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Comentário de desempenho
O Cruzeiro Esporte Clube, com sua nova administração empossada em 1º de junho de 2020, iniciou 
os trabalhos prezando por uma cultura de transparência e de gestão profissional em todos os 
departamentos do Clube.

Justamente com essa cultura de transparência, e com o intuito de recuperar a credibilidade junto aos 
seus stakeholders, o Cruzeiro inicia uma nova fase na qual irá mostrar ao mercado todos os seus 
avanços enquanto organização, através de demonstrações financeiras intermediárias, além da 
demonstração financeira anual, que seguirá sendo auditada.

Desempenho operacional e econômico financeiro

Os 5 (cinco) primeiros meses do ano de 2020 tiveram basicamente três efeitos relevantes:
Efeito reflexo da má gestão conduzida durante os anos 2018-2019;
Efeitos da pandemia;
Redução das receitas de publicidade e televisão

Contudo, o Conselho Gestor esforçou no ponto mais importante dos cinco primeiros meses do ano: 
fluxo de caixa do Clube. Com isso, houve redução relevante dos salários com a dispensa de atletas, 
assim como também houve uma renegociação com alguns atletas para postergação de parte dos 
salários acima do teto estipulado de R$ 150 mil. Além disso, conseguiu-se liminar para ser 
reintegrado ao Profut, fato que foi posteriormente derrubado pela PGFN e registrado como evento 
subsequente, conforme norma CPC 24.

O Clube teve um resultado negativo em R$ 259 milhões, sendo que os principais efeitos foram:

R$ 103 milhões como Provisões para contingências;
R$ 37 milhões como variação cambial negativa, por conta dos passivos em moeda 
estrangeira e a desvalorização do real no período;
R$ 23,5 milhões de custo líquido de liberação de atletas;
R$ 52 milhões de custo de indenizações a atletas liberados;
Impairment de atletas em R$ 15 milhões.

As consequências extraordinárias do resultado, ainda sem considerar os efeitos da redução de 
receita, mostram que o Clube teria um déficit muito inferior, montado a R$ 28,5 milhões.



EBITDA
Para avaliação da geração de caixa do Cruzeiro Esporte Clube, a administração adota o EBITDA1 como 
forma de mensuração primária.

Até o mês de maio, o EBITDA do Cruzeiro Esporte Clube foi de R$ 145 milhões negativos.

Em função da queda de receita, o business Futebol teve um déficit de R$ 30,4 milhões, enquanto os 
clubes sociais apresentaram um superávit operacional de R$ 1,2 milhões, e outras receitas 
complementam a margem operacional bruta do Ebitda em R$ 500 mil. O overhead (despesas 
administrativas e comerciais) apresentou um custo de R$ 14 milhões. 

O déficit do Futebol nestes valores ocorreu basicamente pelas indenizações compensatórias a atletas 
no montante de R$ 52 milhões. As receitas de patrocínio, vendas de publicidade, Programa Sócio 
Torcedor e bilheteria são considerados do business Futebol.

Receitas
As receitas do Clube tiveram quedas expressivas no montante de R$ 82 milhões em relação ao ano 
anterior, sobretudo por conta dos direitos televisivos em função do descenso à Série B e também à 
queda expressiva das bilheteiras de jogos e clubes sociais devido à pandemia. Vale ressaltar que, em 
2018, houve a venda expressiva do atleta Giorgian De Arrascaeta, no valor total de R$ 51 milhões.

Processos FIFA
O Clube é parte em vários processos na FIFA e na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas 
(CNRD). A proposta da administração é pagar a todos os clubes de forma idônea e adequada ao fluxo 
de caixa.
Em março de 2020, a CNRD proferiu sentença contra o Cruzeiro Esporte Clube, em favor do clube 
paranaense PSTC, em função de 20% da venda do atleta Bruno Vianna ao Olympiakos, da Grécia, em 
2017. Esta dívida está estimada em R$ 1,3 milhão.

1 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, em português significa Lucros Antes 
dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.



Até 31 de maio de 2020, o Cruzeiro deixou de efetuar pagamento ao Al Wahda, referente à 
contratação do atleta Denilson, tendo como sanção a perda de 6 pontos na Série B do Campeonato 
Brasileiro. Para evitar a perda de outros 6 pontos, durante o período de transição, a administração do 
novo presidente Sérgio Santos Rodrigues efetuou pagamento de um dos três processos do clube 
Zorya, referentes ao atleta Willian Bigode.

Dessa forma, o Cruzeiro Esporte Clube conseguiu também negociar com os clubes Tigres, do México, 
Independiente Del Valle, do Equador, e Zorya, da Ucrânia, em relação às ações dos jogadores Rafael 
Sóbis, Kunty Caicedo e Willian Bigode, respectivamente. Um parceiro do Clube conseguiu quitar 
parte dos débitos com o Tigres, restando ainda USD 200 mil para pagamento até o mês de dezembro; 
já o Independiente Del Valle negociou a consolidação dos dois processos em 18 parcelas iguais de 
USD 132 mil, com vencimentos iniciando neste mês de agosto/2020.

O Clube fez acordo com o Zorya, repactuando a dívida dos outros dois processos restantes em 10 
parcelas.

Já as negociações com Al Wahda se encontram em estágio avançado para pagamento, dependendo 
da entrada de novos fluxos de caixa.

Além desses pagamentos, o Cruzeiro ainda possui débitos relevantes com o Mazatlán (antigo 
Monarcas Morélia), do México, e Defensor Sporting, do Uruguai, em ações que envolvem os atletas 
Duvier Riascos e Giorgian De Arrascaeta.

O clube Pyramids, do Egito, iniciou um processo contra o Cruzeiro na FIFA, no valor de USD 3 
milhões, relativo à compra do atleta Rodrigo Eduardo Costa Marinho (Rodriguinho). A compra total 
foi de USD 7 milhões, da qual o Cruzeiro pagou USD 1 milhão, possui parcelas vencidas na ordem de 
USD 3 milhões, e ainda uma parcela final de outros USD 3 milhões a vencer em 31 de janeiro de 
2022.

O Cruzeiro é parte ativa em um processo da FIFA contra o Gil Vicente, de Portugal, no valor 
atualizado de € 60 mil. O Clube já tentou o pagamento por vias consensuais, porém sem sucesso.
Além disso, o Cruzeiro é também é parte ativa em mecanismo de solidariedade com o atleta Bruno 
Viana, na venda entre o Olympiakos, da Grécia, e o Sporting Clube de Braga, de Portugal, no qual o 
clube português deve repassar a quantia de € 56 mil ao Cruzeiro.

Em julho de 2020, o atleta Eduardo Pereira Rodrigues (Dudu) foi negociado pelo Palmeiras ao Al 
Duhail, dos Emirados Árabes Unidos, pelo valor total de € 7 milhões, o qual o Cruzeiro, pelo 
mecanismo de solidariedade, possui um contas a receber com o clube árabe no valor de € 107 mil.

Matheus Damasceno Rocha
Contador CRC-MG 090.105/O-6
Diretor de Controladoria e Finanças

Sérgio Augusto Santos Rodrigues
Presidente



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Notas 31/05/2020 31/12/2019 Notas 31/05/2020 31/12/2019
Circulante Circulante
Caixa  e equiva lentes  4 2.943 649 Fornecedores 10 59.963 51.659
Contas  a  receber 5 37.787 63.145 Empréstimos  e financiamentos 11 36.098 65.689
Estoques 457 397 Obrigações  trabalhis tas 12 70.907 62.612
Impostos  a  recuperar 203 376 Obrigações  socia is  e fi sca is 13 134.048 66.340
Despesas  antecipadas 286 331 Obrigações  fi sca is  e socia is  parceladas 14 13.404 246.897
Adiantamentos 6 1.324 1.794 Contas  a  pagar 15 154.121 112.305

Receitas  a  apropriar 16 55.593 72.561
Outros  Credores 4.952 3.971

43.000 66.691 529.086 682.035

Não ci rculante Não ci rculante
Contas  a  receber 5 -                          2.925 Empréstimos  e financiamentos . 11 100.861 76.602
Depós i tos  judicia is 7 19.048 20.635 Obrigações  fi sca is  e socia is  parceladas 14 142.746 24.468
Imobi l i zado 8 212.275 213.713 Contas  a  pagar 15 71.182 47.834
Intangível 9 41.214 98.482 Receitas  a  apropriar 16 20.555 12.608

Provisão para  contingência 17 197.201 45.757
272.537 335.756 532.545 207.270

Patrimônio Liquido (pass ivo a  descoberto)
Patrimonio Socia l 18 2.751 2.751
Ajuste de Aval iação Patrimonia l 205.783 206.326
Défici t Acumulado (954.628) (695.934)

(746.094) (486.858)

TOTAL DO ATIVO 315.537 402.447 TOTAL DO PASSIVO 315.537 402.447

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO PASSIVO



Notas 31/05/2020 31/05/2019

Receita Líquida 19 54.342 136.157
Custos diretos 20 (141.758) (214.812)

Resultado bruto (87.416) (78.655)

Despesas operacionais
Administrativas (112.729) (10.084)
Tributárias (9.380) (5.817)
Pessoal (3.908) (6.394)

(126.017) (22.295)

Resultado antes do resultado financeiro (213.433) (100.950)

Receitas financeiras 21 257 634
Despesas financeiras 21 (46.061) (29.766)

(45.804) (29.132)

Déficit do exercício (259.237) (130.082)

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.



31/05/2020 31/05/2019

Déficit do exercício (259.237) (130.082)

Outros resultados abrangentes (543)

Resultado abrangente do exercício (259.780) (130.082)

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.



Patrimonio 
Social

Reserva de 
ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Superávit / 
Deficit 

acumulado
Total

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 2.751 207.918 (303.426) (92.757)

Depreciação relativa ao custo atribuido aos ativos imobilizados (ICPC 10) -                 (1.592) 1.592 -                 
Déficit do exercício -                 -                 (394.101) (394.101)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 2.751 206.326 (695.934) (486.858)

Depreciação relativa ao custo atribuido aos ativos imobilizados (ICPC 10) -                 (543) 543 -                 
Déficit do exercício -                 -                 (259.237) (259.237)

SALDO EM 31 DE MAIO DE 2020 2.751 205.783 (954.628) (746.095)

As notas explicativas são parte das demonstrações financeiras.



Nota
explicativa 31/05/2020 31/05/2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 
Déficit do exercício (259.237)          (130.082)          
Ajustes em:
    Depreciação de imobilizado 8 1.392              1.376              
    Amortizações do intangível 9 16.617             61                   
    Baixa de ativo imobilizado 8 64                   60                   
    Baixa de custo de atletas 9 34.141             82.565             
    Encargos financeiros e variação cambial 40.127             15.282             
    Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa 5 6.722              -                  
    Constituição de provisões para contingências 103.000           (830)                
    Impairment 15.281             -                  

(41.893)            (31.568)            
(Aumento) Redução dos ativos operacionais: 
    Contas a receber 5 22.129             3.113              
    Estoques (60)                  35                   
    Despesas antecipadas 45                   (73)                  
    Depósitos judiciais 1.587              (10.243)            
    Outros ativos -                  1.288              

23.701             (5.880)             

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
     Fornecedores e outras contas a pagar 13.837             41.896             
     Impostos a recolher 48.616             (1.915)             
     Obrigações sociais e trabalhistas (21.788)            9.411              
     Adiantamentos de clientes (16.968)            7.642              
     Outros passivos 8.116              1.205              

31.813             58.239             

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 13.621             20.791             

FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: 
    Aquisição de imobilizado 8 (18)                  (2.381)             
    Aquisição de direitos econômicos e federativos 9 (8.771)             (77.177)            

(8.789)             (79.558)            

FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS: 
     Captação de empréstimos -                  90.071             
     Pagamento de empréstimos e financiamentos (2.538)             (32.896)            

(2.538)             57.175             

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.294              (1.592)             

Aumento do caixa e equivalentes de caixa
      No início do exercício 649                 2.712              
      No final do exercício 2.943              1.120              

2.294              (1.592)             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Cruzeiro Esporte Clube (“Cruzeiro” ou “Clube”) é uma entidade associativa sem fins 
lucrativos, fundada em 2 de janeiro de 1921, sob o nome de Società Sportiva Palestra Itália, por 

imigrantes italianos que viviam na cidade de Belo Horizonte. Em função da Segunda Guerra 

Mundial, em 7 de outubro de 1942, o clube teve seu nome alterado para a atual alcunha. O 

Clube tem duas sedes sociais, além de dois centros de treinamentos e uma sede administrativa, 

todos na cidade de Belo Horizonte.

O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados e dependentes atividade social, 

cívico, cultural, desportiva e de lazer, promover, desenvolver, difundir e aprimorar a prática de 

esportes nas suas diversas modalidades, especialmente o futebol profissional, além de ser 
reconhecido como utilidade pública pela Lei Estadual no. 4.046, de 12 de setembro de 1968.

É filiado à Federação Mineira de Futebol (FMF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 

Confederação Sul Americana de Futebol (CONMEBOL) e FIFA. Participa das principais 

competições esportivas de futebol, organizadas por essas Entidades.

Em 21 de maio de 2020 ocorreram eleições para presidência do Clube, nas quais foram eleitos 

Sérgio Santos Rodrigues, Dr. Lidson Potsch e Dr. Biaggio Peluso, respectivamente presidente e 

vice-presidentes. Os trabalhos de transição se iniciaram em 25 de maio de 2020 e a posse 

efetiva ocorreu em 1º de junho de 2020.

1.1. Pandemia do Covid-19

A pandemia do COVID 19 alastrou-se pelo mundo causando grandes impactos econômicos. Em 

meados do mês de março começou a impactar o Cruzeiro Esporte Clube, com suspenção de 

pagamentos de contratos de patrocínio e outros, paralisação de jogos, redução de captação de 

recursos, renegociação de royalty o que impactou substancialmente na redução da receita. Em 

virtude da redução das receitas e pela parada das atividades desportivas e sociais do Cruzeiro, 

determinados acertos e adequações a folha de pagamento foram realizadas, em linha com a MP 

927 e MP 936, editadas pelo Governo Federal.

A administração vem tomando diversas medidas visando adequar o fluxo de caixa do Cruzeiro à 
realidade, bem como implantando diversas melhorias na gestão e na capacidade de gerar 

recursos para manutenção das atividades do Clube. Em 13 de maio de 2020 o Clube recebeu 

autorização da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para retornar aos treinos, seguindo 

protocolos específicos desenhados pelo Departamento Médico do Clube. As atividades 



esportivas reiniciaram no dia 26 de julho de 2020 com a partida válida pelo Campeonato Mineiro 

contra a URT.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Declaração de conformidade

De responsabilidade da administração do Clube, as Demonstrações Financeiras foram 

elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, incluindo os pronunciamentos que foram emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade específicas para entidades 

desportivas:

ITG 2002 - aprovada pela resolução CFC nº 1409/12 que estabelece critérios e 

procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações, e de 

informações mínimas a serem divulgadas por entidade sem finalidade de lucros, 
ITG 2003 - aprovada pela resolução CFC nº 1429/ 2013 e alterações realizadas em 

2017  que estabelece critérios e procedimentos  de avaliação de registros contábeis e 

de estruturação das demonstrações contábeis das entidades de futebol profissional, 
aplica-se também a outras que, direta ou indiretamente estejam ligadas a exploração 

da atividade desportiva profissional e não profissional e demais Normas Brasileiras de 

Contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.2. Base para mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de 

certos instrumentos financeiros, mensurados pelo valor justo quando aplicável.

2.3. Apuração do Resultado

O resultado é apurado de acordo com o regime contábil de competência.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas abaixo estão aplicadas de maneira consistente a todos os 

períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. As principais políticas contábeis do 



Clube são as seguintes:

3.1 – Moeda funcional

A Administração do Clube definiu que sua moeda funcional é o Real (R$) de acordo com as 
normas descritas no CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis.

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não são realizadas na moeda 

funcional, são convertidas pela taxa de câmbio nas datas de cada transação. Ativos e passivos 

monetários em moeda estrangeira são novamente convertidos para a moeda funcional pela taxa 

de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio 

sobre os ativos e os passivos monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são 

convertidos com base nas taxas de câmbio nas datas das transações ou nas datas de avaliação 
ao valor justo quando este é utilizado.

3.2 – Estimativas

A preparação de demonstrações financeiras requer que a Administração do Clube efetue 

estimativas e adote premissas com base no seu melhor julgamento, que afetam os montantes 

apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Ativos 

e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a determinação das vidas úteis dos bens 

do ativo imobilizado, constituição de provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação 

duvidosa, constituição de provisão para desvalorização de estoques, constituição de provisão 

para riscos e mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 

inerentes ao processo da sua determinação. O Clube revisa as estimativas e as premissas pelo 

menos anualmente.

3.3 – Reconhecimento de receita

O Clube adotou o CPC 47 (Receita de Contrato de cliente), a partir de 1 de julho de 2019, sem 

nenhum impacto significativo nas demonstrações financeiras.

Suas principais fontes de receita advêm da exploração econômica de eventos esportivos, da 

marca Cruzeiro e da imagem da equipe principal de futebol masculino, dentre as quais as mais 
significativas incluem o licenciamento de direitos de televisão e mídia, patrocínio, venda de 

espaço publicitário, licenciamento e merchandising.

Vendas de ingressos, direitos de televisão e rádio e receita com mídia



A venda de ingressos, os direitos de televisão e rádio e as receitas de mídia são reconhecidos 

quando a partida relativa é disputada; estação as receitas de ingressos recebidas no final da 

temporada anterior ao período relevante são diferidas e reconhecidas no resultado declaração 
com base no mesmo critério.

Receitas de patrocínio e publicidade e receitas de serviços

As receitas de serviços (incluindo patrocínios) são reconhecidas progressivamente ou mediante 

a entrega completa do serviço. Receitas são reconhecidas líquidas de devoluções, descontos, 

abatimentos e prêmios.

Receitas de vendas de produtos e licenças

As receitas com a venda de produtos oficiais são reconhecidas na data de venda do ativo ao 

cliente final, com o reconhecimento simultâneo do custo relativo da venda. As receitas são 
reconhecidas líquidas de devoluções, descontos, abatimentos e prêmios.

Receitas de direitos de registro de jogadores

As receitas da alienação dos direitos federativos e econômicos de registro de jogadores são 

reconhecidas no momento em que o controle do direito disposto foi transferido. Receitas de 

direitos federativos e econômicos de jogadores decorrentes da alienação temporária 

(empréstimo) é reconhecida no momento da transferência do jogador proporcionalmente ao 

tempo (prorata temporis).

3.4 – Instrumentos financeiros

3.4.1 - Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados como mensurados: ao custo amortizado, ao valor justo 

por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A 

classificação depende da natureza e da finalidade dos ativos financeiros e é determinada na 
data do reconhecimento inicial.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e 

quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado.

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros



Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são 

avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. 

As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência 
objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais 

eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa 

futuros estimados desse ativo.

Baixa de ativos financeiros

O Clube baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 

provenientes desse ativo expiram, ou transfere o ativo, e substancialmente todos os riscos e 

benefícios da propriedade para outro Clube. Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, 

a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber é 
reconhecida no resultado. 

3.4.2 - Passivos financeiros

Os passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de 

juros efetivos. A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações do Clube 

são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo 

financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado.

3.5 – Ativos e passivos circulantes

Contas a receber e a pagar indexadas: as contas a receber e a pagar, indexadas em 

moeda estrangeira, estão atualizadas à taxa de câmbio vigente na data de 

encerramento do balanço. As demais contas sujeitas à indexação encontram-se 

atualizadas de acordo com os índices estabelecidos contratualmente. Os ganhos e as 

perdas cambiais e variações monetárias são reconhecidos no resultado. O Clube 
mensura provisão para perdas de contas a receber de clientes em um valor equivalente 

à provisão de perda esperada durante a vida útil. As perdas de crédito esperadas sobre 

as contas a receber de clientes são estimadas usando uma matriz de provisão com base 

na experiência de inadimplência passada do devedor e em uma análise da composição 

financeira atual do devedor, ajustadas com base em fatores específicos aos devedores, 

condições econômicas gerais do setor no qual os devedores operam e uma avaliação do 

curso atual e projetado das condições na data do relatório.

Estoques: estão avaliados ao custo médio histórico de aquisição e, quando aplicável, 



deduzidos de provisão para ajustá-los ao valor líquido de realização que corresponde ao 

preço de venda estimado dos estoques, deduzido dos custos estimados para conclusão 

e custos necessários para a comercialização, venda e distribuição dos estoques.

Demais ativos e passivos circulantes: são apresentados pelo valor líquido de realização 

e liquidação.

As taxas cambiais utilizadas para conversão de ativos e passivos circulantes em moeda 

estrangeira foram de R$ 5,4257 = USD 1,00, R$ 6,0258 = € 1,00 e R$ 5,64 = CHF 1.

3.6 – Ativos e passivos não circulantes

Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 

histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 

separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 

futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método 

linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como 

segue:

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos 

futuros resultantes do uso contínuo do ativo.

Os bens que compõem o ativo imobilizado têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, 

anualmente, caso haja indicadores de perda de valor recuperável.

Custo atribuído
O Clube avaliou as vidas úteis remanescentes, conforme requerido pela ICPC 10 (interpretação 

sobre a aplicação inicial ao ativo imobilizado e à propriedade para investimento dos 

Anos

Edifícios e construções 25
Móveis, utensílios e equipamentos 10
Veículos 5



pronunciamentos técnicos CPCs 27, 37 e 43), a partir de 1º de janeiro de 2009.

Em 31 de maio de 2020 o saldo de custo atribuído é de R$ 205.783 (R$ 206.326 em 31 de 

dezembro de 2019).

3.7 – Intangível

3.7.1 Direitos econômicos e/ou federativos de atletas

Esses são ativos intangíveis com vida útil definida e duração igual aos contratos de direitos 
econômicos ou federativos assinados com os atletas. Os direitos de registro dos jogadores são 

reconhecidos ao custo, incluindo quaisquer despesas auxiliares.

Os direitos econômicos e/ou federativos dos atletas são amortizados linearmente com base na 

duração dos contratos que o Clube assinou de forma individual com cada atleta. O plano de 

amortização original pode ser prolongado após uma renovação antecipada do contrato.

Os direitos de registro dos jogadores são reconhecidos no momento em que o controle do 

direito alienado foi transferido.

Na presença de indicadores de comprometimento do valor dos direitos de registro de jogadores 
(por exemplo, lesões graves, perdas de capital significativas resultantes de alienações realizadas 

no final do período do relatório, bem como condições contratuais e de mercado que realmente 

impedem a alienação dos jogadores não mais compatíveis com o programa técnico), o valor 

contábil restante é contabilizado como perda por redução ao valor recuperável.

3.7.2 – Outros ativos intangíveis

Há outros ativos intangíveis registrados, tais como licenças de uso de software, marcas e 

patentes e suas respectivas amortizações.

3.8 – Provisões

As provisões são reconhecidas no balanço quando o Clube possui uma obrigação presente (legal 
ou presumida) como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico 

seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 

melhores estimativas do risco envolvido.



4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo da rubrica inclui caixa em poder do Clube e saldos bancários e estão demonstrados da 

seguinte forma:

5.    CONTAS A RECEBER

5.1 – Vendas de atletas por moeda transacional

31/05/2020 31/12/2019

Depósitos à vista 2.878                  291                    
Aplicações financeiras 65                      358                    

2.943                  649                    

31/05/2020 31/12/2019

Clientes nacionais 8.206          12.681         
Contas a receber de outros clubes (vide 5.1) 10.510         8.760          
Licenciamento, patrocínio e royalties 6.622          6.286          
Programa sócio torcedor 7.642          3.297          
Direitos de transmissão 14.208         38.294         
Provisão para Crédito de liquidação duvidosa (9.401)         (6.173)         

37.787         63.145         

31/05/2020 31/12/2019

Reais 10.037 8.287
Dólares americanos 473 473

10.510         8.760          



6.   ADIANTAMENTOS

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS 

O Clube é parte envolvida em processos de natureza trabalhista, civil, tributárias dentre outras 

em andamento e está discutindo essas questões em juízo. Estão classificados neste grupo os 
depósitos judiciais recursais a disposição do juízo para permitir a interposição de recursos nos 

termos da lei.

8. IMOBILIZADO

31/05/2020 31/12/2019

Adiantamento a fornecedores 585                    1.500                  
Adiantamento salarial 739                    294                    

1.324                  1.794                  

Custo de 
aquisição

Depreciação 
acumulada

Imobilizado 
líquido

Custo de 
aquisição

Depreciação 
acumulada

Imobilizado 
líquido

Terrenos 170.548       -              170.548       170.548       -              170.548       
Edifícios e construções 68.147         (38.956)       29.191         68.147         (38.156)       29.991         
Móveis, utensílios e equipamentos 21.821         (10.401)       11.420         21.868         (9.852)         12.016         
Veículos 697             (593)            104             835             (689)            146             
Obras em andamento 1.012          -              1.012          1.012          -              1.012          

262.225       (49.950)       212.275       262.410       (48.697)       213.713       

31/05/2020 31/12/2019



A movimentação das rubricas até 31 de maio de 2020 está demonstrada:

9. INTANGÍVEL 

Em 31/05/2020, a movimentação das rubricas do intangível está demonstrada:

Imobilizado 
Terrenos 170.548 -              -              170.548           
Edifícios e construções 68.147         -              -              68.147             
Móveis, utensílios e equipamentos 21.868         18               (65)              21.821             
Veículos 835             -              (138)            697                 
Obras em andamento 1.012          -              -              1.012               

262.410 18 (203)            262.225

Imobilizado 
Edifícios e construções (38.156)       (800)            -              (38.956)            
Móveis, utensílios e equipamentos (9.852)         (556)            7                 (10.401)            
Veículos (689)            (36)              132             (593)                

(48.697)       (1.392)         139             (49.950)            

Total Imobilizado 213.713       (1.374)         (64)              212.275           

Custo

Movimentação do custo 2019 Adições Baixas 31/05/2020

Depreciação

Movimentação da depreciação 2019 Adições Baixas 31/05/2020

Custo de 
aquisição

Amortização 
acumulada

Intangível 
líquido

Custo de 
aquisição

Amortização 
acumulada

Intangível 
líquido

Atletas profissionais formados (direitos federativos) 5.946           (5.048)          898              12.120         (4.032)          8.088           
Atletas em formação 26.691         -              26.691         27.020         -              27.020         
Custo de atletas formados 856              (69)              787              -              -              -              
Direitos econômicos atletas profissionais 70.525         (58.110)        12.415         125.521       (62.633)        62.888         
Software, marcas e patentes 1.795           (1.372)          423              1.795           (1.309)          486              

105.813       (64.599)        41.214         166.456       (67.974)        98.482         

31/05/2020 31/12/2019



9.1. Análise do impairment – Atletas

A administração avalia constantemente evidências sobre um possível impairment dos direitos 

econômicos dos atletas profissionais, de acordo com o que determina o CPC 01, e eventual perda por 
é registrado.

Até 31 de maio de 2020, o Clube registrou o montante de R$ 15.281 relativo a impairment de seus 

ativos.

9.2. Gasto com formação de atletas

Os valores gastos, diretamente relacionados com a formação de atletas, são registrados no ativo 

intangível em conta específica de formação de atletas.

Quando da profissionalização do atleta, os custos são transferidos para a conta específica de “atletas 

profissionais”, para amortização ao resultado do exercício pelo prazo contratual firmado. No 
encerramento do exercício, no mínimo, o Clube avalia a possibilidade de recuperação econômico-

financeira do valor líquido contábil do custo de formação de cada atleta registrado no intangível.

O valor gasto na formação de atletas até 31 de maio de 2020 foi de R$ 4.059 (31 de maio de 2019 –

R$ 11.723).

Transferência
Formação

Intangível
Atletas profissionais contratados 108.332       1.789           (46.705)        -              (15.281)        48.135         
Atletas profissionais formados 29.309         2.923           (3.896)          (856)            -              27.480         
Atletas em formação 27.020         4.059           (3.532)          856             -              28.403         
Software, marcas e patentes 1.795           -              -              -              -              1.795           

166.456       8.771           (54.133)        -              (15.281)        105.813       

Transferência
Formação

Intangível
Atletas profissionais contratados (42.409)        (12.536)        19.090         -              -              (35.855)        
Atletas profissionais formados (24.256)        (4.018)          902             -              -              (27.372)        
Software, marcas e patentes (1.309)          (63)              -              -              -              (1.372)          

(67.974)        (16.617)        19.992         -              -              (64.599)        

Total Intangível 98.482         (7.846)          (34.141)        -              (15.281)        41.214         

2020

Movimentação do custo 31/12/2019 Adições Baixas Impairment 31/05/2020

31/05/2020Movimentação da amortização 31/12/2019 Adições Baixas Impairment



9.3. Relação de atletas profissionais (Composição de direitos econômicos de atletas profissionais)



10. FORNECEDORES

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os valores registrados referem-se a recursos captados junto a instituições financeiras e terceiros, e 

são contabilizados inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transações, e, posteriormente, 

são mensurados pelo custo amortizado.

Os financiamentos bancários estão garantidos por avais de dirigentes e direitos creditórios do Clube, e 
estão atualizados até 31/05/2020 da seguinte forma:

31/05/2020 31/12/2019

Intermediações 28.012         27.570         
Direito uso de imagem 17.518         12.963         
Demais fornecedores 14.433         11.126         

59.963 51.659

Instituição / Credor Taxa de juros 31/05/2020 31/12/2019

Banco BMG 1,39% a.m. 71.712         69.168         
Banco Santander 1,70% a.m. 3.000          3.191          
Banco Mercantil do Brasil 2,67% a.m. 11.859         13.941         
Supermercados BH 0,8% a.m. 7.178          7.075          
Polo Clubes - Fundo Investimento e Direito Creditório 1,57% a.m. 40.833         43.888         
Banco Renner 0,35% a.m. + Selic 1.750          3.500          
Outros 627             1.527          

136.959 142.290

Circulante 36.098         65.688         
Não circulante 100.861       76.602         

136.959       142.290       



12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o Cruzeiro Esporte Clube obtém o benefício da 

isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado (Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica e Contribuição sobre o Lucro Líquido). 

31/05/2020 31/12/2019

Salário e ordenados 57.371 50.419
Provisão de férias e encargos 3.147 3.255
Rescisões contratuais parceladas 10.389 8.938

70.907 62.612

31/05/2020 31/12/2019

Processos inscritos PGFN 112.775 -
FGTS a recolher 10.078 9.480
IRRF 5.406 42.594
ISSQN a recolher - terceiros 1.668 1.610
ISSQN a recolher - próprio 1.346 1.292
INSS a recolher 918 6.828
IPTU - PREF. Belo Horizonte 752 439
PIS a recolher 429 1.596
INSS terceiros PJ 167 201
Contribuição sindical 155 155
PIS/COFINS/CSLL Retenção 141 1.356
IRRF 118 766
COFINS a recolher 12 18
Outros 83 5

134.048 66.340



14. OBRIGAÇÕES FISCAIS PARCELADAS

Nesta rubrica estão registrados os valores relativos a obrigações fiscais:

14.1. PROFUT

Em 24/11/2015 o Cruzeiro Esporte Clube aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de 

Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, que tem objetivo de promover a gestão 
transparente e democrática e o equilíbrio financeiro das entidades desportivas profissionais de 

futebol. Diante disso, o Clube obteve benefícios fiscais com descontos de 70% das multas, 40% 

dos juros e isenção dos encargos legais dos débitos tributários, além de alongar o prazo para 

pagamento da dívida final em 240 meses. Em contrapartida, o Clube buscou cumprir as 

exigências estabelecidas na lei para manutenção destes benefícios, que são: alteração do 

estatuto do Clube, regularidade trabalhistas e tributárias federais correntes, recolhimento das 

parcelas em dia do PROFUT e outras. No ano de 2018, o Clube não conseguiu cumprir a 

exigência estabelecida em lei para o ano de redução de déficit para 10% de sua receita bruta 
apurada no ano de 2018, cumprindo conforme demonstração a exigência de que os custos com 

folha de pagamento e direitos de imagem de atletas profissionais de futebol não superaram 

80% (oitenta por cento) da receita bruta anual das atividades do futebol. O não cumprimento 

destas exigências poderiam acarretar na exclusão do Clube do PROFUT, ocasionando: 

impedimento do recebimento de benefícios fiscais e repasses de recursos públicos federais da 

administração direta ou indireta pelo prazo de dois anos; restabelecimento dos débitos 

parcelados ao seu valor original, adicionando as multas, juros e encargos legais, entre outras.

No ano de 2019, o Clube foi excluído do parcelamento PROFUT, modalidade Demais Débitos 
por falta de pagamento de quatro parcelas referentes aos vencimentos em junho, julho, agosto 

e setembro de 2019, no qual todos os benefícios de redução foram perdidos, ocorrendo a 

inscrição dos  débitos remanescentes para cobrança da PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda 

31/12/2019
Nota  Circulante   Não circulante  Total  Total 

PROFUT 14.1 / 14.2 10.623 129.761 140.384 187.883
TIMEMANIA 14.3 1.454 3.942 5.396 5.598
MUNICIPAIS 14.4 634 1.014 1.648 955
RECEITA FEDERAL 693 8.029 8.722 76.930

TOTAL 13.404 142.746 156.150 271.365

31/05/2020



Nacional,  o que contribuiu com o aumento do resultado negativo do exercício devido ao 

reconhecimento do valor acrescido de multa, juros e encargos legais no valor de R$ 40.940. 

Após o reconhecimento do aumento da despesa, os valores dos débitos que estavam lançados 
no passivo não circulante foram transferidos para o passivo circulante.

14.2. Liminar – PROFUT

Em 6 de abril de 2020 foi concedida uma liminar pela 14ª Vara Federal Cível da SJMG, 

reincluindo o Clube no Parcelamento do Programa de Modernização da Gestão e 

Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT), que possibilitou transferência dos 

valores de R$ 116.419 para o passivo não circulante, rubrica parcelamento PROFUT e R$ 

48.444 para a rubrica de Provisão para Contingências Federais por haver discussão judicial em 

curso questionando o valor real do débito. 

Em maio de 2020, devido à inadimplência dos parcelamentos e dos tributos federais correntes 
referentes aos anos anteriores, a dívida tributária inscrita para cobrança da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, constam o valor possível de execução de R$ 294.311, dentre essas dívidas 

inscritas para cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional estão incluídos os valores que 

estão sendo discutidos judicialmente que referem-se ao programa de parcelamento especial 

PROFUT. Outras informações sobre PROFUT podem ser verificadas como Eventos 

subsequentes. Vide nota 25.

14.3. Timemania

Parcelamento Instituído pelo Decreto nº 6.187/2007 do qual o clube é adepto, faz pagamentos 

relativos a saldos remanescentes de débitos de FGTS período de janeiro de 1999 a dezembro 

de 2003 e INSS de janeiro de 1996 a junho de 2005.

14.4. Parcelamentos municipais

Em 2019 encontravam-se parcelados nesta rubrica o parcelamento do IPTU da unidade Toca 

da Raposa II, porém devido à falta de pagamento do referido imposto correspondente ao ano 

de 2019, ocorreu em 2020 o parcelamento do saldo devedor apurado, relativo aos demais 

imóveis do Clube.



14.5. PERT - Programa Especial De Regularização Tributária

Em novembro de 2017, o Cruzeiro Esporte Clube aderiu ao Programa Especial de Regularização 
Tributária as modalidades Débitos Previdenciários – RFB e Demais débitos – RFB. Aderiu às 

modalidades Débitos Previdenciários – PGFN e Demais Débitos – PGFN. Optando por 

pagamento à vista e em espécie de 5% do valor da dívida consolidada sem reduções em 5 

parcelas mensais e sucessivas vencíveis de agosto a dezembro/2017 e o saldo remanescente 

compensado com utilização de prejuízos fiscais existentes de anos anteriores.

Com isso, o Clube teve economia de R$ 22.092, sendo reduzidos os juros dos parcelamentos 

que foram migrados para essa modalidade em 90% e a multa correspondente em 70%.

A consolidação dos valores incluídos no PERT foi realizada pela Receita Federal em 2018 e 
encontra-se sem modificação do status até a presente data.

14.6. Parcelamento Ordinários RFB

Estão registrados nessa rubrica valores parcelados através da Lei 10.522/2002, referentes a 

débitos tributários, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

15. CONTAS A PAGAR

15.1 CONTAS A PAGAR POR NATUREZA

Dentre essas contas a pagar na compra de direitos econômicos e federativos há clubes, 

empresários e ex-atletas. O valor em questionamento na FIFA monta a R$ 59.997 com os 

clubes Club Tigres (México), Club Independiente Del Vale (Equador), Club Atlético Monarcas 

Morelia (México), Defensor Sporting Club (Uruguai), Club FC Spartak Moscow (Rússia), Al 

31/05/2020 31/12/2019

Compra de direitos econ / federativos 154.209       111.676       
Mecanismo de solidariedade 434             629             
Intermediações 41.597         35.381         
Acordos a pagar 29.063         12.453         

225.303       160.139       

Circulante 154.121       112.305       
Não circulante 71.182         47.834         

225.303       160.139       



Wahda FC (Emirados Árabes Unidos), e Club Atlético Unión Florida (Argentina). Até a data 

deste documento, o clube efetuou pagamentos ao Atlético Unión Florida, finalizando o 

processo, assim como pagamento para o Club Tigres. Além disso, foram feitas negociações
com o Club Independiente Del Vale e o Club FC Zorya (Ucrânia). Vide nota explicativa 25.3

(eventos subsequentes).

15.2 CONTAS A PAGAR POR MOEDA (em milhares de reais)

16. RECEITAS A APROPRIAR 

Referem-se às receitas a serem reconhecidas ao resultado de acordo com o prazo de vigência 

dos respectivos contratos, relativos a patrocínios, licenciamento e televisionamento.

31/05/2020 31/12/2019

Reais 123.946       77.581         
Euros 32.555         30.949         
Dólares americanos 68.356         51.609         
Franco Suíços 446             -              

225.303       160.139       

31/05/2020 31/05/2019

Patrocínios 43.860       44.378       
Receitas de transmissão 26.103       37.964       
Sócio torcedor e associados 6.185         2.827         

76.148       85.169       

Circulante 55.593       72.561       
Não circulante 20.555       12.608       

76.148       85.169       



17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

O Cruzeiro Esporte Clube provisiona anualmente as perdas com ações judiciais, utilizando como base 

as perdas informadas tanto dos advogados internos e externos (terceirizados).

Tais perdas são classificadas como possíveis, prováveis ou remotas, sendo que as prováveis são 

aquelas em que de fato o Clube desembolsará algum valor, e são provisionadas. Os advogados 
internos atualizam estes valores anualmente, no caso destas ações não terem findado no término de 

cada período contábil. São ações cíveis, trabalhistas, tributárias (estas terceirizadas em sua 

totalidade), procedimentos perante a CNRD (Câmara Nacional de Resoluções Desportivas – CBF). 

Trata-se de ações judiciais diversas, tais como demandas de sócios torcedores (estas em sua maioria 

com valores pequenos ou até mesmo sem valor econômico); ações trabalhistas de naturezas diversas 

(desde atletas a pedidos de adicional de insalubridades); execuções cíveis e procedimentos junto à 

Câmara Nacional de Resoluções Desportivas (CNRD).

Foi apresentado relatório pelos advogados internos, os quais possuem quase a totalidade das ações 

sob seus cuidados, contendo o resumo das demandas, o prognóstico de cada uma com seu respectivo 

valor (perda possível, provável ou remota). 

Em 2019 houve um aumento significativo de execuções cíveis, tendo em vista o inadimplemento do 

Cruzeiro em relação a diversos contratos entabulados e não cumpridos, principalmente em relação a 

intermediação de jogadores. Tais ações tramitam na Justiça Comum ou na CNRD.

No tocante a esfera trabalhista, considerando as alterações da CLT, as demandas tiveram um 

acréscimo referente ao adicional de insalubridade, diminuindo consideravelmente as ações de horas 

extras, por exemplo, o que era comum no passado.

A seguir os valores estimados dos litígios:



18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Clube é uma sociedade civil, sem fins econômicos, com organização e funcionamento autônomo, 

fundada em janeiro de 1921, na Cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, onde 

possui sede e foro, com duração por tempo indeterminado.

Na rubrica “Ajuste de avaliação patrimonial”, o Clube reconheceu, em exercícios anteriores, os efeitos 

da aplicação do custo atribuído sobre seus ativos fixos, tendo sido o saldo realizado mensalmente pela 

depreciação e/ou baixa dos ativos que lhe deram origem, conforme ICPC 10.

Na rubrica “Déficit acumulado” estão refletidos os déficits acumulados, líquidos de superávits, desde a 

constituição do Clube.



19. RECEITA LÍQUIDA

A seguir exibimos a conciliação entre as receitas brutas e as receitas apresentadas na demonstração 

do resultado do exercício:

19.1. RECEITAS DE DIREITOS ECONÔMICOS E FEDERATIVOS

Composto substancialmente por valores em negociações de direitos de atletas em 

negociações com os mercados interno e externo, a título de cessão definitiva de direitos 

econômicos e temporária de direitos federativos, como segue:

Nota 31/05/2020 31/05/2019

Atividade desportiva profissional
Direitos Econômicos / Cessão Temporária 19.1 10.612         70.710         
Publicidades e Transmissões TV 19.2 16.388         32.825         
Patrocínios / Royalties 11.395         9.385           
Bilheterias 993              6.439           
Programa Sócio Torcedor 9.545           9.410           
Outras Receitas 1.632           1.534           

50.565 130.303

Social e esporte amadores
Associados / Escolinhas 3.969           5.299           
Eventos Sociais 403              1.221           
Acomodação / Hospedagem -                  125              
Patrocínios / Royalties 192              826              
Outras Receitas 338              1.170           

4.902 8.641

OUTRAS RECEITAS 101              82                

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 55.568 139.026

(-) Impostos/Contribuições Incidentes Sobre a Receita (1.226)          (2.869)          

Total 54.342 136.157



Estes valores de cessão definitiva e temporária de atletas podem ser resumidos conforme os 

quadros abaixo:

Interno Externo Total Interno Externo Total

Cessão definitiva 9.200     -         9.200     51.584    13.392    64.976    
Cessão temporária 628        -         628        -         642        642        
Mecanismo de solidariedade -         284        284        -         702        702        
Multa contratual 500        -         500        4.390     -         4.390     

10.328    284        10.612    55.974    14.736    70.710    

( - ) Custo (30.009)   (600)       (30.609)   (46.229)   (7.744)    (53.973)   

Total (19.681)   (316)       (19.997)   9.745     6.992     16.737    

31/05/2020 31/05/2019

Receita Custo Resultado

Rodrigo Eduardo Costa Marinho -         (8.747) (8.747)
David Correa da Fonseca 1.000 (12.363) (11.363)
Weverton Guilherme da Silva 3.800 (584) 3.216
Ederson José dos Santos 1.700 (2.530) (830)
Thiago Augusto Neves -         (3.898) (3.898)
Outros 4.112 (2.487) 1.625

10.612    (30.609)   (19.997)   

31/05/2020



Em 27 de maio de 2019, foi feito um distrato da cessão de atletas com o empresário Cristiano 

Richard dos Santos no qual o Clube obteve uma receita de R$ 4.146 referente à devolução dos 

percentuais dos atletas cedidos à base do ativo intangível que havia sido feita em 2018. Este 

valor é relativo ao custo de aquisição dos atletas por parte do clube. Os valores de mercado dos 

atletas são expressivamente superiores a este valor.

Os atletas nos quais o Clube não obteve receita são aqueles que foram liberados, seja pela 

justiça ou em comum acordo. Ressaltamos que em 31 de maio de 2019, o Clube não efetuava 

mensalmente as amortizações de seus atletas.

19.2. RECEITAS COM PUBLICIDADES E TRANSMISSÃO DE TV

Estão registrados os valores realizados relativos à transmissão, premiações e luvas inerentes 
aos contratos de cessão de direitos de transmissão de jogos:

Receita Custo Resultado

Giorgian Arrascaeta 51.084    (9.674)    41.410    
Thonny Anderson Carvalho 500        (80)         420        
Bruno César Silva -         (7.800)    (7.800)    
Ezequiel Jacinto de Biasi -         (1.500)    (1.500)    
Rafael Augusto Sóbis -         (12.242)   (12.242)   
Hernan Barcos -         (3.955)    (3.955)    
Bryan Silva Garcia -         (1.917)    (1.917)    
Federico Andres Mancuello 2.608     (6.242)    (3.634)    
Gabriel Nascimento Brazão 10.784    (1.501)    9.283     
Uilliam Correa Granemann -         (1.200)    (1.200)    
Alex Sandro Apolinari -         (750)       (750)       
João Vitor de Oliveira -         (726)       (726)       
Jonathan Braz dos Santos -         (560)       (560)       
Robson Luiz dos Santos -         (683)       (683)       
Cristiano Richard dos Santos* 4.146     -         4.146     
Outros 1.588     (5.143)    (3.555)    

70.710    (53.973)   16.737    

31/05/2019



20. CUSTOS DIRETOS

21. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

22. RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO

31/05/2020 31/05/2019

Campeonato Brasileiro -          4.889      
Campeonato Mineiro 11.983    12.764    
Libertadores da América -          10.963    
Copa do Brasil 3.915      2.500      
Outros 490         1.709      

16.388    32.825    

31/05/2020 31/05/2019

Atividades desportivas 
Gasto com Pessoal (46.106)     (93.058)     
Baixa de direito de atletas (30.609)     (53.973)     
Custos direitos ativ. Desp. profissional (56.489)     (42.601)     

(133.204)   (189.632)   
Social e esportes amadores 
Gasto com Pessoal (8.169)       (28.709)     
Gastos Gerais e Administrativos (385)         3.529        

(8.554)       (25.180)     

(141.758)   (214.812)   

31/05/2020 31/05/2019

Serviços de terceiros (1.071)          (5.498)     
Provisões para contingências (103.000)       160         
Provisões para créditos de liquidação duvidosa (6.720)          -          
Outras despesas administrativas (1.938)          (4.746)     

(112.729)       (10.084)   



23. SEGUROS 

O Clube mantém para seus atletas profissionais e para seus demais bens relevantes, 

seguros em valor suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

24. GESTÃO DE FATORES DE RISCO FINANCEIROS

As atividades do Clube estão sujeitas a diversos riscos financeiros: Risco de Mercado 

(incluindo risco de moeda, risco de taxas de juros e risco de preços) risco de crédito e 

risco de liquidez.
A gestão de risco é realizada pela administração do Clube de acordo com suas políticas 

estabelecidas.

24.1. Risco de Mercado

a) Risco cambial

O Clube atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de exposições em 

transações em Dólar dos Estados Unidos (US$) e Euro (€). O risco cambial é decorrente da 

variação das moedas estrangeiras em operações de aquisição ou cessão de direitos contratuais 

de atletas.

O clube não possui em 31/05/2020 instrumentos derivativos para cobertura contra risco cambial.

b) Risco da Taxa de Juros

Decorre da possibilidade do Clube sofrer ganhos ou perdas com juros incidentes sobre ativo ou 

passivos financeiros.  

O Clube não possui em 31/05/2020 instrumentos derivativos para cobertura de risco de taxas de 

juros.

31/05/2020 31/05/2019

Receitas financeiras 257             634             
Juros s/Emprestimo (7.228)         (6.770)         
Juros de mora e multa (1.107)         (22.052)       
Variação cambial (36.767)       (51)              
Outras despesas financeiras (959)            (893)            

(45.804)       (29.132)       



24.2. Risco de Crédito

Decorre de caixas e equivalentes de caixa em instituições financeiras, bem como exposições de 
devedores diversos em função de falhas destes em cumprir com suas obrigações contratuais.

Com relação aos devedores diversos, o Clube está sujeito aos riscos normais de inadimplência de 

mercado. Além dos procedimentos normais de cobrança, o clube pode acionar o órgão regulador de 

Futebol Mundial caso não receba os valores acordados em transações com outros clubes.

24.3. Risco de Liquidez

É o risco de o Clube não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos. 

A Administração visa assegurar a liquidez mediante previsão estabelecida por fluxo de caixa 

garantindo o cumprimento dos compromissos estabelecidos.

25. EVENTOS SUBSEQUENTES

25.1. Cerimônia de Posse do Presidente

Eleito no dia 21 de maio para a presidência do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues tomou posse
no dia 1º de junho de 2020, na sede administrativa do Clube. Diferentemente de posses 

anteriores, não houve nenhuma cerimônia, apenas uma assinatura de termos no Barro Preto ao 

lado do 1º vice-presidente Lidson Potsch Magalhães e do 2º vice-presidente Biagio Teodoro 

Peluso.

A medida de algo mais restrito foi anunciada em carta aos conselheiros do clube, expedida em 

29 de maio pelo então presidente em exercício, José Dalai Rocha. No informativo, Dalai citou a 

Covid-19 e a impossibilidade de aglomerações para justificar o formato simples da posse. Sérgio 

Santos Rodrigues inicia, de forma oficial, o seu mandato.

No dia 28 de maio, por meio do novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, o clube quitou um 
dos processos discutidos na Fifa pela compra do atleta Willian Siqueira, em 2014 junto ao Clube 

Zorya. O valor foi de 602 mil euros (R$ 3,8 milhões aproximadamente) que precisava ser pago 

até o dia 29 de maio (sexta-feira), evitando-se assim a perda de seis pontos na próxima Série B 

do Brasileiro. No mesmo dia ocorreu o pagamento da folha referente ao mês de março dos 

atletas e dos funcionários do administrativo.

25.2. Exclusão do PROFUT

Em 24/07/2020, o Clube teve a liminar cassada relativa à sua manutenção no programa de 

até o dia 29 de maio (sexta

do Brasileiro. No mesmo dia ocorreu o pagamento da folha referente ao mês de março dos 

atletas e dos funcionários do administrativo.

Em 24/07/2020, o Clube teve a liminar cassada relativa à sua manutenção no programa de 



parcelamento PROFUT, sendo protocolado tempestivamente no dia 31/07/2020 a defesa 

efetuada por meio de embargo de declaração,  visando a retirada das possíveis  obscuridades e 

contradições pelo fato de no processo judicial que visa restabelecer o PROFUT haver duas 
fundamentações jurídicas desenvolvidas. Sendo: 

A impossibilidade de exclusão do programa antes da consolidação dos débitos com a 

Receita Federal, tendo em vista a aplicação da Nota CODAC 98, emitida pelo próprio 
Órgão, que acaba se tornando norma complementar em direito tributário (art. 100, I do 

CTN);

Há sustentação no art. 7º da Lei do PROFUT. No caso, desenvolve-se o fundamento de 

que o valor do débito a ser pago mensalmente, até a consolidação, não deve sofrer 

atualização.

Como o Cruzeiro aplicou SELIC nas parcelas mensais até junho/2019, mesmo desobrigado 

judicialmente, entende-se que acabou sendo gerado crédito dentro do programa especial. Por 

isso, o ato de exclusão da Receita Federal, datado de novembro de 2019, o Clube entende que 

deva ser anulado, por não realizar a realidade fática e econômica, estando atualmente o Clube 

em dia com suas parcelas do PROFUT.



25.3 Negociações causas na FIFA

Durante os meses de junho, julho e agosto de 2020, o Clube procurou os clubes com ações 

ajuizadas na Fifa para resolução das pendências.

Durante o mês de julho, o Cruzeiro fechou a negociação das causas do clube mexicano Tigres 
pela compra do atacante Rafael Sóbis. Foi negociada uma redução do valor total o qual parte foi 

paga ainda no mês de julho, restando USD 200 (duzentos mil dólares americanos) para serem 

pagos até o final deste exercício.

Além disso, o Independiente Del Valle também fechou uma negociação – referente ao atleta 

Kunty Caicedo – na qual os débitos serão parcelados em 18 vezes a partir de agosto de 2020 

com juros de 1% ao mês. Também foi negociada, junto ao Zorya, a repactuação da dívida 

restante referente ao atleta Willian Bigode, no valor de 1 milhão de euros, em 10 parcelas.

Algumas das custas FIFA referentes aos processos citados foram pagas no valor de R$ 271, 

utilizando o dinheiro de doações dos torcedores do Clube feitos por uma plataforma de doação 
de valores.

25.4 Indiciamento de ex-dirigentes do Clube e empresários

Em 07 de agosto de 2020, a Polícia Civil de Minas Gerais finalizou o relatório da Operação 

Primeiro Tempo no qual indiciou os ex-dirigentes Wagner Antônio Pires de Sá, Itair Machado de 
Souza e Sérgio Nonato por apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e 

associação criminosa. Além deles, também foram indiciados os empresários Christiano Richard 

dos Santos Machado, João Sérgio Ramalho, Wagner Cruz e Carlos Alberto Isidoro (ex-atleta do 

clube, conhecido como “Carlinhos Sabiá”). O Ministério Público irá avaliar a documentação e 

investigação da Polícia Civil e decidirá sobre a acusação ou não dos envolvidos.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020.

Matheus Damasceno Rocha
Contador CRC-MG 090.105/O-6

Diretor de Controladoria e Finanças

Sérgio Augusto Santos Rodrigues
Presidente


