
ANEXO – PARECER EXERCÍCIO 2016 - CONSELHO FISCAL 

1 
 
 

1- Orçamento 
 
 

Como mencionado em nosso parecer relativo ao ano de 2015, vários artigos do estatuto Social do 
Santos Futebol Clube disciplinam o orçamento do Clube. Dentre estes artigos, podemos destacar: 

 
Artigo 64 - Competência do CG; 
Artigo 73 - Responsabilidade do Conselho Fiscal. 
Artigo 81 - Proposta orçamentária;  
Artigo 82 - Remanejamento de verbas;  
Artigo 83 e 84 - Relativo ao limites orçamentários;  
 
 
RECEITAS – ORÇADO x REALIZADO 
 
O orçamento aprovado para 2016 é o orçamento para 2015 atualizado pelo índice de 6,2881% 

relativo à IPCA. 

No quadro abaixo apresentamos as receitas aprovadas no orçamento e o efetivamente realizado no 
ano de 2016: 

 
Item Orçado Realizado 

Receita de jogos/ Premiação Camp 11.884.002,00  11.325.807,00  
Premiação de Campeonatos 4.814.438,00 4.150.000,00 
Televisão e Publicidade estática e PPV 64.767.649,00  146.287.000,00  
Licenciamento 14.517.134,00  6.046.835,00  
Patrocínio 35.921.054,00  9.280.006,00  
Sócios  /Cadeiras/Camarotes/Memorial  19.707.098,00  19.233.409,00  
Outras receitas aluguéis e eventos   10.060.482,00  16.691.828,00  

Subtotal das Receitas Recorrentes 161.631.879,00  223.015.347,00  

Receitas c/ vendas ou Empréstimo de Direitos Federativos 50.284.125,00  72.823.405,00  

Total Geral das Receitas 211.916.004,00  295.838.752,00  

 
Observa-se que ocorreu no ano uma diferença a maior comparativamente ao orçamento nas receitas 

auferidas de R$83.922.748, equivalente a 39,60%, apesar de nas receitas previstas no ano não tenhamos 
atingido o esperado em receitas com Patrocínio e Licenciamento que ficaram muito aquém do esperado 

 
A explicação para essa expressiva diferença na receita total se deve as receitas extraordinárias 

ocorridas abaixo : 

1- Receita com o Sport Interativo luvas                             R$ 40.000,000,00 
2- Receita premiação campeonato brasileiro                   R$ 10.000,000,00 
3- Acordo Processo Miguel Kodja Neto                             R$    9.000 000,00 
4- Dif. na previsão com receita Vda Dir. Econ. Fed.         R$ 22.500.000,00 

         Total = R$ 81.500.000,00 
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CUSTOS E DESPESAS – ORÇADO x REALIZADO 
 

Na análize dos custos, os custos Recorrentes do Futebol, onde estão lançados despesas com 
remuneração de atletas, encargos, direito de imagem, gratificações, despesas com jogos, materiais 
esportivos, viagens, manutenção de campo e estádio tivemos os totais abaixo: 

 
                                                 Orçado                   Realizado                          
                                          125.766.646,00          152.288.182,00                                
 

Uma diferença  de  R$ 26.521.536,00 acima do orçado, ou seja, aumento de 21,08%.  
 
Justificativas que explicariam parcialmente essa diferença:    

1- Pagamento de premiação (titulo campeonato paulista)  2.966.945,00 
2- Acordos judiciais proc. direito imagem Muricy /Multa  

rescisão do atleta Walter Montillo                                          5.954.760,00                                                                   
3- Reclamações trabalhistas     1.938.201,00 

       Total = R$ 10.859.906,00 
 

Retirando-se do total esses custos extraordinários ainda assim teríamos uma diferença entre o 
orçado e realizado de R$15.661.630,00 equivalente a 12,45%.                                                          

 
 
Vamos analizar as Despesas Administrativas onde estão salários administrativos, encargos, 

serviços de terceiros, publicidade e propaganda, alem de outras despesas: 
  

                                                 Orçado                    Realizado                          
    24.246.641,00         43.132.754,00 
         

Nota-se que foram gastos R$ 18.886.113,00, precisamente 77,89% superior ao orçado. 
 
Justificativas que explicariam parcialmente essa diferença: 

1- Provisão para perdas estoque CSU    9.006.932,00 
2- Homenagem e Recepções Centenário Vila   1.933.424,00 
3- Acordos Judiciais      2.706.631,00 
4- Despesas legais       1.731.478,00  
5- Serviços prestados por voluntariado    1.557.600,00 
6- Reclamações trabalhistas        438.398,00 

           Total  = 17.374.463,00 
 
Deduzindo-se esses valores teríamos em tese um gasto superior ao previamente orçado na ordem 

de R$ 1.511.650,00 ou 6,23%. 
A justificativa de previsão para perdas CSU de R$ 9.006.932,00 é um valor que vem sendo lançado 

nos balanços repetidamente até que se resolva essa pendência entre o valor lançado pela CSU como 
devido e o aceito pelo Clube.  

Na área administrativa, a redução da folha administrativa já foram objeto de inúmeras 
recomendações anteriores deste CF.                        
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Finalmente temos as Despesas Financeiras, com os valores abaixo:                                              
 
                                                 Orçado                    Realizado                          

    13.048.041,00          21.673.256,00 
      

Nota-se que foram gastos a mais R$ 8.625.215,00, precisamente 66,10% superior ao orçado. 
 

 
Conclusão: 

 
O resultado final (Custo+Despesas Administrativas+Resultado Financeiro), mostra o seguinte quadro: 
 

                                                 Orçado                     Realizado                          
    211.153.924,00         241.652.935,00 

      
Nota-se que foram gastos a mais R$ 30.499.011,00, precisamente 12,62% superior ao 

orçado. 
 

 
O artigo 73 do Estatuto Social que trata das atribuições e  responsabilidades do Conselho Fiscal, 

determina, “verificar o exato cumprimento do orçamento e a correta aplicação dos recursos”.  
Ao rigor dos números o orçamento foi extrapolado em 12,62%.  
Entretanto, cabe a reflexão: essa variação é aceitável? O Superávit R$ 54.185.817,00, acima do 

estimado, muito embora decorrente de receitas extraordinárias, deve ser levado em consideração? 
 
O compromisso da administração, demonstrado no novo orçamento para 2017, em reduzir sua folha 

de pagamento em 10% conforme proposta orçamentária enviada e aprovada pelo Conselho, nos parece 
sinalizar que, apesar do superávit, a própria administração reconhece a necessidade de redução de custos e 
despesas e há espaço para isso, assim  como há espaço para incremento nas receitas com Patrocínio e 
Licenciamento. 

 
Para melhor juízo, recorremos aquele que, á partir de sua adessão, é mais um instrumento de 

controle, com parametros que podemos utilizar como base a lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015, que 
criou o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, 
conhecido como PROFUT, no paragrafo VI, do artigo 25, de seu Capitulo III, considera como ato de 
GESTÃO IRREGULAR ou TEMERÁRIA “formar défice ou prejuízo anual acima de 20% (vinte por 
cento) da receita bruta apurada no ano anterior.” 

 
Como nosso clube aderiu ao PROFUT, e tendo em consideração o referido artigo, consideramos que 

o orçamento, apesar da divergência entre o orçado e o realizado, foi cumprido dentro de um limite aceito, 
po este Conselho Fiscal.  
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2- Limites Estatutários- Alocações definidas     
 
 

Conforme nosso Estatuto Social, em seus os artigos 83 e 84,  estão definidos os limites 
estatutários mínimos e máximos que devem ser observados na confecção dos orçamentos e no 
fechamento do exercício, conforme o quadro abaixo: 

 

 
 
 
 
Vimos que estes limites foram obedecidos, a saber:  
 
- mínimo de 1% destinados para os esportes olímpicos (amadores); 
- mínimo de 5,84% (10% de 58,4%) destinado ao Futebol de Base; 
- máximo de 85% destinados ao Futebol profissional.     
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3- Endividamento 
 

De acordo com o artigo 89, parágrafo Único, o limite de endividamento do Santos, dentro de 
cada exercício social, não deverá ultrapassar 10% da receita orçada, salvo se este endividamento 
for contratado para substituição de financiamentos anteriores: 
                                            
 

 
 

Observa-se que houve redução no limite de endividamento em 8,53%, em face de uma redução de 
R$17.956.000,00 dentro de uma receita orçada anual de R$ 210.530.600,00. 
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4- Contratos 
 

Em nosso parecer relativo ao exercício de 2015, noticiamos a existencia de funcionários em 
regime de Pessoa Juridíca, dos perigos de ações na justiça, sugerimos a contratação via CLT, e 
relatamos como segue: “Muito embora tenhamos reiteradamente cobrado, através de ofícios, esse 
parecer, bem como um posicionamento formal do Comitê de Gestão sobre medidas a serem adotadas, até a 
presente data não recebemos de forma oficial qualquer comunicação, sobre o parecer e sobre as medidas 
tomadas, apenas informações verbais por membros do Comitê de Gestão de que estão estudando o assunto 
e tomarão providencias em curto espaço de tempo.” 

Gostariamos se salientar que, para 2016, nada ou quase nada foi feito no sentido de diminuir este 
risco.  

Também, relatamos que diversos serviços relativos ao departamento jurídico, foram terceirizados com 
a contratação de escritórios de e que em um dos casos ocorreu um pagamento a maior de R$ 114.409,75, 
que será objeto de pedido de devolução. 

Gostariamos de salientar que em 2016 não consta nenhuma devolução deste pagamento à maior. 

Foram celebrados durante o ano de 2016, segundo relação fornecida pelo departamento jurídico, 
271 (duzentos e setenta e um) contratos de diversos tipos, tais como prestação de serviços, parcerias, 
licenciamentos, patrocínios, franquias, permutas, locações, fornecimentos de equipamento, fornecimento 
de materiais, etc. 

Esses contratos, numerados sequencialmente de 16.195 a 16.467 (exceção do numero 16.209 
cancelado sem elaboração), tiveram suas copias encaminhadas ao Conselho Fiscal para ciência. 

Todos que tiveram, no entendimento do conselho fiscal, motivos para ressalvas ou questionamentos 
foram objetos de menções em nossos pareceres trimestrais.  

Todos os contratos desta relação estão à disposição dos conselheiros para vistas.  

 

Vamos discorrer sobre aqueles que já mencionamos anteriormente, para conhecimento dos ilustres 
conselheiros: 

 

a) Khodor Soccer & Marketing 

Em nosso parecer do primeiro trimestre de 2016, demos ênfase à recomendação relativa aos 
contratos entre o Santos e a empresa Khodor Soccer & Marketing.  

Na oportunidade, alertamos sobre a eventual possibilidade da ocorrência de conflito de interesses 
pelo fato da referida empresa ser também agenciadora da comissão técnica do clube. 

  Foram mencionados os casos dos atletas Danillo Cardoso e Gregore Magalhães adquiridos a titulo de 
empréstimo junto ao São Carlos e Gabriel Henrique emprestado pelo S C Recife, cujos direitos de imagem, 
dos três atletas, eram pagos a Khodor  

Muito embora o Conselho Fiscal tenha feito essa recomendação, foram contratados outros quatro 
atletas com a intermediação da empresa durante o ano de 2016, a saber: 
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- Fabricio Daniel de Souza, contratado junto a Ferroviária de Araraquara, com o clube 
pagando R$ 800.000,00 por 65% dos direitos econômicos e intermediação paga a Khodor; 

- Gabriel Calabrez Nunes, contratado junto ao São Carlos, neste caso, com o clube pagando 
R$ 1.200.000,00 também por 65% dos direitos econômicos e intermediação paga a Khodor; 

- Gustavo Cazzonati, contratado por empréstimo, com direito de imagem pagos a Khodor;  

  Além destes, na transação do atleta Leandro Donizete, a empresa Khodor também atuou como 
intermediaria na contratação, recebendo pelos serviços R$ 686.000,00. 

 

b) Ceará M F D Propaganda e Publicidade 

Além do contratos mencionados em nosso parecer do exercício anterior, o clube celebrou em 2016, 
contrato com a empresa Ceará Propaganda e Publicidade de prestação de serviços de consultoria esportiva 
incluindo prospecção de atletas e identificação de oportunidades e scouting. 

Este contrato estabelece que a cada contratação de atleta prospectado a contratada fará jus a uma 
remuneração ad êxito no importe de 5% do valor bruto da negociação. 

Na contratação dos atletas Jonathan Copete e Fabian Ariel Noguera foram pagos os valores 
estabelecidos no contrato à referida empresa. 

Ocorre que os direitos de imagem de ambos os atletas são pagos a empresa KR Assessoria Esportiva, 
representada no contrato pelo senhor Kleber Dias dos Reis que, salvo melhor juízo de nossa parte, se 
apresenta em sua página da rede social FACEBOOK como funcionário da Ceará Sports Propaganda e 
Publicidade.  

No entanto, o que nos levou a proceder com o registro desta situação é o fato de que esse direito de 
imagem é pago de forma quase que à vista, sem a mesma proporção ao tempo de contrato dos atletas, ou 
seja, diferente ao padrão estabelecido no próprio clube, não é um direito de imagem mensal, é um direito 
de imagem imediato, onde, no momento em que se encerrar o contrato, em seus 3 anos de duração ou, nos 
dois casos, com apenas 1 ano de duração, por venda ou empréstimo do atleta, os valores pagos serão os 
mesmos, visto o imediatismo com o qual o pagamento destes contratos de imagem vencem. 
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5- Partes Relacionadas  
 
 
 
 
CONCEITUAÇÃO 
Partes relacionadas podem ser definidas, de um modo amplo, como aquelas entidades físicas ou 
jurídicas com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato deste termo, 
em condições que não sejam as de comutatividade e independência que caracterizam as transações 
com terceiros alheios a companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência. 
 

Assim, além das regras contidas na legislação, o próprio Estatuto contempla regras 
proibitivas de atos com partes relacionadas ou que possam dar ensejo a conflito de interesses. 
 
 
  A Auditoria contratada constatou, de acordo com seu parecer, que no exercício de 2016, 
houve transações com partes relacionadas conforme transcrito abaixo: 
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6- Processos 
 

Durante 2016, existiram no departamento jurídico 21 processos cíveis e 129 processos trabalhistas.  
 

Houve durante o ano redução deste numero, mais notadamente dos processos trabalhistas, que 
passaram, em dezembro de 2016, para a situação abaixo:  
 

v 58 Processos ativos, sendo 49 pelo clube e 9 terceirizados; 
v 71 Processos findos (acordos, quitações e improcedências), 

sendo 55 pelo clube e 16 terceirizados;  
 

A relação com os números dos processos quitados valores acordados ou em andamento estão à 
disposição dos conselheiros para consulta. 

 
Entre os mais de 60 acordos cíveis e trabalhistas, conduzidos pelo jurídico em 2016, destaca-se o 

acordo com o ex-presidente Miguel kodja Neto, processo esse, iniciado há mais de 20 anos, através de um 
parecer de reprovação de atos de gestão conduzido pela Comissão Fiscal á época, aprovado pelo plenário do 
Conselho Deliberativo e que teve seu desfecho em 2016, com o um acordo para o pagamento de R$ 
9.000.000,00 ao clube. 

Cabe uma homenagem póstuma, por parte deste Conselho Fiscal, a dois ilustres conselheiros, Vagner 
Arthur Tracei e Norberto Gonçalves, que, membros da Comissão Fiscal que apurou o fato, com trabalho 
isento, imparcial , árduo, competente e sério, não podem desfrutar os méritos dessa vitória de nosso clube.  

Porém, permanecem na memória e assim como os demais membros, serviram de exemplo para nós 
e servirão de exemplo para os futuros membros dos Conselhos Fiscais subsequentes, e sem dúvida alguma   
contribuíram e muito, possibilitando hoje essa reparação ao clube.  
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7-  Licenciamentos 
 

No valor total de receitas com licenciamento de R$ 6.046.835,00, estão incluídas receitas com 
royalties na venda de camisas e demais peças de uniformes adotada como modelo pelos clube em 2016. 

 
Como detalhado em nosso relatório especifico anterior, a fabricação inicialmente era totalmente 

feita pela Filon que, através de um contrato celebrado em 2015 com o clube e a SPR (detentora da marca 
Kappa no Brasil), seria responsável pela fabricação dos uniformes, podendo revender aos distribuidores 
Netshoes, Meltex e demais pagando determinada importância ao clube a titulo de royalties. A remuneração 
a ser paga ao clube pela FILON é o resultado entre o preço de venda ao mercado, preço esse especificado em 
uma tabela de preços aprovada pelo clube, menos o preço de custo, também especificado numa tabela de 
preços, e menos o custo variável estabelecido em 28,5% (para cobrir os custos de impostos e  comissão da 
SPR de 9,5%).  

Posteriormente, através de um novo contrato permitiu-se a venda direta pela Filon em sua 
plataforma de internet Tutti Sports. Neste caso o valor recebido pelo Santos é o valor da venda, menos custo 
e menos custo variável estipulado em 59,5%. 

 
Com a NS2 detentora dos sites de venda Vila do Santos, Santos Store e Netshoes, o Santos também 

celebrou contrato autorizando a venda recebendo de royalties 10% da receita bruta deduzida de 27,25% do 
valor bruto a título de impostos. 

 
O Santos contratou a empresa de auditoria M/Legate, em 12 de setembro de 2016, para auditar 

mensalmente os recebíveis pelo clube devido pelas empresas Meltex e Filon, além de conferir a remuneração 
de comissão devida a SPR pela Filon. O Conselho Fiscal recebeu somente em 24 de fevereiro de 2017 o 
primeiro relatório da empresa. 

 
Conforme relatório da administração, o total de royalties recebidos pelo Santos em 2106 com a 

fabricação e venda de camisas foi de R$ 4.885.693,52, á saber: 
 

 
 

 



ANEXO – PARECER EXERCÍCIO 2016 - CONSELHO FISCAL 

11 
 
 

 

Chamou-nos a atenção, nos números apresentados, algumas inconsistências, as quais enumeramos 
na sequencia: 

1- Se o valor médio DE VENDA das peças fabricadas pela Filon para o mercado em geral (incluíndo a 
Netshoes), foi de R$ 101,98, a venda ao consumidor final pela NETSHOES das 30.620 peças fornecidas 
pela FILON, a receita de R$ 240.716,39 apresentada pela NETSHOES determina que o valor médio de 
VENDA AO CONSUMIDOR foi de R$ 108,06, muito próximo ao valor de compra e ainda, se 
considerarmos que desses R$ 108,06, a NETSHOES pagou ao clube R$ 7,86 de Royalties por peça, e 
ainda pagou R$ 29,45 de Impostos por peça, a NETSHOES teve um prejuizo de R$ 31,23 por peça 
comercializada. Em nossa visão, a NETSHOES deveria ter um valor médio de R$ 175,00 por peça, 
assim conseguiria um lucro de R$ 12,60 por peça e o clube R$ 12,73 de Royalties por peça, o que se 
mostra mais equilibrado, do que foi apresentado. Lembrando que, o relatório apresentado pelo 
clube,  se refere a copmercialização de Material Esportivo, não linha de vestuário CASUAL ou outros 
produtos licenciados, notar memória de cálculo: 

 

 

• Sugerimos a ampliação do escopo de trabalho da “M/Legate” incluindo o contrato com a”NS2” 
relativo a 2016 para sejam checados de forma mais adequada e consistente, todos os valores 
pagos. 
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2- Percebemos, no relatório fornecido pela administração, a menção a comercialização de 41.604 peças 
pela SPR. 
 

ü Aqui cabe uns parênteses: “Não existe contrato autorizando a fabricação e venda de peças pela SPR 
pelo menos não em 2016”;   

ü A SPR, em seu contrato de 2015, atuou como gestora e distribuidora do material esportiva, cabendo 
tão somente a Filon a confecção do material; 

ü Também no contrato de 2015 a SPR se comprometeu a fornecer ao Santos 8.000 Kits infantis; 
ü Foi celebrado um aditivo, em 29 de dezembro de 2016, em que, além dos 8.000 Kits, a SPR pagaria 

um bônus ao Santos de R$ 201.444,91.  
ü Não há nenhuma menção a royalties por fabricação neste contrato de 2015 e seus aditivos; 
v Somente em 16 de janeiro de 2017, foi celebrado um contrato entre o clube e a SPR, de exploração 

da marca, em que o Santos autoriza a SPR a também fabricar/confeccionar/vender o material 
exportivo; 

Desta forma, durante o ano de 2016, a SPR fabricou e vendeu 41.996 peças, conforme o relatório 
apresentado, sem o amparo de um contrato, assim sendo, ainda resta a entrada nos cofres do clube dos 
valores relativos aos Royalties de 2016, ou seja, R$ 256.460,92, pois nada foi contabilizado a titulo de 
royalties. 

O valor de R$ 201.444,91 constante no termo aditivo assinado em 29 de dezembro de 2016, 
menciona esse valor como um bônus a ser pago ao Santos, além do previsto anteriormente, o seja o 
fornecimento de 8.000 kits esportivos, sendo 3.500 para atendimento as franquias e 4.500 kits para uso de 
jogadores, comissão técnica em treinos e viagem. 

Ainda validando o contrato, procuramos pela entrada dos 8.000 kits a serem fornecidos 
gratuitamente pela SPR, porém, até o momento, somente 4.451 kits (substituição no aditivo) foram 
entregues, os demais kits, para atendimento as franquias, não foram entregues, inclusive, até o fechamento 
deste parecer.  

Entendemos que o contrato celebrado em 16/01/2017, deveria ter sido celebrado em 2016, antes da 
confecção das 41.604 peças, e não nos foi justificado até o momento, quem autorizou a fabricação pela SPR, 
sem um contrato prévio.  

v Sugerimos a ampliação do escopo de trabalho da “M/Legate” incluindo a “SPR” como empresa 
fabricante e revendedora de material esportivo levantando-se o valor de todo o material 
comercializado por essa empresa em 2016 para emissão de cobrança retroativa respectiva de 
royalties e dos 3.500 kits infantis não entregues e eventualmente multas e a responsabilização das 
pessoas envolvidas por parte do Santos que permitiram essa situação de descontrole. 
Departamentos de Marketing, Financeiro e Controladoria. 

v Entendemos também que se trata de um projeto que efetivamente entrou em vigor a 
aproximadamente 1 ano, o que de certo sofrerá em momento oportuno as adequações 
conjunturais necessárias, para que não haja a ocorrência, em futuro próximo, dos problemas acima 
detectados. 
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3- Segue também a informação dos Enxovais (Material Esportivo de uso em jogos, treinos, viagens, para 
todas as categorias e todas as modalidades esportivas praticadas no clube) entregues no clube em 
2016:  
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8- Gabriel Barbosa 
 

O Estatuto Social, em seu artigo 90, determina que “Qualquer transação, incluindo compra, venda, 
cessão de direitos, ou qualquer outra, envolvendo atleta profissional de futebol, cujo valor da parte que 
caiba ao Santos, seja superior a 20%(vinte por cento) das receitas previstas no orçamento, deverá contar 
com parecer posterior do Conselho Fiscal quanto aos aspectos formais e éticos da transação”. 

O atleta foi vendido em agosto de 2016, ao FC Internazionale Milano por 29,5 milhões de Euros, 
coube ao clube 18 milhões de Euros (65 milhões de Reais), quantia superior aos 20%, estabelecido pelo 
estatuto, da receita prevista para 2016, que era de 210 milhões. 

CRONOLOGIA: 

• Em 03/08/2016, o clube recebeu proposta formal de compra no valor de 25 milhões de Euros. Foram 
feitos segundo a administração contatos discutindo-se valores finais e condições de pagamento; 

• em 27/08/206 as partes chegaram a um acordo e o negocio foi concluído; 
• Como no contrato de venda do atleta Neymar foi recebido pagamento por preferência do F.C. 

Barcelona em caso de venda do atleta Gabriel Barbosa (entre outros), o Santos notificou o Clube 
detentor da preferência em 29/08/2016; 
 
v O Conselho Fiscal através de oficio ao CG e em reuniões com o departamento jurídico do 

Clube após ser comunicado da transação questionou dois aspectos: 
 

1- A necessidade de pagamento de comissão de intermediação, tendo em vista que o atleta foi vendido 
pelo seu valor mínimo estipulado em contrato (clausula de saída): 

- A administração apresentou a justificativa de que, como houve a participação do 
empresário, comprovada pela assinatura das partes envolvidas no contrato de 
intermediação e essa remuneração foi dividida proporcionalmente, e havendo o interesse 
do Clube na transação mesmo pelo valor mínimo, foi interessante essa participação na 
melhoria nas condições de pagamento e conclusão do negocio. 

 
2- O eventual risco de medidas judiciais interpostas pelo F.C. Barcelona, uma vez que o Contrato prevê 

72 horas de prazo máximo para comunicação previa para se exercer esse direito: 
- Recebemos parecer do departamento jurídico informando ser esse risco praticamente 
inexistente pelas razões abaixo alinhadas: 

a) O SFC mantém ação junto a FIFA contra o FC Barcelona onde questiona a legalidade do 
contrato em referência além de outros assuntos. 

b) Mesmo com essa ação em curso por excesso de cautela comunicou oficialmente o negocio 
no primeiro dia útil após o recebimento da proposta final. 

c) A janela de transferências internacionais fechava exatamente nesta data e caso o certificado 
de transferência não fosse emitido o Clube perderia o negocio tendo um enorme prejuízo 
financeiro. 

d) Que conforme determina o regulamento internacional de transferência de 2015 em seu 
artigo 14 estabelece que esse tipo de contrato de preferência é nulo, uma vez que é vedado 
um terceiro clube ter qualquer influencia (exceto o clube vendedor e comprador) na 
transferência de atletas. 
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9- Antecipações e Empréstimos 
 
 
 
Em 2016 o Clube antecipou receitas ou efetuou empréstimos com garantias de cotas de TV em duas 

ocasiões. 

Em 29/01/2016 efetuou empréstimo de R$ 10.000,000, 00 junto ao Banco BMG, tendo pago parte 
dessa antecipação em 2016, restando em aberto o valor de R$ 5.168.004,00, oferecendo como garantia cotas 
de TV até 2018. 

Em 18/07/2017 a antecipação de cotas do Campeonato Paulista 2017 foi de R$ 6.000.000,00 junto a 
Federação Paulista de Futebol valor acrescido de juros passando para R$ 6.693.800,00. 

Todas essas antecipações ou empréstimos tem seu período de vencimento para até 365 dias. 

O Estatuto Social em seu artigo 91 determina que o Comitê de Gestão não poderá antecipar, nem 
comprometer as receitas ordinárias ou extraordinárias por período superior ao seu mandato. 

O Profut em seu artigo 4º estabelece igual proibição para que as entidades desportivas profissionais 
de futebol mantenham-se no programa. 

Carta ao Profut foi enviada pela administração informando os valores e suas formas de pagamento, 
que não ferem o artigo aqui citado. 
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10- Folha de Pagamento 
 
 

 

 

 

 


