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A contabilidade dos 
clubes de futebol

Os clubes de futebol 

do Brasil têm dívidas 

milionárias com o 

governo, com bancos e 

com atletas

Isso não é novidade para 
nenhum torcedor, e mes-
mo quem não acompanha 

o futebol brasileiro já ouviu 
falar disso. Agora, mais de 20 
anos depois da edição da Lei 
Pelé, sem que nada tenha con-
seguido mudar essa realidade, 
o Congresso novamente se mo-
vimenta para tentar melhorar 
a gestão dos clubes, propondo 
transformar em empresas as 
atuais estruturas de associa-
ções civis sem fi ns lucrativos – 
muitas delas, centenárias – que 
movimentam milhões de reais.

A ideia dos projetos que 
tramitam, é que os clubes-
-empresas passem a ser So-
ciedades Anônimas do Futebol 
(SAF), com capital dividido em 
ações, negociadas em bolsas de 
valores, expandindo o leque de 
possíveis investidores. Regras 
de governança corporativa e de 
transparência das informações 
aos acionistas são obrigató-
rias nesse tipo de estrutura 
societária. A padronização irá 
facilitar a comparação entre 
clubes semelhantes.

É nesse ponto que a conta-
bilidade assume uma de suas 
mais importantes tarefas, con-
ferindo organização, critério, 
clareza e evidência à realidade 
dos ativos, passivos, receitas, 
despesas e fl uxos de caixas das 
companhias de capital aberto. 
É fonte para tomada de decisão 
de gestão, compra ou de ven-
da de atletas. De olho nessa 
movimentação em torno da 
criação dos clubes-empresas, 
a contabilidade dos clubes 
de futebol está passando por 
atualização e mudança.

Hoje, as demonstrações con-
tábeis dos clubes devem ser 
baseadas na Norma Brasileira 
de Contabilidade ITG 2003 – 
Entidade Desportiva, editada 
pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC) em 2013 e 
atualizada em 2017. Uma nova 
revisão da norma já começou a 
ser feita, há poucos meses, por 
um grupo instituído pelo CFC 

e que reúne especialistas em 
contabilidade, executivos de 
clubes de futebol, auditores e 
representante da CBF.

Acabamos de editar uma 
Orientação Técnica Geral 
(OTG) sobre a norma, para 
servir de base para o balanço de 
2019 dos clubes, considerando 
que há assuntos que precisam 
ser esclarecidos. Os pontos 
abordados incluem questões 
que envolvem a uniformização 
de procedimentos sobre ativos 
intangíveis, porque, aparen-
temente, há tratamentos dis-
tintos utilizados pelos clubes. 

Outro aspecto incluído na 
OTG diz respeito à conta-
bilização dos contratos de 
transmissão de TV, uma vez 
que têm sido utilizados crité-
rios diferentes pelos clubes. 
Ainda, o reconhecimento de 
receitas tem gerado tratamen-
tos distintos e necessita ser 
uniformizado. A orientação é 
aplicável também às demais 
atividades desportivas, além 
do futebol.

No ano que vem, completare-
mos uma revisão mais profun-
da na norma ITG 2003, consi-
derando a possível aprovação 
do projeto que transforma 
os clubes em empresas. Com 
padronização mais precisa dos 
procedimentos e uniformiza-
ção da forma de contabilização, 
de mensuração e de apresen-
tação das informações que 
são produzidas pelos clubes, 
essas potenciais companhias 
abertas vão estar preparadas 
para o novo ambiente que está 
chegando.

Outro ponto que se preten-
de alcançar é a fi scalização 
do cumprimento da norma 
contábil. Hoje sabemos que 
há clubes que dão pouco valor 
à execução dessas exigências 
normativas. Instrumentos de 
fiscalização e controle dos 
relatórios contábeis emanados 
dessas normas e dos procedi-
mentos regularmente instituí-
dos pelo CFC estão em estudo 
e serão implementados.

Talvez um modelo de VAR 
para a checagem das contas 
dos clubes não seja má ideia.

 
(*) - É vice-presidente Técnico

do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

Idésio Coelho (*)  

O ex-ministro do Interior da 
Itália Matteo Salvini parabeni-
zou o presidente Jair Bolsonaro 
pelo lançamento de seu novo 
partido, o “Aliança pelo Brasil”, 
lançado na quinta-feira (21). 
“De mim e da Liga, congra-
tulações e afetuosos desejos 
de muitos novos sucessos ao 
presidente do Brasil, Jair Bol-
sonaro, por sua nova aventura 
com o Aliança pelo Brasil. Um 
abraço”, escreveu o líder da 
extrema direita italiana nas 
redes sociais, na sexta (22).

Salvini deixou o poder no 

início de setembro, após rom-
per sua aliança com o partido 
populista Movimento 5 Estrelas 
(M5S), e agora se concentra 
nas próximas eleições regionais 
para ampliar a supremacia da 
Liga na Itália. No período em 
que coincidiram no poder, 
Salvini e Bolsonaro nunca se 
encontraram pessoalmente, 
mas o então ministro recebeu 
o deputado Eduardo Bolsonaro 
e o chanceler Ernesto Araújo e 
trocou afagos com o presidente 
brasileiro nas redes sociais 
(ANSA).

Matteo Salvini durante lançamento de livro na Itália.

Evo ‘errou’
ao buscar

4º mandato, 
diz Lula

O ex-presidente Lula disse 
que Evo Morales “errou” 
ao tentar buscar um quarto 
mandato na Bolívia, mas 
acrescentou que o líder socia-
lista foi vítima de um “golpe 
de Estado”. As declarações 
foram dadas em entrevista ao 
jornal britânico The Guardian, 
em meio à crise que levou à 
renúncia de Evo no início do 
mês. “Meu amigo Evo come-
teu um erro quando buscou 
um quarto mandato como 
presidente. Mas o que fi zeram 
com ele foi um crime. Foi um 
golpe de Estado, e isso é ter-
rível para a América Latina”, 
afi rmou Lula.

O ex-presidente da Bolívia 
renunciou após a OEA ter de-
tectado fraudes nas eleições 
de 20 de outubro, quando ele 
tentava seu quarto mandato 
seguido, após uma série de 
manobras para reverter o 
limite de dois períodos esta-
belecido pela Constituição.

Evo ainda tentou convocar 
um novo pleito, mas não re-
sistiu às pressões das Forças 
Armadas e da Polícia. 

A então segunda vice-pre-
sidente do Senado, Jeanine 
Áñez, se aproveitou do vácuo 
de poder na linha sucessória 
e se autoproclamou chefe de 
Estado interina. O ministro 
do Governo da Bolívia, Arturo 
Murillo, ainda apresentou nes-
ta sexta (22) uma denúncia 
contra Evo por “rebelião e 
terrorismo”. A gestão Áñez 
divulgara um vídeo no qual 
uma voz atribuída ao ex-
-presidente ordena o bloqueio 
de estradas para prejudicar 
o fornecimento de comida à 
população. A autoria do áudio 
não foi confi rmada de forma 
independente.

Em meio às negociações 
para a convocação de novas 
eleições, a polícia prendeu Ge-
rardo García, vice-presidente 
do Movimento ao Socialismo 
(MAS), partido de Evo. Ele 
foi detido enquanto viajava 
em um carro no centro de La 
Paz e levava computadores e 
equipamentos biométricos. 
Em breve declaração à im-
prensa, García explicou que 
carregava os itens para a sede 
do MAS em La Paz  (ANSA).

ANSA

O projeto que reestrutura a 
carreira militar trará econo-
mia para as contas públicas 
e demonstra que a categoria 
está dando sua contribuição 
para os esforços de ajuste 
fi scal tanto a nível federal 
quanto nos estados. Essa 
foi a essência das falas do 
ministro da Defesa, general 
Fernando Azevedo e Silva, e 
do secretário de Previdência 
do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, na audiên-
cia que debateu o projeto no 
Senado.

“Só nos estados a economia 
será superior a R$ 53 bilhões 
nos próximos 10 anos. Isso 
graças ao espelhamento da 
carreira das Polícias Militares 
com as das Forças Armadas, 
contando com a  participa-
ção ativa das lideranças das 
PMs. E no todo, o projeto é 
superavitário ao Tesouro, já 
a partir do primeiro ano de 
sua implementação”, garantiu 
Marinho.

“A reestruturação da car-
reira militar é superavitária 
e auto-sustentável. Valoriza 

Miministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; senadores 

Arolde de Oliveira e Nelsinho Trad.

Cinco deles trancam a pau-
ta e impedem a análise 
de outras matérias pelo 

Congresso. Segundo o líder da 
Rede, senador Randolfe Ro-
drigues (AP), o acordo prevê 
a votação nominal de apenas 
dois destaques em separado, 
um da Rede e outro do Novo. 

Com isso, destaques apre-
sentados por PT, DEM, PSL 
e Podemos seriam retirados, 
e os demais vetos seriam de-
cididos na cédula de votação, 
cuja apuração é eletrônica. Os 
dois destaques que devem ser 
votados em separado tratam 
do veto parcial à reforma par-
tidária e eleitoral. A norma teve 
45 dispositivos barrados pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

“Não conseguimos construir 
um acordo de procedimentos 
para a apreciação dos vetos. A 
ideia agora é termos um acordo 
mínimo que não prejudique o 
direito dos partidos políticos 
na apreciação dos vetos. Vamos 
assegurar que um mínimo de 

À mesa, senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, Davi Alcolumbre,

presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara.

Na terça-feira (26), a CPI das Fake News deverá 
ouvir o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, general Carlos Alberto dos Santos 
Cruz. O requerimento para ouvir o general foi feito 
por dois parlamentares que integram a CPI Mista, 
o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e o deputado 
Marcelo Ramos (PL-AM).

O senador justifi cou o convite destacando que o 
general Santos Cruz se demitiu após ataques nas redes 
sociais. E que teria já se manifestado seu interesse em 
depor na CPI. Segundo o general, uma milícia digital, 
uma gangue de rua que se transfere para dentro 
da internet, ligada a apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro, causou a sua saída da Secretaria-Geral.

Na mesma linha, o deputado Marcelo Ramos justifi -

cou o convite, citando uma entrevista do general, que 
deu nome aos mentores dos ataques que sofreu nas 
redes sociais. “O ex-ministro-chefe deu uma entrevista 
ao jornal O Globo na qual fez comentário a uma hashtag 
#ForaSantosCruz, dizendo que não se tratava de um ato 
espontâneo, mas que era alvo de uma ação coordenada 
com a participação dos fi lhos do presidente”.

A CPI é presidida pelo senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA) e relatada pela deputada Lídice da Mata 
(PSB-BA). Essa será a 13ª reunião da comissão, seis 
delas audiências públicas para ouvir 13 convidados e 
dois convocados. A  audiência que ouviria a deputada 
Joice Hasselman (PSL-SP), que seria realizada no 
dia 20 de novembro, foi adiada a pedido da própria 
deputada (Ag.Senado).

O Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra 
as Mulheres será comemorado 
nesta segunda-feira (25), em 
sessão especial no Senado. 
A homenagem foi requerida 
pelos senadores Izalci Lucas 
(PSDB-DF), Confúcio Moura 
(MDB-RO), Kátia Abreu (PDT-
-TO), Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), Plínio Valério 
(PSDB-AM), Paulo Rocha 
(PT-PA) e Arolde de Oliveira 
(PSD-RJ).

Celebrado no dia 25 de 
novembro, foi designado ofi -
cialmente em 1999 pela ONU. 
A data foi escolhida para home-
nagear as irmãs Pátria, Maria 
Teresa e Minerva Maribal que 
foram torturadas e assassinadas 
nesta mesma data, em 1960, a 
mando do ditador da República 
Dominicana, Rafael Trujillo. 
As irmãs dominicanas eram 
conhecidas por “Las Mariposas” 
e lutavam por soluções para 
problemas sociais.

Izalci Lucas ressalta que 
entre 1980 e 2013 mais de 106 
mil mulheres foram assassi-
nadas no país e que a cada 90 
minutos uma mulher é vítima 
de violência no território na-

A data marca o dia do assassinato das irmãs Mirabal, ativistas  

torturadas por Rafael Trujillo, então ditador da República 

Dominicana.
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Acordo prevê votação de 11 vetos 
no Congresso na terça-feira

Os líderes dos partidos no Senado e na Câmara fecharam um acordo para votar na próxima terça-feira 
(26), 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo Legislativo

destaques seja garantido para 
o debate no Plenário”, explicou 
Randolfe Rodrigues.

Segundo o líder do governo 
no Congresso, senador Eduar-
do Gomes (MDB-TO), o acordo 
prevê a votação dos vetos na 
terça-feira e, no dia seguinte, 

a análise de 24 projetos que 
abrem crédito no valor total de 
R$ 22,8 bilhões para órgãos dos 
Poderes Executivo e Judiciário, 
além de estados e municípios.

Após o encontro, os líderes 
de três partidos disseram 
que apenas três dos 11 vetos 

do presidente Jair Bolsonaro 
devem ser confirmados. Os 
demais seriam derrubados na 
sessão do Congresso. O líder do 
governo no Congresso nega que 
haja acordo para a derrubada 
dos outros oito vetos na pauta 
(Ag.Senado).

Reestruturação da carreira 
militar ‘é superavitária’

a meritocracia, além de refor-
çar a hierarquia e a disciplina. 
Valoriza também a carreira mi-
litar como carreira de Estado, 
contribuindo para a atração e 
retenção de talentos, que temos 
perdido nos últimos anos. O 
projeto é adequado às peculia-
ridades da carreira”, detalhou 
Azevedo e Silva.

O projeto é relatado pelo se-
nador Arolde de Oliveira (PSD-
-RJ). Ele disse estar em sintonia 

com o objetivo da proposta de 
reparar perdas salariais nos 
últimos 20 anos. O senador 
Major Olímpio (PSL-SP) tem 
participado das negociações 
desde que a proposta estava 
na Câmara, e defende que o 
Senado a aprove ainda este 
ano. Marinho concordou com 
o senador, e pediu que o Se-
nado, “de preferência”, aprove 
o projeto sem fazer nenhuma 
mudança (Ag.Senado).

Senado e o Dia Internacional da 
Não-Violência Contra a Mulher

cional. Ele destaca ainda que 
entre as 84 nações pesquisadas 
pela OMS o Brasil ocupa quinto 
lugar em número de mulheres 
mortas por violência de gênero, 
o chamado femínicídio.

“Essa sessão é para lembrar 
que diariamente mulheres 
morrem em nosso país e em 
todo o planeta apenas por se-
rem mulheres. Nossa intenção 
também é apresentar as prá-
ticas inovadoras de combate 
a violência contra mulher”, 
justifi cou o senador.

No Senado existem várias 
frentes para discutir e propor 
projetos de combate à violência 
contra mulher, como a Procura-
doria da Mulher, a Comissão de 
Combate à Violência contra Mu-
lher e o Observatório da Mulher. 
Além da proposta, já aprovada 
no Senado e encaminhada para 
Câmara, que inclui o feminícídio 
e o estupro no rol dos mais gra-
ves crimes reconhecidos pelo 
Estado brasileiro, tornando-o 
inafi ançável e imprescritível 
(Ag.Senado).

Salvini parabeniza 
Bolsonaro

por novo partido

CPI das Fake News ouve general Santos Cruz


