
A Inteligência Fiscal no Brasil

Desde sempre,  muitos defenderam a ideia  de que a Administração Tributária  Federal 
possuísse  uma unidade de  inteligência  fiscal  para aprimorar  a  eficiência  do Fisco  no 
cumprimento de suas atribuições constitucionais e regimentais. Assim, iniciativas foram 
postas em prática pela Receita Federal do Brasil, com a criação de Grupos Especiais, que 
se mostraram temporárias e paliativas.    

Finalmente, o marco legal da Unidade de Inteligência Fiscal ocorreu há 20 anos atrás 
fruto de realização de programa específico de treinamento de servidores, iniciado em 8 de 
setembro de 1993, com a participação de 17 servidores, sob a supervisão de um deles.

Na gestão Osíris Lopes Filho (19.05.93 a 22.07.94), e após longo período de gestação 
interna por reivindicação de muitos, foi realizado, por um período de 40 dias, o primeiro 
curso  de  Procedimentos  de  Inteligência  Aplicados  à  Área  Fiscal  -  PIAAF1993  (8/9  a 
27/9/1993  e  4/10  a  22/10/1993),  na  sede  do  CEFARH  (Centro  de  Formação  e 
Aperfeiçoamento de Recursos Humanos), da Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE.

Como desdobramento da iniciativa, Osíris Lopes Filho criou no âmbito da SRF Grupo de 
Especial  de  Inteligência  Fiscal  -  Portaria  SRF nº  3694,  de  11  de  julho  de  1994  –  e 
designou 83 Auditores-Fiscais para integrá-lo. Mais tarde, o secretário Sálvio Medeiros 
Costa designou mais 26 servidores para compor o Grupo Especial de Inteligência Fiscal 
(Portaria SRF nº 4871, de 22 de setembro de 1994). 

Ainda nesse período, a Divisão de Pesquisa e Investigação, em Brasília (DF), atuava sob 
controle  e  supervisão  da  Coordenação-Geral  do  Sistema  de  Fiscalização  -  Cofis, 
ocorrendo,  em 22/02/1995,  a  criação de 2  (dois)  Escritórios Regionais  de Inteligência 
Fiscal  (Portaria  Cofis  nº  950002),  com a designação dos supervisores dos Escritórios 
Regionais do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP). Depois, foram organizados os 
Escritórios de Recife (PE) e Curitiba (PR). No segundo semestre de 1995, foi a vez do 
escritório de Salvador (BA).

Na gestão Everardo de Almeida Maciel (02.01.95 a 31.12.02), foi criada, em 13/12/1995, 
com a aprovação da estrutura regimental do Ministério da Fazenda (Decreto nº 1.745, de 
1995), a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação, com duas coordenações, duas 
divisões, Divisão de Pesquisa e Divisão de Investigação, e 10 Escritórios de Pesquisa e 
Investigação, um em cada região fiscal.

Logo após, a Portaria MF nº 141, de 07/06/1996, manteve a estrutura da Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação, criando, também, uma Seção de Atividades Auxiliares 
(Saaux)  para  tratar  das  atividades  relacionadas  com  pessoal,  apoio  administrativo  e 
serviços gerais.

Posteriormente,  por  portarias  de  12/04/1996  (Portarias  SRF  nº  800  a  808)  e  de 
30/04/1996 (Portaria SRF nº 891), foram nomeados os chefes dos escritórios da Copei. A 
Portaria SRF nº 1.144, de 24/061996, nomeou o coordenador-geral da Copei, que ficou à 
frente da coordenação por mais de 7 anos, e  que, no período de 24 de abril a 23 de junho 
de 1996, já respondia pelo expediente da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação 
(Portaria SRF nº 864, de 24/04/1996).
 



Em seguida,  as Portarias  MF nº  227,  de 1998,  e  MF nº  259,  de 2001, aprovaram o 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, respectivamente, art. 98, incisos I e 
II, e art. 50,  cabendo à Copei coordenar as atividades de apuração de indícios de crimes 
contra  a  ordem tributária,  inclusive  o  contrabando  e  o  descaminho.  Também  foram 
criados os Núcleos de Pesquisa e Investigação - Nupei nas cidades de Foz do Iguaçu 
(PR), Manaus (AM), Santos (SP) e Vitória (ES).

Na gestão Jorge Antônio Deher Rachid (20.01.03 a 30.07.08), e por força  da Portaria MF 
nº 030, de 2005, a competência da Copei foi ampliada para executar as atividades de 
pesquisa e investigação, na área de inteligência, em especial no combate ao crime de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 58), com o objetivo de produzir 
conhecimentos para uso das unidades da SRF no âmbito de suas competências. 

Com a Portaria MF nº 95, de 2007, a competência da Copei foi mantida para executar as 
atividades de pesquisa e investigação na área de inteligência, em especial no combate ao 
crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 46), objetivando produzir 
conhecimentos para uso das unidades da RFB. Também foi criado o Núcleo de Pesquisa 
e Investigação - Nupei na cidade de Campo Grande (MS).

Na gestão Carlos Alberto Freitas Barreto (posse em 01.01.11), a Portaria MF nº 203, de 
2012, manteve a competência da Copei para prestar assessoramento estratégico, como 
previsto  nas  duas  gestões  anteriores,  além  executar  as  atividades  de  pesquisa  e 
investigação, na área de inteligência, em especial no combate ao crime de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valores (art.38), objetivando produzir conhecimentos para 
uso  das  unidades  da  RFB.   Também  foi  criada  a  Seção  Especial  de  Pesquisa  e 
Investigação – Sapei na cidade de Natal (RN).

Nesse  período,  o  órgão  de  inteligência  teve  4  coordenadores,  sendo  que  o  primeiro 
assumiu interinamente o encargo por 28 dias (Portaria SRF nº 575, de 1996),  no período 
de 28/03 a 24/04/1996, já que ocupava a coordenação-geral de fiscalização - Cofis.

A  iniciativa  no  âmbito  Federal  repercutiu  positivamente  na  esfera  estadual  já  que 
contribuiu  para  que  outras  Unidades  de  Inteligência  Fiscal  -  UnIF  fossem  criadas, 
contribuindo com os fiscos no cumprimento de suas atribuições. Por fim, foi instituído o 
Sistema de Inteligência Fiscal (SIF) e intercâmbio de informações entre as unidades da 
Federação (Protocolo ICMS 66/09).

No âmbito interno, e em comunhão com instituições parceiras, a Receita Federal do Brasil 
participou  ativamente  das  iniciativas  nacionais  que  pugnaram  por  aprimorar  os 
mecanismos de prevenção e combate aos delitos de maior poder ofensivo como os de 
lavagem  de  ativos,  que  têm  suas  estrategias  definidas  anualmente  no  âmbito  da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - Enccla, além de 
participar de outras iniciativas.

Sob a coordenação técnica da Copei, foi elaborado Manual CIAT sobre Inteligência Fiscal 
pelo Centro Interamericano de Administrações Tributárias (sítio: http://www.ciat.org/),  com 
a participação do Brasil,  Canadá, Chile,  Colômbia,  Estados Unidos,  França e Países-
Baixos, que foi concluído na cidade de Florianópolis (SC), durante a 40ª Assembleia-Geral 
do CIAT, no período de 3 a 6 de abril de 2006.



Também foram elaborados o Manual de Normas e Procedimentos da Copei (Portaria SRF 
nº  271,  de  20/02/1998),  que  consolida  os  princípios,  os  conceitos  e  os  valores  para 
orientar o exercício da atividade de inteligência  com base na Doutrina de Inteligência 
Fiscal,  e  o  Manual  de  Segurança  Institucional  (http://intranet.receita.fazenda/menu-
lateral/seguranca-institucional),  que  contribuiu  para  o  aprimoramento  da  política  de 
segurança  no  âmbito  da  Receita  Federal  do  Brasil.  Também foram criados  processo 
seletivo  específico e programas sistemáticos de formação e aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos.

Foi também iniciativa da Copei o projeto de criação das adidâncias tributárias da Receita 
Federal  do  Brasil,  que  ocorreu  com a  aprovação  pela  Presidência  da  República  das 
Exposições de Motivos Interministeriais (EMI nº 486//MF-MRE, de 10/08/2000, e EMI nº 
237/MF-MRE, de 16/07/2002), que criaram as funções de adido tributário e aduaneiro 
junto às embaixadas do Brasil em Buenos Aires (Argentina), em Assunção (Paraguai), em 
Montevidéu (Uruguai) e junto ao Consulado - Geral do Brasil em Washington/DC (EUA). 

Incondicionalmente,  e  desde  sua  criação,  a  Unidade  de  Inteligência  Fiscal  apoiou  a 
iniciativa de se criar o Núcleo de Operações Aéreas da Secretaria da Receita Federal 
para  executar  missões  de  patrulhamento,  ações  de  inteligência  e  de  repressão  à 
sonegação e ao contrabando em áreas fronteiriças, que teve como marco regulatório a 
aprovação do “Projeto Gryphu”, elaborado por servidores da RFB. Também foram marcos 
importantes do projeto a realização de cursos de formação e aperfeiçoamento de pilotos e 
a aquisição de dois helicópteros modelo EC135 T2+.

Mais recentemente,  a Copei concluiu o Curso à distância de Prevenção e Combate à 
Lavagem  de  Dinheiro  -  PCLD EaD (https://moodle.eadesaf.serpro.gov.br/),  que  estará 
disponível  entre  os cursos  oferecidos  pela  ESAF,  além de ocorrer,  em 13/02/2013,  a 
aprovação do Projeto SGRLD - Sistemática de Gerenciamento de Riscos em Lavagem de 
Dinheiro da RFB (RFB/2013/699).

Por  fim,  a  prestação  do  assessoramento  estratégico,  a  execução  de  atividades  de 
pesquisa e investigação e a produção de conhecimentos para uso das unidades da RFB e 
de instituições parceiras, além de outras iniciativas, contribuíram para a consolidação da 
Unidade de Inteligência Fiscal da Administração Tributária Federal, permitindo, também, o 
aprimoramento da Doutrina de Inteligência Fiscal - DIF no Brasil. 
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