
 
 

Petrobras rejeita Fla e segue sem pagar  
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O Flamengo divulgou, na última terça-feira, em nota publicada em seu site oficial, que a 
Petrobras rejeitou a proposta de renovação com o clube carioca, autorizando, assim, a 
negociação com outras empresas. Ao mesmo tempo em que não define a situação de 2009, a 
agremiação permanece sem receber os valores referentes ao contrato atual com a estatal.  
 
A situação, que depende do próprio Flamengo e da atuação da Justiça, só complica a relação 
entre as partes, que vivem o pior momento de parceria, que tem 24 anos de história. A 
negativa da Petrobras à proposta do clube, que pede R$ 20,2 milhões anuais por um novo 
compromisso, não é encarada como definitiva pelo clube, mas é um indício de que um acordo 
é difícil a esta altura.  
 
Com a demora na solução das pendências, a Petrobras completa três meses sem pagar o 
Flamengo, com um débito de cerca de R$ 4,05 milhões. Como a Máquina do Esporte informou 
na semana passada, a retenção está relacionada à emissão de uma certidão negativa de débito 
da Secretaria da Fazenda Municipal e uma explicação do clube sobre a viagem ao Paraná em 
que os jogadores vestiram um agasalho sem o logo da petrolífera.  
 
O Flamengo, porém, nega a dependência do documento, que o isentaria do pagamento do 
Imposto Sobre Serviço (ISS), que já somaria R$ 55 milhões. Segundo o vice-presidente 
jurídico carioca, o pagamento da Petrobras depende da quitação de uma multa, de R$ 1,6 
milhão, aplicada pela estatal em maio, pela não-utilização do logo nos uniformes da equipe de 
ginástica artística, que disputou o Brasileiro da modalidade em Maceió.  
 
"Eu estou te afirmando que hoje não tem nenhuma pendência com a Petrobras a não ser essa 
relacionada à multa que eles aplicaram. Não tem nada a ver com a certidão", disse o advogado 
Adalberto Ribeiro.  
 
A informação, confirmada novamente com a estatal nesta quarta-feira, foi divulgada há uma 
semana em uma nota assinada pela gerência de imprensa da empresa. O prolongamento do 
imbróglio pode fazer o Flamengo perder parte do montante que tem a receber.  
 
O esclarecimento da viagem ao Paraná, que precedeu o jogo contra o Coritiba, em 17 de julho, 
pelo Campeonato Brasileiro, pode resultar em uma nova multa (sempre no valor de R$ 1,6 
milhão) da Petrobras, se a estatal julgar que o contrato foi novamente descumprido.  
 
Caso isso aconteça antes de novembro, o Flamengo só vai receber R$ 850 mil após três meses 
de "atraso", cerca de 20,9% do valor correspondente ao período.  
 
Se a questão da viagem depende apenas do esclarecimento do clube, a emissão da certidão 
negativa de débito agora está nas mãos da Justiça. Na última segunda-feira, o Flamengo 



 
 

obteve uma liminar que o liberou do pagamento do ISS, mas o documento demora cerca de 
uma semana para ser entregue. 
 
 
FRANCESCHINI, Gustavo. Petrobras rejeita Fla e segue sem pagar. Máquina do Esporte, São 
Paulo. Disponível em: <http://maquinadoesporte.uol.com.br>. Acesso em: 3 out. 2008. 
 
 


