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RESUMO 

Consoante o disposto em nossa Carta Magna (1988) a imunidade tributária é privilégio 

e proteção de algumas entidades sem fins lucrativos, no tocante à carga tributária, em face de 

seus objetivos institucionais e suas finalidades. O legislador constituinte condicionou o 

usufruto desta benesse, dentre outros, às Entidades Sindicais dos trabalhadores. Neste sentido 

apresentamos o caso prático do SINDTÊXTIL
2

 que foi demandado judicialmente pela 

edilidade municipal em face do não pagamento de IPTU. Para tanto, fora manejada exceção 

de pré-executividade alegando a imunidade tributária, bem como ilegitimidade passiva ad 

causam da Entidade Sindical. 

Palavras-Chave: Sindicato, Imunidade, Ilegitimidade passiva, Exceção de pré-

executividade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 150, VI, c, ser vedada a 

instituição de impostos em face das Entidades Sindicais dos trabalhadores por parte da União, 

Estados, Distrito Federal e municípios. 

No caso em tela, tratamos de caso prático em que recaiu Execução Fiscal em face do 

Sindtêxtil ação movida pelo município de João Pessoa/PB em virtude de não pagamento de 

IPTU. Sendo a Entidade Sindical a parte executada, foi utilizado como meio de defesa a 

exceção de pré-executividade em face da edilidade municipal, ante a imunidade tributária 

exposta na Carta Magna, bem como a ilegitimidade passiva ad causam, eis que a Entidade 

não detém a propriedade do bem imóvel, onde está localizada a sede. Para tanto se indicou os 

terceiros legítimos s serem intimados para apresentarem suas alegações. Para tanto realizamos 

neste estudo uma análise legal, doutrinária e jurisprudencial para demonstrar ser a execução 

fiscal indevida. 
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Alhandra 

e Caaporã, constituído em 1979, com sede na capital, inscrito no CNPJ: 09302092/0001-39. 



2.  DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

Devemos iniciar por esta temática deveras importante que é a imunidade tributária para 

que possamos compreender o caso prático. Primeiramente é sabido que a Constituição Federal 

(1988), determina em seu texto que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;" (grifado). 

Posteriormente, em 2001, após edição da Lei Complementar 104 de 10.01.2001, a 

determinação Constitucional supra foi inserida no Código Tributário Nacional, 

ratificando os termos da Carta Magna, em seu artigo 9º É vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça 

para o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 104, de 10.1.2001). (grifado) 

A regra constitucional impede a incidência da regra jurídica de tributação. Caracteriza-

se, portanto, a imunidade pelo fato de decorrer de regra jurídica de categoria superior, vale 

dizer, (...) é o obstáculo criado por uma norma da Constituição que impede a incidência de lei 

ordinária de tributação sobre determinado fato ou em detrimento de determinada pessoa ou 

categoria de pessoas. Assim, é possível dizer-se que a imunidade é uma forma qualificada de 

não incidência. Realmente, se há imunidade, a lei tributária não incide, porque é impedida de 

fazê-lo pela norma superior, vale dizer, pela norma da Constituição. (MACHADO, 2005). 

Da simples análise do dispositivo supra transcrito se constata que o legislador 

constituinte determinou, expressamente, que as Entidades Sindicais que por sua vez não tem 

fins lucrativos
3
, e desde que atendidos os requisitos determinados por lei específica, não 
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 As organizações sem fins lucrativos detêm natureza jurídica sem fins de acumulação de capital para o lucro dos 

seus diretores. Essas organizações se caracterizam por reunirem diversas pessoas que possuem um mesmo 

objetivo. Elas não possuem fins lucrativos, e o seu patrimônio é constituído pelos seus associados.
 
Neste caso, 

apenas as Entidades profissionais ou de classe.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_sem_fins_lucrativos. Acessado em 11 de 

maio de 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza_jur%C3%ADdica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_sem_fins_lucrativos


poderiam ser tributadas sobre seu patrimônio, renda ou serviço, instituto jurídico esse 

denominado IMUNIDADE. (grifado). 

Tem-se como certo se tratar de uma norma constitucional de eficácia contida, ou, 

melhor dizendo, eficácia restringível, isto é, o legislador ordinário poderá restringir o usufruto 

do direito outorgado pelo legislador constituinte, porém sem afrontar o conteúdo mínimo do 

direito protegido pela norma constitucional. 

Sendo assim, o conteúdo jurídico constante da referida norma é o privilégio e a proteção 

de algumas entidades, sem fins lucrativos, no tocante à carga tributária, em face de seus 

objetivos institucionais e suas finalidades, uma vez que a imunidade não é privilégio das 

entidades representativas patronais. 

Cumpre, ainda, perquirir a que espécie de veículo introdutor de normas jurídicas quis o 

legislador constituinte referir-se ao condicionar o usufruto da imunidade à observância de 

certos requisitos que seriam disciplinados mediante lei específica. 

Dúvidas não há de que a imunidade é considerada uma limitação da competência 

tributária decorrente de regra constitucional, ou seja, é impeditivo existente para a definição 

da hipótese de incidência tributária. 

Neste ponto, necessário se faz analisarmos o artigo 146 da Constituição Federal, que 

assim disciplina que cabe à Lei Complementar regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar (art. 146, III). (grifado) 

Sendo assim, em atenção à interpretação sistemática que o texto constitucional requer, 

tem-se como certo que a única lei que poderia dispor sobre os requisitos necessários para o 

gozo da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, letra "c", seria a LEI 

COMPLEMENTAR. 

No mesmo sentido, (CARRAZZA, 2015) em seu Curso de Direito Constitucional 

Tributário, 30ª edição, Malheiros Editores, para quem o art. 150, VI, 'c', da CF estabelece 

serem imunes à tributação por via de impostos os partidos políticos, inclusive suas 

fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e de 

assistência social sem fins lucrativos, 'atendidos os requisitos da lei'. Temos para nós que tal 

lei deve ser, necessariamente, complementar. Com efeito, ela é que especificará os 

pressupostos, necessários e suficientes, para que as mencionadas entidades tenham 

reconhecido o direito à imunidade tributária, não só por parte da União como, também, dos 



Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esta lei vinculará, pois, todas as pessoas 

políticas. É o quanto basta para inferirmos que deverá ter caráter nacional. Ora, a lei tributária 

de caráter nacional é a lei complementar votada pelo Congresso Nacional; nunca lei ordinária 

(federal, estadual, municipal ou distrital), que, por força dos princípios federativo, da 

autonomia municipal e da autonomia distrital, só vincula a pessoa política que a editou e seus 

jurisdicionados.  

Ao argumento de que a Carta Suprema não empregou a expressão 'lei complementar' 

contrapomos o de que ela também não empregou a expressão 'lei ordinária'. Antes, limitou-se 

a fazer uma referência genérica a lei, deixando aos doutrinadores a tarefa de dilucidar que tipo 

de lei é esta. Em suma, a interpretação sistemática nos revela que tal lei só pode ser uma lei 

complementar nacional (editada, pois, pelo Congresso Nacional). Ademais, sendo a 

imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve, nos termos do art. 146, II, 

da CF, ser regulada por meio de lei complementar" (grifado) (p. 497/498). 

Por outro lado, após o advento da Constituição Federal de 1988, o nosso Código 

Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar no que se refere às suas normas 

gerais em matéria de legislação tributária. 

Claro está, portanto, que qualquer Entidade Sindical que preencha os requisitos acima 

mencionados tem direito ao benefício da imunidade, e tais requisitos somente poderão ser 

alterados por outra lei complementar. 

A intenção do legislador constituinte ao outorgar a imunidade tributária às entidades 

sindicais foi justamente incentivar a iniciativa privada no auxílio do desenvolvimento dos 

sindicatos brasileiros; dever esse do próprio Estado. Até mesmo porque o sindicato como 

órgão de representação classista é basilar para defesa dos postos de trabalho, das condições de 

trabalho, melhoria salarial, luta por um ambiente salutar para os empregados. 

(CASTELLANI, 2010). 

Por outro lado, resta, ainda, salientar que conforme acima exposto o único veículo 

introdutor de normas jurídicas capaz de disciplinar os requisitos necessários para o usufruto 

da imunidade é a lei complementar, e não simples lei ordinária. 

Dessa forma, os únicos requisitos que prevalecem são os constantes do art. 14 do 

Código Tributário Nacional, requisitos esses preenchidos pela Entidade Sindical, uma vez que 

reconhecida pelos órgãos competentes como ente sem finalidade lucrativa. 



Ressalte-se que a receita da Entidade Sindical deve ser totalmente revertida para o 

cumprimento de suas finalidades institucionais, estando, assim, tais operações também 

abrangidas pela imunidade tributária, que requer uma interpretação sistemática voltada ao 

valor maior prestigiado pelo legislador constitucional. 

No âmbito da receita municipal, em sendo a Entidade proprietária de um bem imóvel, 

faz-se necessário o prévio requerimento administrativo perante o órgão competente, com 

preenchimento de formulário e apresentação de documentos que demonstrem a propriedade 

do imóvel em nome do Sindicato profissional. Após será deferida a citada imunização dos 

tributos municipais, o que será esmiuçado nos capítulos a seguir. 

Ainda assim, nosso entendimento é que, uma vez descrito na Carta Magna a não 

incidência de tributos, inexiste, portanto, autorização para que a edilidade municipal venha a 

realizar o lançamento tributário, inscrever o tributo em CDA e, por via de conseqüência 

executar qualquer Entidade Sindical. 

 

3. DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES SINDICAIS:  

    DOS TRIBUTOS E TAXAS - ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS 

 

É importante salientar que o art. 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal/88 

determina que as associações, SINDICATOS, templos religiosos e demais instituições ali 

definidas e sem fins lucrativos tem IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, ou seja, não devem pagar 

impostos, tais como IPVA, IPTU, ISS, o que se opera no caso em tela. Porém, a cobrança de 

taxas e impostos de outras espécies são devidas como podemos vislumbrar na decisão do 

STF, a seguir: 

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE. IMUNIDADE: INEXISTÊNCIA. 

PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. 

Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da 

Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo: “Ação Declaratória – Taxa de fiscalização de atividade – Admissibilidade e 

constitucionalidade da espécie tributária, mesmo que não demonstrado o efetivo poder 

de polícia exercido pela Municipalidade – Precedentes jurisprudenciais existentes a 

respeito do tema – Imunidade da entidade que não atinge a cobrança da taxa – 

Interpretação restritiva do dispositivo constitucional e legal – Sentença mantida – 

Recurso não provido” (fl. 244). 2. A Recorrente afirma que o Tribunal de origem teria 



contrariado o art. 150, inc. VI, alínea c, da Constituição da República. Sustenta ser 

“prova irrefutável da condição de entidade de assistência beneficiária da imunidade 

tributária que se pretende (…) possuir Certificado Nacional de Assistência Social 

emitido e com validade certificada semestralmente, além de Certificado de Filantropia. 

Desta feita, a imunidade tributária assegurada à Requerente deve ser respeitada em sua 

integralidade, sob pena de ato inconstitucional, arbitrário e autoritário por parte desta 

Municipalidade” (fl. 282). Requer seja reconhecido “que a entidade recorrente tem 

direito à imunidade tributária notadamente com relação à taxa de fiscalização cobrada 

pelo Município de Presidente Prudente, vez que o serviço de telemarketing realizado 

pela requerente visa constituir sua renda para a prestação dos serviços estatutariamente 

definido para a Recorrente” (fls. 284-285). Apreciada a matéria trazida na espécie, 

DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste à Recorrente. 4. O Tribunal de origem assentou: 

“Nos termos do art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, e do art. 9º, 

inciso IV, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional, é vedado aos Municípios, instituir 

impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, relacionados com as finalidades 

essenciais das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, como a apelante. 

Todavia, como os próprios dispositivos mencionados rezam, tal imunidade é aplicável 

aos impostos, e tão somente a eles. Dessa forma, não há que se falar em extensão da 

imunidade em análise, às demais espécies tributárias, vez que, de acordo com o 

princípio de interpretação constitucional, a imunidade deve ser objeto de interpretação 

restritiva, não teológica, como requer a apelante” (fls. 246-247, grifos nossos). Esse 

entendimento não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que 

a imunidade tributária disposta na art. 150, inc. VI, da Constituição refere-se somente a 

imposto. Confiram-se: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL. IMUNIDADE. C.F., 1967, ART. 21, PAR-2., I, ART-19, III, "b", C.F., 

1988, ART-149, ART-150, VI, ‘b’. I. A imunidade do art. 19, III, da CF/67, (CF/88, 

ART. 150, VI) diz respeito apenas a impostos. A contribuição e espécie tributaria 

distinta, que não se confunde com o imposto. E o caso da contribuição sindical, 

instituída no interesse de categoria profissional (CF/67, art. 21, par-2., I; CF/88, art. 

149), assim não abrangida pela imunidade do art. 19, III, CF/67, ou art. 150, VI, CF/88. 

II. Recurso Extraordinário não conhecido” (RE 129.930-AgR, Relator Ministro Carlos 

Velloso, Segunda Turma, DJ 16.8.1991, grifos nossos). “A imunidade tributária 

recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto o preceito constitucional (artigo 

150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto. 

(Precedentes: RE n. 424.227, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, DJ de 

10.9.04; RE n. 253.394, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1ª Turma, DJ de 

11.4.03; e AI n. 458.856, Relator o Ministro EROS GRAU, 1ª Turma, DJ de 20.4.07)” 

(RE 613.287-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2011). 

“Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão 

expressa a imposto, não comportando a vedação a cobrança de taxas. Recurso 

Extraordinário parcialmente provido” (RE 265.749, Relator o Ministro Maurício 

Corrêa, Segunda Turma, DJe DJ 12.9.2003). Dessa orientação jurisprudencial não 

divergiu o acórdão recorrido. 5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso 

extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 23 de outubro 

de 2013. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora  



(RE 764936, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 23/10/2013, publicado em 

DJe-218 DIVULG 04/11/2013 PUBLIC 05/11/2013). 

 

O STF
4
 já firmou entendimento na súmula 724 que mesmo alugado a terceiros o imóvel 

de entidade sindical esta permanece imune de qualquer tributo, pois “ainda quando alugado 

a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades 

referidas pelo art. 150, vi, "c", da constituição, desde que o valor dos aluguéis seja 

aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”. (grifado) 

Dessa forma, a Entidade Sindical, conforme se demonstra não tem fins lucrativos, 

estando, por via de conseqüência imune aos impostos que incidam sobre o seu patrimônio, 

renda e serviços, nos exatos termos da alínea "c" do inciso VI do artigo 150 do Texto 

Constitucional. 

4. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR TRIBUTÁRIO - IPTU 

Conforme (ZAVASCKI, 2008), como toda obrigação jurídica, a que compõe os deveres 

fundamentais, também possui um titular ativo e um passivo. Quanto a este, já foi analisado 

quando da conceituação dos deveres fundamentais, ocasião em que se afirmou que os titulares 

passivos, ou seja, aqueles que devem prestar os deveres fundamentais, são os indivíduos e, 

por analogia, as pessoas jurídicas. (sic) 

COLNAGO (2007?) apud MELLO (2002) relatam que a “...imunidade sindical encontra 

fundamento de validade na liberdade de organização, associação, pensamento e expressão 

previstas no artigo 5º da Constituição Federal, sendo fundamental para o Estado de Direito”.  

No caso em tela, conforme já declinado anteriormente, a Entidade Sindical é imune de 

impostos, apenas aqueles que recaiam sobre seu patrimônio, renda e serviços. Também, in 

casu, apresentaremos a situação quando existir ilegitimidade passiva do devedor tributário 

com fulcro no art. 741, III do CPC, pois se restar patente que a parte é ilegítima, esta deve ser 

excluída do pólo passivo da demanda. 

Em sendo um Sindicato, em questão, este não deveria figurar como devedor do título 

executivo, eis que é imune do Imposto Predial e Territorial Urbano. Assim sendo, não há 
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 Supremo Tribunal Federal. 



legitimidade para que o mesmo figure no pólo passivo de uma demanda, decorrente de uma 

CDA
5
.  

A postulação contra parte ilegítima redundará na apresentação de embargos à execução 

ou à penhora, mandado de segurança ou exceção de pré-executividade, a depender da 

circunstância. 

Sobre esta matéria já se manifestou o STJ com relação ao redirecionamento da execução 

fiscal à parte legítima a ser executada, no seguinte decisum: 

 

“TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO NÃO PAGO PELA 

SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO SÓCIO. ART. 135 DO CTN. 1. 

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade 

em execução fiscal para arguir a ilegitimidade passiva ad causam, desde que não seja 

necessária a dilação probatória. 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento segundo o qual ‘a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, 

nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 

135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à 

lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa’. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRG 

no REsp N.° 1.265.515 –AP.Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/02/2012, DJe em 

23/02/2012). 

 

Portanto, resta patente que, em sendo a parte ilegítima para figurar no pólo passivo, esta 

poderá argüir sua exclusão da lide e indicação do terceiro responsável, se for o caso, através 

de exceção de pré-executividade, nas situações em que não seja necessária produção de 

provas documental, pericial, depoimento de parte, dentre outros meios de prova em direito 

admitidos. 

 

5. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM PROL 

DO SINDITÊXTIL - CONCEITUAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

Diferentemente dos embargos, na "exceção de pré-executividade" somente poderá se 

alegar questões atinentes aos pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e 

defeitos flagrantes do título executivo. (grifado) 
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 Certidão de Dívida Ativa. 



Conceito amplo e que encerra todos os aspectos do instituto da "exceção de pré-

executividade", encontramos na ementa do acórdão proferido pela 1ª T. da 2ª C.Civ. do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no AI de n. 16.748-5/180, tendo como relator o 

Exmo. Desembargador Fenelon Teodoro Reis, vejamos: 

"O incidente de exceção consiste na faculdade atribuída ao devedor, de submeter ao 

conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de 

penhora ou embargos, em qualquer fase do procedimento, determinadas matérias 

suscetíveis de apreciação de ofício ou à nulidade do título que seja evidente e 

flagrante." 

Também interessante, quanto ao conceito e objeto do instituto em questão, a doutrina de 

KNIJNIK (2001) 
6
, que a respeito da "exceção de pré-executividade", assim se pronuncia: 

"(....) a ‘exceção de pré-executividade’ consiste na invocação do officium iudicis, tendo 

por objeto os pressupostos processuais, as condições da ação executiva e as objeções 

substanciais logicamente mediatizáveis pelo título executivo." 

 

Portanto, cabível o manejo da presente insurgência processual, em virtude de se tratar 

de matéria de ordem pública, eis que constitucionalmente assegurado às Entidades Sindicais a 

imunidade tributária alínea, consoante os termos da alínea "c" do inciso VI do artigo 150 do 

Texto Constitucional. 

 

 

5.1.1 A ENTIDADE SINDICAL - OBJETO DO ESTUDO DE CASO  

  

O SINDTÊXTIL é uma Entidade Sindical classista fundada em 18 de setembro de 1979, 

nos ditames do art. 8º. da Constituição Federal
7

 (que trata acerca da livre associação 

profissional ou sindical, bem como nos artigos. 511 e seguintes da CLT). 

Sua sede se encontra localizada na cidade de João Pessoa/PB, na Rua Visconde de 

Itaparica, 54 – Varadouro. A sua categoria é formada de empregados têxteis. A base territorial 

                                                           
6
 KNIJNIK, Danilo. A Exceção de pré-executividade. Rio de Janeiro: Forense. 2001.p.184. 

7
 O art. 8º. menciona dois tipos de associação: a profissional e sindical. Em verdade, ambas são associações 

profissionais. A diferença está em que a sindical é uma associação profissional com prerrogativas especiais tais 

como: (a) defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, até em questões judiciais e 

administrativas; (b) participar das negociações coletivas de trabalho e celebrar convenções e acordos coletivos; 

(c) eleger ou designar representantes da respectiva categoria; (d) impor contribuições a todos aqueles que 

participam das categorias econômicas ou profissionais apresentadas. (...) (SILVA, 2001)  



da Entidade é compreendida pelos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Caaporã e 

Alhandra, cujos representados se encontram prestando seus serviços em 07 (sete) fábricas
8
, 

tendo na última campanha de sindicalização em 2014 atingido a 1.912 sócios
9
. 

O Sindicato fornece aos seus associados atendimento odontológico-ambulatorial, 

serviços de assessoria e consultoria jurídica, área de lazer, além das demais atividades 

atribuídas às Entidades Sindicais, como acompanhamento e orientação prévia em rescisões, 

homologações de rescisão, além de representar a categoria profissional administrativa e 

judicialmente defendendo os seus interesses na forma do art. 517, § 2º. da CLT. 

Esta é a Entidade demandada em juízo em decorrência de CDA originada do não 

pagamento do IPTU. 

 

 

5.1.2 EXECUÇÃO FISCAL EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE 

IPTU 

 

No caso em concreto iremos analisar uma ação de execução fiscal ajuizada em 2011 e 

distribuída para a 2ª. Vara de Executivos Fiscais da Capital, cujo processo tramita sob o 

número 2002011979328-5. 

5.1.3 DO TÍTULO EXECUTIVO 

O credor tributário (município de João Pessoa) pretende haver do Sindicato-

Executado (ora devedor tributário) a quantia de R$ 1.059,45 (hum mil, cinquenta e nove 

reais e quarenta e cinco centavos), relativa ao inadimplemento do IPTU, consoante CDA 

constante dos autos epigrafados. (grifo nosso). 

 

 

                                                           
8
 Até 2014 a base era formada por 08 (oito) indústrias, porém a Huyck Wangner (Xerium Technologies inc.) foi 

desativada em virtude de uma política de reestruturação, de acordo com o portal da CUT-PB http://www.cut-

pb.org.br/destaques/125/xerium-tecnologies-fechara-as-portas-da-unidade-em-joao-pessoa. Acessado em 11 de 

maio de 2014. 
9
 CUT. Sinditêxtil João Pessoa encerra campanha de sindicalização no 1º de Maio.  

http://www.cut.org.br/noticias/sinditextil-joao-pessoa-encerra-campanha-de-sindicalizacao-no-1-de-maio-f551/ 

http://www.cut-pb.org.br/destaques/125/xerium-tecnologies-fechara-as-portas-da-unidade-em-joao-pessoa
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5.1.4 DA REALIDADE FÁTICA 

É mister salientar, ab initio, que a Entidade Sindical não é proprietária do imóvel acima 

mencionado, estando o mesmo escriturado em nome de terceiros. Ainda assim, o imposto, 

tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 

ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana aquela definida em lei 

municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo 

menos dois dos itens seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público, tais como o 

meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema 

de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 

domiciliar e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 

quilômetros do imóvel considerado. 

 Saliente-se, ainda, que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do 

seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, tendo por base de cálculo o valor venal 

(valor de venda) do imóvel. 

Sua alíquota varia de um Município para outro, sendo admissível sua progressividade 

após a edição da Emenda Constitucional 29/2000. 

O § 1 do artigo 7º do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) estipula que a alíquota 

máxima a ser aplicada para cobrança do IPTU progressivo no tempo é de 15%
10

. 

Ocorre que, neste caso, o titular da posse é pessoa jurídica sem fins lucrativos, e o seu 

patrimônio é constituído pelos seus associados.
 
Neste caso, uma Entidade de classe, ou seja, 

imune ao IPTU, conforme os exatos termos da alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Carta 

Magna em vigor.  

 Porém, olvidando tal informação a edilidade municipal efetuou o lançamento do 

crédito, correlato ao Imposto Predial e Territorial Urbano e, após o prazo legal, sem o devido 

adimplemento, o credor emitiu uma CDA que posteriormente foi encaminhada à justiça, tendo 

se iniciado um processo de execução fiscal. 

As cobranças de Dívida Ativa são realizadas mediante os ditames da Lei 6830/1980. 

Assim, a inscrição do débito tributário em CDA suspenderá a prescrição por 180 dias ou até a 
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 IPTU. http://www.portaltributario.com.br/tributario/impostos_iptu.htm. Acessado em 11 de maio de 2015. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-10257-2001-estatuto-da-cidade.htm
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distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo, respeitando-se o 

disposto o § 5º. do art. 2º. daquela norma jurídica.   

Após o ajuizamento da demanda, verificando-se os pressupostos, o juiz poderá, dentre 

as opções legais citar o executado para pagar, em 05 dias, a dívida acrescida de juros e multa 

de mora, indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução. 

Portanto, foi desenvolvida peça já mencionada de exceção de pré-executividade. Em 

sentido contrário, caso já houvesse recaído a penhora sob o bem, demandar-se-ia embargos a 

execução. 

Mas, neste caso, por se tratar de questão de ordem pública, envolvendo as condições da 

ação, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo é que 

se deve analisar, inicialmente, a exceção de pré-executividade. 

Além disso, a referida peça instrutória não só visa o regular andamento do processo, ou 

seja, a exclusão da Entidade Sindical do pólo passivo da demanda principal que fora 

injustamente demandada, como também, visa evitar a constrição de bens do mesmo de forma 

equivocada. 

Com base nisso, inicialmente, deve-se analisar a exceção de pré-executividade que 

fielmente demonstrará a ilegitimidade passiva do devedor tributário, ora SINDTÊXTIL, na 

execução fiscal, conforme se demonstrou. 

A Entidade Sindical é registrada perante a Receita Federal, bem como no Ministério do 

Trabalho, tendo registro sindical e, na apresentação de sua manifestação perante o juízo da 2ª. 

Vara supramencionada demonstrou através de documentos, bem como de certidão de registro 

de imóvel que não figura como proprietário da imóvel, indicando, portanto, os legítimos 

proprietários. 

Destarte, exigir do indigitado devedor, nitidamente parte ilegítima, a segurança do 

Juízo para fins de apresentação da defesa foi medida odiosa e manifestadamente injusta do 

ponto de vista processual, sobretudo porque qualquer que seja o bem a ser oferecido à 

penhora permanecerá por longo tempo vinculado ao processo, tornando-se indisponível para o 

mesmo, com manifesto sacrifício econômico. 

Cabe ressaltar, nesta situação, trata-se de Entidade profissional e a sede é o local onde 

se realizam a maioria das atividades sindicais, tais como assembléias, reuniões, atendimento 

odontológico, jurídico, dentre outros momentos dos sócios com a Diretoria, bem como 



reuniões. Desta forma, impedindo tais situações o juízo estará cerceando o direito dos 

associados e desestruturando a atividade sindical. 

É perfeitamente perceptível que a sede da Entidade sindical está incrustada no imóvel 

que é de propriedade de terceiros é o fato gerador do tributo IPTU, porém, tal sede não é de 

propriedade do SINDTÊXTIL. Podemos citar, abstratamente, dos casos de locação de imóvel, 

pois mesmo que o Locador incluísse cláusula contratual de obrigação de pagar o citado tributo 

o órgão fazendário não deveria citar a Entidade e sim o efetivo proprietário, mesmo tendo o 

Locador direito à ação regressiva para requerer judicialmente o adimplemento do tributo, 

consoante disposto no contrato firmado inter partes, não devendo, portanto o possuidor ser 

responsabilizado. Dessa forma, não deve recair sobre o Sindicato uma dívida que não é sua, 

já que na data em que ocorreu o fato gerador do tributo exequendo não possuía a 

Entidade Sindical relação obrigacional com a edilidade municipal. (grifado) 

Em outras situações similares o juízo da execução fiscal decretou a ilegitimidade da 

parte, extinguindo a demanda e desconstituindo a CDA em virtude da falta dos pressupostos 

legais. Neste caso ainda não se deu a análise meritória, não tendo sido julgado mérito da ação 

até esta data. 

 

5.2 DO EXCESSO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO 

 

Na peça anteriormente descrita também versamos acerca do que trata a hipótese de 

excesso de execução regulamentado pelo art. 743 do CPC.  Assim, há excesso quando, a teor 

do inciso I do mencionado artigo quando a execução do bem é muito superior ao valor do 

título executivo. 

Entendimento que deflui da leitura do art. 685, I do CPC. Mesmo assim, usando da 

oportunidade processual oferecida, esclareceremos que restou evidente a configuração de tal 

excesso, vez que o bem a servir de garantia ultrapassa o valor executado em face do 

valor venal do imóvel onde está inserida a sede da Entidade, excedendo em mais de 100 

vezes o valor do título executivo, que é de R$ 1.059,45 (hum mil, cinquenta e nove reais e 

quarenta e cinco centavos), consoante informações do CDA acostado à exordial. (grifo 

nosso) 



Portanto, persegue-se, no caso em concreto a não incidência de penhora sob o bem que 

está na posse da Entidade Sindical, cuja propriedade, consoante certidão de registro se 

encontra em nome de terceiro, visando ainda a extinção da demanda executiva, em virtude da 

imunidade tributária encartada na Carta Magna, em seu artigo 150, VI, c, aliado ao fato que a 

execução fiscal se processa no interesse do credor, a fim de satisfazer o débito 

cobrado. Nada obstante, deve-se dar-se da forma menos gravosa para o executado 

(art. 620 do CPC). (grifo nosso) 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Neste artigo abordamos a temática Constitucional tributária inserta no art. 150, VI, c, no 

que pertine à imunidade tributária dos sindicatos de classe no tocante aos seus imóveis, renda 

e serviços. No caso concreto, como dito alhures, ocorreu o fato gerador da cobrança do IPTU 

(que se prolonga no tempo), porém a Entidade Sindical não é parte legítima para figurar no 

pólo passivo em uma execução fiscal decorrente de suposto débito de IPTU, uma vez que 

sequer é proprietária do bem imóvel. Ainda assim, é de ressaltar que os legítimos titulares 

deverão ser citados para apresentar medida judicial cabível, recaindo sobre eles a obrigação 

de pagar. Por fim, aventamos acerca do excesso de execução, uma vez que no caso em 

concreto o crédito tributário é praticamente 100 vezes superior ao valor do imóvel, o que 

geraria (em sendo deferida a penhora e respectiva arrematação), a extinção das atividades 

sindicais ali desenvolvidas. Através da medida judicial cabível requeremos a exclusão da 

Entidade Sindical do pólo passivo, ante a sua ilegitimidade. O crédito tributário permaneceria, 

mas não em face do Sindicato, objeto deste estudo. 
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