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equivalente a €$ 761.077,89. (b) Demais Obrigações a Pagar: correspon-
de às obrigações a pagar a terceiros pela participação deles nas negocia-
ções definitiva e temporária de direitos de exploração da atividade despor-
tiva profissional de determinados Atletas Profissionais, em moeda estran-
geira como segue: Total Moeda
Descrição Moeda Estrangeira Valor
Desportivo Brasil Particip. Ltda. €$ 290.250 937.507
Trinati Investimentos Esportivos Ltda. €$ 135.000 436.050
Five Star Payers Assoc Sl €$ 75.000 484.500
Total 1.858.057  
Nota 21 - Patrimônio Social: O Patrimônio Social compreende o
Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído
dos déficits ocorridos e dos efeitos da Reavaliação realizada em 2002.
Nota 22 - Ajuste de Exercícios Anteriores: No exercício de 2008, o Clube
implementou seu controle dos bens móveis do Imobilizado com o levanta-
mento físico dos bens, passando a partir daí a efetuar os cálculos da depre-
ciação desses bens móveis. O efeito da implementação desse controle
resultaram no reconhecimento da depreciação acumulada até o exercício
de 2007 bem como, de baixa de valores de bens adquiridos e reconhecidos
na escrituração contábil e não localizados fisicamente. O efeito líquido da
implementação desse controle foi reconhecido no Patrimônio Líquido do
Clube a título de ajuste de exercícios anteriores no valor negativo de 
R$ 1.467.237. Nota 23 - Resultado Operacional do Desporto
Profissional: Corresponde ao resultado da atividade do desporto profissio-
nal, envolvendo o Atleta Profissional, considerando como tal o Atleta com
vínculo contratual junto ao Clube. O Resultado Operacional do Desporto
Profissional está composto da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Receitas
- Com Negociação de Cessão Definitiva e 
Temporária de Direitos de Exploração da 
Atividade Profissional do Atleta Profissional 43.456.357 12.070.384

- Com Cessão de Direitos de Exploração da 
Atividade Profissional do Atleta 
Profissional a Terceiros (a) – 8.459.000

- Com Direitos de Transmissão e de Imagem 30.371.634 25.283.228
- Com Arrecadação em Bilheteria 17.570.408 7.539.494
- Com Patrocínio 15.861.321 9.135.876
- Com Publicidade 804.692 405.584
- Com a Timemania 869.959
- Outras Receitas 3.794.372 2.252.135
Total 112.728.7433 65.145.701

Custos 2008 2007
- De Pessoal (28.494.407) (23.362.569)
- Custos dos Direitos Contratuais Negociados (1.361.750) (1.097.864)
- Intermed. de Direitos Contratuais Negociados (7.920.623) (2.046.684)
- Particip. de 3º na Cessão dos Dir. Negoc. (13.061.158) –
- Amortizações e Baixas dos Gastos com 
Direitos de   Exploração da Atividade 
Profissional do Atleta Profissional (10.885.252) (15.060.047)

- Direitos de Exploração de Imagem (17.800.565) (7.044.069)
- Direitos de Arena (1.429.493) (1.564.239)
- Em Campeonatos (10.438.854) (3.766.246)
- Serviços de Terceiros (3.936.764) (1.693.879)
- Previdência Social Propag. Eventos (2.523.883) (1.680.577)
- Despesas com Câmbio (1.388.820) (778.843)
- Demais Custos do Esporte Profissional (4.236.865) (4.087.414)
Total (103.478.434) (62.182.431)
Res. da Atividade Desportiva Profissional 9.250.309 2.963.270
No exercício, o resultado líquido obtido na negociação e liberação definitiva
do Atleta Profissional está demonstrado a seguir:

Mercado Mercado
Descrição Interno Externo Total
Negociação de Direitos de 
Exploração da Atividade 
Profissional do Atleta Profissional 1.256.275 42.200.082 43.456.357

Participação de 3ºs em Negociação
de Direitos Contratuais (27.410)(12.769.464) (12.796.874)

Baixa dos Gastos na Aquisição de 
Atletas Profissionais Negociados (185.500) (1.176.250) (1.361.750)

Despesas de Intermediação (448.921) (3.283.790) (3.732.711)
Resultado Líquido 594.444 24.970.578 25.565.022
Nota 24 - Outras Receitas e Despesas Operacionais das Demais
Atividades Desportivas/Recreativas/Sociais: Referem-se a outras recei-
tas e despesas operacionais das demais atividades desportivas, recreati-
vas e sociais, de acordo com os objetivos contidos no Estatuto do Clube,
dos seguintes Departamentos: 

(a) Contingências Previdenciárias: Os Processos de natureza previden-
ciária estão apresentados a seguir: a.1) Processo Judicial nº
2001.61.82.006394-5: oriundo de levantamento fiscal apurado em
30/03/2000, Auto de Infração nº NFLD-35.106.840-6, referente a cobrança
de contribuição incidente sobre Autônomos, Atletas Amadores, retenção
pela fonte pagadora, responsabilidade solidária e responsabilidade tempo-
rária. O valor da causa importou no montante de R$ 3.645.888, atualizado
para o mês de 03/2001, cuja Sentença de 12/08/2003 julgou parcialmente
procedente para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, com a
exclusão dos tributos cujos vencimentos ocorreram nos exercícios de 1993
e 1994, onde a liquidação da sentença se estima em algo próximo a 
R$ 2.500.000, valor original. Em 2003, o Clube havia incluído tal Processo
no  parcelamento especial instituído pela Lei nº 10.684/2003, entretanto, a
Previdência Social não concordou com a parcial desistência e impetrou
Recurso de Apelação  junto ao Tribunal Regional Federal, da 3ª Região.
Dessa forma, o Clube entende que o parcelamento pretendido acabou por
não se concretizar. O extrato junto ao respectivo Órgão apresentou uma
dívida, em dezembro de 2007, no montante de R$ 3.014.092, atualização
essa que podem estar contemplando amortizações indevidas efetuadas
pela Previdência Social.  Em outubro de 2007, o Clube incluiu parcialmente
esse Processo no parcelamento da “Timemania”, no valor de R$ 4.925.000,
conforme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.2 (a). Baseando-se no
Parecer da sua Assessoria Jurídica não foi efetuada qualquer provisão
constituída a título da estimativa do desembolso esperado pelo Clube para
fazer face a parte dessa Execução Fiscal face a expectativa remota de
desembolso referente ao montante não incluído no parcelamento da
“Timemania”. Considerando o valor atualizado do Processo para dezembro
de 2008, no valor de R$ 7.183.000, estima-se que o valor em questiona-
mento pelo Clube é de R$ 2.298.500. a.2) Processo Judicial nº
2003.61.82.062914-7: oriundo de levantamento fiscal apurado em dezem-
bro de 1996, Autos de Infração nºs NFLDs 31.911.972-6; 31.911.973-4;
31.911.975-0; 31.911.976-9; 31.911.977-7; 31.911.978-5; 31.911.979-3 e
31.911.980-7, referente a cobrança de tributos previdenciários incidentes
sobre passe, luvas, direitos de arena, salários indiretos, receita bruta do
Clube, SAT, terceiros, prêmios, salários Indiretos a amadores, segurados,
entre outros, cujo valor da causa importou em R$ 5.716.649, atualizado até
o mês de março de 1999. A Assessoria Jurídica do Clube sustenta e defen-
de o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo tal posição indeferida pelo
Poder Judiciário, sendo que em 1º/03/2006, o Clube interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento, atualmente, tramitando no Egrégio Tribunal Federal
da 3ª Região de São Paulo-SP. Em outubro de 2007, o Clube incluiu par-
cialmente esse Processo no parcelamento da “Timemania”, no valor de R$
3.094.286, conforme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.2 (a).
Baseando-se no Parecer da sua Assessoria Jurídica não foi efetuada  qual-
quer provisão constituída a título da estimativa do desembolso esperado
pelo Clube para fazer face a parte dessa Execução Fiscal considerando a
expectativa remota de desembolso referente ao montante não incluído no
parcelamento da “Timemania”. Levando em conta o valor atualizado do
Processo para dezembro de 2008, no valor de R$ 7.972.000, estima-se que
o valor em questionamento pelo Clube é de R$ 4.783.200. a.3) Processo
Administrativo Autos de Infração NFLDs nº 36266.003961/2006-04;
32266.003962/2006-41; 36266.003659/2006-48; 36266.003963/2006-95;
3266.003965/2006-84 e 36266.003964/2006-30: oriundo de levantamento
fiscal apurado em março de 2006, referente ao período de junho/2000 a
julho/2005,  cujo valor autuado foi de R$ 6.050.357, sendo que a cobrança
de tributos previdenciários é de R$ 3.059.489, referente a Direito de
Imagem,  R$ 1.559.670, relativo a Responsabilidade Solidária sobre
Autônomos, de R$ 936.665, referente a retenção de 11% de prestadores de
serviços, R$ 482.415 com a caracterização de Segurado Empregado - CSE
e R$ 12.118, referente a multas. O Clube interpôs impugnação desses
Autos de Infração. Autuação essa que tramita no Administrativo da
Previdência Social, onde o Clube interpôs impugnação dos aludidos Autos
de Infração, sendo indeferido pela Previdência Social, e o Clube recorreu ao
Egrégio Conselho de Recursos da Previdência Social, aguardando seu
prosseguimento. O Clube incluiu parcialmente esse Processo no parcela-
mento da “Timemania”, no valor de R$ 3.433.044, conforme comentado na
Nota Explicativa nº 20.1.2 (a) (excluindo o Direito de Imagem).
Considerando o valor atualizado na data-base de dezembro de 2008, de R$
7.276.000, e, baseando-se no  Parecer da  sua Assessoria Jurídica, que
acredita na  grande possibilidade de ser decretada a nulidade dos Autos,
em relação ao  Direito de Imagem, cuja relação jurídica se conceitua como
civil e não trabalhista, a Administração do Clube não constituiu qualquer
provisão para possível desembolso de numerário que pudesse ser requeri-
do para liquidar a Execução Fiscal desse Processo referente ao Direito de
Imagem no montante de R$ 3.678.000 não incluído no parcelamento da
“Timemania”. (b) COFINS - Processo nº 2003.61.00.023907-2: A Lei nº
9.718/1998 definiu o faturamento como sendo a receita bruta e esta como
sendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrele-
vante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para a receita, subvertendo totalmente o conceito ou a definição de fatura-
mento e receita bruta. Com isso, a partir de 1º/02/1999, as pessoas jurídi-
cas sem fins lucrativos passaram a ser contribuintes da COFINS sobre a
totalidade da receita, inclusive sobre rendimento de aplicações financeiras,
porém, a Medida Provisória nº 2.158-35/2001, em seu artigo 14, dispôs que,
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º/02/1999, são isen-
tas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das entidades
sem fins lucrativos. Em dezembro de 2002, a Receita Federal autuou o
Clube pelo não recolhimento da COFINS, incidente sobre as receitas de
aluguéis e dos rendimentos de aplicação financeira, do período de feverei-
ro de 1999 a setembro de 2002, no montante de R$ 696.013. O Clube
entrou com Ação Declaratória de inexigibilidade da COFINS  sobre receitas
diversas, já que o Clube acredita que todas as suas receitas se relacionam
com sua atividade, visto que, caso contrário, ele perderia a isenção usufruí-
da. Os rendimentos de aplicações financeiras são receitas próprias da ativi-
dade do Clube, pois os recursos gerados são integralmente aplicados nas
finalidades de sua atividade, não representando nada mais do que a atuali-
zação do principal corroído pela inflação. Com o recente julgamento pelo
Superior Tribunal Federal que entendeu ser inconstitucional a cobrança
nascida da Lei nº 9.711/1998, os Assessores Jurídicos acreditam que a
possibilidade do Clube de desembolsar qualquer numerário é remota, não
tendo sida constituída qualquer provisão para contingência desse
Processo. (c) Trabalhista: Referem-se a Ações Trabalhistas movidas por
ex-funcionários, sendo constituído a título de contingência trabalhista o
montante de R$ 999.038 e a totalidade do risco de desembolso financeiro
por parte do Clube está totalmente coberta pelos depósitos judiciais. 
(d) Cível: O Clube é Réu em diversos Processos de natureza cível, sendo
que o  principal se refere a Ação da Palmital Serviços Técnicos e Partici -
pações, visando a constituição de título executivo de documento sem força
legal, cuja Sentença transformou o documento em título executivo, no valor
de R$ 2.200.000, e o Clube obteve a anulação dessa Sentença para aber-
tura de nova instrução processual, havendo a possibilidade de desembolso
por parte do Clube, conforme posição dos nossos Assessores Jurídicos.
Baseado no Parecer dos nossos Assessores Jurídicos, em 31 de dezembro
de 2008, foi constituída Provisão para Contingências Cíveis, no montante
de R$ 996.369. O montante da Provisão para Contingência passiva está
baseado na probabilidade de perda nos Processos, como segue:
Descrição 2008 2007
Contingências Trabalhistas 999.038 289.465
Contingências Cíveis 996.369 30.000
Total 1.995.407 319.465
20.2.3 - Obrigações a Pagar: As Obrigações a Pagar de longo prazo  estão
compostas da seguinte forma: Descrição 2008 2007
Desportivo Brasil Partic.Ltda./
Cedro Participações S.A. (a) 2.191.718 –

Desportivo Brasil Participações Ltda (b) 937.507 –
Trinati Investimentos Esportivos Ltda (b) 436.050 –
Five Star Payers Assoc Sl (b) 484.500 –
Total 4.049.775 –
(a) Desportivo Brasil Partic.Ltda/Cedro Participações S.A: corresponde
ao montante líquido a pagar decorrente do Instrumento de Co-Titularidade
de Direitos Econômicos de Atletas Profissionais firmado entre o Clube, a
Desportivo Brasil Participações Ltda. e a Cedro Participações S.A.,
composto do total de repasses de numerário a título de adiantamento 
exclusivo para fazer frente às despesas do Departamento de 
Futebol Profissional, no montante de R$ 4.650.000, com vencimentos a 
partir de janeiro de 2010,  deduzido do direito a que faz jus o Clube da 
sua participação pela transferência definitiva dos direitos de exploração 
da atividade desportiva profissional do Atletas pertencentes à 
Desportivo Brasil Participações S.A., no valor de R$ 2.458.282, 
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2008 2007
Descrição Receitas Custo Total Receitas Custo Total
Clube de Campo 90.773 (376.467) (285.694) 97.747 (360.853) (263.106)
Conjunto Aquático 430.814 (1.274.120) (843.306) 448.844 (1.138.974) (690.130)
Coordenadoria Esportiva 1.087.840 (1.550.434) (462.594) 943.564 (1.387.682) (444.118)
Cultura e Arte 104.690 (209.810) (105.120) 66.914 (161.346) (94.432)
Finanças – (1.873.878) (1.873.878) – (1.225.789) (1.225.789)
Futebol Amador – (1.320.065) (1.320.065) – (1.231.348) (1.231.348)
Patinação 92.189 (146.205) (54.016) 8.470 (80.149) (71.679)
Propaganda e Comunicações – (354.044) (354.044) – (59.693) (59.693)
Secretaria Esportiva – (62.821) (62.821) – (59.149) (59.149)
Social 354.045 (692.190) (338.145) 305.696 (665.925) (360.229)
Tênis 538.714 (384.636) 154.078 428.477 (403.055) 25.422
Aikidô – (1.214) (1.214) – (158) (158)
Arco e  Flecha 2.160 (44.303) (42.143) 4.400 (36.921) (32.521)
Atletismo – (8) (8) – – –
Bochas 38.765 (441.801) (403.036) 36.000 (391.919) (355.919)
Bola ao Cesto – (268.675) (268.675) 3.482 (285.758) (282.276)
Futebol de Mesa – (6.745) (6.745) – (10.537) (10.537)
Futebol de Salão 24.500 (343.652) (319.152) 21.000 (100.972) (79.972)
Ginástica 88.353 (284.452) (196.099) 66.780 (208.441) (141.661)
Hóquei 500 (100.935) (100.435) – (80.757) (80.757)
Judô 61.107 (343.529) (282.422) 56.534 (271.822) (215.288)
Levantamento de Peso 24.000 (76.605) (52.605) 24.000 (57.987) (33.987)
Motonaútica – (1.285) (1.285) – – –
Sinuca-Bilhar 1.000 (9.053) (8.053) – – –
Tênis  de Mesa 600 (12.278) (11.678) – (19.295) (19.295)
Volleyboll – (10.649) (10.649) – (62) (62)
Total 2.940.050 (10.189.854) (7.249.804) 2.511.908 (8.238.592) (5.726.684)
Nota 25 - Receitas - Arrecadações Sociais: Referem-se às receitas das
contribuições sociais  mensais  e às receitas de taxas sociais dos  serviços
utilizados pelos Associados nas dependências do Clube. Nota 26 -
Receitas - Concessionários: Referem-se às receitas provenientes da
exploração da marca e logomarca “Palmeiras”. Nota 27 - Despesas
Gerais: Referem-se a despesas gerais necessárias à consecução dos
objetivos do Clube, compostas da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Água e Luz 1.535.508 1.343.294
Propaganda 102.765 43.772
Representações e Recepções 357.166 685.880
Correios e Telégrafos 131.789 85.862
Viagens e Estadias 28.439 62.851
Materiais de Escritório e Limpeza 92.239 71.043
Telefone 310.752 217.398
Outras Despesas Gerais 1.363.914 942.623
Total 3.922.572 3.452.723
Nota 28 - Reversão/Constituição de Provisões: Referem-se às reversões
e constituições de provisões de riscos para liquidação de créditos e de pro-
visões para contingências passivas.
Descrição 2008 2007
Constituição Provisão para Contingências (a) (1.927.431) 5.722.270
Constituição/ p/ Risco na Realização de Crédito – (294.450)
Total (1.927.431) 5.427.820
(a) Constituída do complemento das provisões para contingência cível e tra-
balhista e da reversão da provisão para contingência previdenciária face a
adesão do Clube ao parcelamento denominado de “Timemania” com a
inclusão parcial/total de quase todos os Processos Judiciais e
Administrativos envolvendo débitos previdenciários. Nota 29 - Resultado
Financeiro: O Resultado Financeiro está composto da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Receitas Financeiras 3.381.433 1.360.215
- Rendimentos/Juros Financeiros 602.960 466.844
- Variações Monetárias Ativas 378.784 767.097
- Variações Cambiais Ativas 2.397.344 126.242
- Descontos Obtidos 2.345 32
Despesas Financeiras (13.776.221) (9.879.790)
- Despesas Bancárias (1.099.507) (1.047.790)
- CPMF (31.697) (516.045)
- Variação Cambial Passiva (1.388.820) –
- Juros Financeiros (*) (5.782.817) (5.465.155)
- Juros de Mora (4.708.075) (2.178.477)
- Descontos Concedidos (765.305) (672.323)
Resultado Financeiro (10.394.788) (8.519.575)
(*) Compreende os juros sobre empréstimos e encargos de atualização de
impostos. Nota 30 - Itens Extraordinários: Nota 30.1 - Receitas
Extraordinárias: Quando da opção pelo parcelamento denominado de
“Timemania”, conforme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.1, identifi-
cou-se que a base utilizada pelo Clube a título de débito consolidado quan-
do do ingresso no parcelamento especial PAES, estava a maior em virtude
de incluir indevidamente o Processo nº 80.2.03.026.2440-05, no valor de 
R$  1.337.788,54, tendo em vista que o mesmo encontra-se incluído no par-
celamento da “Timemania”.  Em função disso, o Clube reverteu parcialmen-
te o valor do principal do débito consolidado bem como, dos juros inciden-
tes sobre o mesmo. Essas reversões de principal e juros estão demonstra-
das a seguir: Descrição 2008 2007
Reversão PAES Principal - SRF – 1.337.789
Estorno PAES de Juros - SRF – 481.885
Total – 1.819.674
Nota 30.2  - Despesas Extraordinárias: Referem-se aos itens extraor-
dinários registrados no Resultado do exercício de 2006, decorrente da
adesão ao parcelamento denominado de “Timemania” no exercício de
2007, conforme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.1. O demonstra-
tivo dos débitos consolidado junto a Procuradoria da Fazenda Nacional,

do INSS e do FGTS está demonstrado a seguir:
Principal Multa Juros Encargos Total

PGFN 1.483.912 1.085.242 4.082.751 1.330.382 7.982.287
INSS  (*) 12.885.291
FGTS 295.230 59.045 318.849 64.360 737.484
Subtotal 21.605.062
Redução de
50% da Multa (572.144)

Líquido 21.032.918
(*) Valor estimado pelos Assessores Jurídicos como montante aderido.
Em 2006, foram ajustados os débitos tributários consolidados no parcela-
mento especial (PAES), considerando os valores informados no extrato da
Secretaria da Receita Federal, a título de débitos da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, conforme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.2 (b),
além da diferença do cálculo dos juros sobre a nova base do período de
agosto de 2003 a dezembro de 2005. As despesas extraordinárias estão
demonstradas a seguir:
Descrição 2008 2007
Parcelamento “Timemania” – 21.032.916
Complemento do Débito Consolidado – –
Juros Período 08/2003 a 12/2005 – –
Total – 21.032.918
Nota 31 - Outras Receitas e Despesas Operacionais: Estão compostas
da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Receitas 5.209.051 4.295.494
- Bares/Restaurante 2.772.990 2.786.581
- Aluguéis 950.378 746.135
- Eventuais 188.545 70.890
- Recuperação de Despesas 682.380 311.282
- Outras Receitas 614.758 380.606
Despesas (3.344.272) (3.167.037)
Bares/Restaurante (3.344.272) (3.167.037)
Total 1.864.779 1.128.457
Nota 32 - Transações com Partes Relacionadas: As transações entre o
Clube e sua Controlada, a empresa Palmeiras Futebol S.A., estão limita-
das às operações de adiantamentos e ao valor mantido no grupo do
Exigível a Longo Prazo, conforme Notas Explicativas nºs 9 e 20.2.1. 
Nota 33 - Cobertura de Seguros: A entidade mantém cobertura de segu-
ros para os seus Ativos, estando demonstrados da seguinte forma:
Descrição 2008 2007
Incêndio/Raio/Explosão 14.700.000 14.700.000
Danos Elétricos 1.060.000 1.060.000
Roubo/Furto Qualificado 330.000 30.000
Vendaval/Fumaça 2.650.000 2.650.000
Responsabilidade Civil 100.000 500.000
Danos Materiais a Terceiros 850.000 710.000
Danos Corporais a Terceiros 670.000 610.000
APP - Morte por Passageiro 50.000 60.000
APP - Invalidez por Passageiros 40.000 60.000
Veículo 19.861 19.601
Carroceria – 3.000
Nota 34 - Benefícios a Empregados: Com o advento da Deliberação CVM
nº  371/2000, aprovando o Pronunciamento NPC 6, do Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil - IBRACON sobre a contabilização de
benefícios a empregados, a partir de janeiro de 2002, foram instituídas
novas práticas contábeis de apuração e divulgação desses benefícios. 
Os benefícios concedidos aos empregados do Clube estão restritos a salá-
rios e férias, entre outros, e, no caso da atividade do Atleta Profissional,
acrescido dos proventos provenientes dessa atividade, reconhecidos con-
tabilmente no exercício, à medida da prestação do serviço pelo empregado.
O Clube não oferece benefícios pós-emprego e não existem benefícios de
longo prazo. 


