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V SEMINÁRIO DO FISCO PARANAENSE 

Desenvolvimento Corporativo e Gestão Pública 

Palestra: “Relatórios de Análise Fiscal – RAF (Projeto Phoenix) 

  

Palestrante: Márcio Tadeu de Miranda 

Auditor Fiscal, 1ª DRR - Curitiba 

 

Mediador: Cesar Augusto Konart 

Auditor  Fiscal – Delegado da 1ª Delegacia Regional da Receita 

 

Relatora: Alair Teresinha de Souza Favoreto 

Auditora Fiscal aposentada 

 

Local: Sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-PR 

Data: 30 de abril de 2015. 

 

Durante a manhã de 30 de abril de 2015, terceiro dia do V Seminário do Fisco 

Paranaense, Auditores Fiscais das diversas delegacias regionais do estado 

participaram da palestra proferida pelo Auditor Fiscal Marcio Tadeu de Miranda, 

que atua na 1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba, cujo tema foi 

“Relatórios de Análise Fiscal – RAF (Projeto Phoenix)”. Inicialmente agradece o 

convite feito pela ESAT e Sindafep. Agradeceu também colega Henrique pela 

criação da logomarca do RAF, subproduto do Phoenix. Citou também os colegas 

que fazem parte da equipe, agradecendo a todos pelo trabalho desenvolvido. 

Mostrou relatórios que propiciam análise fiscal, detalhando o que cada um 

fornece de ferramenta para o trabalho de auditoria. Ressaltou que o maior 

desafio é fazer com que os colegas das Delegacias Regionais usem o sistema. 

Recordou que o nascimento do projeto foi em uma tarde de lamúrias, no intervalo 

do cafezinho. Lembrou que o colega Glauco disse que precisavam criar um data 
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warehouse (DW) para a receita. Assim começaram a criar um modelo. Reunidos 

com o então Secretário da Fazenda, Luiz Carlos Hauly, e Diretor da CRE, Clovis 

Rogge, ficaram até surpresos com a rapidez com que o projeto começou a se 

concretizar. O Diretor nomeou uma comissão, após a aquisição de 

equipamentos, e na sequência foi pensado em usar o  SandBox. De acordo com 

Miranda, há três tipos de Relatórios de Análise Fiscal para facilitar os trabalhos, 

são eles: o RAF empresa, voltado ao trabalho de auditoria; o RAF estado, 

direcionados ao gestor; e o RAF alerta, sobre situações que alertam o gestor 

sobre situações específicas.  


