
 

 

 

 
Carta do Presidente, 29/10/2020 

Esclarecimentos sobre a situação do caixa do JCB 
 
 
Prezados sócios, 
 
 
Venho, pela primeira vez, na qualidade de presidente do Jockey Club Brasileiro (JCB), à presença dos 
associados, para prestar esclarecimentos que julgo necessários. Estejam certos que não medirei esforços para 
honrar meu compromisso com as melhorias para o Clube e todas as suas atividades. 
 
Cumprindo a promessa de campanha em que me comprometi com a transparência e o diálogo, esclareço que 
a gestão iniciada em 16/10/2020 identificou que assumimos o Clube com um caixa real de aproximadamente 
R$ 10,8 milhões e não de R$ 22,8 milhões, como até então anunciado.  
 
Situação Fiscal Corrente 
 
Possivelmente, de forma a “fazer caixa”, a gestão anterior tomou a decisão de não pagar/recolher nenhum 
imposto/ tributo corrente desde março desse ano, sendo que o não pagamento de alguns desses impostos 
trazem consequências graves para o Clube.  
 
Cabe ressaltar que, em setembro de 2020, o JCB foi notificado, através de um Termo de Intimação, para 
pagamento do valor de R$ 1.552.808,15 até o dia 30/10, referente a vários tributos federais (IRRF, CIDE, 
PIS/COFINS) vencidos desde março de 2020, aí incluso juros e multas conforme o QUADRO 1 abaixo: 
 
 

QUADRO (1) TOTAL (R$) 

PIS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO R$ 15.483,11 

CIDE R$ 78.802,97 

PIS/COFINS R$ 136.013,71 

IRRF R$ 659.401,29 

IRRF AUTÔNOMOS R$ 518,41 

IRRF EMPREGADOS R$ 383.922,09 

TOTAL TRIBUTOS (A) R$ 1.274.141,58 

MULTA + JUROS + CORREÇÃO (A) R$ 278.666,57 

TOTAL INTIMAÇÃO R$ 1.552.808,15 

 
 
Além dessa Intimação, no QUADRO 2 podemos verificar outros impostos em aberto e pendentes de 
pagamento a partir de março de 2020, no valor total de R$ 6.044.576,93. 
 

QUADRO (2) TOTAL (R$)  

INSS R$ 1.531.916,63 

CAIXA BENEFICENTE DOS PROFS. DE TURFE R$ 686.626,11 

CIDE R$ 59.617,07 

CCCCN R$ 320.224,59 

IPTU R$ 3.446.192,54 

TOTAL TRIBUTOS JCB R$ 6.044.576,93 

  
 

 



 

 

 

Por fim, o QUADRO 3 nos mostra uma situação inusitada, vários impostos retidos de fornecedores, 
empregados, autônomos, etc., que não foram recolhidos às autoridades fiscais no valor de R$ 2.165.859,45.  
É de relevo destacar que a falta de repasse aos cofres públicos do imposto de renda retido na fonte e da 
contribuição previdenciária descontada de terceiros pode acarretar a aplicação de multas de no mínimo 75%, 
e o acréscimo de juros de mora. 
 

QUADRO (3) TOTAL (R$) 

INSS R$ 808.666,27 

ISS R$ 235.839,21 

IRRF R$ 252.523,19 

INSS FORNECEDOR R$ 455.437,81 

CAIXA BENEFICENTE DOS PROFS. DE TURFE R$ 413.392,97 

TOTAL TRIBUTOS RETIDOS (C) R$ 2.165.859,45 

 
Em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 19/10/20, foi decidido regularizar 
prioritariamente a situação dos impostos correntes vencidos de forma a não incrementar as contingências 
fiscais. Destaco que o não pagamento desses impostos gerou mais de R$ 1.460.000,00 de juros e multas para 
o caixa do clube, não compensados com a remuneração desse dinheiro aplicado no mercado. 
 
Além dos impostos acima mencionados, está em aberto e pendente de pagamento o valor de  
R$ 2.225.000,00, referente à cessão de imagens das provas do exterior, montante este atrelado ao dólar. 
 
Conclusão 
 
Situação de caixa em 16 de outubro de 2020 (R$ Milhões) 
 
(+) Aplicações financeiras      R$ 19,4 
(+) Caixa e Bancos                  R$   3,4 
                                                             _______ 
(=) Total                                           R$ 22,8 
 
(-) Total de Impostos + Multas     R$ 9,8 
(-) Cessão de Imagem                    R$ 2,2 
                                                             _______ 
(=) Total caixa real                       R$ 10,8 
 
É fácil entender que a política de não pagamento dos impostos correntes só agravou o caixa do clube e não 
trouxe nenhum ganho de ordem financeira, tampouco de imagem. Dessa forma, se fizermos uma 
normalização do caixa ajustado pelos impostos pendentes de pagamentos e a da cessão das imagens das 
provas do exterior mencionada acima, em 16 de outubro, assumimos a gestão do Clube com um caixa de  
R$ 10,8 milhões e não de R$ 22,8 milhões, conforme acima demonstrado. 
 
À disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Raul Lima Neto 
Presidente do Jockey Club Brasileiro 
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