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EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISSQN. ART. 156, III, 

CRFB/88. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 

CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DECLARADA PELO ACÓRDÃO 

EMBARGADO, EM PROCESSO SUBMETIDO AO REGIME DA 

REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DA MENÇÃO AO SEGURO-SAÚDE DA 

TESE JURÍDICA FIXADA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA QUESTÃO 

JURÍDICA SUBMETIDA AO PLENÁRIO POR OCASIÃO DO 

RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROVIDOS. 

1. O regime jurídico tributário das empresas operadoras de planos de saúde, 

tributadas pelo ISSQN, não se aplica às seguradoras de saúde, posto estarem 

submetidas ao IOF, razão pela qual a eventual imposição também do imposto 

sobre serviços às últimas implicaria dupla tributação. 

2. A objetivação do controle difuso de constitucionalidade não permite a 

ampliação pela tese jurídica final do espectro da questão constitucional 

identificada na manifestação do Relator que reconhece a repercussão geral, 

porquanto tal atitude inviabilizaria o exercício do contraditório pelas partes e 

terceiros interessados. 

3. Tese: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de 

serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.” 

4. Embargos de declaração providos. 

 

 

COMENTÁRIOS TÉCNICO- JURÍDICO – 

O Supremo Tribunal Federal (STF) ajustou a tese de repercussão geral fixada no 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 651703, no qual a Corte julgou 

constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
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(ISS) sobre as atividades desenvolvidas por planos de saúde, porém retirou do 

regime dessa incidência as seguradoras de saúde.  

A decisão majoritária foi adotada em 28 de fevereiro de 2019, no julgamento dos 

embargos de declaração opostos pela FenaSaúde. 

Em setembro de 2016, o STF havia fixado repercussão geral para a seguinte tese:  

“As operadoras de planos de saúde e de seguro saúde realizam 

prestação de serviço sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza previsto no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal”.  

No julgamento de 28 de fevereiro de 2019, no entanto, a maioria dos ministros 

acompanhou o voto do relator Ministro Luiz Fux, que decidiu excluir a expressão “e 

de seguro saúde” por reconhecer que apenas as operadoras de planos de saúde 

foram objeto de análise do Supremo Tribunal Federal por serem os únicos que 

constavam no tema 581 de repercussão geral. 

Os seguros saúde estão sujeitos à incidência do Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF) e, não poderiam ser bi tributados. 

 


