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RESUMO

A interpretação da lei tributária no âmbito da atividade administrativa constitui tarefa central das atividades do auditor fiscal da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). Diferentemente do propugnado pela doutrina tradicional sobre interpretação jurídica, a maior parte dos casos na 
RFB são resolvidos a partir da literalidade dos textos normativos e com base na conjugação de poucos métodos interpretativos. A utilização da 
teoria de princípios é de pouquíssima monta. Em geral, a autoridade fiscal raramente efetua uma análise histórica e, por vezes, lança mão do 
critério sistemático. Normalmente, o ponto de partida são normas complementares (v.g., decretos e portarias) por substituição à Constituição, o 
que representa uma inversão metodológica da tarefa interpretativa. Amparada no princípio constitucional da legalidade tributária, a Instituição, 
no uso do poder regulamentar, edita atos regulamentares que detalham e especificam o conteúdo do texto legal, com o fito de produzir 
parâmetros interpretativos a serem observados pelos agentes da RFB no exercício de suas funções. A interpretação institucional manifestada pelo 
órgão central da RFB, a desnecessidade de específicos conhecimentos jurídicos para ingresso e desempenho das atividades rotineiras e a 
atividade plenamente vinculada à observância da legislação tributária conduzem o agente fiscal a lançar mão, com grande ênfase, do critério da 
literalidade no processo interpretativo-decisório, não possuindo incentivos normativo-institucionais para adentrar na seara interpretativa. O 
problema envolve investigar se, a partir da perspectiva da teoria institucional, o processo interpretativo-decisório, baseado em enunciados 
normativos claros e específicos, exige fontes informacionais adicionais, como, por exemplo, cânones interpretativos. Os objetivos deste estudo 
são, de forma geral, saber se os textos normativos (v.g., lei e normas complementares), claros e específicos, oferecem a melhor evidência do 
propósito legislativo sobre a matéria e, especificamente, verificar se fontes adicionais produzirão melhores resultados, sob a ótica dos custos e 
benefícios envolvidos. Como hipóteses, questiona-se se a busca indefinida de informações conduz à maior correição do resultado decisório-
interpretativo. A relativa limitação informacional e racional da autoridade fiscal, decorrente da eventual falta ou insuficiência de uma formação 
jurídica como condição de ingresso e desempenho nas atividades profissionais, provavelmente não capacita o agente a determinar se deve ou 
não consultar fontes adicionais, sem um comprovado ganho do ponto de vista decisório-interpretativo. A metodologia utilizada na investigação 
sobre a tarefa interpretativa realizada pela autoridade fiscal se dá a partir da teoria institucional, por meio da utilização de critérios tais como: (i) 
análise de custo e benefício, pelo qual ir além do nível referencial de informação de um texto claro e específico produz benefícios altamente 
incertos; (ii) máximo-mínimo, pelo qual a opção do sentido aparente do enunciado normativo claro e específico fornece, na pior das hipóteses, o 
melhor pior resultado entre os piores; (iii) postura satisfatória, pelo qual o nível referencial de informação fornecido por um ato infralegal é, na 
maior parte dos casos, bom o suficiente, o que transforma a busca adicional por informações “a maior inimiga do bom”. A conclusão a que se 
chega é que a autoridade fiscal, na visão institucional, possui a competência, o superior grau de especialização técnica, a relativa 
responsabilidade, o melhor nível informacional, a detenção de instrumental capaz de aferir consequências de sua opção interpretativa e o 
conhecimento superior dos objetivos da matéria afeta às suas atribuições. A centralização da autoridade interpretativa na RFB, não obstante 
reduza incentivos informacionais e interpretativos de seus agentes, minora as divergências interpretativas, reduz a incerteza e os custos 
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