




O Comitê Interinstitucional de

Recuperação de Ativos do

Estado de São Paulo

(CIRA/SP) foi criado em agosto de 2020, por meio da Resolução

Conjunta SFP/PGE/MP nº 01/2020, e é composto por membros da

Secretaria da Fazenda e Planejamento, do Ministério

Público e da Procuradoria Geral do Estado, que atuam de

maneira integrada, respeitadas as atribuições legais de cada uma das

instituições.

CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO



A adoção de medidas

administrativas e judiciais de

combate à sonegação

fiscal e repressão à fraude fiscal

estruturada, visando dar maior

efetividade à recuperação de

créditos tributários de titularidade

do Estado.

Além disso, as ações do CIRA/SP são permeadas pela adoção

de medidas consensuais de resolução de litígios (acordo de não

persecução penal, transação tributária,

parcelamento etc.), possibilitando a conformidade fiscal, observadas

as atribuições legais de cada uma de suas

instituições.

OBJETIVO E FINALIDADE



REUNIÕES

Em 2021, foram realizadas 39 reuniões em ambiente de

governança colaborativa, algumas das quais com a participação de

outras instituições públicas convidadas pelo CIRA/SP e voltadas ao

alinhamento, tomada de decisão estratégica e eleição de casos,

considerando, entre outras premissas, o grau de lesividade das

fraudes fiscais e da inadimplência preordenada e contumaz de tributos.



DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS

No âmbito judicial, especificamente na esfera criminal, foram

ajuizadas medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal,

todas integralmente deferidas pelo Poder Judiciário, e atualmente em

fase de tratamento das informações

para a adoção das medidas

subsequentes contra 86 pessoas

investigadas.

Além disso, tramitam na

esfera cível ações cautelares

fiscais e incidentes dedesconsideração da personalidade jurídica

(IDPJ), todos com decisões favoráveis ao Estado de São Paulo,

reconhecendo a responsabilidade tributária e patrimonial de 91
pessoas naturais e jurídicas.

Foram bloqueados 714 bens e direitos, assim distribuídos: 256

imóveis, 286 veículos, 11 embarcações e 161 outros bens diversos,
como cotas e ações societárias, além de marcas.



Foram realizadas operações, consubstanciadas em diligências

externas de impacto, para cumprimento de 107 mandados judiciais

(prisão e busca e apreensão), em mais de 20 Municípios de São

Paulo, com destaque para as operações “Monte Cristo” (Fase 2),

“Noteiras” e “Cavalo-marinho”.

OPERAÇÕES



O VALOR RECUPERADO ao Estado de São Paulo, em pouco mais

de 1 ano de CIRA/SP, mediante compromissos assumidos de

reestabelecimento de pagamento do tributo corrente, parcelamentos

celebrados, transações tributárias homologadas, acordos de não

persecução penal e bloqueios de ativos financeiros e de outros bens e

direitos, atingiu a quantia de R$ 896.467.919,08, valor que
poderá ser utilizado pelo poder público para a realização de serviços

essenciais, como a segurança, a saúde e a educação da população

paulista.

Há 65 casos sob acompanhamento e
monitoramento do CIRA/SP, abrangendo os

seguintes setores da economia: metalurgia,

plásticos, bebidas, combustíveis, vestuário,

eletrônicos, cosméticos, produtos

alimentícios, transportes e cigarros. Em

valores globais, os valores sonegados ou

fruto de fraude fiscal estruturada superam

R$ 8 BILHÕES DE REAIS.

RESULTADOS




