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A menslegislatoris constituinte no STF:
entre royalties e ICMS

FERNANDOFACURYSCAFF!

Sumério: |. Posigao da questo;II. Exposigao dos casos;Ill. A interpretagao pela mens legislatoris;
IV. Conclusdes.

I. Posicao da questao

01. O objetivo deste trabalho é identificar casos nos quais o STF julgou
aplicando a categoria hermenéutica da menslegislatoris, em especial naqueles
em que 0 Ministro Nelson Jobim atuou de forma mais destacada, como intér-
prete auténtico da vontadedolegislador constituinte, muitas vezes contra expresso
texto normativo.

Colhem-se dois julgados para demonstrar a afirmativa acima exposta: 0
MS24.312, cuja Relatora foi a Ministra Ellen Gracie, em que se discutia a com-
peténcia fiscalizatoria das verbas transferidas, se do Tribunal de Contas do
ente publico arrecadador(no caso, o da Unido) ou do ente ptblico beneficiario

da transferéncia (no caso, 0 do Estado do Rio de Janeiro), e o RE 198.088, cujo
relator foi o Ministro Ilmar Galvao, no qual se discutia se a questao do ICMS

sobre combustiveis e energiaelétrica, para se identificar se se tratava de uma
normaisentiva, aplicada ao contribuinte, ou uma normaderateio federativo

de receitas, entre o Estado de origem e o de destino desses bens.

Nosdebates, e nas decisdes adotadas, verifica-se predominancia da po-
sigao do STF para validar a interpretacgéo da Constituicao através do velho
método da menslegislatoris, em especial a partir da fala do Ministro Nelson
Jobim, que possuia umaposicao de destaque naquela Corte, durante 0 periodo

em quea integrou, em face deter sido Relator-Adjunto da Comissao de Siste-
matizacao da Assembleia Nacional Constituinte.

 

' professor da Universidade de Sao Paulo. Livre-docente e Doutor em Direito pela USP.Professor da Unr
versidade Federal do Paré. Advogado. Sécio doescritério Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaraes,

Pinheiro e Scaff - Advogados.
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II. Exposigao dos casos

02. A andlise da menslegislatoris e da influéncia do Ministro Nelson Jobim

como 0 porta-vozda vontadeconstituinte no STF pode ser vista no julgamento

do Mandadode Seguranca 24.312, impetrado originalmente no STF pelo Tri-

bunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro contra o Tribunal de Contas da

Unido, em quefoi relatora a Min. Ellen Gracie, julgado em 19 de fevereiro de

2003.

A questao de fundo dizia respeito 4 competéncia do Tribunal de Contas

da Unido para apreciar a parcela das receitas de royalties que sao arrecada-

das pela Unidoe transferidas para os Estados. Normas do Decreto 1/1991 e

do Regimento Interno do TCU atribufam-lhe competéncia para apreciar essas

contas. O TCE-RJ se insurgiu contra essas normas por entender que, por ser

verba do Estado-Membro,ele seria competente para exercer essa atividadefis-

calizatéria.

O voto da Ministra-Relatora foi originalmente pela improcedéncia do pe-

dido formulado pelo TCE-RJ, afirmando a competéncia do TCU para fiscalizar

essasreceitas, pois oriundas do patriménio da Unido, o que induzia “a conclu-

so de serem também da Unido,e nao dos Estados, o resultado da exploragao

desses recursos”. Ouseja, a receita pertence a quem pertence o patrim6nio — foi

esse 0 sentido exposto no votoinicial da Ministra-Relatora — sendo 0 patrim6-

nio da Uniao,asreceitas pertenceriam

a

esta e, por conseguinte a competéncia

fiscalizatéria seria do TCU, e nao do TCE-RJ.

Apos a exposicao do voto da Ministra-Relatora, intervieram os Ministros

Septilveda Pertence, com pertinentes e ligeiras observagées, e Nelson Jobim,

com longa intervengao decaraterhist6rico, relatando fatos que teriam ocorrido

& época da Assembleia Constituinte, da qualfoi Relator-Adjunto da Comissao

de Sistematizacao — esse é 0 ponto a ser explorado.

Novotoproferidopelo Ministro Jobim, em carater de obter dictum,foi dito

que o § 1° do art. 20 da Constituigao criou uma compensacao financeira pela

exploracdo de minério, petrdleo e potenciais de energia hidraulica, a qualteria

surgido como compensagaopela cobranca de ICMSnodestino, quandodaco-

mertcializacao desses dois Ultimos itens. A regra geral de tributagaéo de ICMS

é de maisforte incidéncia na origem, excetuado 0 petrdéleo e energiaelétrica,

cuja tributacao é no destino. Por esse motivo, criou-se essa compensagéo finan-

ceira — teria havido na Constituinte a criacao de um sistema politico-financeiro
compensatério entre umae outra exa¢ao.

Naspalavras do Min.Jobim:

Houve uma grandediscussao na Constituinte sobre se 0 ICMStinha de ser na origem ou no destino. A deci-
sao foi que o ICMStinha queser naorigem,ou seja, os estados do Sul continuavam gratuitamente tributando
as poupancas consumidasnosestados do Norte e Nordeste. Ai surgiu um problema envolvendo dois grandes
assuntos:energia elétrica - recursos hidricos — e petrdleo.

Ocorreu 0 seguinte: os estados ondeficasse sediada a produgao de petrdleo e a produgao de energia elétrica

acabariam recebendo ICMSincidente sobre petrdleo e energia elétrica.

(...)
HERMENEUTICA, CONSTITUIGAO, DECISAO JUDICIAL
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Entdo, qual foi o entendimento politico naquela época que deu origem a dois dispositivos ng qo.
Dai por que preciso ler 0 paragrafo 1.° do art. 20 em combinacao com 0 inciso X do art, 155,nen

+ am
Constituigéo Federal. -

O quese fez? Estabeleceu-se que 0 ICMSnéoincidiria sobre operacées que se destinassem

dos — petréleo,inclusive lubrificantes liquidos, gasosos e derivadose energia elétrica ~ oy

origem a incidéncia do ICMS.

Vejam bem, toda a produgao de petroleo realizada no Estado do Rio de Janeiro, ou toda a pr

energiaelétrica, no Parana e no Para, eram decorrentes deinvestimentos da Unido, porque o mo te

da Unido. Toda a arrecadagao do pais contribuiu para aquela produgao. NOPOlio gg

Assim, decidiu-se da seguinte forma:tira-se 0 ICMS da origem e se da aos estados uma com

financeira pela perda dessa receita.
Pensacin

Entao, Min, Ellen, estou tentando recompora questo historica, com isso, estou entendendo que ng

receita da Unido que liberalmente esta dando, por convénio, ao Estado; é uma receita originaria dog oa
face 4 compensacaofinanceira da explora¢ao em seu territ6rio de um bem, de um produto sobre © nin

incide o ICMS.Essaé a origem do problema. ual nig

Apésessa e outras manifesta¢oes de membrosdaCorte, a Ministra-Re
latora mudou seu voto e concedeu a seguranca pretendida. O STF dey pro.

vimento ao pleito do TCE-RJ e declarou a inconstitucionalidade das Normas

atacadas,afirmando a competéncia do orgao estadual.

Existem varios aspectos relevantes nesse acérdao,? mas 0 quese quer

destacar é o enfoque adotadopelo Min.Jobim, correlacionandoa criagio da

compensagiofinanceira do § 1° do art. 20 da CF com a questodaorigem e do

destino da cobranga do ICMS,em especial quanto ao petréleo e energia hidréu-

lica?

Emboraessa alegacao nao traga nenhumaconsequéncia juridico-positiva,

é algo que merece maiorinvestigacao,pois esta na raiz da constitucionalizacao
dosroyalties do art. 20, § 1°, CF, bem comodasdiversas disputas federativas

porseurateio.

8 Outtog
ja, tose

03. Um primeiro aspecto a ser analisado diz respeito a legislacao pretérita

a Constituicao de 1988.

Efetivamenteja existia a cobranca deroyalties sobre a exploracao de petré-

leo desde 1953, em face do art. 27 da Lei 2.004. Logo, o que foi feito durante0s

trabalhos constituintes foi ampliar essa exagao para os potenciais derecursos

hidricos e os recursos minerais, e elevar tal obrigacao ao nivel constituciondl.

Em dado momento,inclusive,os constituintes cogitaram fortemente em cobrat

royalties sobre a exploragdode todo e qualquer recurso natural — issoinclusive

chegoua serinscrito nos textos dos anteprojetos da Constituigao de 1988."

Constata-se também que o ICM - Imposto sobre a Circulagao de Mercadonis

(que foi ampliadopela Constituicéo de 1988, transformando-se no atual ICM),

naoincidia sobre esses bens ptblicos, pois vigia anteriormente a Constituice?

de 1988 o sistema de impostos tinicos. Por este, a energia elétrica era tributa .

elo IUEE — Imposto Unico sobre Energia Elétrica, os combustiveis tributado

pelo IUC — Imposto Unico sobre Combustiveis Liquidos e Gasosos € os mun

 

lelV.
2 Ver Fernando FacuryScaff, Royalties do Petréleo, Minério e Energia. SP: RT, 2014, Capitulos maf

ncia pe
3 Registra-se queosrecursos minerais ficaram de fora dessa questao tributaria, pois a incidé

ocorrendoporintermédio da formula regular do ICMS, predominantementena origem

+ Ver Fernando FacuryScaff, Royalties do Petréleo, Minério e Energia. SP: RT, 2014, Capitulo Hl.
 ff
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rais pelo IUM — Imposto Unico sobre os Minerais. A competéncia tributaria

para esses impostos era da Unido, que os partilhava com os demais entes da

Federacao, contudo, em face de terem baixas alfquotas, sua arrecadacao era

proporcionalmente diminuta. Logo, a ampliacgdo do 4ambito de competéncia do

ICMSparaalcangaresses bens foi uma novidade da Constituigao de 1988, que

nao possufa paralelo anteriormente.

Tudo indica que tenha havido uma decisao polftica de excepcionar da

regra geral do ICMS(tributacdo mais forte na origem) a comercializagao de pe-

tréleo, gas e energia hidraulica(tributacdo no destino), em face da extingao do

sistema de impostos tinicos. Mas, para poderafirmar a existéncia dessa troca

politica entre uma exacao (compensagio financeira sobre os Recursos Naturais Nao

Renovdveis, prevista no § 1° do art. 20 da CF) por outra (ICMSnodestino na comer-

cializacaode petréleo, gas e energia hidrdulica, prevista no art. 155, § 2°, X, b, CF),
foi necessario analisaros trabalhos constituintes e verificar se 0 obter dictum do
Ministro Jobim tem correlagdo com os fatos ocorridos naquela ocasiao.

04. Ao manusearos Anais da Constituinte, publicados pelo Senado Fede-

ral,’ constata-se a Ansia pela constitucionalizacao de alguma espécie de com-
pensacaofinanceira pela exploracao dos recursos naturais — fosse através de

formulastributarias ou financeiras.’

Esses debates demonstram ter havido um acordopolitico durante a As-
sembleia Nacional Constituinte que vinculou a concessaode royalties aos Esta-
dos produtoresde petréleo e energia elétrica 4 rentincia de umafuturareceita
com o ICMS.§

Ha, portanto, umacorrelacao genética entre os dois artigos da Constitui-

cao, o § 1° do art. 20 (que trata deroyalties) e a letra b do inciso X, § 2°, do art.

155 (que trata da incidéncia do ICMSsobrepetréleo e energia elétrica). Teo-
ricamente, para andlises de direito positivo, essa correlagao nao possui maior
relevancia, mas, parafins deanilise histérica e politica, é de suma importancia
sabera estruturacdo dessa parcela do pacto federativo brasileiro de 1988.

E claro 0 acordopolitico havido entre os grupos envolvidos visando com-
pensar as perdas com a adogao de um regimejuridico diferenciado com o
ICMSnodestino, respeitadas todasas ressalvasj4 feitas quanto a sua validade
em termosde direito positivo. Umacoisa é afirmara existéncia do acordopoliti-
co — 0 que parece bastanteclaro ter ocorrido — outra coisa é fazer com que esse
fato prevalega como determinantepara a interpretagdo juridica dessas normas.

5 Que estabelece que o ICMSnaoincidira sobre: “b) sobre operacGes que destinem a outros Estados petrdleo,
inclusive lubrificantes, combustiveis liquidos e gasosos dele derivados,e energia elétrica;”.

® Versao em CD-ROM,editada por ocasiao dos 20 anos da Constituicgdo (2008) pela Secretaria Especial de
Editoragdo e Publicagdes e pela Subsecretaria de Anais do SenadoFederal, com todosos projetos e Didrios

da Assembleia Nacional Constituinte. Pode ser efetuado o download dos arquivos diretamente dosite do Se-

nado Federal: <http:/ /www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp>, Ultimo acesso em:
15.12.2012. Para detalhadaanilise dos debates constituintes sobre esse assunto, ver Fernando Facury Scaff,
Royalties do Petréleo, Minério e Energia. SP: RT, 2014, Capitulo Il.

7 Gustavo Kaercher Loureiro expoeessa trajetdria dos debates constituintes sob outros pontos dereferéncia,
© que apenas demonstraoutra 6tica sob o mesmo fato; ver Participagdes governamentais na indtistria do petréleo

~ Evolugaéo normativa. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 152e ss.

SAndlise detalhada dos debates constituintes pode ser encontrada em FernandoFacury Scaff, Royalties do
Petroleo, Minério e Energia. SP: RT, 2014, Capitulo IL

HERMENEUTICA, CONSTITUIGAO, DECISAO JUDICIAL
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“~~
Adotaressa interpretacao como valida implica acatar a tese inte Tetatiy,
menslegislatoris, o que nao esta sendo proposto — a despeito de o STE ter ace
Procedido, comoseré visto adiante. im

05. O mesmorecurso a mens legislatoris do Ministro do STF(e ex-depy
do constituinte) Nelson Jobim ocorreu no julgamentoefetuadoentre 0s tae
10-02 e 17.05.2000 no RE 198.088, cujo relator foi o Min. Ilmar Galvao, ems
se discutia a interpretagdo doart. 155, § 2°, x, b, da CF no que diz respeit’®
incidéncia de ICMS sobre combustiveis e lubrificantes. 04

O texto da normaconstitucional estabelece que o ICMS:

X — N&oincidira:

‘ sebe operagdes que destinem a outros Estados petrdleo,inclusive lubrificantes, combustiveig liquids ¢
gasososdele derivados,e energia elétrica.

Umaleitura direta, sem conhecimento dohistérico constituinte acimare.
latado, demonstra o prescritor da normaafastandoa incidéncia do ICMS nas
Operacoesinterestaduais realizadas com os produtos mencionados. Assim,es.
Sas Operacoes naoteriam a incidéncia de ICMS,beneficiando o Contribuinte e
consequentemente, 0 usuario desses bens de usoessencial na economia. Esse
€ 0 entendimento da doutrina de direito tributario, como podeservisto pela
andlise de varios autores.

Sacha Calmon’ entendeneste sentido a referida norma:

O art. 155, X, b, traduz imunidade (nao incidéncia por determinacao constitucional = imunidade). A regra é
compreensivel, a luz do interesse nacional em favor do mercado comumbrasileiro e do barateamento do
Custo dessesinsumos, vitais nao sd & produgao de mercadorias, como a vida do povo em geral. O dispositive
é autoaplicavel. Alias, era inevitavel a construgdo dessa regra de imunidade apés a subsun¢ao dos antigos
impostos Unicos ao ICMSdos Estados.

Roque Antonio Carrazza" segue a mesmadiretriz:
Estamos, aqui, diante de uma imunidadeobjetiva. As operagoesinterestaduais com energia elétrica e com
petroleo e seus derivados ~ ao contrario das operacéesinternas,isto 6, que se realizam dentrodo territério
de um Unico Estadoou do Distrito Federal - sao intributaveis por meio de ICMS.(...) Também sao imunes
a este imposto os negocios juridicos (venda, troca, doagaoetc.) com petrleo e seus derivados que levamo
produto de um Estadoa outro (ou ao Distrito Federal) e doDistrito Federal a um Estado. A qualificacao do
destinatario do produto nao tem forca juridica bastante para afastar este beneficio constitucional. E queesta
@ uma imunidade ampla

e

irrestrita, alcangando todas as opera¢éesinterestaduais com petrdleo, inclusive
lubrificantes e combustiveis liquidos e gasososdele derivados.

E ainda, prosseguindoo rol de doutrinadores que seguem o mesmosen-
tido interpretativo, Hugo de Brito Machado:!!

O objetivo da imunidade em questo

é

evitar que o petréleo e os combustiveis dele derivados, assim como
a energia elétrica, cheguem a Estadosdiversos daqueles em que so produzidos excessivamente onerados,
pois sobre as mesmasja pesa 0 énusdotransporte, sendo razoavel, assim, evitar sejam onerados também
pelo ICMS.

° Sacha CalmonNavarro Coelho,Curso de direito tributério brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 2006,p- 385.
10 Roque Antonio Carrazza, ICMS, Sao Paulo: Malheiros, 2007, p- 441.
"' Hugo de Brito Machado, O ICMS e a Emenda33,Revista Dialética de Direito Tributdrio, Sao Paulo: Dialetice
vol. 80, p. 44 e ss, maio 2002. No mesmo diapasao, Fernando Facury Scaff; Pedro Bentes Pinheiro Filho, Ic .
sobre as operacéesinterestaduais com petrdleo e seus derivados, e os efeitos da coisa julgada tributaria,
Revista Dialética de Direito Tributério, Sao Paulo: Dialética, n. 152, p. 134, maio 2008,

110 Fernando Facuty Soaf



No mesmosentido de desonerac&o completa da operagao em favor dos

contribuintes e usuarios, leciona Heleno Taveira Torres:”

Anorma de imunidade do art. 185, § 2., X, b, da CF/1988 impede a incidéncia do ICMS nas “operagoes com
petrdleo,lubrificantes e combustiveis dele derivados, destinados a outros Estados.Proibe. assim, a imposi-

cdo deste produto na operagdo como um todo,na entrada ena saida destes produtos. Atasta a competéncia

do Estado de origem e do Estado dedestino destas mercadorias, para tributartais operacées. Estende-se a

entrada e a saida, que sao ambasas etapas de uma operacao,“faces de uma mesma moeda’.

06. Ocorre que, a despeito de a doutrina acimarelatada estabelecer que

nao haveria incidéncia naquela operacao, fruto de leitura expressa do texto

constitucional, nao foi essa a compreensao do STF.

No RE 198.088, uma empresalocalizada no Estado de Sao Paulo adquiria

combustiveis de outra empresalocalizada no Estado do Rio de Janeiro. O Fisco

aulista cobrava ICMS. A empresa arguiu em seu proveito a norma constitu-

cional doart. 155, § 2°, inciso X,letra b, supratranscrita, dentre outras, visando

ase eximir do pagamentodotributo.

Durante 0 julgamento,duas posicdes foram adotadaspelo Tribunal. Uma,

capitaneada pelo Relator, Min. Ilmar Galvao, e pelo Ministro Jobim, e outra,

“na qual o Min. Marco Aurélio ficou isolado. Vejam-se os argumentos de lado

a lado.

07. O Min. Ilmar Galvao votou no sentido de que a norma em questao

nao veiculavapreceito referente 4 imunidade, mas a nao incidéncia, restrita ao

Estado de origem, nao abrangendo o Estado de destino. E que tal norma nao

beneficia 0 consumidor, mas o Estado de destino do produto, ao qual cabera

todo o ICMSincidente, até a operacdofinal." Ou seja, ao invés deler o texto,

tal qual escrito, como umanAoincidéncia, leu comose tivesse sido estabelecido

uma espécie de partilha federativa de recursos, na qual s6 o Estado de destino do

bem fosse beneficiadopelosrecursos, e nao o de origem.

O Min. Jobim, nos debates que teve com 0 Min. Marco Aurélio, relatou

os acordos constituintes e a criacdo dosroyalties no art. 20, § 1.° como medida

compensatoria aos Estados produtores depetrdleo e energia, em face da ado-

40 do ICMSno destino — exatamente como exposto acima.

A divergéncia foi apresentada pelo Min. Marco Aurélio, que restou isola-

do, e atacou a interpretacao histérica e a menslegislatoris, que estava contida na

interpretacdo da corrente que se tornou majoritaria. Disse o Ministro:

Repita-se: ndo se esta diante de preceito constitucional voltado a um melhor equilibrio na distribuigao dos

tributos, o que seria, confesso, desejével. O que previsto na alinea “b”concerne naoa atribuigao da cobranga

aeste ou aquele Estado,masa imunidade,ficando esta ligada, ante a ordem natural das coisas, a operacao

como um grande todo. Destinando-se a mercadoria nela envolvida a outro Estado, descabecogitar,relati-

vamente a esta e nao a outra operagdo que possa se mostrar subsequente, da incidéncia do ICMS, quer se

trate de petréleo e derivados, quer de energia elétrica.(...)

Todavia, cumpre levar em conta o teor do preceito, 0 alcance da normatal como se contém, descabendo a

exumacdo da vontade dolegislador e sem distinguir-se no campo interpretativo a qualificagao do destinatario

da mercadoria se contribuinte, ou nao. A imunidade surge linear e assim deve ser observada, porquanto

 

2 Heleno Taveira Torres, ICMS,substituicdo tributaria e imunidadenas opera¢oesinterestaduais com petr6-

leo e derivados, Revista de Direito Tributario, Sao Paulo: Ed.RT,vol. 922, p. 482-483, ago. 2012.

SAcérdao, p. 622.
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tanto vulnera a norma aquele queinclui no respectivo Ambito hipdtese nao contemplada, como também
exclui situagdo por ela alcangada.'* °

O debate ocorrido nesse julgamento, entre os Min. Marco Aurélig e
son Jobim, é sintomiatico da divergéncia interpretativa adotada e merece
crigao:'5

Min. Nelson Jobim: Entdo,veja o que se passaria: esta interpretacao determinaria Que todos og Congymy
dores passariam a adquirir insumos no Estado produtor, e isto 6 nada mais nada menos, que destruir wn

Possibilidade de umacirculagdo sem conflitos dostributos no Pais. da

Min. Marco Aurélio: Vamosreescrever a Constituigao Federal?

Min. Nelson Jobim: Nao, nao vamosreescrevé-la. Nunca se falou em umainterpretagaoiguala de V. Exg.
desde 1988 que é assim. Tanto é queostribunais locais decidiram corretamente. "

Min. Marco Aurélio: Ha profissional da advocacia sustentandodetal maneira, e creio que temos Muitos pro.
cessos em andamento versando essa matéria.

Ministro Nelson Jobim: O que ostribunais decidiram € exatamente 0 que se vem fazendo desde 1988. 0 que
se passa 6 que,se decidirmos dessa forma, nao acompanhandoo Ministro IImar Galvao, vamos estabelecer
umasituagdo rigorosamente absurda no quediz respeito a partilha do tributo incidente sobre a Situagdo,

Ministro Marco Aurélio: Acaba-se, entao, com a imunidade. Foi 0 queja disse: 0 preceito naodefine o bene.
ficiario do tributo.

Ministro Nelson Jobim — V. Exa. naointerpretou corretamente essa situagao. Essa imunidade nao 6 a que
V. Exa. esta lendo, 6 nada mais, nada menos, quea atribuigao ao Estado de destino daquilo que vem da

origem. Esta na norma, esta no contexto geral do proprio tributo. O funcionamentodotributo determina essa
situagao.

Ministro Marco Aurélio - Nao esta na norma, Exceléncia. Onde se diz que naoincide na operagao,leia-se in-

cide em parte da operacao, envolvido o Estadodestinatario, ou seja, a alusiva ao recebimento da mercadoria.
E isso? Vamos reescrever a Constituigao.

Ministro Nelson Jobim: E exatamenteisso.

Que

Nel.

tr;‘ans.

Esse debatese revela ainda mais interessante quandoseverifica a forma
pela qual o Ministro Jobim correlaciona o papel da histéria com a atividade
interpretativa dos juristas. Em trecho da palestra proferida posteriormentea
esse julgamento, em 24.06.2002, transformado em artigo publicadosob titulo
de Aspectos Juridicos da abertura do mercadode petréleo, menciona:

(...) ha que se lembrar que tudo que esta posto 6 algo que se produz nahistoria, nao é algo que venha de
determinadas elucubragdes académicas. Tudo é um produto dahistéria e vale e é eficaz enquanto funciona
nahistoria. Afastada a possibilidade de funcionamentonahistoria, desaparece a necessidadedainstituiga0

ou da categoria juridica. Ou seja, 0 grande problema dos juristas 6 que cada vez mais eles se afastam a

historia, por uma azo,inclusive, de orgulho pessoal, eles querem sera histdria, porque eles querem deter-

minaraslinhas da historia.’

Ouseja, pela dtica do Ministro Jobim, s6 se podeinterpretar as normas de

formaatrelada4 histéria, nao havendoa possibilidade de despregamento do

texto do contexto em que foi produzido. Seguramenteisso é importante, mas

nao podeser determinante e nem mesmoexclusivo na atividade exegética.

A ementa do acérdAofoi lavrada consagrando a mens legislatoris ea inter

pretacao historica e confirmandono ambitojudicial os acordospoliticos efetuados

 

14 Acérdao,p. 636-637.

15 Acérdao,p. 646 e 647.

16 Jobim, Nelson. Aspectos juridicos da abertura do mercado de petrdleo, in: Marilda

(coord.), Estudos e pareceres ~ Direito do petréleoe gas, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 399

Rosado
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na Assembleia Constituinte de 1988, embora o texto normativo aponteclara-
mente em sentido diverso:

Beneficio fiscal que naofoi instituido em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em
causa, a0 qual cabera, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até 0 consumo.

Consequente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que
a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso,a exigéncia tnbutaria do Estado

de Sao Paulo.

Prevaleceu a exegese vinculada as razées histéricas e a menslegislatoris,
decorrentes de umaespécie de interpretagio auténtica em face da situagao impar
vivida pelo Min.Jobim,que havia exercido fungées relevantes na Assembleia
Constituinte. E isso ocorreu tanto nesse caso quanto no anterior, relatado pela
Min.Ellen Gracie. E isso certamenteinfluenciou a tomada de decis6es do STF
em varios outros casos.

E interessante notar que essas decisées deitaram raizes nosistemajuridi-
co brasileiro. Duas ADINspropostas por dois Estados da Federagao (Espirito
Santo, ADI 4916; e Rio de Janeiro, ADIn 4.917)se utilizaram dessas duasdeci-

sdes do STF e de argumentos de menslegislatoris e de menslegis para atacar a
Lei 12.734/2012, na parte em que alterou as Leis 9.478/1997 e 12.351/2010, que
estabeleceu nova partilha para osroyalties do petréleo, reduzindo os percen-
tuais que anteslhe eram destinados.

Essa operacaopolitica, juridicamente validadapelo STF, gera incontaveis
reclamagoes federativas pelos Estados prejudicados, pois os valores envolvi-
dos comoreceita de royalties que “compensariam”as perdas com o ICMScobra-
do no Estado de destino sao desproporcionais. O montante “perdido” de ICMS
é muito superior as “compensagées” patrimoniais com os royalties. Claudio
Pinho informa que tributacao dosetor de petrdleo, com foco na imunidade
interestadual das operacées,jd foi objeto de uma Comissao Parlamentarde In-
quérito pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que, nos termos da Res.
3/1995, trouxe as seguintes conclus6es:””

Nao sabemosa intencdo do legislador, que atribuiu esta nociva imunidade a operagaointerestadual de
combustiveis, que tantos prejuizos nos trouxe, mas nossalta aos olhos o desinteresse pela sua corre¢do no

texto constitucional.

Ill. A interpretacdo pela mens legislatoris

08. Ao comentarsobrea interpretagao pela sistematica da menslegislatoris,

Carlos Maximiliano fulmina: “Se descerem a exumar0 pensamento dolegisla-
dor, perder-se-4o em um baratro de dividas maiores ainda e mais inextrica-
veis do que as resultantes do contexto”.'*

E prossegueo autor, ao tratar do que denominou de “materiais legisla-
tivos”, que correspondem aos debates parlamentares que geraram as normas
analisadas pelo PoderJudiciario:

 

"’ Claudio A. Pinho,Pré-sal — historia, doutrina e comentarios asleis, Belo Horizonte: Legal, 2010, p. 41.

'S Carlos Maximiliano, Hermenéutica e aplicagéo do direito, 4. ed., Rio de Janeiro: Livraria e Editora Freitas
Bastos, 1947, p. 89.
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a ivos té restigio em decadéncia, desq,Embora ainda apreciaveis, os Materiais Legislativos tem seu prestigio 6m » desde a;
vontade, 0 processo psicolégico, a mens legislatonis, cedeu primazia aosistema das normas Objetivagen
O conteudoda lei é independente do que pretendeuo autor. (

(...)
“e: : i iste em saber Como € quandoinfluiA grandedificuldade a respeito dos debates orais consis! UNO Voto

esta ou aquela opinidoindividual. Mil vezes mais do que os argumentos expressos, de ordem Social onto

ca, preponderam,com frequéncia, 0s oculfos, e as vezes até inconfessaveis, de natureza Politica,20 (rid.

A despeito desse repto de Carlos Maximiliano, constata-se que og
pelo menos nessas duas ocasides, acatou integralmente a interpretacag Pela
menslegislatoris, fazendo prevalecer a opiniao de um intérprete auténtico, com
© Deputado Constituinte Nelson Jobim, posteriormente guindado a Ministre
daquela Corte Suprema.

Os debates constituintes demonstraram que a vontade dolegislador segui
trilhas federativas, mas 0 texto expresso nao espelha aquilo queali fo; “acon
dado”. E extremamente dificil interpretar a norma do art. 155, § 2° Xb
CF, como fez 0 STF, exceto se for utilizada a formula da mens legislatoris, com
0 locus privilegiado do Min. Jobim, em face dos diversos 6rgaos por onde havia
transitado naquele contexto.

Assim, na interpretacao da questao da cobrancga do ICMS interestadual
sobre energia elétrica e petrdleo, o STF se utilizou da mens legislatoris, a des.
peito do alerta de Gilmar Mendescontra seu uso, contido na obra Jurisdicéo
Constitucional, na qual destaca:

Segundoa jurisprudéncia do SupremoTribunal Federal, a interpretagao conforme a Constituigéo Conhece
limites. Eles resultam tanto da expressdoliteral da lei, quanto da chamada vontadedolegislador. A interpre-
tagao contorme a Constituigao 6, por isso, apenas admissivel se nao configurar violéncia contra a expresso
literal do texto e nao alterar 0 significado do texto normativo, com mudanga radical da propria concepeao
original do legislador.

A pratica demonstra queo Tribunal nao confere maiorsignificado 4 chamadaintengao dolegislador, ouevita
investiga-la, se a interpretagao conforme a Constituigaéo se mostra possivel dentro doslimites da expresséo
literal do texto.)

Constata-se que nesses dois casos a teoria exposta em obra doutrinaria,
pelo também Ministro Gilmar Mendes, de que “o Tribunal nao confere maior
significado a chamadaintengao do legislador” nao se mostrou adequada,contan-
do inclusive com seu voto nos dois julgamentosacimareferidos.

Lenio Streck formula umaquestao singular ao inquirir:

O quevale mais, a vontade da lei ou a vontadedo legislador? Tem importancia saber/descobrir 0 que é que o
“legislador” quis dizerao elaboraro texto normativo? Qualera sua intencao? E possivel descobrir a ‘vontade
dalei"? Pode uma norma querer alguma coisa? E possivel descobrir o “espirito” de umalei???

E bem verdadeserdificil distinguir entre a vontade da lei e a vontade do
legislador, existindo um terreno pantanosoa ser explorado entre um e outro
cénone interpretativo. Didaticamente, essas correntes podem ser separadas,
conformepreleciona Tercio SampaioFerrazJr.,3 queas divide em subjetivistas

 

!° Carlos Maximiliano, Hermenéutica e aplicagaodo direito cit., p. 178.

2° Carlos Maximiliano, Hermenéutica eaplicagao do direito cit., p. 181-182.

2! Gilmar Mendes,Jurisdigdo constitucional, 4. ed., Sio Paulo: Saraiva, 2004, p- 319.
22 LenioStreck, Hermenéutica juridica e(m)crise, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 78.
23 Tercio SampaioFerrazJr., Introdugao ao estudodo direito, 3. ed., Sao Paulo: Atlas, 2001, p. 260 e ss.
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(vontadedo legislador) e objetivistas (vontadedalei), e acaba por colocar a ambas,

quando analisadas de forma extremada, em polos opostos, mas ambostirani-

cos, pois 0 subjetivismo (vontade do legislador) favorece o autoritarismodole-
gislador, colocando sua figura em relevo - tal como feito no nazismo, em que,

na ultima ratio, as normas deveriam ser interpretadas de acordo com a vontade
do Fuhrer. No mesmosentido, 0 objetivismo (vontadedalei) também registra pos-

sibilidades autoritdrias, centradasno intérprete da norma, e nao no legislador — 0

que leva alguns doutrinadoresa afirmarser 0 Direito “aquilo que os Tribunais
dizem queele é”.

Ainda sobre a interpretacdo constitucional, Luiz Roberto Barroso e Ana
Paula de Barcellos destacam a existéncia de uma nova metodologia interpretativa,
consubstanciando aquilo que se convencionou chamarde neoconstitucionalis-
mo, e que envolvea andlise de diversos principios, entre eles o da Interpretacao
conforme a Constituigao,* o qual:

(...) consiste na expressa exclusao de uma determinada interpretagao da norma, uma aco corretiva, que
importa em declaragao de inconstitucionalidade sem redugao de texto. Em qualquer de suas aplicagdes, 0

principio tem porlimite as possibilidades seménticas do texto, para que o intérprete nao se converta indevi-

damente em um legisladorpositivo.?>

A despeito dessa adverténcia, grassa 0 panprincipialismo no neoconstitucio-
nalismo, a partir de umaandlise direta dos principios constitucionais, sem me-
diacao normativa, seja legal ou mesmoconstitucional. E isso acaba por acarretar
umaconsideraveldiscricionariedade nas mAosdointérprete, sob pretextos ob-
jetivistas. Afinal, ao descartar a mediacgao normativae julgar por principios, o
aplicadorjudicial da normapassaa se tornarlegislador. Normas também cum-
prem funcéesrelevantes no sistema juridico, e nado apenasosprincipios.E isso,
passados mais de 25 anos de regime democratico, torna-se inaceitavel. E como
se a democraciabrasileira precisasse ser tutelada pelostribunais, pois o Poder

Legislativo estaria “interditado” por incapacidade funcional. Trata-se de um
desrespeito 4 vontade dolegislador ordinario, eleito democraticamente.

Virgilio Afonso daSilva ataca 0 sincretismo metodolégico existente no Bra-
sil’ e comenta de formacritica a importagao de métodosinterpretativos estran-
geiros, em especial os germAnicos, na area constitucional:

Nao dificil perceber que a doutrina juridica recebe de forma muitas vezes pouco ponderadaas teorias

desenvolvidasnoexterior. E, nesse cenario, a doutrina alema parece gozar de umaposi¢aoprivilegiada,ja
que, por raz6es desconhecidas, tudo que é produzidonaliteratura juridica germanica parece ser encarado
como revestido de uma aura decientificidade e verdadeindiscutiveis.

No Ambito da interpretago constitucional o caso pode ser considerado como ainda mais peculiar, j4 que nao
se trata da recepgao de um modelo tedrico enraizado e sedimentado em um determinadopais. E possivel
que se suponha queos‘novos’ métodosdeinterpretagao constitucional sejam métodos longamente desen-
 

4 Virgflio Afonso da Silva. Interpretagdo constitucionale sincretismo metodoldgico,in: Virgilio Afonso da
Silva (Org.). Interpretacao constitucional, 2. ed., 1. tir., S40 Paulo: Malheiros, 2007, p. 133.

*5 Luiz Roberto Barroso; Ana Paula de Barcellos, O comego dahistoria. A nova interpretacao constitucional
€ 0 papel dos principios no direito brasileiro, in: A nova interpretacao constitucional - Ponderacao, direitos
fundamentais e relagoes privadas, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 361.

26 Virgilio Afonso daSilva, Interpretacdo constitucionale sincretismo metodolégico,in: Virgilio Afonso da
Silva (Org.), Interpretagdo constitucionalcit., p. 133.
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Volvidos pela doutrina juridica alema e aplicados sistematicamente pelo Tribunal Constitucionay daqueN&o 0 sao.2?
Pals,

Lenio Streck*trata especificamente sobrea inutilidade da distingg, en
voluntaslegis e voluntaslegislatoris, esclarecendo: tr

Porfim, ndo esquegamos que o regime nazistafoi implementado sem alterar aConstituigag de we.
Disso se pode concluir que a dicotomia que se sustentou — @ ainda se sustenta - tao somentea partir Pi
fundamento ideolégico.Afinal, uma ou outra (vontade do legislador ou vontade da lei) dependem, . Um
“Vontade”do intérprete. E isso refoge aquilo que devemos entenderpor hermenéutica noEstado Democrs {)
de Direito. (...) © Poder Judicidrio decidiu (acerca de outro assunto) com sua "vontade de poder i ronan?ambasas posturas, o que demonstra, para além da grave crise da teoria do direito Que perpassa q OperaNalidade dodireito, a perteita inutilidade da distin¢ao voluntaslegis-voluntaslegisiatoris, Co.

Nos casos em apreco (MS 24.312/STF, Relatora Min. Ellen Gy
198.088, Rel. Min. Ilmar Galvao), contudo, 0 STF decidiu conformea mens IpSislatoris exposta de viva voz pelo Min. Nelson Jobim, em contraste com 9 queconsta do texto normativo vigente. Nesse caso, a menslegislatoris acatadapelg
STFse transformou em menslegis, unindo o que didaticamente foi Separadg
por Tercio Sampaio Ferraz. Venceu, no caso, a vontade do intérprete, sob umOu outro pretexto, sem nenhum amparo notexto constitucional.

acie @ RE

IV. Conclusées

09. Os dois casos acimarelatados demonstram

a

influéncia ad hominem nainterpretacgdoconstitucionalrealizada pelo STF, destacadaatravés da Presencado Ministro Nelson Jobim na Corte, colocando-se como uma voz quefalava apartir de um lugarconstituinte, representando a mens legislatoris que prevale-ceu nos julgamentos.

Concordamoscom Streck quando afirma que:
Definitivamente, o intérprete nao escolhe o sentido que melhorlhe convém. O resultado da interpretacao néo€ 0 resultado de escolhas majoritarias e/ou produto de convencionalismos.(...) No Estado Democratico deDireito, assume especial relevancia - e nao poderia serdiferente —a produgao democratica do direito. Inime-ros exemplosdeterrae brasiis apontam para a permanéncia — em plena democracia e em pleno paradigma
constitucional - de um serddio protagonismojudicial29

Os dois casosrelatados bem demonstram a corregao da afirmativa de Le-
nio Streck.

Deve-seter cautela com a andlise interpretativa adotada,pois é capaz de
gerar monstros, comoosque surgiram no perfodo nazista, ainda mais quando
se verifica a enorme concentracao de poder que existe no STF, que faz as vezes
de Corte Constitucional, cumulativamente com a de Apice dosistemajudicial
brasileiro. NenhumaCorte Constitucional no mundo concentra tanto a pos
sibilidade de controle concentrado de constitucionalidade, sob os moldes do
sistema europeu, quantoa possibilidade de controle difuso de constituciona-
lidade, formadopelosistema norte-americano, mantendo julgadoresvitalicios
até os 75 anosdeidade.

27 Virgflio Afonso da Silva, Interpretacao constitucional... cit., p. 142-143,
8 Lenio Streck. Voluntas Legis versus Voluntas Legislatoris: Esclarecendo a inutilidade da distingao. Direitos Furr
damentais & Justia, ano7, n. 25, p. 151-169. Porto Alegre: HS Ed., out.-dez-2013,p. 168.
29 Lenio Streck, Jurisdi¢ao Constitucional e Decisao Juridica, 4°. ed, SP: Ed. RT, 2014, p. 311.
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E poder demais sem controle, exceto o da doutrina, a quem cabe o dever

de dizer, quando couber, que “orei esta nu”, como na fabula de Hans Christian

Andersen, denominada A Roupa Nova do Rei. Isso deve ser feito, pois o Direi-

to nao € o que dizem ostribunais, o STF incluso. As Cortes julgam os casos

concretos ou analisam as normascolocadas sob suafrente, e decidem sobre

elas. Sao ostribunais que dizem o Direito na analise concreta sub judice. Mas a

anélise juridica nao acaba ai — a funcao da doutrina é analisar essas decis6es e

verificar sua integridade e compatibilidade em face do ordenamento juridico,

sob pena de passo a passo, a democracia ser sequestrada, como no famoso

conto de Julio Cortazar, A Casa Tomada, quando os verdadeiros donos da casa

sao paulatinamente expulsos de cada c6modo,até se verem no olho da rua. Os

verdadeiros Donos do Poder somosnés, 0 povo, para usar uma referéncia norte-

-americana, e nao aqueles denunciados por Raymundo Faoro em sua obra de

igual nome.

Deve-se sempreestar atento a isso. O prego do resgate da democracia

pode ser muito doloroso.
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