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1.LEGITIMIDADE PASSIVA 

 
1.1. TRIBUTÁRIO 
 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE ADICIONAL DE 1/3 DE 
FÉRIAS. SERVIDOR DE AUTARQUIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
UNIÃO.  
O recorrido era servidor da FUNASA. Esta autarquia possui personalidade 
jurídica própria e autonomia financeira e administrativa, sendo responsável 
tanto pelo desconto das contribuições de seus servidores para o PSS, 
quanto pelo pagamento dos proventos de aposentadorias aos servidores 
inativos. Assim, o produto da arrecadação da contribuição para o PSS dos 
servidores da autarquia deve ser incorporado ao seu próprio orçamento, em 
vez de ser repassado à União. Logo, a relação jurídica tributária que tem por 
objeto as contribuições para o PSS envolve apenas o servidor público e a 
autarquia à qual está vinculado, nada tendo a ver com a União. Nesse 
sentido tem-se orientado a jurisprudência dominante (STJ - RESP 670651 e 
TRF 1ª Região – Processo 199838000084349). O art. 40, § 20, da 
Constituição Federal, que prevê a existência de mais de uma unidade 
gestora do regime próprio de previdência social em cada ente estatal, não 
modifica essa conclusão. Com este entendimento, a Turma deu provimento 
ao recurso para reformar a sentença extinguindo o processo sem resolução 
de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam da União. (Processos nºs. 
2007.50.53.000196-4/01 e 2007.50.53.000216-6/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves) 
 
 
1.2. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE 
 
MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  
A jurisprudência dominante durante muito tempo assentou-se no 
reconhecimento da solidariedade entre União, Estado e Municípios em 
prestar assistência farmacêutica às pessoas carentes. Essa orientação vem-
se modificando, no sentido de considerar que a responsabilidade pela 
assistência farmacêutica cabe principalmente aos Municípios e 
subsidiariamente aos Estados, conforme entendimento sedimentado na 
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 
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888.975/RS e AGA 879975-RS). A legislação infraconstitucional, ao 
regulamentar os preceitos constitucionais pertinentes, atribuiu à direção 
municipal do SUS a competência para “gerir e executar os serviços públicos 
de saúde” (art. 18, I, da Lei nº 8.080). À direção nacional – ou seja, à União 
– a lei não reserva atribuições executivas, mas apenas de planejamento e 
normatização (art. 16 da Lei nº 8.080). Cabe à União também o repasse de 
recursos financeiros aos Municípios e aos Estados para custear as ações de 
saúde. Trata-se de obrigação regulada pelo direito financeiro, que vincula 
juridicamente a União aos demais entes estatais, e não aos cidadãos 
necessitados de assistência farmacêutica. A União não tem legitimidade 
passiva para a causa, devendo ser excluída da relação processual. Restam 
no pólo passivo do processo o Estado do Espírito Santo e o Município de 
Vitória. Não obstante, a justiça federal não tem competência para julgar o 
processo que não vincula entidades federais. Com este entendimento, a 
Turma, por maioria, deu provimento ao recurso, reconhecendo a 
ilegitimidade passiva da União, e por via de conseqüência, julgando 
incompetente a Justiça Federal. Vencido o Juiz Federal Dr. Vladimir Santos 
Vitovsky. Como medida de proteção dos interesses dos necessitados, a 
Turma determinou não a extinção do feito sem apreciação de mérito mas o 
declínio de competência para a Justiça Estadual, ficando mantida a liminar 
até ulterior apreciação pelo juízo competente (Processos nºs.: 
2006.50.50.005138-9/01, 2006.50.50.005354-4/01, 2004.50.50.010287-0/01, 
2004.50.51.001568-3/01, 2005.50.51.000471-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves) 
 
 
2. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
 
2.1. PREVIDENCIÁRIO 
 
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 
VIGÊNCIA DO ART. 207 DO DECRETO 89.312/84. PRAZO QÜINQÜENAL 
DE DECADÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 
O art. 207 do Decreto nº 89.312/84 (CLPS/84) previa prazo qüinqüenal de 
decadência para a Administração Pública revisar processo administrativo de 
interesse do beneficiário. A Lei nº 8.213/91 não ab-rogou a CLPS/84. 
Limitou-se a prever a revogação das disposições em contrário (art. 156). 
Como as Leis nºs 8.213/91 e 8.212/91 não teceram nenhuma 
regulamentação acerca do prazo de decadência para anulação de atos 
administrativos, o art. 207 do Decreto nº 89.312/84 não foi tacitamente 
revogado (art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil). O Decreto nº 
89.312/84 só foi revogado, expressamente, quando entrou em vigor o 
Decreto nº 3.048/99, nos termos do respectivo art. 3º. Então, até 7/5/1999, o 
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art. 207 da CLPS/84 persistiu vigente. Depois de transcorrido lapso temporal 
de cinco anos desde a data da concessão do benefício, o INSS não mais 
pode revisar o ato de concessão, sob pena de transgredir o princípio da 
segurança jurídica. Quando a revisão do ato de concessão foi deflagrada, o 
prazo de cinco anos, contado a partir do deferimento do benefício, já estava 
esgotado. Por isso, é nula a redução da renda mensal inicial de 95% para 
80% do salário-de-benefício. Com este entendimento, a Turma deu 
provimento ao recurso para reformar a sentença, condenando o INSS a 
restabelecer a aposentadoria especial no valor equivalente a 95% do 
salário-de-benefício, bem como a pagar as diferenças no valor dos 
proventos desde a data da implementação da indevida redução até a data 
em que for cumprido o restabelecimento da aposentadoria especial. 
Aplicam-se correção monetária e juros de mora à taxa de 1% ao mês a 
partir da citação. Deve ser respeitada a prescrição qüinqüenal. Quanto às 
prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, o respectivo 
somatório fica limitado a 60 salários mínimos. (Processo nº 
2003.50.50.003222-9/01, Rel. Juiz Federal Dr. Rogério Moreira Alves) 
 
PENSÃO POR MORTE. FILHO DE SEGURADO FALECIDO. RELAÇÃO 
DE PARENTESCO RECONHECIDA EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. HABILITAÇÃO À PENSÃO POR MORTE NÃO PRODUZ 
EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 
O pai do autor faleceu em 1991. O autor somente habilitou-se à pensão por 
morte em agosto/2002, quando a pensão já estava sendo há vários anos 
paga à mãe do segurado falecido. A concessão da pensão por morte não 
será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e 
qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou 
inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou 
habilitação (art. 76 da Lei nº 8.213/91). Nem mesmo o art. 79 da Lei nº 
8.213/91 pode ressalvar a situação do menor para, afastando a aplicação do 
art. 76, operar a retroação dos efeitos da habilitação tardia. Se houve 
pagamento integral a um dos dependentes por não ter o outro se habilitado, 
não se pode culpar o INSS por tal falta, fazendo-o pagar em dobro a pensão 
(TRF 2ª Região, AC 339800, Rel. Alberto Nogueira, j. 23/06/2004, DJU 
24/08/2004 p. 167). A planilha discriminativa de créditos atrasados, que 
apurou os proventos retroativos a 1997, só vincularia o INSS na hipótese de 
o autor ser o único pensionista. Com este entendimento, o relator negou 
provimento ao recurso do autor, no que foi acompanhado pelo Juiz Federal 
Dr. Wilson Witzel. Após, pediu vistas Juiz Federal Dr. Vladimir Santos 
Vitovsky. (Processo nº 2003.50.50.020886-1/01, Rel. Juiz Federal Dr. 
Rogério Moreira Alves) 
  


