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UMA AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA EXTERNA COM 
RESSALVAS APLICÁVEIS AOS CLUBES DE FUTEBOL: Um estudo de caso dos times 
do Campeonato Brasileiro da série A 

 
 

RESUMO 
 

Este trabalho consiste na verificação do tipo de opinião emitida no relatório de auditoria 
independente dos clubes pertencentes à série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, no ano 
de 2013, e posterior apresentação dos problemas encontrados nos relatórios com ressalva que 
levaram ao descumprimento das principais normas contábeis referente aos clubes de futebol. 
O enquadramento metodológico considerou a pesquisa descritiva, bibliográfica e documental 
para a análise e tratamento dos dados obtidos. A amostra foi composta por 9 relatórios com 
ressalva, divulgados nos respectivos sites dos times, dos 20 clubes integrantes da série A. A 
fundamentação teórica baseou-se, principalmente: nas normas de contabilidade, sobretudo as 
pertinentes aos clubes de futebol; no conceito, características e normatizações referentes à 
auditoria contábil, em específico a auditoria externa e ao relatório de auditoria independente. 
O resultado da análise revelou que o principal motivo para a opinião modificada recebida 
pelos clubes, Botafogo de Futebol e Regatas, Coritiba Foot Ball Club, Fluminense Football 
Club, Goiás Esporte Clube, Grêmio Foot - Ball Porto Alegrense, Sport Club Internacional, 
Associação Atlética Ponte Preta, Associação Portuguesa de Desportos e Santos Futebol 
Clube, é o descumprimento da Resolução nº 1429/2013 do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), também conhecida como Instrução Técnica Geral (ITG) 2003. 
 
Palavras-chave: Relatório de auditoria independente. Clubes de Futebol. Opinião com 
ressalva. 

 
Área Temática: Auditoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
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O tema abordado no estudo em questão está inserido na área de auditoria externa ou 

auditoria independente. O Brasil, apesar de não ter inventado o futebol, é reconhecido 
internacionalmente pelos seus excelentes jogadores e pela história que vem desenvolvendo 
com o passar das décadas. A delimitação do estudo, sendo assim, tratou-se de uma análise dos 
times pertencentes à série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2013, identificando se o 
relatório do auditor independente foi emitido com ou sem ressalva e, posteriormente, 
apresentando os itens encontrados nos seus relatórios com ressalva. 

Este estudo visa responder o seguinte problema de pesquisa: quais as principais 
normas contábeis que não foram atendidas pelos clubes de futebol pertencentes à série A do 
Campeonato Brasileiro de 2013 de acordo com o relatório com ressalva da auditoria, do 
mesmo ano? 

Primeiramente, antes de ter o objetivo geral respondido, foram concluídas algumas 
etapas que se encontram na forma de objetivos específicos, sendo elas: 

 
a) realizar uma abordagem teórica dos principais conceitos que envolvem o tema 

pesquisado; 
b) analisar os relatórios de auditoria independente referente às demonstrações 

contábeis dos times de futebol da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2013; 
c) classificar os relatórios de auditoria quanto os tipos de ressalva encontrados; 
d) demonstrar quais foram as principais normas contábeis não atendidas nos relatórios 

de auditoria com ressalva. 
 
A seguir, além dessa etapa, o trabalho é dividido em outras três, sendo elas, 

desenvolvimento do tema (fundamentação teórica, metodologia e resultados), conclusões e 
referências. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
O desenvolvimento do presente trabalho irá abordar a fundamentação teórica, 

metodologia e os resultados do presente estudo. 
 
2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nesta seção serão tratados os principais conceitos necessários para introduzir e 

esclarecer o tema escolhido para esse trabalho. 
 
 2.1.1 Contabilidade   

 
Segundo Chagas (2010), contabilidade é uma ciência, técnica e arte que tem como 

objetivo o estudo do patrimônio, isso por meio do estudo, controle e interpretação dos 
fenômenos apresentados no patrimônio das empresas. As pessoas físicas ou jurídicas que 
apresentem interesse na situação patrimonial da entidade são os usuários da contabilidade 
(VICECONTI; NEVES, 2012). O profissional contábil tem como opção qualquer uma das 
áreas da contabilidade para atuar, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Ramos da contabilidade 

 
Fonte: adaptado de Marques (2010) 

 
A figura 1 evidencia o ramo da contabilidade que é a base para o desenvolvimento 

desse estudo, a auditoria contábil. 
 

2.1.2 Normas brasileiras de contabilidade 
 
De acordo com os artigos 1º e 2º da Resolução do CFC nº 1328 (CFC, 2011), as 

normas brasileiras de contabilidade são divididas em: normas propriamente ditas, instruções 
técnicas (IT) e comunicados técnicos (CT).  Essa divisão é ilustrada na figura 2, a seguir. 

 
Figura 2 – Classificação das normas brasileiras de contabilidade 

 
Fonte: adaptado do art. 2º da Resolução do CFC Nº 1328 (CFC, 2011) 

 
As normas brasileiras de contabilidade propriamente ditas têm como finalidade 

estabelecer regras de conduta profissional e procedimentos técnicos, em conformidade com os 
princípios de contabilidade.  

A figura 3 apresenta a divisão das normas brasileiras de contabilidade, dando ênfase 
somente ao assunto pertinente a esse trabalho. 
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Figura 3 – Divisão das normas brasileiras de contabilidade 

 
Fonte: adaptado da Resolução CFC nº 1328 (CFC, 2011) 

 
2.1.3 Demonstrações contábeis 

 
Segundo Fernandes (2011), as demonstrações contábeis têm por objetivo o 

fornecimento de informações relativas à situação financeira e patrimonial da empresa. Esse 
processo serve para auxiliar os usuários nas tomadas de decisão e em suas avaliações. 
Possibilitando, também, a obtenção de dados sobre o desempenho e sobre as alterações na 
posição financeira da empresa.  

A figura 4 apresenta um resumo sobre as funções das demonstrações contábeis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Demonstrações contábeis e suas funções 
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Fonte: adaptado Yamamoto, Paccez e Malacrida (2011). 
 

2.1.4 Conceito e procedimentos de auditoria  
 

Auditoria nada mais é do que uma atividade multidisciplinar que tem como função 
verificar e controlar o patrimônio, confirmando ou não a veracidade dos atos de gestão. Busca 
ainda, prevenir ou encontrar algum desvio, erro, fraude dos recursos da entidade (BATISTA, 
2011).  

A meta da auditoria é fundamentar seu ponto de vista mediante evidências, fatos e 
informações. Esse objetivo é conquistado por intermédio dos procedimentos de auditoria. São 
eles: o exame físico, a quantidade física real do mesmo, a autenticidade, a qualidade, a 
confirmação de certo item, o exame dos documentos originais. 

O quadro 1 apresenta os procedimentos básicos adotados em um trabalho de auditoria 
e considerações importantes sobre os mesmos. 

 
Quadro 1 – Procedimentos técnicos básicos dos testes de observância e dos testes substantivos. 

Na aplicação dos testes de observância e substantivos, o auditor  

deve considerar os seguintes procedimentos técnicos básicos: 

Inspeção Exame de registros, documentos e de ativos tangíveis; 

Observação Acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução; 

Investigação e confirmação 
Obtenção de informações junto a pessoas ou entidades conhecedoras da 
transação, dentro ou fora da entidade; 

Cálculo 
Conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, 
registros e demonstrações contábeis e outras circunstâncias; e 

Revisão Analítica 
Verificação do comportamento de valores significativos, por meio de 
índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vista à 
identificação de situações ou tendências atípicas. 

Fonte: adaptado Rodrigues (2012, p. 152). 
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2.1.4.1 Responsabilidades do auditor e Normas relativas ao relatório de auditoria 
independente 

 
De acordo com RIBEIRO (2011, p. 50) os princípios fundamentais de ética 

profissional são importantes para o auditor na condução da auditoria das demonstrações 
contábil: integridade, objetividade, Competência e zelo profissional, confidencialidade e 
conduta profissional.  

A Seção 700 das normas brasileiras de contabilidade trata da conclusão da auditoria e 
emissão de relatórios. São pertencentes a esse grupo as seguintes normas: de formação da 
opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
(NBC TA 700); de modificações na opinião do auditor independente (NBC TA 705); de 
parágrafos de ênfase e parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente 
(NBC TA 706); de informações comparativas – valores correspondentes e demonstrações 
contábeis comparativas (NBC TA 710). Por último, encontra-se a norma que trata da 
responsabilidade do auditor em relação a outras informações incluídas em documentos que 
contenham demonstrações contábeis auditadas (NBC TA 720) (LONGO, 2011). A seguir, 
apresentam-se, no quadro 16, as NBC TA pertencentes à seção 700. 

 
2.1.4.2 Tipos de relatórios de auditoria 

 
Segundo Longo (2011), a opinião contida no relatório, obtido no final do trabalho da 

auditoria, é a conclusão do auditor podendo essa ser classificada de duas formas: como 
opinião não modificada e opinião modificada. A primeira é expressa quando, depois de 
observados todos os aspectos relevantes, a avaliação do auditor sobre as demonstrações 
contábeis se mantém sem ressalvas, já a segunda abrange a opinião com ressalva, adversa ou 
com abstenção de opinião. 

Na figura 5, apresentam-se os tipos de relatório de auditoria que o auditor pode 
divulgar no final do seu trabalho. 

 
Figura 5 – Tipos de relatórios fornecidos pelo auditor 

 

Fonte: elaborado pelos autores, 2014. 
 

2.2 METODOLOGIA 
 
Metodologia é a descrição de como o pesquisador realizará sua pesquisa, desde a parte 
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teórica até a de campo, caso houver (SANTOS; MOLINA; DIAS, 2007). Apresenta-se no 
quadro 2, um esquema resumido da seção metodologia. 

 
Quadro 2 – Resumo da metodologia utilizada no estudo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014. 
 
2.3 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO DO ESTUDO 

 
O Campeonato é dividido por séries, sendo a série A, foco do estudo, composta pelos 

20 melhores times de acordo com seus desempenhos futebolísticos.  
 

Quadro 3 – Informações complementares sobre os participantes da série A 2013. 
(continua) 

Escudo Nome do Clube Auditado por: 
Data de 

Fundação do 
Clube 

Cidade Estado 

 

  

 

Clube Atlético Mineiro 
Soltz, Mattoso & Mendes 
Auditores Independentes 

1908 Belo Horizonte MG 

 

  

 

Clube Atlético 
Paranaense 

BDO RCS Auditores 
Independentes SS 

1924 Curitiba PR 

 

  

 

Esporte Clube Bahia 

Performance Auditoria e 
Consultoria Empresarial 

Sociedade Simples - 
auditou até junho de 2013 

1931 Salvador BA 

 

  

 

Botafogo de Futebol e 
Regatas 

Mazars Auditores 
Independentes 

1904 Rio de Janeiro RJ 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 
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Quadro 3 – Informações complementares sobre os participantes da série A 2013. 
(conclusão) 

Escudo 
 

Nome do Clube Auditado por: 
Data de 

Fundação do 
Clube 

Cidade Estado 

 

  

 

Sport Club Corinthians 
Paulista 

RSM Fontes Auditores 
Independentes 

1910 São Paulo SP 

 

  

 

Coritiba Foot Ball Club 
Mazars Auditores 

Independentes 
1909 Curitiba PR 

 

  

 

Criciúma Esporte 
Clube 

Moore Stephens Metri 
Auditores SS 

1947 Criciúma SC 

 

  

 

Cruzeiro Esporte Clube 

Auditores Independentes 
Dênio de Oliveira Lima e 

Mário Tércio Giori 
Guimarães 

1921 Belo Horizonte MG 

 

  

 

Clube de Regatas do 
Flamengo 

Mazars Auditores 
Independentes 

1895 Rio de Janeiro RJ 

 

  
 

Fluminense Football 
Club 

Mazars Auditores 
Independentes 

1902 Rio de Janeiro RJ 

 

  

 

Goiás Esporte Clube 
Floresta Auditores 
Independentes SS 

1943 Goiânia GO 

 

  

 

Grêmio Foot-Ball Porto 
Alegrense 

Rokemback + Lahm, 
Villanova, Gais & Cia. 

Auditores 
1903 Porto Alegre RS 

 

  

 

Sport Club 
Internacional 

Cerutti & Machado SS - 
Auditores Associados 

1909 Porto Alegre RS 

 

  

 

Clube Náutico 
Capibaribe 

Não apresentou relatório 
de auditoria 

1901 Recife PE 

 

  

 

Associação Atlética 
Ponte Preta 

Audcorp Auditoria e 
Assessoria SS 

1900 Campinas SP 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2014). 
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No quadro 3, encontra-se a presença de 15 distintas empresas e pessoas físicas que 
efetuaram a auditoria nos clubes. Sendo 3 deles, Esporte Clube Bahia, Clube Náutico 
Capibaribe e Clube de Regatas Vasco da Gama não emitiram ou simplesmente não 
divulgaram seus relatórios nos seus respectivos sites, impossibilitando a utilização dos 
mesmos nesse estudo. São 08 os clubes que apresentaram relatório sem ressalva, ou seja com 
opinião não modificada, são eles: Clube Atlético Mineiro, Clube Atlético Paranaense, Sport 
Club Corinthians Paulista,  Criciúma Esporte Clube, Cruzeiro Esporte Clube, Clube de 
Regatas do Flamengo, São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube Vitória. As equipes que 
apresentaram relatórios com ressalva foram: Botafogo de Futebol e Regatas, Coritiba Foot 
Ball Club, Fluminense Football Club, Goiás Esporte Clube, Grêmio Foot - Ball Porto 
Alegrense, Sport Club Internacional, .Associação Atlética Ponte Preta, Associação Portuguesa 
de Desportos e Santos Futebol Clube. Estes clubes que apresentaram relatórios com ressalvas,  
são objeto do estudo desse trabalho. Isso porque eles descumpriram normas ou procedimentos 
necessários para uma apropriada transparência por parte dos clubes. 

Os clubes: Clube Atlético Mineiro, Clube Atlético Paranaense, Sport Club Corinthians 
Paulista, Criciúma Esporte Clube, Cruzeiro Esporte Clube, Clube de Regatas do Flamengo, 
São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube Vitória evidenciaram as demonstrações financeiras, 
retratando a posição patrimonial e financeira dos clubes com opinião não modificada, ou seja, 
de forma adequada. Esses 8 clubes, foram excluídos da amostra por não se encaixarem no 
quesito relatório com ressalva. Sobrando assim, 9 clubes que apresentam relatório com 
opinião modificada. 

 
2.3.1 Constatação das normas não observadas constantes nos relatórios de auditoria 

 
Após verificação dos relatórios com opinião modificada e não modificada, foi 

analisado o teor dos relatórios com ressalva, evidenciando os problemas encontrados, como se 
apresenta no quadro 4, a seguir. 

 
Quadro 4 – Fatores que resultaram na emissão de uma opinião modificada 

(continua) 

Times Problema encontrado: 

1) Depreciação dos bens do ativo imobilizado de acordo com as taxas fiscais de 
depreciação determinadas pela Secretaria da Receita Federal - SRF. 
2) O Clube registrou no resultado o impacto da equivalência patrimonial da controlada 
Companhia Botafogo, sem aplicar de forma retrospectiva os efeitos desta contabilização 
para o exercício findo em 2012. Consequentemente, o resultado está apresentado a menor 
em R$ 17.287 mil para o exercício de 2013, e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 
2012 está apresentado a maior em R$ 17.287 mil. Os efeitos sobre o resultado de 2012 e no 
patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2012 não foram determinados. 
3) O Clube não está divulgando demonstrações financeiras consolidadas em conjunto ou 
separadamente às demonstrações individuais. 

Botafogo de 
Futebol e Regatas 

4) O Clube não divulgou o total de atletas vinculados, contemplando o percentual de direito 
econômico individual de cada atleta. 

Coritiba Foot 
Ball Clube 

1) O clube não divulgou o total de atletas vinculados contemplando o percentual de direito 
econômico individual de cada atleta. 

Fluminense 
Football Club 

1) O clube não divulgou o total de atletas vinculados contemplando o percentual de direito 
econômico individual de cada atleta. 
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Quadro 4 – Fatores que resultaram na emissão de uma opinião modificada 
(continuação) 

Times Problema encontrado 

Goiás Esporte Clube 

1) O Goiás tem a receber junto ao Clube dos 13 (treze) a importância 
líquida de R$ 1.549.615,15 existente junto à mesma entidade. Não foi 
possível, contudo, obter evidências suficientes para confirmação do 
saldo, mediante procedimentos de auditoria, nem concluir sobre seus 
possíveis impactos no resultado do Clube; 
2) Os parcelamentos requeridos pelo Clube, os quais têm sua efetiva 
manutenção condicionada ao cumprimento regular dos pagamentos dos 
tributos correntes, foram consolidados pela Receita Federal do Brasil 
(RFB). Em procedimento de auditoria não foi possível confirmar o 
passivo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), classificado 
no passivo circulante, no valor de R$ 1.769.571,73, (em 31/12/2012, R$ 
197.152,69) visto que o órgão não disponibilizou nenhum relatório 
detalhado das obrigações, para que estas fossem confirmadas pela 
contabilidade do Clube, em processo de conciliação, e pela auditoria, 
relativamente ao montante devido e à correta classificação dos valores 
pelos prazos de liquidação;  

3) O Goiás encontra-se em processo de contestação da existência de 
dívida junto à JF Esportes Ltda. Nas atuais circunstâncias, não se pode 
concluir quanto a eventuais impactos nas demonstrações contábeis, que 
poderiam resultar do desfecho desta causa. 

Grêmio Foot - Ball Porto Alegrense 

1) Reconhecimento contábil de reavaliação de bens intangíveis gerados 
internamente. O Clube reconheceu no ativo não circulante intangível, o 
montante de R$ 36,5 mi, a título de Fundo de Comércio Interno (a marca 
“GRÊMIO”). Como consequência, o ativo não circulante intangível e o 
patrimônio líquido estão a maior naquele montante. 

2) Reavaliação de ativo imobilizado. O Clube registrou durante o 
exercício de 2010 a reavaliação do terreno onde fica localizado o Estádio 
Olímpico Monumental, no montante de R$ 49,6 mi, com base em laudo 
emitido por avaliador independente.  Como consequência, o ativo e o 
patrimônio líquido estão contabilizados a maior naquele montante. 
3) Em função do reconhecimento das receitas oriundas dos sócios pelo 
regime de caixa, estas somente podem ser identificadas quando 
efetivamente recebidas e registradas contabilmente. Por essa razão, os 
trabalhos, no que concerne a estas receitas, ficaram restritos, 
exclusivamente, aos valores recebidos e reconhecidos pela Administração 
nos registros contábeis. 
4) Não está sendo divulgada a totalidade das notas explicativas requeridas 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. 
a) composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo 
intangível, segregados o valor do gasto e o da amortização;  
b) receitas obtidas, por atleta, e os seus correspondentes gastos com a 
negociação e a liberação, devendo ser divulgados os percentuais de 
participação da entidade na negociação; 
c) o total de atletas vinculados à entidade na data base das demonstrações 
contábeis, contemplando o percentual de direito econômico individual de 
cada atleta ou a inexistência de direito econômico; 
d) direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em 
relação à atividade desportiva. 
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Quadro 4 – Fatores que resultaram na emissão de uma opinião modificada 

(conclusão) 

Sport Club 
Internacional 

Para parcelamento e amortização de dívidas fiscais e previdenciárias na esfera federal, o 
Clube aderiu ao programa denominado “Timemania”, estando os valores efetivos de tais 
obrigações em processo de consolidação pelos respectivos órgãos gestores podendo, 
quando de sua conclusão, serem apuradas diferenças que poderão ter efeito nas 
demonstrações financeiras do Clube, afetando Patrimônio Social e Passivo. 

1) Nos saldos de atletas profissionais está incluso o montante de R$ 35.450,00, referente à 
avaliação de atletas, com efeito no patrimônio líquido da entidade. 
2) A entidade mantém a margem de seus registros contábeis o valor dos débitos de 
impostos e contribuições, assumidos na sistemática Timemania, cujos valores, se 
mensurados, não afetam seus resultados. 
3) A entidade mantém ações cíveis e trabalhistas em andamento não apropriadas, pois, 
dependem de desfechos judiciais e ainda não são passíveis de uma adequada mensuração. 

Associação 
Atlética Ponte 

Preta 

4) A entidade não mantém controle sobre os depósitos judiciais dos processos em 
andamento e seus advogados não informaram para quais processos em andamento se 
encontram valores depositados. 

Associação 
Portuguesa de 

Desportos 

1) Estão classificados como Passivos circulantes e Não circulantes (itens I e II) os 
parcelamentos intitulados de IRRF/PIS/Multas/PGFN e INSS, que se encontram pendentes 
de pagamentos desde 31 de maio de 2012, nos valores de R$ 1.714 mil (R$ 57 mil + R$ 
1.657 mil), e R$ 12.445 mil (R$ 5.808 mil + R$ 6.637 mil) respectivamente. Como 
consequência, os parcelamentos poderão ser rompidos, tornando os mesmos vencíveis de 
imediato na sua totalidade, e com acréscimos dos encargos reduzidos à época da adesão aos 
parcelamentos. Esses parcelamentos serão considerados como rompidos pela 
Administração da Portuguesa, no momento da exclusão. 

Santos Futebol 
Clube 

1) Deficiências significativas nos controles internos que acarretaram na falta de evidência 
suficiente para concluir sobre os saldos de receitas com licenciamento de marca, incluídas 
no grupo de contas de receitas com publicidade, no montante de R$12.700 mil e receitas de 
mensalidades, incluídas no grupo de contas receitas com manutenção e frequência no 
montante de R$10.915 mil. 

Fonte: elaborado pelos autores, 2014. 
 
Constatam-se especificamente, a partir do quadro 04, os motivos que levaram os 

clubes a descumprir diversas normas. No quadro 5, a seguir, enfatizam-se quais as normas 
contidas no relatório do auditor e se as mesmas foram descumpridas ou cumpridas em parte 
pelas entidades desportivas. 
 
Quadro 5 – Problemas encontrados 

(continua) 

  
Botafogo de 
Futebol e 
Regatas 

Coritiba 
Foot Ball 

Clube 

Fluminense 
Football 

Club 

Goiás Esporte 
Clube 

Cumpriu o CPC 27 - Ativo Imobilizado 
que requer que a depreciação seja 
calculada com base em taxas que levam 
em conta a expectativa de vida útil dos 
bens. 

Descumpriu       
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Efetuou o registro da equivalência 
patrimonial  

Cumpriu em 
parte, pois não 
aplicaram de 

forma 
retrospectiva os 

efeitos dessa 
contabilização. 

      

 
Quadro 5 – Problemas encontrados 

(conclusão) 

NBC TG 36 – Demonstrações 
Consolidadas 

Descumpriu, 
pois o Clube não 
está divulgando 
demonstrações 

financeiras 
consolidadas em 

conjunto ou 
separadamente 

às 
demonstrações 

individuais. 

      

Resolução nº 1429/2013 do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC (ITG 
2003) 

Descumpriu Descumpriu Descumpriu   

Evidências suficientes para confirmação 
de saldos 

      Descumpriu 

Houve confirmação das obrigações com 
parcelamentos 

      

Descumpriu, 
pois INSS não 
disponibilizou 

relatório 
detalhado para 
confirmação de 
parcelamentos 
requeridos pelo 

clube 

Avaliação dos possíveis impactos nas 
demonstrações contábeis devido ao 
processo de contestação de dívida 

      
Não foi possível 

mensurar 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2014. 

 
Já nos clubes a seguir, evidenciados no quadro 6, relata-se a presença de outros 

problemas encontrados pelo auditor nos demais clubes pertencentes à amostra. 
 

Quadro 6 – Demais problemas encontrados 
(continua) 

  
Grêmio Foot - 

Ball Porto 
Alegrense 

Sport Club 
Internacional 

Associação 
Atlética 

Ponte Preta 

Associação 
Portuguesa 

de Desportos 

Santos 
Futebol 
Clube 

Resolução nº 
1429/2013 do 
Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC 
(ITG 2003) 

Descumpriu         
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Cumpriu práticas 
contábeis brasileiras 

Descumpriu         

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 6 – Demais problemas encontrados 

(conclusão) 

Efetuou o 
reconhecimento das 
receitas pelo regime 
de competência 

Descumpriu, pois 
efetuou o 

reconhecimento 
das receitas pelo 
regime de caixa, 
restringindo as 

receitas somente 
aos valores 
recebidos e 

reconhecidos pela 
Administração nos 
registros contábeis. 

        

Utilizou valores 
definidos para 
parcelamento e 
amortização sem que 
assim não gerassem 
diferenças nas 
demonstrações. 

  

Descumpriu, pois 
utilizou valores 

ainda não 
definidos para 
parcelamento e 
amortização, 

podendo gerar 
diferença nas 

demonstrações. 

      

Possui adequada 
mensuração de ações 
cíveis e trabalhistas  

    

Descumpriu, 
pois a 

mensuração 
de ações 
cíveis e 

trabalhistas 
encontra-se 

em 
andamento. 

    

Possui controle sobre 
os depósitos judiciais 

    Descumpriu     

Classificação correta 
de algumas contas 

      Descumpriu   

Controles Internos 
eficazes  

        

Descumpriu, 
pois com os 
controles 
internos 

ineficazes 
gerou 

carência de 
evidências 
apropriadas 

Fonte: elaborado pelos autores, 2014. 
 
 Os Quadros 5 e 6, evidenciam que não foi observado o fiel cumprimento da 
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Resolução nº 1429/13 do CFC que aprova a ITG 2003 por parte de 4 clubes de futebol, a 
saber, Botafogo de Futebol e Regatas, Coritiba Foot Ball Club, Fluminense Football Club e 
Grêmio Foot - Ball Porto Alegrense. 

 
3. CONCLUSÃO 

 
Para alcançar o objetivo deste estudo foram analisados os relatórios de auditoria dos 

20 integrantes da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol no ano de 2013. Não foram, 
contudo, divulgados em seus sites os relatórios de 3 times, a saber, Esporte Clube Bahia, 
Clube Náutico Capibaribe e Clube de Regatas Vasco da Gama. Já os clubes: Atlético Mineiro, 
Atlético Paranaense, Sport Club Corinthians Paulista, Criciúma Esporte Clube, Cruzeiro 
Esporte Clube, Clube de Regatas do Flamengo, São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube 
Vitória tiveram uma opinião não modificada, ou seja, sem ressalvas emitidas pelos seus 
respectivos auditores. 

Sobrando assim, 9 equipes que trouxeram em seus relatórios uma opinião com 
ressalva, sendo eles: Botafogo de Futebol e Regatas, Coritiba Foot Ball Club, Fluminense 
Football Club, Goiás Esporte Clube, Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, Sport Club 
Internacional, Associação Atlética Ponte Preta, Associação Portuguesa de Desportos e Santos 
Futebol Clube. Esses times formaram a amostra do estudo e apresentaram entre normas não 
aplicadas e problemas encontrados um total de 15 itens. Sendo a principal norma não 
observada e geradora de problemas à Resolução nº 1429/2013 do CFC, que aprova a ITG 
2003 - entidade desportiva profissional.  

Para exercícios futuros recomenda-se um maior cuidado, por toda área diretiva, 
administrativa, financeira e operacional dos clubes, com a ITG 2003 principalmente, além das 
práticas contábeis e o fornecimento de dados e controles internos suficientes e apropriados 
para a geração de evidências utilizadas pelo auditor. Essa medida diminuiria a emissão de 
relatórios com ressalva por parte dos auditores independentes. 
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