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O que você faria se tivessem monstros procurando por almoço ao seu redor? 

Visando a melhoria constante em seus processos e o aumento no resultado,
a Receita Federal investiu alto em tecnologia. E, para não deixar dúvidas sobre seus 
objetivos, os nomes dos projetos foram todos inspirados em criaturas assustadoras.

Os monstros estão à solta! Vamos conhecê-los?

Correr ou enfrentar não são exatamente boas op-
ções, pois o resultado provavelmente seria o mes-

mo, apenas variando o tempo para ser pego e digeri-
do. A melhor alternativa é não chamar atenção das 
feras e deixar que elas saciem suas respectivas fo-

mes em outro lugar.
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MONSTROS FISCAIS![ ]

A fome da Receita Federal 
também é grande e seus 

dentes são afiados![ ]

O Leão[ ]

Conhecido como “Rei dos animais”, o leão 
é um mamífero carnívoro e um dos maio-
res felinos do planeta. Historicamente, o 
leão é identificado como símbolo de bra-
vura, força e nobreza, e também como 
grande e implacável caçador. Na mitolo-
gia grega, Hércules enfrentou o formidável 
Leão da Nemeia como o primeiro dos seus 
doze trabalhos.

O MONSTRO A VERSÃO 
DO FISCO

A Receita usa o leão como mascote desde 
1980, quando foi lançada a primeira cam-

panha institucional envolvendo a fera. Sua 
imagem, atualmente, está imediatamen-
te associada à entrega da declaração do 

imposto de renda, multas e ao combate à 
sonegação fiscal. O leão praticamente

virou sinônimo do Fisco.

O t-rex[ ]
A VERSÃO 
DO FISCO

O sistema T-Rex é o supercomputador 
da Receita. Pesando mais de uma tone-

lada, ele foi fabricado pela IBM e é capaz 
de identificar inconsistências e indícios de 

fraudes fiscais com incrível rapidez. Nele 
são armazenados e processados dados 

enviados de todas as instituições que são 
obrigadas a declarar ao Fisco. Essas infor-

mações, então, são cruzadas com dados 
do Poder Judiciário, bancos, empresas, 

COAF (Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras), entre outros.

A Harpia[ ]

Harpia é a ave de rapina mais poderosa 
do Brasil, por causa de seu tamanho, rapi-
dez e feracidade. Com uma envergadura 
de até 2,5 metros e visão certeira, além de 
compridas e afiadas garras, as harpias são 
predadoras extremamente eficazes que 
sempre encontram o seu alvo. Seu nome 
é uma referência às criaturas da mitolo-
gia grega que eram representadas como 
águias com rosto e seios de mulher. Essas 
feras mortais eram conhecidas como “as 
caçadoras de Zeus”.

O MONSTRO A VERSÃO 
DO FISCO

Harpia é o nome dado ao projeto da Re-
ceita Federal para o software que, ope-

rando em parceria com o T-Rex, detecta 
inconsistências, irregularidades e previne 

fraudes. A Harpia foi desenvolvida pela 
equipe do ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica) e Unicamp especificamente 
para o Fisco. 

 
Esse software é capaz de combinar e ana-

lisar as informações dos contribuintes, 
a partir de diversas fontes, e identificar 

com rapidez e exatidão se existem incoe-
rências. Além de classificar os resultados 

como de alta ou baixa gravidade. 

O hal[ ]

HAL 9000 é um personagem da obra 
“2001: Uma Odisseia Espacial”, de Arthur 
C. Clarke, que foi adaptada para o cine-
ma por Stanley Kubrick em 1968. Hal é 
um computador, com inteligência artificial 
muito avançada, que comanda as opera-
ções da nave espacial Discovery, incluin-
do um sistema de câmeras que monitora, 
de maneira onipresente, a tripulação em 
tempo integral. Hal, eventualmente come-
ça uma perseguição mortal a seus colegas 
de viagem.

O MONSTRO A VERSÃO 
DO FISCO

Com o nome oficial de “Cadastro de Clien-
tes do Sistema Financeiro Nacional – 

CCS”, o Hal da Receita faz parte, em con-
junto com o T-Rex e a Harpia, do projeto 

de inteligência artificial fiscal do governo. 
O Hal é um supercomputador que rastreia 

e monitora, 24h por dia, as transações de 
todas as instituições bancárias do país.  O 

Hal verifica arquivos, identifica incoerên-
cias e autua automaticamente sem fazer 

distinção sobre intenção ou descuido. 

O que fazer para
evitar essas feras?[ ]

Em um exercício de imaginação, a ideia de não 
chamar atenção de um monstro da natureza ou 
da ficção é boa, mas, na realidade, como fazer 
com a Receita Federal?

A melhor maneira de evitar que os monstros do 
Fisco voltem seus olhares para uma determina-
da empresa, é garantir que todas as suas infor-
mações fiscais, contábeis e trabalhistas este-
jam em conformidade antes de enviá-las para a 
Receita. Desta forma, o Governo não terá moti-
vos para mirar nesta direção.

como?[ ]
Uma solução online de auditoria digital, como a e-Auditoria, verifica os arquivos 
fiscais, contábeis e trabalhistas e faz os cruzamentos e análises similares às da 

Receita ANTES do envio.  
 

Desta forma, é possível identificar e solucionar qualquer erro ou inconsistência a 
tempo de correção. Isso reduz em muito o risco de autuações e multas uma vez 
que os arquivos que a Receita acaba recebendo estão em conformidade com o 

que é exigido. 

Tecnologia vs. Tecnologia[ ]
Deixe o robô ajudar![ ]

A Receita Federal investiu alto em soluções tecnológicas de última geração para poder 
encontrar, com presteza e exatidão, discrepâncias e incoerências nas declarações dos 
contribuintes. Desta forma, faz muito sentido que as empresas também façam uso da 

tecnologia para não terem problemas ou virarem presas fáceis.

Na 3ª Geração de Auditoria Digital o trabalho de 
inspeção, detecção de inconsistências e análise 
dos arquivos fiscais, contábeis e trabalhistas fica 
mais simples e eficaz uma vez que um robô executa 
automaticamente as tarefas que mais consumem 
tempo, como captura e carregamento de arquivos 
e a execução da própria auditoria. Ao profissional 
contábil cabe a função estratégica de conferência 
dos resultados, análise e recomendações.

Este trabalho de consultoria acaba sendo de 
fundamental importância para a proteção da 

saúde financeira das empresas e torna mais
justa e segura a relação delas com os

monstros do Fisco.

Saiba mais visitando e-auditoria.com.br!  
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O Tiranossauro Rex, o T-Rex, foi um dos 
maiores dinossauros carnívoros de sua 
época. O grande predador do final do perí-
odo cretáceo podia atingir cerca de 4 me-
tros de altura e 12 metros de comprimen-
to. Ele possuía 60 dentes, com mais de 20 
centímetros cada um, que estavam a ser-
viço da mordedura mais poderosa do pla-
neta e sua mordida exercia uma pressão 
de cerca de 6 toneladas.

O MONSTRO

Declaração de Imposto de Renda;

Cobrança de multas;

Combate à Sonegação Fiscal.

Implacável caçador;

Força e nobreza;

Mordida com pressão de 6 toneladas;

Supercomputador produzido pela IBM;

Extremamente rápido;

Identifica inconsistências;

Detecta indícios de fraudes fiscais;

Super armazenamento e cruzamento 
de dados do Fisco.

Caçadoras de Zeus;

Aliada ao T-Rex;

Desenvolvida pelo ITA e Unicamp;

Rastreia incoerências;

Classifica os resultados.

Onipresente;

Rastreia e monitora transações 
bancárias;

Verifica arquivos;

Identifica incoerências;

Autua automaticamente.

ACESSE AQUI

FOCO EM AUDITORIA,

EXPERIÊNCIA EM 

SOLUÇÕES

Confiança de
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auditadas por mês
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