
SILVEIRA, Artur Barbosa da. A pandemia da Covid-19 e a necessária justiça fiscal ante o princípio da estrita legalidade  
tributária – como compatibilizar o princípio da estrita legalidade tributária com a realização da justiça fiscal em tempos 
de pandemia? Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 27. ano 5. p. 279-292. São Paulo: Ed. RT, nov.-dez./2020.

A PANDEMIA DA COVID-19 E A NECESSÁRIA JUSTIÇA FISCAL 
ANTE O PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – COMO 
COMPATIBILIZAR O PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA 

COM A REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA FISCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA?

THE COVID-19 PANDEMIC AND THE NECESSARY FISCAL JUSTICE TOWARDS THE 
PRINCIPLE OF STRICT TAX LEGALITY – HOW TO MAKE THE PRINCIPLE OF STRICT TAX 

LEGALITY COMPATIBLE WITH THE REALIZATION OF TAX JUSTICE IN TIMES OF PANDEMIC?

ARTUR BARBOSA DA SILVEIRA

Mestrando em Direito pela Universidade Nove de Julho. Pós-graduado em Direito Constitucional, 
Administrativo, Processual Civil e Tributário. Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São 

Paulo, Subseção Penha de França. Procurador do Estado de São Paulo (PGE/SP). 
absilveira@sp.gov.br

ÁREAS DO DIREITO: Tributário; Direitos Humanos

RESUMO: O presente artigo analisa a possibilidade 
de concessão de moratória (ou mesmo isenção) tri-
butária pelos entes públicos na atual conjuntura 
da pandemia causada pela Covid-19. Na realida-
de, a revisão da obrigação em tal hipótese se trata 
de um dever, pois faz parte da axiologia da base 
negocial e do princípio da boa-fé objetiva. Entre-
tanto, sob a ótica do Direito Tributário, tal revisão 
esbarra no princípio da legalidade estrita, ficando 
eventual concessão de moratória ou isenção a cri-
tério do ente público, por meio da edição de leis es-
pecíficas. Daí surge a problemática a ser enfrentada 
no nosso trabalho: considerando a atual pandemia 
sanitária mundial, como compatibilizar o princípio 
tributário da legalidade estrita com a justiça fiscal?
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ABSTRACT: This article analyzes the possibility of 
granting a tax moratorium (or even exemption) by 
public entities in the current situation of the 
pandemic caused by Covid-19. In reality, the 
revision of the obligation in such a case is a duty, 
as it is part of the axiology of the business base and 
the principle of objective good faith. However, from 
the perspective of Tax Law, such a review comes 
up against the principle of strict legality, with the 
possibility of granting a moratorium or exemption 
at the discretion of the public entity, through the 
enactment of specific laws. Hence the problem to 
be faced in our work: considering the current global 
health pandemic, how to make the tax principle of 
strict legality compatible with fiscal justice?
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1. INTRODUÇÃO

Não há dúvidas de que o mundo passa por um momento de excepcionalidade, cujos 
impactos estão atingindo, de forma nunca antes vista, a economia, os empregos, a saúde, 
a liberdade de ir e vir e a propriedade, dentre outros direitos fundamentais. 

A atual síndrome respiratória aguda grave, conhecida pelos codinomes Covid-19 ou 
novo Coronavírus, tem se espalhado a passos largos no território mundial, tanto que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 20201, que o surto 
dessa doença constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
– o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 
Internacional2, e, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como 
uma pandemia de âmbito mundial3.

Sob esse contexto, as obrigações contratuais celebradas anteriormente à pandemia 
foram fragilizadas, trazendo à tona teorias e institutos, tais como o princípio do pacta sunt 
servanda, a teoria da imprevisão e o princípio da manutenção da base objetiva contratual 
– esse último ligado à moderna teoria da boa-fé objetiva, adotada pelo atual Código Civil 
brasileiro –, a fim de justificar o necessário reequilíbrio das relações negociais. 

Com a superação do pacta sunt servanda, doutrina e jurisprudência têm considerado 
que, em situações excepcionais, tais como a atual, a revisão dos negócios jurídicos em de-
sequilíbrio constitui um verdadeiro dever da parte beneficiada e um direito subjetivo da 
parte prejudicada, com vistas à manutenção da base objetiva negocial.

1. Cf. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS – BRASIL). OMS declara emergência 
de saúde pública de importância internacional por surto de novo coronavírus. 30 jan. 2020. Disponível 
em: [www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-e-
mergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&I-
temid=812]. Acesso em: 02.07.2020. 

2. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Regulamento Sanitário Inter-
nacional. Disponível em: [http://portal.anvisa.gov.br/documents/375992/4011173/Regulamen-
to+Sanit%C3%A1rio+Internacional.pdf/42356bf1-8b68-424f-b043-ffe0da5fb7e5]. Acesso em: 
01.07.2020.

3. Cf. UNA/SUS. Organização Mundial da Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Disponível em: 
[www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus]. 
Acesso em: 01.07.2020.
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Sem dúvida, a possibilidade de reequilíbrio das relações negociais implica o próprio 
reequilíbrio das relações humanas e o atendimento do conceito aristotélico de justiça, no 
sentido de se buscar o meio-termo para ambas as partes, afastando os excessos e identifi-
cando entre os extremos aquilo que é o justo, ou seja, uma virtude que vai proporcionar 
a felicidade tanto do indivíduo quanto da sociedade que o abriga.

Entretanto, no que tange ao Direito Tributário, o conceito aristotélico de justiça en-
contra um forte óbice no princípio da legalidade estrita, que exige, tanto para a criação 
quanto para a concessão de isenção ou moratória de tributos, a edição de leis específicas 
pelos entes públicos tributantes, não podendo o Poder Judiciário, em tese, interferir 
nessa relação entre o Estado e os contribuintes, uma vez que ela envolve política pública.

Posto isso, podemos afirmar que, no atual quadro pandêmico mundial, o princípio da 
legalidade estrita tributária se contrapõe ao conceito de justiça aristotélico? E caso a res-
posta seja positiva, como é possível ao menos atenuar essa desigualdade de tratamento 
entre as relações privadas e as relações de direito público?

2. A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA SOB A ÓTICA DA 
TEORIA DA IMPREVISÃO E DO PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DA BASE OBJETIVA 
CONTRATUAL

Durante séculos, vigorou na humanidade de forma quase absoluta o princípio do 
pacta sunt servanda (tradução livre em português: os pactos devem ser observados), cuja 
origem é atribuída pela doutrina4 ao Direito Canônico medieval.

Com a evolução da ciência do direito, o contrato passou a assumir um aspecto mais 
humanista, sendo que, de acordo com a doutrina de Stolze e Pamplona Filho5, o próprio 
Código de Hamurabi, em sua Lei 48, passou a mitigar o princípio do pacta sunt servanda, 
nos seguintes termos: “se alguém tem um débito a juros, e uma tempestade devasta o 
campo ou destrói a colheita, ou por falta de água não cresce o trigo no campo, ele não de-
verá nesse ano dar trigo ao credor, deverá modificar a sua tábua de contrato e não pagar 
juros por esse ano”.

Assim, a superação do pacta sunt servanda cedeu espaço à teoria da imprevisão, que 
tem como uma de suas vertentes a chamada cláusula rebus sic stantibus (em tradução li-
teral para o português: “estando assim as coisas”), que prevê que as obrigações devem 
ser cumpridas na medida das circunstâncias do risco contratual, sendo possível a repac-
tuação ou mesmo a rescisão contratual no caso de surgimento de um evento imprevisível, 

4. POUND, Roscoe. Introdução à Filosofia do Direito. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: ed. Zahar, 
1965. p. 130-131.

5. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: obrigações. 
10. ed. Saraiva. São Paulo: 2011. v. 2. p. 210.
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aliado à onerosidade excessiva para uma das partes e ao consequente benefício despro-
porcional à outra. 

No ponto, faz-se necessário esclarecer que o surgimento da teoria da imprevisão, 
pautada na manutenção da base objetiva negocial, decorre da evolução da concepção da 
boa-fé contratual, anteriormente vista apenas sob um aspecto subjetivo, e que passou a 
ser encarada eminentemente sob o aspecto objetivo.

Na realidade, podemos enxergar a boa-fé como um princípio positivado em cláusulas 
gerais, norteadoras da aplicação do negócio jurídico, notadamente posta pelo escorreito 
funcionamento e honestidade nas convenções, que, por sua vez, divide-se em dois seg-
mentos, a saber: a boa-fé objetiva e a subjetiva.

A boa-fé subjetiva, também conhecida como a crença pelo direito pretendido, tem sua 
violação caracterizada pela interpretação desacertada pelas partes, isto é, sem o dolo de 
ofender a tutela pactuada no contrato.

A boa-fé objetiva, por sua vez, segundo Azevedo6, deve ser entendida como o dever 
geral de conduta nas relações jurídicas, como a lealdade e a honestidade, ou seja, o estado 
de consciência ou a crença do sujeito de estar agindo em conformidade com as normas 
do ordenamento jurídico, tendo previsão no artigo 422 do Código Civil brasileiro atual, 
assim disposto: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do con-
trato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Frisamos que, na aplicação da teoria da imprevisão, com o consequente reequilíbrio 
da base objetiva negocial, a escolha entre a repactuação e a extinção da obrigação vai de-
pender da possibilidade de cumprimento parcial do contrato pela parte prejudicada. 

Nesse sentido, Carvalho Filho7 nos ensina que, da aplicação da teoria da imprevisão, 
podem decorrer dois efeitos: se a impossibilidade do adimplemento da obrigação con-
tratual for absoluta, dar-se-á a rescisão sem atribuição de culpa; sendo ainda de possível 
execução, porém, com excesso de onerosidade para uma ou ambas as partes, surgirá o di-
reito à revisão do preço, restabelecendo-se o equilíbrio rompido.

Das lições extraídas da doutrina acima mencionada, podemos aferir os seguintes 
elementos de aplicabilidade da teoria da imprevisão em estudo, quais sejam: a) super-
veniência de circunstância imprevisível; b) alteração da base econômica objetiva do con-
trato; c) onerosidade excessiva; e d) inexistência de mora, ao tempo do surgimento da 
circunstância imprevisível, pela parte que pleitear a revisão ou extinção do contrato.

À luz dos elementos supracitados, concluímos, em síntese, que, para a aplicação da 
teoria da imprevisão, o fato imprevisível deve ser posterior à celebração do contrato e essa 
alteração fática não pode decorrer de fatos imputados às partes, mas de um evento alheio 
a elas, sendo ainda necessário que esse evento cause um grave desequilíbrio econômico 

6. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. São Paulo: Atlas, 2004. 
p. 28.

7. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012. p. 210.
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a uma ou a ambas as partes, e, por fim, que a parte não esteja em mora (ou atraso) no mo-
mento da alteração da circunstância fática imprevisível.

3. A IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO DA COVID-19 E O SURGIMENTO DO DEVER/
DIREITO DE RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS 

O termo “risco” sempre habitou o cotidiano jurídico moderno, especialmente na so-
ciedade pós-industrial, na qual as relações resultantes do trabalho e da evolução dos con-
tratos o tornou um dos elementos de maior importância nas relações humanas. 

Entretanto, ainda não há uma definição homogênea e universal do seu conceito, em 
razão da possibilidade de sua utilização em diferentes contextos, como, por exemplo, 
nas ciências exatas, humanas e biológicas, passando pela matemática, pela sociologia, 
pelo direito, pela economia, pela medicina, entre outras, bem como do fato de que, em 
inúmeras sociedades e culturas, indivíduos diferentes podem ter interpretações diversas 
sobre a mesma situação de risco. 

Em outras palavras, essa dificuldade de conceituação do risco parte do fato de que a 
sua abrangência transcorre por domínios científicos e culturais diversos, muitas vezes 
contraditórios e excludentes entre si. 

Desse modo, para nós, demonstra-se viável conceituar o risco de maneira mais estrita, 
tendo por base os seus signos mais comuns no ramo jurídico, especialmente no assunto 
aqui enfrentado. 

Em uma acepção básica nas ciências humanas, o conceito de risco nos remete a situa-
ções de incerteza, ou mesmo a hipóteses relativas a eventos futuros e incertos, com pos-
sibilidade de distintos resultados, sem conhecimento prévio pelas partes de qual deles 
ocorrerá, ganhando extrema importância a distinção entre a certeza e a mera possibili-
dade.

De acordo com Lopez, Lemos e Rodrigues Júnior8, os problemas que decorrem da 
materialização, no caso concreto, dos riscos resultantes da celebração de contratos de 
direito privado, remontam ao Direito Romano, no qual o risco já assumia grande im-
portância na celebração dos contratos de compra e venda, tanto que as fontes romanas 
empregavam a palavra periculum (perigo) para definir quem arcaria com os prejuízos de-
correntes da perda da coisa.

Para Bandeira9, o conceito de risco contratual está relacionado diretamente à noção 
de equilíbrio estabelecido entre as partes que negociam entre si, devendo o intérprete se 

8. LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglesias; RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz 
(Coords.). Sociedade de Risco e Direito Privado. Desafios normativos, consumeristas e ambien-
tais ed. São Paulo: ed. Atlas, 2003. p. 456.

9. BANDEIRA, Paula Greco. Os contratos incompletos e a soft law. Revista dos Tribunais, 
v. 966. São Paulo: ed. RT, 2016. Disponível em: [http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
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atentar para o tipo do contrato escolhido pelas partes e para os critérios de repartição do 
risco entre elas, levando em conta ainda a qualidade das partes, no sentido de investigar a 
atividade normalmente praticada pelos contratantes, e a sua vontade declarada:

“Daí afirmar-se que o conceito de risco contratual se relaciona diretamente com o de 
equilíbrio, tendo em conta que as partes estabelecem negocialmente a repartição dos 
riscos como forma de definir o equilíbrio do ajuste. Ao se perquirir a alocação de ris-
cos estabelecida pelos contratantes, segundo a vontade declarada, o intérprete deverá 
atentar para o tipo contratual escolhido e para a causa concreta do negócio. Cada tipo 
contratual possui critérios de repartição do risco previamente estabelecidos em lei. 
Entretanto, as partes poderão modelar a alocação de riscos do negócio, inserindo na 
sua causa repartição de riscos específica e incomum a certa espécie negocial. Ao lado do 
tipo contratual, o intérprete, para fins de identificação da alocação de riscos e das res-
pectivas responsabilidades, há de considerar a qualidade das partes, investigando-se a 
atividade normalmente praticada pelos contratantes. 

À [sic] título de ilustração, considera-se justo imputar maior risco ao empresário do 
que ao indivíduo que não seja expert em determinado setor. Ou, ainda, imputar a 
responsabilidade ao contratante pelo risco inerente à atividade econômica por ele 
regularmente desenvolvida. Deve-se, também, observar se há cláusula limitativa ou de 
exclusão de responsabilidade, bem como o sistema de responsabilidades que decorrem 
da interpretação sistemática e teleológica das cláusulas contratuais.”

Assim sendo, temos que o risco, mesmo levando à incerteza e podendo no máximo 
ser estimado, integra o contrato e traz consequências jurídicas às partes contratantes. 

Nesse caso, entra em cena o dever de renegociar e aplicar a cláusula rebus sic stantibus, 
objetivando o retorno dos contratantes, ao menos parcialmente, ao estado anterior, ame-
nizando tal desigualdade.

Na espécie, considerando a pandemia do novo Coronavírus e levando em conta que o 
mundo já atravessou diversas outras pandemias e eventos catastróficos, tais como a gripe 
aviária, a SARS, o surto de H1N1, diversas guerras e depressões econômicas, entre muitos 
outros, pode-se realmente falar em “evento imprevisível”?

Entendemos que sim.
Em um sentido estritamente técnico, todas as pandemias, guerras, depressões econô-

micas e equivalentes devem ser encaradas como eventos imprevisíveis, que causam im-
pactos avassaladores às relações humanas, desequilibrando as obrigações inicialmente 
pactuadas entre as partes e inviabilizando, em todo ou em parte, a manutenção do con-
trato.

Ademais, a pandemia do novo Coronavírus nos mostra um plus ainda mais evidente 
em relação a tal cenário, uma vez que, segundo grande parte dos profissionais da saúde, 

documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_
bol_2006/RTrib_n.966.08.PDF]. Acesso em: 30.06.2020.
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da economia, das ciências humanas, sociais, dentre outros, se trata do maior evento ca-
tastrófico ocorrido nos últimos séculos, atingindo o mundo em uma amplitude nunca 
antes vista nessa geração, retirando mais empregos e dilacerando mais vidas humanas do 
que todos os grandes eventos ocorridos no último século, a exemplo da gripe espanhola 
e das duas guerras mundiais do século XX10.

Nesse cenário, nos parece ainda mais justificável e defensável a aplicação da teoria 
da imprevisão, quando houver comprovadamente a quebra da base objetiva contratual, 
principalmente nos contratos atinentes a relações civis, comerciais e financeiras.

De acordo com as lições de Gomes11:

“[...] quando acontecimentos extraordinários determinam radical alteração no estado 
de fato contemporâneo à celebração do contrato, acarretando conseqüências impre-
visíveis, das quais decorre excessiva onerosidade no cumprimento da obrigação, o 
vínculo contratual pode ser resolvido ou, a requerimento do prejudicado, o juiz altera 
o conteúdo do contrato, restaurando o equilíbrio desfeito. Em síntese apertada: ocor-
rendo anormalidade da álea que todo contrato dependente do futuro encerra, pode-se 
operar sua resolução ou a redução das prestações.”

Assim, a pandemia atual do novo Coronavírus justifica com plenitude a aplicação da 
teoria da imprevisão, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais ou mesmo a ex-
tinção da obrigação, conforme o caso concreto. 

Inclusive, à luz dos ensinamentos doutrinários modernos, entendemos que, em mo-
mentos como o atual, surge um verdadeiro dever – e não uma mera faculdade – de rene-
gociação no direito brasileiro, dever esse decorrente da cláusula geral da boa-fé.

De acordo com Machado12, o dever de renegociar é alocado especificamente como im-
plícito e anexo da boa-fé objetiva, que deve ser utilizado em situações tais como a atual 
pandemia, em prol da conservação do negócio jurídico, em razão de fatos extraordinários 
e supervenientes que alterem, em substância, as bases objetivas da contratação, tomando 
por base a vontade presumida das partes.

Para o mesmo autor, por consequência, renegociar é um dever jurídico que encontra 
respaldo na lei, estabelecendo a todos os contratantes uma verdadeira obrigação de meio, 

10. A propósito, é digna de nota uma importante reportagem da BBC internacional: BARRÍA, Ce-
cília. Coronavírus: o que as grandes economias do mundo estão fazendo para evitar falências e a 
falta de dinheiro. BBC Brasil, 21 mar. 2020. Disponível em: [www.bbc.com/portuguese/interna-
cional-51983863]. Acesso em: 02.07.2020.

11. GOMES, Orlando. Contratos. 12. ed. São Paulo: ed. Forense, 1989. p. 41-42.

12. MACHADO, André Roberto de Souza. A aplicação do dever de renegociar. Revista Migalhas Edi-
lícias, 08 abr. 2020. Disponível em: [www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-edilicias/323961/a-
-aplicacao-do-dever-de-renegociar]. Acesso em: 28.06.2020.
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a ser efetivada com coerência e lealdade, sem o objetivo único, contudo, de se alcançar 
um resultado (a renegociação em si).

Por fim, o autor em testilha elenca que, se de um lado a renegociação constitui um 
dever, por outro cria verdadeiro direito subjetivo para as partes, que pode ser exercido in-
clusive mediante provimento jurisdicional forçado:  

“Dito isso, podemos reconhecer que existe um direito subjetivo à renegociação do con-
trato, exercitável legitimamente sempre que presentes os pressupostos autorizadores, 
verificáveis à luz do caso concreto e de acordo com o tipo de desequilíbrio ocorrido, 
se objetivo ou subjetivo, em contraposição a um dever de renegociar, com lealdade, da 
outra parte. Tal direito é, portanto, passível de tutela, inclusive pelos meios judiciais de 
cumprimento forçado e, por conseguinte, sua violação pode ensejar responsabilidade 
contratual por inadimplemento ao dever de renegociar.”

Assim, concluímos que a aplicação da teoria da imprevisão com base na manutenção 
da base objetiva contratual gera o dever de renegociação, ao mesmo tempo em que cria 
um direito subjetivo das partes contratantes exigirem entre si tal providência.

4. A PROBLEMÁTICA ENVOLVENDO O PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE COMO 
PRESSUPOSTO DA CONCESSÃO DE MORATÓRIA OU DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA À LUZ 
DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA FISCAL

Em tempos de pandemia pela Covid-19, surge uma problemática atinente à exis-
tência (ou não) de direito subjetivo dos contribuintes à concessão de moratória ou 
mesmo isenção tributária quando, comprovadamente, não conseguirem cumprir suas 
obrigações perante o Fisco assumidas anteriormente ao evento em questão.

Em um primeiro momento, o tema será enfrentado à luz do Direito posto, com base na 
legislação, na doutrina e na jurisprudência pátrias. Em seguida, analisaremos o tópico de 
um ponto de vista da justiça fiscal como fundamento para a análise judicial dos pedidos 
de isenção ou moratória tributária.

Pois bem, sob um prisma puramente técnico, a eventual concessão de moratória ou 
isenção tributária pelos entes públicos encontra forte óbice nos princípios da legalidade 
estrita – que rege o direito tributário e o distingue do direito privado –, e da indisponi-
bilidade do interesse público – que envolve também o aspecto arrecadatório dos entes 
públicos.

Ademais, diversas leis vigentes, válidas e eficazes, como, por exemplo, a Lei Com-
plementar 101, de 4 de maio de 200013, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, 

13. Cf. BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Disponível em: [http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm]. Acesso em: 05.07.2020.
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exigem dos entes públicos a arrecadação de tributos para fazer frente às suas despesas 
correntes, como, por exemplo, o pagamento de servidores públicos, investimentos na 
saúde, educação, habitação, dentre outros.

Acerca do tema e nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo14, priorizando o princípio da legalidade estrita tributária, tem cassado diversas 
liminares e negado os pedidos de concessão de moratória a tributos estaduais e muni-
cipais, com fundamento no artigo 97, VI, do CTN, segundo o qual, “somente a lei pode 
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários”, no 
artigo 172 do CTN, que prevê a necessidade de lei que autorize a remissão do crédito tri-
butário, e também no artigo 152, incisos I e II, do mesmo diploma, que prevê as hipóteses 
de moratória mediante a edição de leis específicas dos entes federados.

No Distrito Federal, da mesma forma, o Tribunal de Justiça local15 tem negado a con-
cessão de moratória para os tributos estaduais e municipais, sob o fundamento da obser-
vância ao princípio da legalidade estrita, além de que eventual concessão de moratória 
pelo Poder Judiciário implicaria em impactos severos às contas públicas daquela unidade 
federada.

Assim, a jurisprudência pátria tem entendido que a teoria da imprevisão não surte 
efeitos na hipótese de incidência tributária, em razão do regime jurídico específico que 
rege o Direito Tributário e que não corresponde ao da autonomia da vontade aplicável às 
relações contratuais. 

Ademais, a moratória forçada poderia levar os entes públicos ao colapso financeiro, 
uma vez que os recursos decorrentes da arrecadação tributária estão relacionados às po-
líticas públicas dos entes tributantes, com destinação à saúde, à educação, à moradia, à 
segurança, entre outros.

Ocorre que a jurisprudência, salvo melhor juízo, ao se prender ao aspecto estrita-
mente técnico-jurídico da legalidade tributária, se olvida da realidade vivida por milhões 
de contribuintes, em especial das empresas atingidas duramente pela pandemia do novo 
Coronavírus, muitas delas impossibilitadas total ou parcialmente de cumprirem suas 
obrigações tributárias para preservar a sua própria existência e os empregos decorrentes 
da atividade empresarial.

No ponto, questiona-se: é compatível com a justiça fiscal que uma empresa ou um 
indivíduo em sérias dificuldades econômicas obtenha judicialmente a revisão de con-
tratos particulares e não obtenha, nas mesmas condições, a moratória tributária por certo 

14. Cf. Tribunal de Justiça de São Paulo (www.tjsp.jus.br). Nesse sentido, citamos a Suspensão de 
Liminar n. 2066138-17.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo (Presidente Des. 
Geraldo Pinheiro Franco), dentre muitos outros julgados do mesmo Tribunal. 

15. Cf. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (www.tjdft.jus.br). Podemos citar, como 
exemplo, o Mandado de Segurança coletivo 0702403-74.2020.8.07.0018, impetrado pela ANCT 
– Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, que objetivou a declaração judicial de 
moratória genérica para todas as empresas situadas no Distrito Federal, pedido que foi indeferido 
judicialmente.
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período de tempo? É justo que todas as pessoas atingidas pela pandemia do novo Coro-
navírus e severamente abaladas economicamente fiquem na dependência da edição de 
leis específicas pelos entes públicos tributantes para fazerem jus à isenção ou a moratória 
de tributos?

Desse modo, entendemos que a questão não deve ser enfrentada apenas com o foco no 
Direito objetivo posto, mas também sob o viés da justiça fiscal, sendo importante trazer 
à luz a contribuição do filósofo Aristóteles, que, na obra Ética a Nicómaco16, apresentou 
ao mundo o seu conceito de justiça, concebida como virtude social, intrinsecamente vin-
culada ao convívio humano, o que proporciona a prática de condutas virtuosas em prol 
da sobrevivência do grupo.

No tocante à justiça particular aristotélica, destacamos a justiça distributiva, intrin-
secamente ligada ao nosso direito tributário, uma vez que ambos se dão em uma relação 
de verticalidade entre homem e Estado e buscam a igualdade de tratamento aos que se 
encontram na mesma situação, de acordo com o seu mérito. 

Nas palavras de Chauí: “a justiça distributiva consiste em dar a cada um o que é de-
vido e sua função é dar desigualmente aos desiguais para torná-los iguais”17. 

Curiosamente, a Constituição Federal de 1988, ao tratar do sistema tributário na-
cional, estabelece no artigo 150, II, redação parecida com a definição supra, prescre-
vendo o princípio da igualdade tributária como corolário da própria justiça fiscal:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...]

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou fun-
ção por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos.”

Trazendo tais ensinamentos filosóficos para o campo jurídico, entendemos que qual-
quer pretensão à existência de uma sociedade pautada em Estado democrático de direito 
depende necessariamente da efetiva justiça fiscal, que passa pela verificação, pelo Poder 
Público, de eventuais dificuldades dos particulares de cumprirem suas obrigações tribu-
tárias, especialmente em situações excepcionais tal como a atual pandemia do Corona-
vírus, que atinge diretamente a capacidade contributiva dos cidadãos.

Aliás, veja-se que a concessão de moratória do pagamento de tributos em razão da 
pandemia do Coronavírus é uma tendência mundial. 

16. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Trad. António de Castro Caeiro. 4. ed. Lisboa: Editora Quetzal, 
2012.

17. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 1. ed. São Paulo: ed. Ática, 1999. p. 382-383.



SILVEIRA, Artur Barbosa da. A pandemia da Covid-19 e a necessária justiça fiscal ante o princípio da estrita legalidade  
tributária – como compatibilizar o princípio da estrita legalidade tributária com a realização da justiça fiscal em tempos 
de pandemia? Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 27. ano 5. p. 279-292. São Paulo: Ed. RT, nov.-dez./2020.

289DOUTRINA

Segundo um recente levantamento18 realizado pelo Núcleo de Tributação do Insper 
(Instituto de Ensino e Pesquisa), adotaram o diferimento de tributos envolvendo so-
bretudo renda, consumo e folha de salários os seguintes países: Alemanha, Austrália, 
Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados 
Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Indonésia, Irã, Islândia, 
Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Peru, Polônia, Portugal, 
Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça e Turquia.

No Brasil, logo no início da pandemia da Covid-19, o Governo Federal, atento à 
iminência desse caos econômico que vivemos atualmente, publicou diversos atos nor-
mativos prorrogando o vencimento de diversos tributos, podendo ser citados, exempli-
ficativamente:

• A norma-matriz, Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do Coronavírus, dentre elas a flexibilização dos critérios de licitação para aquisição de 
bens, serviços e insumos relativos ao combate à pandemia, sendo que a licitação passou em 
diversos casos ser dispensada.

• O Decreto Legislativo do Senado Federal 6º, de 20 de março de 2020, reconheceu o 
estado de calamidade pública em todo o território nacional até 31 de dezembro de 2020 
e possibilitou, em razão do estado de calamidade pública, o “descumprimento” da lei de 
responsabilidade fiscal pelos entes federados, dispensando esses entes do atingimento dos 
resultados fiscais, sem que haja crime de responsabilidade pelos administradores públicos, 
além de possibilitar os Estados e Municípios que decretaram calamidade pública em seus 
territórios poderem receber recursos públicos da União;

• A Portaria do Ministério da Fazenda 12/2020, que prorrogou o pagamento de tribu-
tos federais até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente à data de publicação do 
decreto estadual que tenha reconhecido estado de calamidade pública).

• Um Ato Normativo da Receita Federal do Brasil, de 02 de abril de 2020, prorrogou o 
prazo para apresentação da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do dia 30 de 
abril para o dia 30 de junho de 2020, retirando a exigência de se informar o número cons-
tante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual.

• A Portaria 201, de 12 de maio de 2020, do Ministério da Economia, prorrogou a vigência 
dos parcelamentos de competência da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, de maio/junho/julho de 2020 para agosto/outubro/dezembro de 2020.

• A Portaria 245, de 17 de junho de 2020, do Ministério da Economia, prorrogou o 
vencimento da PIS e COFINS devidos por empregados e empregadores da competência 
maio/2020 para outubro/2020. 

18. INSPER, Levantamento feito pelo núcleo de tributação lista medidas tributárias adotadas por 43 
países. 08 abr. 2020. Disponível em: [https://www.insper.edu.br/noticias/levantamento-nucleo-
-de-tributacao-entrevista/]. Acesso em: 05.07.2020.
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Entretanto, embora a União tenha prorrogado o vencimento de vários tributos, outros 
ficaram de fora, tais como a CSLL (Contribuição sobre o Lucro Líquido), o IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) e a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico), além de todos os tributos de competência dos Estados e Municípios, que, 
diversamente da União, em sua grande maioria não editaram leis prevendo isenção ou 
moratória tributária em razão da atual pandemia.

Assim, compatibilizando o princípio da estrita legalidade tributária com a necessária 
realização da justiça fiscal, entendemos plenamente viável, caso não haja a iniciativa dos 
entes tributantes por meio da edição de leis, a concessão de moratória ou isenção tribu-
tária por meio da atuação do Poder Judiciário, pois, caso contrário, a almejada justiça di-
ficilmente se dará no caso concreto. 

5. CONCLUSÃO

Conforme foi visto no presente trabalho, na evolução das teorias que regeram as re-
lações contratuais, inicialmente vigorou de forma absoluta o princípio do pacta sunt 
servanda, por meio do qual os contratos deveriam obrigatoriamente ser cumpridos nos 
termos em que foram pactuados, com força de lei.

No entanto, com o passar dos anos, a doutrina passou a refutar com veemência a im-
posição do pacta sunt servanda e, consequentemente, esse instituto foi sendo relativi-
zado.

Referida mitigação cedeu espaço para a teoria da imprevisão (rebus sic stantibus), es-
corada na manutenção da base objetiva negocial, devendo as partes renegociarem sempre 
que surgirem eventos imprevisíveis que impossibilitem, total ou parcialmente, o cum-
primento do acordo.

A pandemia causada pelo novo Coronavírus deve ser tratada como evento imprevi-
sível, de tal modo a prevalecer a necessidade do reequilíbrio nas relações negociais entre 
particulares com base na teoria da quebra da base objetiva contratual e, excepcional-
mente, a extinção da obrigação com restabelecimento das partes ao status quo ante.

No campo do direito tributário, regido pelo princípio da legalidade estrita, o reequi-
líbrio da relação entre o Estado e os contribuintes depende da aferição, por esse último, 
da capacidade contributiva daqueles que sustentam a máquina pública mediante o paga-
mento de tributos, ou seja, da possibilidade dos cidadãos arcarem com o pagamento dos 
tributos sem comprometerem o seu mínimo existencial.

A moratória tributária em razão da atual pandemia do Coronavírus é uma tendência 
mundial, e essa tendência deveria influenciar todos os entes públicos tributantes no 
Brasil, por meio da edição de leis específicas no âmbito de suas competências tributárias. 
Caso contrário, é plenamente viável que os contribuintes busquem no Poder Judiciário 
o resguardo de sua pretensão.
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