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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
Os membros do Conselho Fiscal do São Paulo Futebol Clube, com base no parecer da 

auditoria independente da RSM BRASIL Auditores Independentes e nas análises das demonstrações 
contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, atestam que não foram encontradas 
irregularidades contábeis.  

 
Contudo, apesar da inexistência de irregularidades contábeis, observou-se o aumento 

exponencial das despesas, principalmente às relacionadas ao Departamento de Futebol, desrespeitando o 
orçamento aprovado pelo Egrégio Conselho Deliberativo, colocando em risco as finanças do SPFC.  

 
Ressalta-se, que os resultados poderiam ser melhores, se fossem aplicadas as políticas 

de gestão e governança, principalmente no que tange ao cumprimento do orçamento aprovado tanto nas 
despesas quanto nas receitas.  

 
Importante também ressaltar que o déficit apresentado, no final do período, sofreu 

aumento significativo devido aos acordos em processos judiciais distribuídos entre os anos de 2006 a 2015, 
que impactaram sobremaneira o atual exercício, que em virtude da política de gestão e governança 
aplicada, preferiu-se a resolução dos processos judiciais em curto prazo, para com isso evitar 
endividamentos futuros e que as dívidas se avolumassem. 

 
As políticas de gestão e governança citadas, se bem implementadas e seguidas, evitarão 

impactos semelhantes ao ocorrido neste período, aos quais aconselhamos que sejam amplamente 
obedecidas. 

 
Este Conselho Fiscal não se opõem a aprovação do balanço contábil pelo Conselho 

Deliberativo, haja vista os números refletirem a realidade financeira e patrimonial do São Paulo Futebol 
Clube. 

 
São Paulo, 23 de março de 2020.  

 
Cordialmente, 
 
 
 

 
VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE        MILTON JOSÉ NEVES JUNIOR  
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WANDERSON MARTINS ROCHA                       JOSÉ EDGARD GALVÃO MACHADO 
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