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Divisão
MMQuarta
Águia doVale faz jogotreino contra time
sub-23 do Corinthians
nesta quarta. pág. 23
ITAQUERA INFORMAÇÃO FOI REVELADA POR JORNAL NESTA TERÇA; CLUBE SE DEFENDE E SE CONSIDERA ISENTO SOBRE ESSES PAGAMENTOS

DÍVIDA.
Sede do
Corinthians,
localizado no Parque
São Jorge; clube
é cobrado por
impostos

Divulgação

FICOU PESADO
PARA O BOLSO
DO CORINTHIANS
BRASILEIRÃO. PROCURADORIA
COBRA DÍVIDA DE R$ 566 MILHÕES
EM IMPOSTOS DEVIDO PELO TIMÃO
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

A PGFN (Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional) cobra
o Corinthians em mais de R$
566 milhões em impostos,
de acordo com uma reportagem publicada pela Folha de
S.Paulo nesta terça-feira. O
jornal teve acesso ao extrato
e o valor ultrapassa a receita
líquida do clube registrada
em 2018 (R$ 446 milhões).
A origem e a data das cobranças, porém, não foram
detalhadas, apenas foi informado que são de origem

tributária (Imposto de Renda,
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, PIS e Cofins).
É válido lembrar, ainda, que
o alvinegro fechou o ano com
déficit de R$ 18 milhões.
Em nota de assessoria, o
Corinthians afirmou à Folha
considerar-se isento desses
pagamentos por conta de uma
decisão do Carf (Conselho
Administrativo de Recursos
Fiscais), como em casos do
Athletico-PR e São Paulo. Os
dois times conseguiram vitórias após entendimento do
Carf de que os clubes são associações sem fins lucrativos
e, portanto, estão isentos desses tipos de impostos.
Por outro lado, os argumen-

Ataque. Vágner
Love e Bruno
Mendez disputando
lance durante treino

tos nos processos defendidas
pela PGFN são de que a Lei
Pelé equipara os clubes brasileiros de futebol com sociedades empresariais e, portanto,
devem estar sujeitos ao regime
tributário normalmente. Ao
jornal, o advogado Guilherme
Oliveira, do escritório Oliveira e Belém, disse que “a agremiação pode ser configurada
como uma entidade sem fins
lucrativos se não remunera
seus dirigentes e reinveste seu
lucro”.
TÍTULO.

O Corinthians deixou escapar
a vitória sobre o Ceará no último sábado, porém permanece
no G4 e com confiança na briga pelo título do Campeonato
Brasileiro. Nesta terça-feira,
Vagner Love concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim
Grava e afirmou que acredita
na possibilidade de levantar a
taça ao fim da temporada.
“Temos chances, acredito
muito nisso. Já estivemos a 13
pontos do primeiro colocado
e hoje são sete. Para um campeonato que não terminou o
primeiro turno ainda. Acredito
do Corinthians na briga”, opinou o centroavante aos jornalistas nesta terça.
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MILHÕES
de Reais é a receita líquida
do Corinthians para a
temporada, mais que a
dívida total em impostos

