
 

                            
 
 
 
 
 

                                       

Ofício conjunto AFRESP/SINAFRESP nº 001/21 

 

São Paulo, 18 de janeiro de 2021. 

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

 

 

 

Reportamo-nos a matéria “MP investiga um dos maiores esquemas de sonegação 

de impostos no mercado de medicamentos”, veiculada no domingo, dia 

17.01.2021, no programa Fantástico”da TV Globo. 

 

Ambas as entidades que representam a classe dos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de São Paulo (AFR´s), a AFRESP – Associação dos Agentes Fiscais de Rendas 

do Estado de São Paulo e o SINAFRESP – Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas 

do Estado de São Paulo, precisam vir à presença de Vossa Excelência, informar e 

afirmar o quanto segue. 

 

Toda a ação objeto da referida matéria televisiva, reflete e decorre de um trabalho 

executado diariamente pelos AFR´s. Neste caso, foi o Fisco do Estado de São Paulo, 

que identificou a ação criminosa de sonegação, por meio da Operação “Monte 

Cristo”. Posteriormente, tendo o Fisco Paulista reunido, além dos elementos 

relativos à autuação fiscal dos impostos sonegados, os demais elementos quanto à 

autoria e materialidade da ação criminosa, foi disparada a operação conjunta com 

os demais órgãos de persecução. 

 

Importante lembrar que os AFR´s trabalham incessantemente no combate às 

fraudes estruturadas e a grandes esquemas de sonegação, e que esse trabalho 



 

                            
 
 
 
 
 

sempre produz resultados, exatamente como aqueles que foram divulgados pela 

matéria do programa“Fantástico”. 

 

Da forma como a matéria foi editada, passa-se a impressão de que apenas o 

Ministério Público foi o responsável pelos resultados. Mas, independentemente da 

edição da matéria, nos sentimos orgulhosos, como agentes do fisco, de saber que a 

atuação conjunta teve início no trabalho do Fisco do Estado de São Paulo e de que 

somos igualmente defensores da coisa pública. 

                   

Ademais, o fato de ter sido detectada eventual participação de agente público na 

ação criminosa, é importante deixar claro, decorre da própria atuação do Fisco 

Estadual e, portanto, devemos AFIRMAR perante Vossa Excelência, que é motivo de 

orgulho para o Governo do Estado de São Paulo poder contar com um Fisco 

eficiente, integrado e republicano. 

 

Atenciosamente, 

 

 

    

                                                     

                                                 

Carlos Leony Fonseca da Cunha    Alfredo Portinari Maranca  
Presidente        Presidente   

        

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

João Doria 

Governador do Estado de São Paulo 



 

                            
 
 
 
 
 

 

 

c/cópia 

 

Excelentíssimo Senhor  

Rodrigo Garcia 

Vice-Governador do Estado de São Paulo 
 

Excelentíssimo Senhor 

Henrique de Campos Meirelles 

Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo  
 

Excelentíssimo Senhor 

Gustavo de Magalhães Gaudie Ley 

Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Estado de São Paulo  


