sido celebrado ainda na vigência da portaria nº 1, 

desde que contemplasse os contratados por tempo determinado, motivo elo qual solicitou o 

DESAP, providências frente a esta Coordenação, no sentido de reapreciar a matéria. 

 

4.  Desta forma, foram despendidos esforços no sentido de reanálise da matéria por 

meio da Nota Técnica nº 320/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 19/11/2014, na qual, 

embora tenha sido reiterado o posicionamento desta Coordenação-Geral de Aplicação das 

Normas, considerou-se a premente necessidade de encaminhar consulta à Consultoria Jurídica 

deste Ministério, com vistas a esclarecer se o entendimento contido no 

PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010, em especial para se estabelecer se as 

contratações mencionadas no item 26 referem-se aos contratos temporários celebrados ou 

ao contrato com a operadora de plano de saúde.  

 

5.  Em resposta à consulta realizada, a CONJUR/MP encaminhou resposta por meio 

da Nota nº 3267-3.22/2014/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU, de 02 de dezembro de 2014, na 

qual exarou posicionamento sobre a questão, da qual transcreve-se os principais excertos: 

(...) 

9. No presente processo, de acordo com a Nota Informativa nº 

320/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, questiona-se sobre a abrangência do 

PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010 no que tange à salvaguarda dos atos 

jurídicos praticados sob a égide da Portaria Normativa nº 01, de 27 de dezembro de 

2007. Para o DENOP, a garantia ao usufruto do Plano de Assistência à Saúde pelo 

profissional temporário seria possível desde que o contrato temporário tenha sido 

firmado na vigência da Portaria Normativa nº 01, de 27 de dezembro de 2007 e que 

tenha havido adesão do trabalhador ao plano, ao passo que, para o DESAP, é o 

contrato com a operadora do Plano de Saúde quer deveria ter sido entabulado à 

época da vigência da referida portaria, desde que contemplasse os contratados por 

tempo determinado. 

10. Pois bem. De início, cumpre destacar que os contratados temporários admitidos após 

a Portaria Normativa nº 3, de 30 de julho de 2009, não podem, a toda evidência, aderir 

ao Plano de Assistência à Saúde do servidor público, uma vez que, a partir da 

publicação da mencionaria portaria, os trabalhadores temporários foram excluídos do 

rol de contemplados por aquele benefício.  

11. Nesse sentido, PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010 é expresso no 

sentido de que a manutenção da garantia de acesso ao Plano de Assistência à Saúde 

Suplementar restringe-se aos profissionais temporários contratados sob a égide da 

Portaria Normativa nº 01, de 27 de dezembro de 2007, conforme se depreende da 

ementa transcrita a seguir in verbis: (...).  

13. Conforme se observa dos trechos transcritos, o conteúdo do parecer – no tocante a 

garantia da segurança jurídica – não foca na questão da relação contratual da União com 

os planos de saúde, conforme é o suposto entendimento do DESAP, mas sim na 

preservação da situação jurídica do profissional temporário que aderiu ao Plano de 

Assistência à Saúde sob a égide da Portaria Normativa nº 01, de 27 de dezembro de 

2007. O parecer, portanto, não se direciona aos contratos firmados pela União com os 

planos de saúde, havendo, na verdade, preocupação de que o profissional temporário 
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permaneça beneficiário do Plano de Assistência à Saúde ao qual aderiu em decorrência 

de concessão da própria Administração Pública.  

14. Assim, entende-se que o entendimento firmado no item 14, alínea “b”, da Nota 

Técnica nº 740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP está consentâneo com os fundamentos 

jurídicos deduzidos no PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010.  

    

 

6.  Destarte, considerando-se que o entendimento adotado por esta Coordenação-

Geral de Aplicação das Normas no bojo da Nota Técnica nº 

740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 03 de agosto de 2010, encontra-se em consonância 

com o que dispõe o PARECER/MP/CONJUR/JPA/Nº 0841-3.22/2010, sugere-se o envio do 

presente processo ao Gabinete da Sra. Secretária de Gestão Pública, para assinatura e posterior 

encaminhamento ao Departamento de Políticas de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor 

- DESAP, para conhecimento e providências decorrentes, notadamente tornar insubsistentes os 

posicionamentos dissonantes do aqui firmado.  

   

À consideração superior. 

Brasília, 16     de dezembro de 2014. 

 

  EDILCE JANE LIMA CASSIANO              

                     Chefe da DIPVS-Substituta                       
                     

De acordo. Para deliberação do Diretor do Departamento de Normas e 

Procedimentos Judiciais de Pessoal.   

Brasília, 16     de dezembro de 2014. 

 

  

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 

 Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

 

    De acordo. Encaminhe-se ao gabinete da Sra. Secretária de Gestão Pública para 

assinatura, e posterior envio ao Departamento de Políticas de Saúde, Previdência e 

Benefícios do Servidor. 

Brasília, 16     de dezembro de 2014. 
  

 

ROGÉRIO XAVIER ROCHA  

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal  

 

Aprovo. Encaminhe-se ao DESAP, na forma proposta. 

 

Brasília, 17     de dezembro de 2014. 

 

ANA LÚC IA AMORIM DE BRITO 

Secretária de Gestão Pública 

 

   


