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RESUMO: Atualmente, no Brasil, são inegáveis os 
efeitos da pandemia de Covid-19 na área tribu-
tária, com consequências que atingem tanto a 
capacidade contributiva dos sujeitos passivos 
quanto o montante de recursos arrecadados 
pelos entes tributantes, cenário esse que, até 
o presente momento, vem sendo equacionado 
de maneira predominantemente fiscal, em fa-
ce de precedentes jurisprudenciais e legislação 
desfavoráveis aos contribuintes, a despeito de 
fundamentos econômicos e jurídicos para a intri-
butabilidade do “mínimo existencial”, cuja atuali-
zação circunstancialmente se impõe, sob pena de 
agravar-se o risco de uma recessão sem prece-
dentes na história nacional, demarcada por um 
estado de inadimplência e pelo engessamento da 
economia, algo que comprova a ineficiência da 
opção até então feita pelo fisco (nacional, esta-
dual e municipal) e pelo Poder Legislativo, com 
o beneplácito jurisprudencial, de simplesmente 
ignorar a absoluta escassez de recursos hábeis 
ao cumprimento de obrigações tributárias. Desse 
modo, o presente artigo objetiva descortinar esse 

ABSTRACT: Currently, in Brazil, the effects of 
the Covid-19 pandemic in the tax area are un-
deniable, with consequences that affect both 
the contributory capacity of taxpayers and the 
amount of resources collected by tax entities, a 
scenario that, until now, has been being equat-
ed in a predominantly fiscal manner, in view of 
precedent jurisprudence and legislation unfa-
vorable to taxpayers, despite economic and legal 
grounds for the intributability of the “existential 
minimum”, whose updating is circumstantially 
necessary, under the risk of aggravating the risk 
of a unprecedented recession in national history, 
marked by a state of default and the plastering 
of the economy, something that proves the inef-
ficiency of the option hitherto made by the tax 
authorities (national, state and municipal) and 
by the Legislative Power, with the jurisprudential 
benefit, of simply ignore the absolute scarcity of 
resources capable of fulfilling tax obligations. 
Thus, this article aims to unveil this serious prob-
lem, legally contributing to the achievement of a 
solution that, in addition to proving to be socially
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grave problema, juridicamente contribuindo para 
o alcance de uma solução que, a par de revelar-
-se socialmente mais justa, tende a amenizar o 
nefasto reflexo epidêmico sobre a retomada do 
desenvolvimento do país, pretensão essa que, no 
entanto, se revelará inócua caso não seja urgen-
temente ponderada pelos tribunais pátrios, prin-
cipalmente pelo Supremo Tribunal Federal.

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19 – Efeitos na área tri-
butária – Intributabilidade do mínimo existencial 
– Jurisprudência e legislação arrecadatória.

more just, tends to alleviate the nefarious epi-
demic reflex on the resumption of the country’s 
development, a claim that, however, will prove to 
be harmless if it is not urgently considered by the 
national courts, mainly by the Federal Supreme 
Court.

 
 
KEYWORDS: Covid-19 – Effects in the tax ar-
ea – Intributability of the existential minimum 
– Jurisprudence and arrecadatory legislation.

SUMÁRIO: 1. Das consequências da pandemia de Covid-19 na área tributária. 2. Fundamentos 
econômicos e jurídicos da intributabilidade do mínimo existencial. 3. Realidade brasileira: 
decisões judiciais e legislação desfavoráveis aos contribuintes durante a pandemia de 
Covid-19. 4. Fontes de recursos substitutivas da arrecadação tributária. 5. Conclusão. 
6. Referências.

1. DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Inegavelmente, a pandemia de Covid-19 está atingindo em cheio a área tributária, re-
duzindo a capacidade contributiva dos sujeitos passivos e a arrecadação tributária, como 
decorrência direta de uma crescente e generalizada vulnerabilidade socioeconômica, si-
tuação essa que só pode ser gradativamente resolvida com medidas hábeis à mantença da 
iniciativa privada, porquanto não soe razoável conceber-se o regular pagamento de tri-
butos sem os recursos necessários para tanto e sem o trabalho que propicie tais recursos, 
assim como não é coerente pressupor-se a existência de riqueza tributável à falta de mí-
nimas condições de sobrevivência das empresas, bem como dos seus empregados e res-
pectivos familiares.

Deixando de lado, na medida do possível, os aspectos políticos intrínsecos a esse 
problema (eentre os quais se destaca a ausência de uma reforma tributária que diminua 
excessivas incidências e simplifique obrigações acessórias), fato é que o Direito Tribu-
tário contém instituto próprio perfeitamente habilitado ao implemento de uma solução 
socialmente mais justa, desde que, observado o disposto no artigo 150, § 6º, da CRFB 
c/c o artigo 14 da Lei Complementar 101/2000 (quanto à concessão, mediante lei espe-
cífica, federal, estadual ou municipal, de qualquer subsídio ou isenção, redução de base 
de cálculo, crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou con-
tribuições, bem como no tocante à formalização, nos exatos termos da legislação de res-
ponsabilização fiscal, de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, no exercício 
em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, do oferecimento ou ampliação 
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de incentivo ou benefício de natureza tributária), o fisco se disponha a ceder um pouco 
no poder arrecadatório, reconhecendo como exigível apenas o montante que os contri-
buintes efetivamente possam continuar pagando a título de tributos sem comprome-
terem a sua própria sobrevivência e/ou a subsistência de suas atividades empresariais. 

Ou seja, trata-se do indispensável reconhecimento de um novo patamar de intributabi-
lidade do mínimo existencial, cuja delimitação urge seja reconsiderada em face de circuns-
tâncias que, a exemplo da referida pandemia, excepcional, provisória e inequivocamente 
diminuam tanto a capacidade econômica dos sujeitos passivos quanto o resultado arre-
cadatório dos entes tributantes. 

À míngua dessa providência, o sujeito passivo, lado mais fraco da relação jurídico-tri-
butária, continuará totalmente desprotegido, rumo à inadimplência, à negativação em 
serviços de proteção ao crédito, à recusa de empréstimos, ao encerramento de atividades 
e à inclusão no polo passivo de execuções fiscais tendentes à suspensão processual justa-
mente pela absoluta falta de bens hábeis à garantia e à satisfação dos créditos exequendos 
(cf. artigo 40 da Lei Federal 6.830/1980). 

Entenda-se: sistematicamente, um gravíssimo problema ainda mais agravado pela 
inércia ou pelo desprezo governamental à atualização da intributabilidade do “mínimo 
existencial”, sem qualquer perspectiva de solução a curto, médio ou longo prazo.

Ocorre que, especificamente no Brasil (onde inclusive o fisco está sujeito ao princípio 
da estrita legalidade tributária consagrado no artigo 150, inciso I, da CRFB), além de não 
haver qualquer indício de movimentação legislativa que viabilize a admissibilidade e a 
efetiva implementação de um novo limite de intributabilidade do mínimo existencial: 

a) as exigências fiscais continuam a ser impostas como se nada de anormal estivesse 
acontecendo no país e no mundo (os tributos continuam a ser cobrados como sempre 
foram, assim como as obrigações acessórias permanecem cogentes e incólumes à pan-
demia); 

b) teses tributárias, ainda que respaldadas por sólida fundamentação jurídica, estão 
sendo definitivamente dizimadas em detrimento dos contribuintes, mediante decisões 
definitivas e com efeitos erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a par de normas que 
preveem novas incidências tributárias, tudo em flagrante descompasso com as mais ele-
mentares noções de justiça distributiva e com direitos fundamentais assegurados pela 
Carta Magna, a exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana (cf. artigo 1º, in-
ciso III, da CRFB).

2. FUNDAMENTOS ECONÔMICOS E JURÍDICOS DA INTRIBUTABILIDADE DO MÍNIMO 
EXISTENCIAL

A concepção de um “mínimo existencial”, inalcançável pelo poder de tributar, é in-
trínseca ao senso de justiça distributiva, o qual, no âmbito do direito comparado, foi gra-
dualmente desenvolvido a partir da teoria de John Rawls, segundo a qual hão de existir 
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regras fundamentais que, levando em consideração desigualdades socioeconômicas, ga-
rantam a todos os membros da sociedade, especialmente àqueles integrantes das ca-
madas menos favorecidas, condições básicas de sobrevivência digna. Tais princípios de 
justiça são assim apresentados pelo referido autor:

“a) cada pessoa tem um direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liber-
dades básicas iguais, esquema este compatível com o mesmo esquema de liberdades para 
todos; e b) as desigualdades econômicas e sociais devem satisfazer duas condições: pri-
meiro, devem estar vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de igual-
dade equitativa de oportunidades; e, segundo, devem beneficiar ao máximo os membros 
menos favorecidos da sociedade (o princípio da diferença)” (RAWLS, John. Justice as 
fairness: a restatement. Cambridge: Harvard University Press, 2001. p. 42). 

Inevitável, por conseguinte, constatar-se a relação existente entre o “mínimo exis-
tencial”, seja com o princípio da dignidade de todo e qualquer ser humano (consagrado 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelo artigo 1º, inciso III, da 
CRFB), seja com o estado de pobreza, sob pena de admitir-se incidências tributárias des-
proporcionais à capacidade econômica dos menos abastados.

Com base nesse contexto sobrevieram diferentes formas de concretização do “mí-
nimo existencial”, aqui cabendo citar, por exemplo, a Constituição alemã de Weimar, de 
1919, a qual, reconhecendo direitos sociais, propiciou que o Estado e a respectiva Corte 
Constitucional (máxime após a edição da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, cujo ar-
tigo 1º, inciso III, estabeleceu que os referidos direitos têm eficácia direta e imediata, a 
exemplo do disposto no artigo 5º, § 1º, da CRFB) os garantissem como condições básicas 
de desenvolvimento da personalidade humana, garantia essa materializável sob a forma 
de não intervenção estatal e de obediência ao princípio da capacidade contributiva (pre-
visto no artigo 134 da Carta alemã e no artigo 145, § 1º, da CRFB).

Não menos relevante e perfeitamente alinhada ao propósito deste artigo (em cujo 
bojo, enquanto perdurarem a pandemia de Covid-19 e os seus nefastos efeitos, é pro-
posto que o fisco e os contribuintes façam concessões recíprocas) é a classificação do 
“mínimo existencial” em positivo (o que o Estado pode fazer pelo cidadão?) e negativo (o 
que o cidadão pode fazer pelo Estado?), sendo que a conjugação dessas duas perspectivas 
confluiu para a denominada cláusula da reserva do possível, segundo a qual cada cidadão 
há de tributariamente contribuir com uma parcela patrimonial que, não eliminando o 
“mínimo existencial”, não afete a sua dignidade e de sua família. Teoria essa sintetizada 
por Ricardo Lobo Torres:

“O mínimo existencial é direito subjetivo protegido negativamente contra a interven-
ção do Estado e, ao mesmo tempo, garantido positivamente pelas prestações estatais.” 
(TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. p. 184).
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Chegou-se, então, à teoria da reintegração capital-homem, de Emilio Giardina, que 
considera tributável apenas a renda líquida, deduzidos todos os gastos realizados pela 
fonte produtiva, de modo que esta última se mantenha íntegra, de maneira que a tribu-
tação não comprometa os futuros ciclos de produção e tampouco a própria atividade 
econômica exercida pelos contribuintes (GIARDINA, Emilio. Le basi teoriche del princiio 
dela capacità contributiva. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1961. p. 213-217).

Complementando essa base doutrinária da intributabilidade do “mínimo existen-
cial”, não há como deixar de mencionar, ainda a título de exemplo, o artigo 13 da Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o qual, mesmo consagrando o dever 
fundamental de pagar tributos, dispôs que “para a manutenção da força pública e para as 
despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser divi-
dida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades”. Repita-se: “(...) de acordo com 
as suas possibilidades.”

Donde se conclui pela farta e inequívoca existência de fundamentos econômicos e ju-
rídicos para a implementação, durante a pandemia de Covid-19 e enquanto perdurarem 
as suas consequências sociais e econômicas, da intributabilidade do “mínimo existen-
cial”, inclusive no Brasil, ante os dispositivos constitucionais anteriormente mencio-
nados (artigos 1º, inciso III, 5º, § 1º e 145, § 1º, da CRFB) e também à luz da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, equivalente a uma emenda constitu-
cional se e quando aprovada nos exatos termos do artigo 5º, § 3º, da CRFB.

Nisso alinhando-se a diversas e sucessivas decisões estrangeiras, expressamente fa-
voráveis à intributabilidade do “mínimo existencial”, a exemplo do observado no Tri-
bunal Constitucional Federal da Alemanha, que decidiu no sentido de que o contribuinte 
tem que cumprir a sua responsabilidade de pagar determinada exação, devendo ser res-
peitada, no entanto, a renda necessária para a sua subsistência e da sua família (BVerfGE, 
25/09/1992 – 2 BvL 5/1991):

“(...) O legislador é obrigado a fazer novos regulamentos com efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 1996, o mais tardar. Até que um novo regulamento entre em vigor, os regula-
mentos reconhecidos como inconstitucionais continuarão sendo aplicados. Contudo, 
com efeitos a partir do período de avaliação de 1993, deve-se garantir que o lucro tributá-
vel seja deixado ao contribuinte com os ganhos que ele precisa para cobrir uma necessidade 
existencial a ser determinada de acordo com os princípios desta decisão.

(...)

1 – Tradicionalmente, o imposto de renda alemão cobra apenas rendimentos disponíveis e 
isenta os impostos necessários para financiar as necessidades sociais existenciais, de uma 
forma ou de outra.

a) Quando um imposto de renda geral se desenvolveu no século XIX, isso já seguia a ideia 
de que a renda estava inicialmente disponível para garantir o sustento do adquirente e 
sua família, e somente depois para a tributação (Murhard, Theory and Policy of Taxa-
tion, 1834, p. 451 f.). Mais tarde, representantes da escola político-social, em particular, 
exigiram que as necessidades essenciais fossem isentas do imposto de renda. O direito de 
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tributação do Estado só pode começar onde a renda do indivíduo exceder as necessidades 
necessárias para a manutenção de sua vida, saúde e trabalho.” 1

Nesse mesmo sentido, a Corte Constitucional da Espanha, que decidiu no sentido de 
que o benefício fiscal, justificável ao atendimento de interesse geral, a exemplo do “mí-
nimo existencial”, configura uma exceção válida ao princípio da generalidade que naquele 
país é regente da matéria tributária (Sentencia 19/2012):

“(...) a) Em relação à salvaguarda de um mínimo existencial não sujeito a tributação, é 
verdade que toda pessoa física, desde a primeira unidade de renda gerada, externaliza, 
em abstrato, uma capacidade econômica que pode estar sujeita a tributação, é também, 
todavia, que sua capacidade tributável, entendida como a aptidão para contribuir para o 
apoio às despesas do Estado, em um imposto através do qual não apenas ‘a personalização 
da distribuição da carga tributária no sistema tributário de acordo com os critérios de capa-
cidade econômica, igualdade e progressividade’, mas é ‘o instrumento mais adequado para 
alcançar os objetivos de redistribuição de renda (art. 131.1 CE) e solidariedade (art. 138.1 
CE)’(...), deve ser produzido uma vez que determinado limite de renda que proteja a renda 
necessária destinada à satisfação das necessidades vitais do contribuinte (renda vital de 
subsistência), considerado individualmente ou excedido, quando apropriado, da unidade 
familiar.”2  

3. REALIDADE BRASILEIRA: DECISÕES JUDICIAIS E LEGISLAÇÃO DESFAVORÁVEIS AOS 
CONTRIBUINTES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Entretanto, no Brasil, durante a pandemia de Covid-19, as decisões judiciais até então 
proferidas podem ser divididas em duas espécies: a) decisões favoráveis ao contribuintes, 
reconhecendo apenas moratória quanto ao recolhimento de determinados tributos (ou 
seja, postergando o prazo de vencimento, inclusive em sede de parcelamento) e ao prazo 
de validade de certidões fiscais; b) decisões desfavoráveis aos contribuintes, no julga-
mento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, de teses 
tributárias financeiramente significativas, conquanto respaldadas por sólida fundamen-
tação jurídica contrária à tributação.

Considerando-se que ainda não é possível prever o fim da atual pandemia de Covid-19 
e nem das suas perversas consequências socioeconômicas, decisões judiciais que apenas 

1. (Fonte: [www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1992/09/
ls19920925_2bvl000591.html]). (tradução livre. Grifos nossos)

2. (Fonte: [http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22762]). Tradução livre. Grifos 
nossos.
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posterguem o recolhimento de tributos e/ou o cumprimento de obrigações tributárias 
acessórias se revelam, na verdade, como meramente paliativas. 

O que significa dizer que o atual estágio da jurisprudência brasileira, mesmo no curso 
da pandemia de Covid-19, é amplamente desfavorável aos contribuintes, algo que fica 
mais claro ainda diante de recentes decisões proferidas, em sede de repercussão geral, 
pelo Supremo Tribunal Federal, das quais são exemplos os seguintes julgados:

a) “1 – Recurso Extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2 – Tributário. 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contratos de 
franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de 
jurisprudência. 4. Recurso Extraordinário improvido.” (RE 603.136/RJ, Pleno, rel. 
Min. Gilmar Mendes, j. 29.05.2020, DJe 16.06.2020), mediante o qual foi fixada a 
seguinte tese: “É constitucional a incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de 
serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003).”;

b) “O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 296 de repercussão geral, não conhe-
ceu do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior 
Tribunal de Justiça e, sucessivamente, conheceu parcialmente daquele oferecido con-
tra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, mas lhe negou provimento, 
fixando a seguinte tese: ‘É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o 
art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre 
as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva’.” 

(RE 784.439/DF, Pleno, rel. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020, DJ 15.09.2020)

Como se percebe, em apenas um mês, o Supremo Tribunal Federal, acerca de um 
mesmo tributo (ISS), não apenas chancelou a sua indevida incidência sobre os contratos 
de franquia (em que pese estes, instrumentalizando a cessão de uso de determinada 
marca, não encerrem uma obrigação de fazer, mas, sim, de dar), como também admitiu, 
em flagrante desfavor dos contribuintes, uma interpretação extensiva no âmbito da taxa-
tividade da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003.

Algo que, naturalmente, urge seja considerado, pelos contribuintes, à luz da nova 
Lei de Franquia – Lei Federal 13.966/2019, a qual, revogando a Lei Federal 8.955/1994, 
possibilita maior transparência às relações desse segmento, rendendo ensejo, por conse-
guinte, a uma lícita remodelação dos respectivos instrumentos contratuais, apta a even-
tualmente afastá-los do campo de incidência do ISS.

Até mesmo porque tamanha insensibilidade às consequências socioeconômicas da 
pandemia de Covid-19 também é observada no plano legislativo, podendo-se citar, por 
exemplo, a Lei Estadual/RJ 8.795/2020, que, em pleno isolamento social (durante o qual 
as pessoas físicas e jurídicas, em quarentena, precisam realizar operações virtuais), nor-
matizou o disposto no Convênio Confaz 106/2017, para fins de cobrança do ICMS, à alí-
quota de 18%, sobre as operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por 
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meio de transferência eletrônica de dados (v.g., SaaS – Software as a Service, programas, 
jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos, filmes, músicas, streamings e con-
gêneres), em detrimento, inclusive, dos importadores de tais bens e das intermediadoras 
financeiras das respectivas operações (quais sejam, as administradoras de cartões de cré-
dito e débito).

Em que pese se trate de um negócio jurídico notoriamente configurador de uma 
prestação de serviços, sujeita, portanto, à incidência de ISS à alíquota máxima de 5%, 
tal como, aliás, expressamente previsto no item 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 
116/2003, cuja interpretação extensiva, no entanto, foi chancelada pelo Supremo Tri-
bunal Federal, tal como anteriormente destacado. 

Ou seja, nota-se, à toda evidência, uma combinação jurisprudencial e legislativa 
manifestamente arrecadatória e perversa para os contribuintes. Todavia, como de nada 
adiantaria simplesmente criticar, abaixo será proposta uma solução diferente para o pro-
blema em questão.

4. FONTES DE RECURSOS SUBSTITUTIVAS DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

A fim de equacionar o cenário anteriormente apresentado, inequivocamente hostil 
para os contribuintes, convém destacar a existência de fontes de recursos substitutivas da 
inoportuna arrecadação tributária neste artigo criticada. O mais importante: sempre ob-
servando-se as condições expressamente previstas na legislação de regência, de modo a 
conferir, a cada uma das seguintes sugestões, o mais absoluto fundamento de legalidade, 
resguardando-se, ainda, a esfera jurídico-patrimonial das pessoas envolvidas.

A começar pelo enxugamento de despesas públicas mediante a redução ou a sus-
pensão, por um prazo que se revele razoável ante a perspectiva de duração dos efeitos so-
cioeconômicos da pandemia de Covid-19, de gastos com diversos privilégios, vantagens 
e benefícios concedidos a inúmeros políticos e servidores públicos da administração di-
reta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Isto é, mantendo-se, única e exclusivamente, os respectivos salários propriamente 
ditos e deixando-se de pagar uma série de verbas integrantes da remuneração eventual, 
muitas das quais, inclusive, se revelam injustificáveis durante o necessário isolamento 
social imposto pela referida pandemia, a exemplo dos benefícios pelo exercício de fun-
ções de confiança (Função Gratificada – FG) ou de direção e assessoramento (DAS).

Nisso observando-se a jurisprudência, sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, 
no sentido de que a extinção de cargos públicos, sejam eles efetivos, sejam em comissão, 
demanda lei específica que defina quantos e quais cargos serão extintos, não se admi-
tindo que isso ocorra por meio de norma genérica ou ato normativo infralegal (v.g., ADI 
1.147/MG, Pleno, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.08.2019, DJe 06.09.2019) e ainda 
que: a) em fiel observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, 
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seja alterada a redação do artigo 37, inciso XI, da CRFB (o qual somente prevê o chamado 
“abate teto” como o valor a ser reduzido da remuneração básica bruta de servidores pú-
blicos quando esta ultrapassar o teto constitucional); b) finalisticamente se interprete o 
disposto no artigo 41, § 3º, da CRFB (segundo o qual, extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração propor-
cional ao tempo de serviço, até que sobrevenha o seu adequado aproveitamento em outro 
cargo), de modo a expressamente prever-se e instituir-se a excepcional redução ou sus-
pensão aqui sugerida.

Apenas para se ter uma vaga noção do volume de recursos públicos que seria econo-
mizado com a sugestão ora formalizada, há de se frisar que os gastos apenas com os ser-
vidores públicos ativos, em 2020, remontam à exorbitante quantia de R$ 336,6 bilhões 
(fonte: [http://blogs.correiobraziliense.com.br]).

Outra possível fonte de recursos a ser ponderada, via cortes orçamentários, diz 
respeito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (o chamado 
“fundo eleitoral”, previsto no artigo 16-C da Lei Federal 9.504/1997), para o qual, em 
2020, a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovou a destinação de R$ 3,7 bi-
lhões, isto é, 47,9% a mais do que fora empenhado para a campanha eleitoral de 2018 
(fonte: [https://oglobo.globo.com/brasil/orcamento-preve-25-bi-para-fundo-eleito-
ral-em-2020-23922306]).

Mesmo supondo que a própria existência desse fundo tenha algo a ver com o concreto 
exercício da democracia (algo difícil de admitir ao saber-se que a própria propaganda 
eleitoral é gratuita e que os maiores desvios de recursos públicos, apurados por suces-
sivas operações da Polícia Federal e objeto de inúmeros processos criminais delas decor-
rentes, são feitos por políticos), fato é que, em situações de excepcional dificuldade, soa 
razoável a redução ou a suspensão dos recursos que o compõem.

Isso também por um período que se revele coerente ante a perspectiva de recuperação 
social e econômica após a pandemia de Covid-19, sob pena de, absurdamente, manter-se 
os partidos políticos capitalizados e imunes aos deletérios efeitos do Coronavírus, em 
flagrante prejuízo aos eleitores, que estão em crescente situação de penúria financeira.

O mesmo se diga quanto ao acúmulo de bens imóveis públicos abandonados ou subu-
tilizados, decorrentes, por exemplo, da apreensão de ilícitos, da extinção de órgãos e enti-
dades públicas, bem como da cobrança de dívidas, muitos dos quais, a par de localizados 
em áreas super valorizadas das respectivas localidades, são notórios alvos de invasões, 
depredações e deterioração sem qualquer contrapartida financeira aos cofres públicos, 
em que pese, no Balanço Geral da União fechado em 31.12.2019, o valor líquido con-
tábil de tais bens tenha sido calculado, àquela época, em quantia superior a R$ 1 trilhão.

Donde, inclusive em face dos altíssimos custos de manutenção, soa racional a im-
plementação de uma política pública capaz de modernizar a gestão desses imóveis e de 
viabilizar a alienação de valioso patrimônio público, algo que, inclusive, criaria um am-
biente favorável para a realização de investimentos privados e a consequente geração de 
empregos e riquezas (com possível benefício, inclusive, às áreas educacional e cultural se 
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a nova destinação de alguns desses imóveis voltar-se ao ensino e à prática de atividades 
artísticas), resultados esses de crucial relevância e necessidade em face dos efeitos socioe-
conômicos da pandemia de Covid-19.

Nesse sentido, aproveitando-se, aliás, a recente Lei Federal 14.011/2020, a qual ine-
quivocamente racionalizou a gestão e a desburocratização da alienação do patrimônio 
imobiliário da União Federal ao, por exemplo, admitir proposta de aquisição por particu-
lares, a remição de foro mediante procedimento simplificado e automatizado, o desconto 
do preço na hipótese de o respectivo certame restar deserto, a venda direta por meio da 
intermediação de corretores imobiliários, a alienação em lotes etc.

Não sobejando dúvidas, pois, de que se trata de mais uma fonte de recursos vali-
damente substitutiva de arrecadação tributária durante a pandemia de Covid-19 e en-
quanto perdurarem as suas consequências socioeconômicas, haja vista a relevância 
financeira da alienação ora sugerida, sob os prismas do corte de despesas, da geração de 
estimados R$ 30 bilhões em receita (conforme matéria publicada em 03.07.2020: [www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/07/03/internas_opiniao,869030/
alienacao-dos-imoveis-da-uniao.shtml]), sem olvidar do aumento de arrecadação tri-
butária em prol de Municípios a título de IPTU, ITBI e ISS/obras, bem como da provável 
revitalização de áreas até então degradadas, com o decorrente desenvolvimento urbano, 
econômico e social.

Isso observando-se em todas as sugestões anteriormente formalizadas, como clara-
mente se percebe, de maneira um tanto quanto mais sistemática, inteligente e sustentável, 
o princípio da dignidade da pessoa humana, intrínseco, repita-se, à intributabilidade do 
“mínimo existencial” durante a pandemia de Covid-19 e enquanto perdurarem os seus 
efeitos. 

5. CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto, constata-se, em plena pandemia de Covid-19 e com todas 
as suas nefastas consequências socioeconômicas, um cenário nacional amplamente des-
favorável aos contribuintes (pessoas físicas e jurídicas), os quais, portanto, mediante a 
prévia comprovação de um novo e excepcional nível de “mínimo existencial”, precisam 
reagir, tomando medidas judiciais consoante os fundamentos econômicos e jurídicos 
apresentados no presente artigo, hábeis não apenas a suspender, mas, sim, a efetivamente 
eximir-lhes do cumprimento de obrigações tributárias que inviabilizem a sua subsis-
tência digna e/ou a continuidade de suas atividades empresariais.

Paralelamente, no tocante às teses tributárias que estão sendo inoportuna e defi-
nitivamente rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal e às novas exigências fiscais 
que estão sendo implementadas pelos entes tributantes, urge que os contribuintes li-
citamente remodelem a formatação contratual dos seus negócios jurídicos, de modo 
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a eliminar, ou, pelo menos, reduzir a carga tributária que lhes esteja sendo indevida-
mente imposta.

Tomadas essas providências, espera-se que os Poderes Legislativo e Judiciário, enfim, 
se sensibilizem à nova realidade decorrente da pandemia de Covid-19, a qual não pode e 
não deve ser custeada, apenas e tão somente, pela parte economicamente mais fraca (os 
contribuintes), mas, sim, mediante a otimização de recursos públicos. 

Otimização essa que pode ser alcançada, por exemplo, com a utilização de fontes 
de recursos substitutivas da inoportuna arrecadação tributária questionada no pre-
sente artigo, pertinentes, por exemplo: a) à redução ou à suspensão de despesas re-
lativas a privilégios, vantagens e benefícios adicionais incluídos na remuneração 
eventual de políticos e servidores públicos da administração direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; b) à redução 
ou à suspensão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (o de-
nominado “fundo eleitoral”); e c) à modernização de gestão e/ou alienação de bens 
imóveis públicos abandonados ou subutilizados, segundo os ditames da novel Lei 
Federal 14.011/2020.

Sugestões e providências essas, ressalte-se, inquestionavelmente atentas aos princí-
pios da legalidade e da dignidade da pessoa humana, este último intrínseco à intributa-
bilidade do “mínimo existencial”, como expresso fundamento do Estado Democrático 
de Direito no qual se constitui a República Federativa do Brasil (cf. artigo 1º, inciso III, 
da CRFB).
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