
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS – CNCOOP, confederação 

sindical de âmbito nacional, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

07.572.853/0001-47 (doc. nº 01), com endereço no SAUS Quadra 04 Bloco I, 

Asa Sul, Brasília, DF, CEP nº 70.070-936 e UNIMED DO BRASIL – 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, entidade de 

classe de âmbito nacional, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

48.090.146/0001-00 (doc. nº 02), com endereço à Av. Alameda Santos, nº 

1827, 2º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP nº 01.419-909, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus advogados (doc. nº 

03 e 04), com fulcro nos artigos 102, inciso I, alíneas “a” e “p”, e 103, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como nos artigos 2º, inciso IX, e 10 da Lei 

9.868/1999, propor  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

em face do artigo 1º da Lei Complementar nº 157/2016, na parte em que 

modificou o artigo 3º, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 116/2003, para 

determinar que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) seja 

recolhido no Município do tomador de serviços de planos de medicina de grupo ou 

individual e outros planos de saúde, nos termos das razões de direito a seguir 

expostas.  
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I. PRELIMINARMENTE: DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO 

 

1. Em observância ao disposto no art. 77-B do RISTF, a presente Ação Direta 

de Inconstitucionalidade deve ser distribuída, por prevenção, ao Exmo. Min. 

Alexandre de Moraes, relator da ADI 5835, ADI 5840 e ADPF 499, as quais 

questionam os mesmos dispositivos legais.    

 

II. O OBJETO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: O ART. 1º 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 157/2016 
 

2. Publicada no último dia útil de 2016, 30.12, a Lei Complementar nº 

157/2016 foi editada com o objetivo de introduzir diversas alterações na Lei 

Complementar nº 116/2003, que regula o ISS.  

 

3. Dentre várias modificações significativas, destaca-se a alteração do 

critério espacial da sua hipótese de incidência, modificando o local de 

recolhimento do ISS. A presente ação visa impugnar o art. 1º da LC nº 157/2016, 

especialmente na parte em que alterou o art. 3º, inciso XXIII, da LC nº 116/2003, 

in verbis (doc. nº 05):  
 

“Art. 1o A Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:  
 

“Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local 
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local 
do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: 

............................................................................................. 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 
4.23 e 5.09;”.”  (original não destacado) 

4. Nos termos da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, os subitens 

4.22 e 4.23 referem-se, respectivamente, aos serviços de (i) planos de medicina 

de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, 

hospitalar, odontológica e congêneres e (ii) outros planos de saúde que se 

cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados 

ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 
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5. Tem-se que, a partir desta alteração normativa veiculada pela Lei 

Complementar nº 157/2016, foi modificada a competência para a exigência do 

ISS relativo a serviços de planos de medicina e de assistência médica, hospitalar 

e odontológica, dentre outros serviços congêneres, os quais passam a ser 

tributados pelo Município (ou o Distrito Federal) onde estiver localizado o 

estabelecimento do tomador, ou seja, do usuário dos serviços médicos e/ou 

contratante de planos de medicina e saúde em geral.   

 

6. Não bastasse a circunstância de que, segundo dados recentes do IBGE1, o 

Brasil possui cerca de 5.570 Municípios (o que, por si só, revela-se suficiente para 

ensejar a instauração de inúmeras dificuldades operacionais e conflitos 

decorrentes da alteração da regra de competência tributária veiculada pela LC nº 

157/2016), a edição deste ato normativo, consoante restará demonstrado a 

seguir, está maculada por inúmeros vícios de inconstitucionalidade.  

 

III. PRELIMINARMENTE:  LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA 

TEMÁTICA DAS AUTORAS 

 

7. De início, vale destacar que o rol de legitimados para a propositura de 

ações diretas de inconstitucionalidade está exaustivamente delineado no art. 103 

da CF/1988, ressaltando-se aqui o inciso IX, que confere legitimidade ativa à 

“confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.  

 

(i) Legitimidade ativa da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

COOPERATIVAS – CNCOOP 

 

8. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS – CNCOOP é uma 

entidade sindical patronal de grau superior e âmbito nacional, sem fins lucrativos, 

fundada em 21 de julho de 2005, com Estatuto registrado sob o nº 00007606 do 

livro n. A-16 e microfilmado sob o n. 00096665, em 03 de agosto de 2005, no 

Cartório do 1º Ofício de Registros Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília-DF, 

devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob o n° 

46206.008118/2009-17 (doc. nº 06), que congrega a categoria econômica das 

                                       
1 IBGE. Perfil dos municípios brasileiros: 2015. Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
IBGE: Rio de Janeiro: 2016. 
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cooperativas em todos os seus ramos de atividades, nos moldes da organização 

sindical consagrada no sistema jurídico pátrio. 

 

9. A representação da CNCOOP se dá por organização dos grupos que se 

reconhecem no que é uma categoria econômica denominada “cooperativa”, nos 

termos da Lei nº 5.764/1971, com base composta por 38 sindicatos de primeiro 

grau, efetivamente representativos, com registro junto ao Ministério do Trabalho 

e Emprego, e 5 Federações, igualmente detentoras de registro sindical, conforme 

abaixo (doc. nº 07): 

 

i. Federação dos Sindicatos das Cooperativas do Distrito Federal e dos 

Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins - FECOOP 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS;  

ii. Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas dos Estados da 

Região Nordeste - FECOOP/NE; 

iii. Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos 'Estados de Alagoas, Bahia, 

Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina - FECOOP / SULENE; 

iv. Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - 

FECOOPAR; 

v. Federação dos Sindicatos das Cooperativas no Estado de São Paulo - 

FESCOOP/SP. 

 

10. A legitimidade da CNCOOP para integrar o polo ativo da presente demanda 

decorre inicialmente do disposto no artigo 8º, III da Constituição da 

República/1988 ao disciplinar que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas”, bem como do seu Estatuto (doc. nº 08), abaixo transcrito:  

 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS – CNCOOP  
 
“Art. 2º - Incumbe à Confederação:  
I. Representar os interesses gerais da respectiva categoria e seus filiados, 
no âmbito administrativo, extra-judicial e judicial, na área de sua base 
territorial; 
II. Designar representantes para objetivos específicos; 
III. Colaborar com o poder público em suas diversas esferas, como órgão 
técnico e representativo, no estudo e solução dos problemas que se 
relacionem com o cooperativismo e suas atividades no que tange ao 
comportamento ético, técnico e doutrinário das sociedades cooperativas 
legalmente regulamentadas; (...)” 
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11. Como demonstra a anexa documentação (doc. nº 09), cada unidade 

cooperada da UNIMED DO BRASIL, em sua respectiva base territorial, está 

vinculada a uma federação que, por sua vez, vincula-se única e exclusivamente à 

CNCOOP.  

 

12. Não se vislumbra a possibilidade, portanto, de que outra entidade sindical, 

que não a CNCOOP, viesse a representar em juízo o interesse das cooperativas 

médicas confederadas sob o interesse comum defendido pela UNIMED DO 

BRASIL.   

 

13. Isto posto, a CNCOOP está plenamente legitimada a exercer, em juízo, a 

representação dos direitos e interesses da categoria econômica das cooperativas, 

notadamente as Cooperativas Médicas. 

 

(ii) Legitimidade ativa da UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS 

 

14. Por sua vez, a UNIMED DO BRASIL é uma entidade de classe de âmbito 

nacional, que tem como objeto a representação nacional e internacional do 

sistema das sociedades cooperativas UNIMED DO BRASIL, operando planos 

privados de assistência à saúde (doc. nº 10).  

 

15. Em atendimento à orientação jurisprudencial firmada por este E. STF no 

que concerne ao requisito de espacialidade para fins de determinação do caráter 

nacional das entidades de classe2, frise-se que a UNIMED DO BRASIL possui 

inequívoca atuação transregional, fazendo-se presente em mais de 09 (nove) 

Estados da Federação (doc. nº 11).    

 

16. Com efeito, não se olvida do requisito relativo à relação de pertinência 

temática existente entre o objeto da presente ação e a atividade de representação 

                                       
2 “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado, no que concerne ao requisito da 
espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal 
consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole 
espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou 
membros em, pelo menos, nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na 
aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente, atividades 
econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional” (ADI 79 QO, Relator(a):  
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/1992, DJ 05-06-1992 PP-08426 EMENT VOL-
01664-01 PP-00001 RTJ VOL-00147-01 PP-00003) 
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da confederação sindical e da entidade de classe de âmbito nacional, nos termos 

em que reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste E. STF, in verbis3:  

 
“1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de se exigir, para a 
caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das 
confederações sindicais para as ações de controle concentrado, a existência 
de correlação entre o objeto do pedido de declaração de 
inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação 
[...]”.  

 

17. Ora, Excelência, tratando-se de normas que alcançam indistintamente as 

empresas operadoras de planos de assistência à saúde e odontológicos, é certo 

que a UNIMED DO BRASIL possui inequívoca legitimidade institucional para 

questionar a alteração da legislação tributária perante esta Egrégia Corte.  

 

18. Isto porque a UNIMED DO BRASIL defende, em caráter nacional, o 

interesse de prestadores de serviços de saúde e afins, representando, portanto, 

as entidades com maior interesse no desenvolvimento econômico do setor e, de 

maneira minuciosa, os personagens que sofrerão as consequências diretas 

oriundas da alteração do critério espacial de recolhimento do tributo. 

 

19. Sua pertinência temática é inequívoca e pode ser constatada, também, a 

partir da simples leitura de seu estatuto social (doc. nº 10, já citado), in verbis: 

 
UNIMED DO BRASIL: 
 
“Art. 2º. A CONFEDERAÇÃO, com base na colaboração recíproca a que se 
obrigam as suas Confederadas, tem como objeto:  
I – a representação nacional e internacional do Sistema das Sociedades 
Cooperativas UNIMED; 
II – a orientação e coordenação das atividades das filiadas, no caso em que 
o vulto dos empreendimentos transcenda o âmbito de capacidade ou 
conveniência de suas atuações, tais como propriedade de nomes e marcas, 
assuntos internacionais ligados ao cooperativismo, tributos e contribuições 
sociais, Benefício Família, intercâmbio nacional, uniformização nacional de 
procedimentos e rotinas e acompanhamento econômico, financeiro e 
operacional pela Unimed do Brasil e pelas Federações de todas as 
cooperativas do Sistema de Sociedades Cooperativas UNIMED;  
(...)  

                                       
3 STF, ADI 4441/SE, Relatoria Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 01/08/2014, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014.  
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§7º. A CONFEDERAÇÃO poderá propor ações judiciais ou medidas 
extrajudiciais em defesa dos direitos de suas associadas.”  
 
 

20. Não restam dúvidas, portanto, quanto à legitimidade de ambas as autoras 

para proporem a presente Ação Direta, razão pela qual passa-se, a seguir, à 

exposição das razões de fato e de direito pelas quais se justifica a integral 

procedência do pedido ora formulado. 

 

IV. MÉRITO 

 

IV.1 A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 157/2016 

 

(i)  A alteração do fato gerador da norma tributária - violação ao art. 

156, III e §3º da CF/1988  

 

21. O art. 156, III, da CF/19884, expressamente prevê a competência dos 

Municípios para instituir o ISS. Cumpre salientar que, referindo-se à competência 

tributária, o texto constitucional atua positivamente, determinando-a com rigidez 

e exclusividade, e negativamente, declinando-a às demais pessoas político-

constitucionais.  

 

22. É nesse sentido que se pode afirmar que a competência tributária esboçada 

pelo constituinte possui características essenciais tais quais a indelegabilidade, a 

inalterabilidade e a privatividade5. Aliadas às técnicas de competência privativas 

e comuns, essas características equacionam a repartição de competências como 

um todo, atuando de maneira a reprimir possíveis conflitos em detrimento de 

contribuintes e dos próprios entes tributantes. 

 

23. No que concerne especialmente à competência dos Municípios, o teor do 

art. 156, III da CF/1988, transparece a busca por um conteúdo mínimo obrigatório 

de exercício da competência tributária que alcance a harmonia dos princípios 

federativo, da autonomia local e da isonomia, em observância ao limite 

                                       
4 “Art. 156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no Art. 155, II, definidos em lei complementar” 
 
5 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 
161 
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constitucional do interesse municipal6. Tem-se, portanto, que nenhuma norma 

tributária pode ultrapassar as balizas constitucionalmente pré-definidas.  

 

24. Frise-se que a materialidade contida no inciso III do art. 156 da CF/1988 

não considera o serviço enquanto acepção isolada no mundo. O fato gerador do 

ISS concretiza-se exclusivamente com a prestação de serviço. Disso decorre 

que a materialidade do ISS recai sobre o fato prestar serviço, rechaçando-se a 

hipótese de incidência do tributo nos casos de mera contratação, em que inexista 

prestação em si.   

 

25. Em sentido literal, a antiga redação da LC nº 116/2003 previa, em seu art. 

3º, que “o serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicílio do prestador (...)”. Havia exceções pontuais a essa regra, determinando 

que o ISS seria devido onde o serviço fosse prestado, mas apenas em hipóteses 

em que havia, de fato, uma estrutura do contribuinte no Município onde fosse 

prestado o serviço, tal como a construção civil. 

 

26. Como visto, o art. 1º da LC nº 157/2016 altera essa dinâmica para os 

serviços em discussão nestes autos, estabelecendo que o Município do tomador 

será o responsável pelo recolhimento do tributo, independentemente do local do 

domicílio do prestador. Há, portanto, verdadeira deturpação do fato gerador do 

tributo: em vez de prever-se a incidência do imposto sobre a prestação do 

serviço, há a incidência tributária sobre a tomada do serviço pago ao 

Município.  

 

27. Note-se que, com relação especificamente às operadoras de planos de 

saúde, o núcleo do contrato de prestação do serviço traduz-se, de maneira geral, 

na gestão do plano por parte da operadora. Isto porque é a escorreita gestão do 

plano que propiciará ao beneficiário a garantia da assistência à saúde, a partir da 

contraprestação financeira.    

 

28. Saliente-se que a Lei nº 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros 

privados de assistência à saúde, determina em seu art. 1º, I, que tais planos de 

saúde suplementar caracterizam-se pela  

                                       
6 BARRETO, Aires F. Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 18. 
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“prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais 
a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a 
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela 
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, 
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada 
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a 
ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora 
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 
por conta e ordem do consumidor;” 

 

29. O discernimento quanto à gradação das etapas das atividades realizadas 

pelos planos de saúde foi elucidado por esse C. STF quando do julgamento, em 

repercussão geral, do RE nº 651.730, ocasião em que o Plenário assentou, nos 

termos do voto do relator Min. Luiz Fux, que:  

 
“Na hipótese dos autos as operações aptas a ensejar a cobrança de ISSQN 
são divididas em duas etapas, sendo a primeira a contratação e 
recebimento pela empresa dos valores contratados pelo 
beneficiário do plano de saúde, e a segunda a efetivação da 
prestação de serviços propriamente ditos na ocorrência de sinistro, 
valores recebidos pelos profissionais da saúde, hospitais e 
laboratórios. As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde só podem 
pagar o imposto sobre a receita própria de serviços e não sobre a receita 
de terceiros”. 7 

 

30. Como se pode depreender, é irrelevante a localidade na qual o beneficiário 

utiliza os serviços de saúde ofertados pela operadora, vez que estes não se 

confundem com os serviços de gestão prestados ao contratante. Disso decorre 

que a eleição do estabelecimento prestador como local para o recolhimento do 

tributo advém do fato que os serviços atinentes à relação jurídico-tributária 

estabelecida entre operadora de plano de saúde e contratante efetivamente 

prestam-se naquele local.    

 

31. Nas palavras de Humberto Ávila, em parecer ora acostado aos presentes 

autos (doc. nº 12):  

 
“Reitera-se: há uma implicação necessária no aspecto material da norma 
de competência – se o tributo incide sobre a prestação de serviço, 

                                       
7 STF, RE 651703, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – DJe 26/04/2017.  
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evidentemente que apenas o Município no qual esta seja efetivada detém 
competência para esta cobrança. 
 
2.2.20.      Exatamente por isso, definir como sujeito ativo o Município do 
tomador do serviço em hipóteses nas quais o serviço é prestado na sede da 
empresa significa, portanto, violar a norma constitucional do ISS – 
transformando-o em um novo tributo. [...]” (pág. 16)  
 
 

32. Logo, não há que se falar em tributação no local do tomador quando 

inexistente materialidade do imposto. Consentir com a hipótese de que recaia a 

exação no local do tomador dos serviços significa alterar o critério material 

constitucionalmente previsto para a incidência do ISS, dando azo à possibilidade 

que se confunda os serviços pessoais, prestados pelos médicos, com os serviços 

prestados pelas operadoras de planos de assistência de saúde.  

 

33. Considerando-se, portanto, que a alteração trazida pelo art. 1º da LC nº 

157/2016, na parte em que altera o art. 3º, XXIII da LC nº 116/2003, caracteriza 

inexistência de prestação de serviço para fins de incidência do ISS no Município 

do tomador, tem-se que a efetiva cobrança do imposto por parte daquele 

Município é seguramente inconstitucional, por violação ao art. 156, III da 

CF/1988.  

 

34. Indo além, constata-se, ainda, que a pretendida alteração veiculada pela 

Lei Complementar nº 157/2016 acaba por violar, também, o parágrafo 3º do 

artigo 156 da Constituição Federal, o qual estabelece o rol de competências 

delegadas à Lei Complementar relativamente à regulamentação 

infraconstitucional do ISS, a saber:  

 
§3º: Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, 
cabe ‘a Lei Complementar: 
I – fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
II – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior; 
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados.  

 

35. Consoante se extrai do referido dispositivo, não cabe à Lei Complementar, 

assim como pretendido pela LC nº 157/2016, alterar aspectos materiais da 

hipótese de incidência tributária do ISS, tal como o critério espacial, a fim de se 

alterar a competência tributária para o Município em que se localiza o tomador do 

serviço.  
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36. Trata-se de seara que extrapola os estritos limites definidos pelo 

próprio texto constitucional. Permitir-se que o legislador complementar 

modifique o referido aspecto representa, em última análise, em um alargamento 

de sua esfera de competência delegada pelo Constituinte.  

 

37. Nesse cenário, resta flagrantemente violado, também, o parágrafo 3º do 

artigo 156 da Constituição Federal.  

 

(ii)  A presunção absoluta de prestação de serviço - violação ao art. 146, 

III, “a” da CF/1988  

 

38. Não se olvida que, ao mesmo tempo em que atribui aos Municípios a 

competência para dispor acerca do ISS, a CF/1988 resguarda à lei complementar 

a disposição sobre os conflitos de competência e sobre as normas gerais de 

legislação tributária, em seu art. 146, incisos I e III.   

 

39. Neste ponto, ressalta-se que a lei complementar é o instrumento apto a 

destrinchar, cuidadosamente, as concessões relativas à competência tributária, 

dirimindo conflitos de interesses locais, regionais e federais entre as pessoas 

políticas, bem como regulando as limitações ao poder de tributar e, de maneira 

geral, acionando os ditames constitucionais. Explica o professor Sacha Calmon8:  

 
“Em matéria tributária, sem dúvida, a lei complementar é o instrumento-
mor da complementação do sistema tributário da Constituição, a começar 
pelo Código Tributário Nacional, que, material e formalmente, só pode ser 
lei complementar. Quatro consequências devem ser ditas: a) o legislador 
não escolhe a matéria de lei complementar, fá-lo a Constituição; b) 
o legislador ordinário não pode adentrar matéria de lei complementar, 
torná-la-ia inútil; c) a lei complementar só é superior às leis ordinárias 
quando é o fundamento de validez destas; e d) a matéria sob reserva de 
lei complementar é indelegável.” 
 
 

40. Assim, ainda que o art. 146 da CF/1988 confira à lei complementar a 

competência para definição do fato gerador, base de cálculo e sujeitos passivos 

dos impostos, é certo que a exata delimitação desses aspectos deve obedecer à 

                                       
8 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
p. 110. 
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“moldura” preestabelecida constitucionalmente, ou seja, em estrita observância 

aos ditames da Carta Magna.  

 

41. Desta maneira, é vedado ao legislador infraconstitucional agir conforme a 

sua conveniência, ignorando os estritos limites constitucionalmente estabelecidos 

para o exato exercício da competência tributária que lhe fora atribuída e acabando 

por cobrar tributos com base em critérios materiais, temporais, espaciais ou 

mesmo subjetivos diversos daqueles outorgados pela CF/1988. 

 

42. Mencionem-se elucidativas conclusões de Humberto Ávila, que concorda 

com essa perspectiva ao defender que (doc. nº 12, já citado):  

 
“2.2.20. [...] O artigo 146, inciso III, ao prescrever a competência da lei 
complementar para estabelecer normas gerais em relação aos impostos 
discriminados na Constituição, menciona a definição de seus “respectivos 
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.” Tal dispositivo, contudo, 
não sustenta a constitucionalidade do artigo 1º da LC nº 157/2016.  
 
2.2.21. Primeiro, porque este dispositivo deve ser interpretado de acordo 
com os demais dispositivos constitucionais, sendo evidente que o legislador 
complementar estará submetido às características e materialidades já 
definidas pela Constituição. A Constituição é um limite material à lei 
complementar, cuja natureza é fonte subordinada. Em um regime de 
Constituição rígida, a lei (independentemente de ser complementar) está 
hierarquicamente subordinada à Constituição, sem poder para contradita-
la. Segundo, porque o dispositivo sequer menciona o sujeito ativo, na 
medida em que este já se encontra implícito nas normas constitucionais, 
cabendo ao legislador complementar, apenas quando necessário, dirimir 
possíveis conflitos de competência.” (pág. 16)  

 

43. Em outras palavras, ao estabelecer hipótese material de incidência diversa 

da prestação de serviço constitucionalmente prevista, o art. 1º da LC nº 157/2016 

gera situação de presunção absoluta do fato gerador, colocando em risco o 

próprio sistema de competências tributárias e transgredindo a disposição do art. 

146, III, “a” da CF/1988.   

 

(iii)  Acirramento dos conflitos de competência - a violação ao art. 146, 

I e 150, I, da CF/1988  

 

44. Há que se reconhecer também que, mesmo que restassem afastadas as 

inconstitucionalidades acima mencionadas, o que se admite para fins meramente 
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argumentativos, ainda assim a LC nº 157/2016 seria inconstitucional em face à 

patente violação aos arts. 146, I e 150, I, da CF/1988.  

 

45.  Não há dúvidas que, tratando-se de tributo não-vinculado, os valores 

regularmente arrecadados pelos Municípios a título de ISS têm a destinação 

definida na Lei Orçamentária Municipal, votada anualmente pela câmara local de 

vereadores. Todavia, a LC nº 157/2016 traz incertezas quanto à própria 

identificação do tomador, provocando conflitos relacionados à geração de receita 

pública e à autonomia efetiva dos Municípios.    

 

46. Em outros dizeres, tratando-se especificamente dos planos de saúde de 

assistência médico-hospitalar e/ou odontológica, observa-se a existência de 

verdadeira fragmentação dos tomadores de serviço, que se encontram espalhados 

indistintamente por todos os 5.570 Municípios brasileiros, especialmente 

considerando-se o contexto de um plano de saúde coletivo empresarial, situação 

em que “o contratante oferece a cobertura à população a ela vinculada por relação 

empregatícia ou estatutária”9 

 

47. Ao considerar, portanto, o Município do tomador do serviço como critério 

espacial para o recolhimento do ISS, a LC nº 157/2016 desconsidera as 

características intrínsecas à própria atividade dos planos de saúde e a pulverização 

dos tomadores inerentes a esses serviços. Nessa acepção, é definitiva a lição do 

professor Humberto Ávila (doc. nº 12, já citado):  

 
“2.2.25. [...] A mera leitura do dispositivo não permite que o contribuinte 
saiba a quem efetivamente deve pagar, na medida em que não se 
esclarece, por exemplo, se o domicílio do tomador do serviço do caso dos 
planos coletivos será a sede da empresa contratante (hipótese 1), a sede 
dos estabelecimentos (agências), a sede da empresa contratante (hipótese 
2) ou, por fim, o domicílio dos beneficiários do plano, ou seja, os 
funcionários da empresa contratante (hipótese 3). [...]  
 
2.2.26.  Com efeito, o critério de discrímen adotado para, supostamente, 
solucionar conflitos de competência é instável e não traz elementos 
suficientes para que o contribuinte saiba, com base na lei, a quem o tributo 
é devido. Esta indeterminação, porém, é incompatível com a necessidade 
de preservação da segurança jurídica. Tal situação viola o princípio da 
segurança jurídica em seu aspecto de cognoscibilidade pela falta de 

                                       
9 ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da Saúde Suplementar no Brasil. Rio de 
Janeiro: Funenseg, 2015, p. 60. 
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“segurança de conteúdo”. Prescrições normativas só podem guiar a conduta 
humana se os seus destinatários puderem compreender aquilo que elas 
prescrevem [...]” (pág. 18)”  

 

48. Há que se reconhecer que, indubitavelmente, essa é a hipótese da LC nº 

157/2016, que potencializa conflitos municipais relacionados tanto à ausência de 

indicação do conceito de domicílio a ser utilizado para fins de identificação do local 

do tomador quanto à identificação do Município do tomador em si.  

 

49. Nos planos de saúde coletivos, por exemplo, omite-se a lei complementar 

quanto ao alcance do conceito de tomador: se a sede da empresa contratante, as 

filiais da empresa contratante ou os domicílio dos beneficiários do plano.  

50. À vista disso, não há dúvidas que as modificações trazidas pela norma 

tributária ora em análise trazem elevado grau de indeterminação, provocando 

um cenário de preponderante insegurança jurídica ao contribuinte. Persistindo as 

incertezas quanto à identificação do tomador do serviço, as operadoras sujeitam-

se à possibilidade de arcarem com a duplicidade de autuação e cobrança do 

tributo, por entes municipais distintos, para uma mesma operação.   

 

51. Vale dizer que, contrariamente à regra de exceção veiculada pela LC nº 

157/2016, a Lei Complementar nº 116/2013, que regula o imposto, disciplina 

detalhadamente o local da prestação do serviço, arrolando em seu artigo 3º 

diversas hipóteses especificas (incisos I a XXV) no sentido de orientar a subsunção 

dos fatos à hipótese de incidência tributária.  

 

52. Da forma como passa a ser estabelecido pela LC nº 157/2016, resta em 

aberto a definição sobre, por exemplo, se o imposto deverá ser recolhido nos 

locais onde o tomador possui estabelecimento (inclusive se em todos os locais, 

em havendo matriz e filiais), ou no domicilio do usuário.  

 

53. Logo, em face ao elevado grau de indeterminação quanto à identificação 

do tomador, bem como em virtude do art. 1º da LC nº 157/2016 potencializar 

conflitos de competência entre os Municípios, têm-se que a norma em objeto é 

manifestamente inconstitucional, por violação aos arts. 146, I e 150, I da 

CF/1988, que preveem certo patamar de determinação das leis tributárias, a fim 

de que os contribuintes, como forma de concretização da segurança jurídica, 

possam prever razoavelmente a exação tributária.   
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(iv) Consequências da alteração normativa: criação de novas estruturas 

organizacionais e substancial aumento dos custos de manutenção - 

Violação ao art. 5º, LIV, XXXII e 170, V da CF/1988 

 

54. Como já mencionado, em virtude de sua complexidade teórica, as 

alterações trazidas pelo art. 1º da LC nº 157/2016 ensejam problemas de índole 

interpretativa e prática, dando causa a conflitos territoriais e materiais entre os 

Municípios. Nesse cenário, impende seja observada a perspectiva de que as 

obrigações tributárias, sejam elas quais forem, sejam praticadas de maneira 

racional, a fim de que sejam alcançadas alternativas menos gravosas tanto ao 

ente público quanto ao contribuinte.  

 

55. A ideia de que recolhimento do tributo efetive-se no local do tomador do 

serviço, contudo, não está alinhada com essa acepção colaborativa entre o sujeito 

passivo da exação tributária e o fisco. Com efeito, salienta-se que a norma em 

questão estabelece limites aos direitos e garantias individuais dos contribuintes, 

instituindo situações em sentido contrário ao princípio da proporcionalidade, da 

razoabilidade e da isonomia, o que, sob a perspectiva econômica, limitando o 

acesso dos consumidores ao mercado.  

 

56. Independentemente disso, vale dizer que, ao alterar critério espacial do 

recolhimento do imposto, o art. 1º da LC nº 157/2016 cria elevados custos às 

operadoras de planos de assistência de saúde, despontando consequências à livre 

iniciativa e à neutralidade tributária. Essa concepção revela, em particular, uma 

perspectiva de violação ao postulado da proporcionalidade, inserto no art. 5º, LIV 

da CF/1988. A fim de elucidar essa questão, as Autoras utilizam-se do parecer do 

professor Humberto Ávila, in verbis: (doc. nº 12, já citado)   
 
“2.2.31 [...] Primeiro, a medida é inadequada porque não há uma relação 
de adequação entre o meio (alteração do sujeito ativo de ISS nos itens 4.22 
e 4.23 do Município onde localizado o estabelecimento prestador para o 
domicílio do tomador do serviço) e a finalidade cujo atingimento é 
determinado constitucionalmente (dirimir conflitos de competência). Com 
efeito, a medida não se mostra apta a atingir o objetivo de 
solucionar conflitos de competência entre Municípios. Pelo contrário. 
Conforme referido, o novo critério introduzido pelo artigo 1° da LC n°. 
157/2016 cria conflitos antes inexistentes, em virtude da sua excessiva 
indeterminação. 
 
2.2.32 Segundo, a medida é desnecessária. No presente caso, não há 
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dúvida de que existem outros meios igualmente adequados para atingir a 
finalidade de dispor sobre conflitos de competência que restringiriam em 
menor medida os direitos dos contribuintes envolvidos. Com efeito, o 
critério anterior (da LC no. 116/2003) solucionava, de forma muito menos 
restritiva, possíveis conflitos de competência, na medida em que utilizava 
um critério bastante preciso (o local do estabelecimento prestador) para 
definir o local da prestação de serviço e, consequentemente, o Município 
competente para a cobrança. Foi este, inclusive, o critério definido pelo 
Superior Tribunal de Justiça, no precedente acima citado, órgão ao qual a 
Constituição atribui competência para dirimir conflitos relativos à 
interpretação da legislação federal. 
 
2.2.33 O critério introduzido pela LC n°. 157/2016, no entanto, restringe 
de forma drástica e abrupta os direitos dos contribuintes ao criar a 
possibilidade de milhares de novas obrigações tributárias, pulverizando a 
obrigaçâo de recolhimento do ISS que antes era devido em algumas 
centenas de Municípios (aqueles nos quais as administradoras estavam 
sediadas) para mais de 5.000 Munícipios (aqueles nos quais verifica-se o 
domicilio de algum tomador dos serviços listados). Com isso, as 
operadoras ficam obrigadas a realizar uma reestruturação 
tributária em nível nacional, para viabilizar recolhimentos de 158 
em todos os Municípios do país, de acordo com as especificidades 
de cada legislação local (alíquotas, obrigações acessórias, prazos, 
e assim por diante), ainda que a prestação destes serviços ocorra 
em outro Município (o da sede da administradora) e independa 
totalmente do domicílio do tomador do serviço. 
 
2.2.34 E, terceiro, a medida é desproporcionai em sentido estrito. A 
comparação entre os benefícios e os malefícios gerados é 
reconhecidamente desproporcional. Não se verifica qualquer benefício 
nesta alteração de critério. Ao contrário, o que se verifica é um 
aumento substancial do valor a ser cobrado pela gestão dos planos 
de saúde para fins de viabilização da nova estrutura operacional e 
tributária decorrente dos novos critérios definidos Há, ainda, 
reconhecidamente, perda de eficiência e de arrecadação tributária, 
porque o sistema torna-se inviável de ser cumprido por todos 
Municípios. Para alguns, sequer há interesse ou estrutura para a 
cobrança tal qual imposta.” (pág. 22 e 23) 
 
 

57. Tem-se como certo, portanto, que caso sejam mantidas as mudanças 

trazidas pela LC nº 157/2016 quanto à alteração do recolhimento do ISS, as 

operadoras de planos de saúde serão obrigadas a viabilizarem uma nova e 

gigantesca estrutura operacional que possibilite um novo modelo de arrecadação 

tributária, o que certamente implicará um exponencial aumento dos custos dos 

serviços.  
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58. Consequentemente, deve-se ter em mente que o aumento de custos 

ocasiona a impossibilidade de que os novos modelos operacionais sejam 

implantados por todos os entes municipais, seja por falta de interesse ou mesmo 

por carência estrutural para a nova cobrança, do que resulta perda de eficiência e 

de arrecadação tributária.  

 

59. Antevendo esse cenário de desproporcionalidade, o Presidente da 

República, por meio da Mensagem nº 720, de 29 de dezembro de 2016, vetou as 

alterações legislativas propostas pelo Congresso Nacional, ao que justificou:  

 
“O dispositivo comportaria uma potencial perda de eficiência e de 
arrecadação tributária, além de pressionar por elevação do valor dos planos 
de saúde, indo de encontro à estratégia governamental de buscar 
alternativas menos onerosas para acesso aos serviços do setor.”10 
 
 

60. O veto presidencial, contudo, foi derrubado pelo Plenário do Congresso 

Nacional em 30.05.2017, ocasião em que foi restabelecida a alteração do local de 

recolhimento do ISS incidente sobre os planos de saúde suplementar, nos atuais 

termos do art. 1º da LC nº 157/2016.  

 
61. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o art. 1º da LC nº 157/2016, na 

parte em que altera o art. 3º, XXIII, da LC nº 116/2003, afronta o princípio da 

proporcionalidade, previsto no art. 5º, LIV da CF/1988 e limita o acesso dos 

cidadãos ao serviço essencial de saúde, nos termos dos arts. 5º XXXII e 170, V 

da CF/1988.   

 

V. O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR  

 

62. A Lei nº 9.868/1999, em seu art. 10, permite que, excepcionalmente, em 

sede liminar e antes mesmo da oitiva dos responsáveis pelo ato impugnado, seja 

concedida medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade, uma vez 

configurada a urgência no deferimento da medida e preenchidos os requisitos 

autorizadores do fumus boni iuris e do periculum in mora.  

 

                                       
10 BRASIL, MENSAGEM Nº 720, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016. Veto nº 52/16 da Presidência da 
República.  
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63. Em relação ao primeiro requisito, a plausibilidade da arguição de contraste 

do ato normativo com o texto da Constituição Federal, não resta dúvida que sua 

existência foi comprovada, já que se verificou que o ato violou frontalmente: 

 

(i) os arts. 146, III, “a” e 156, III, e §3º da CF/1988, alterando o fato 

gerador do imposto e instituindo situação de presunção absoluta da incidência do 

tributo;  

 

(ii) os arts. 146, I e 150, I, da CF/1988, intensificando os conflitos de 

competência tributária em face à indeterminação do texto legal e 

 

(iii) os arts. 5º, LIV, XXXII e 170, V da CF/1988, ofendendo o princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que restringiu direitos e 

garantias constitucionais dos cidadãos. 

 

64. A par disso, o periculum in mora comprova-se pelo fato de que, 

considerando-se que o período de vigência da LC nº 157/2016 iniciou-se em 

1.6.2017, as leis municipais reguladoras do imposto, em observância ao princípio 

da anterioridade, passarão a gerar efeitos em 1.1.2018, daí a urgência do 

provimento jurisdicional antecipado ainda no ano de 2017.  

 

65. Assim, evidenciando-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos, as 

Autoras pugnam a concessão da medida cautelar PARA QUE SEJA 

SUSPENSA a eficácia do art. 1º da LC nº 157/2016, relativamente às alterações 

promovidas no art. 3º, XXIII, até o julgamento definitivo desta ação.  

 

VI. CONCLUSÕES E PEDIDOS PRINCIPAIS 

  

66. Após a concessão da medida liminar, nos termos em que fundamentado 

acima, as Autoras, tendo demonstrado que o art. 1º da LC nº 157/2016, na parte 

em que altera o art. 3º, XXIII, da LC nº 116/2003, hostilizou frontalmente os 

dispositivos constitucionais acima mencionados, requerem, no mérito, seja 

julgado inteiramente PROCEDENTE O PEDIDO, para que seja declarada a 

inconstitucionalidade do art. 3º, XXIII, da LC nº 116/2003, com a redação dada 

art. 1º da LC nº 157/2016, de forma a considerar como local da prestação do 

serviço (e, consequentemente, local de recolhimento do ISS incidente sobre os 

serviços previstos nos itens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços anexa à LC nº 
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116/2003) o Município em que se encontra o estabelecimento do prestador do 

serviço.   

 

67. Requer-se, ainda, a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, 

para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 8º da Lei nº 9.868/99 e nos termos da exigência constitucional 

do art. 103, §3º da CF/1988, bem como a notificação do Exmo. Sr. Procurador-

Geral da República, para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, §1º da 

CF/1988.  

 

68. Por fim, requer-se que as intimações referentes a esse processo sejam 

feitas exclusivamente nos nomes de MARCELO MARQUES RONCAGLIA, 

brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob nº. 257.369.218-39, na OAB/SP sob nº. 

156.680 e na OAB/DF sob o nº 29.539, e-mail: mroncaglia@pn.com.br, 

GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob 

nº. 103.715.628-56, na OAB/SP sob nº. 163.252 e na OAB/DF sob o nº 29.958, 

e-mail: gmatarazzo@pn.com.br e ANDRÉ TORRES DOS SANTOS, brasileiro, 

advogado, inscrito no CPF sob o nº 011.592.371-31 e na OAB/DF sob o nº. 35.161, 

e-mail: atorres@pn.com.br, sob pena de nulidade. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins meramente fiscais.  

 

Termos em que, 

pedem deferimento. 

 

Brasília, 01º de dezembro de 2017. 

 

Marcelo Marques Roncaglia 

OAB/SP nº 156.680 

OAB/DF n° 29.539 

 

Giancarlo Chamma Matarazzo 

OAB/SP nº 163.252 

OAB/DF nº 29.958 

 

André Torres dos Santos 

OAB/DF nº 35.161 
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